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أواًل: القصف الجوي من الحلف الروسي السوري يهدف إلى زعزعة 
األمن واالستقرار في المناطق الخارجة عن سيطرته:

يعيــش النازحــون فــي شــمال غــرب ســوريا ظروفــًا إنســانية غايــة فــي القســوة، فقــد تشــردوا مــن منازلهــم منــذ 
ســنوات بعــد القصــف والهجمــات الجويــة والبريــة للنظــام الســوري وحلفــاؤه الروســي واإليرانــي عليهــا، وال يوجــد أي 
 عــدة، إضافــًة 

ٍ
أفــق للعــودة لمنازلهــم فــي ظــل توقــف العمليــة السياســية بالكامــل وجمودهــا المطلــق منــذ ســنوات

إلــى ذلــك فهــم تحــت ضغــط التهديــد الروســي بوقــف إيصــال المســاعدات اإلغاثيــة األمميــة إليهــم، عبــر اســتخدام 
الفيتــو فــي وجــه تمديــد آليــة إدخــال المســاعدات اإلنســانية عبــر الحــدود، وال يكتفــي الحلــف الروســي الســوري بــكل 
مــا ســبق، بــل إنــه يقــوم بقصــف جــوي يســتهدف فــي كثيــر مــن األحيــان مناطــق مدنيــة ومراكــز حيويــة، بهــدف عــدم 

إشــعار المدنييــن فــي المناطــق خــارج ســيطرة النظــام الســوري بــأي أمــان أو اســتقرار.

منهجية التقرير:
يوثــق هــذا التقريــر الهجــوم الجــوي الــذي شــنه طيــران ثابــت الجنــاح علــى أطــراف قريــة الجديــدة فــي ريــف إدلــب الغربــي 
فــي 22/ تمــوز/ 2022، ويصــل وفقــًا للتحقيقــات إلــى نتيجــة تفيــد بــأنَّ الطيــران الــذي نفــذ الهجــوم هــو غالبــًا طيــران 

روســي، وقــد قــام بتنفيــذ ضربــة مزدوجــة. 

ــًا مــن النظــام الســوري وحليفــه الروســي بوقــف إطــاق النــار،  وفــي ســبيل إعطــاء تصــور أوســع عــن عــدم التــزام أي
يســتعرض التقريــر حصيلــة للضحايــا الذيــن قتلــوا علــى يــد قــوات الحلــف الســوري الروســي منــذ 6/ آذار/ 2020 )تاريــخ 
ــى أنَّ هــذه  ــر عل ــى 23/ تمــوز/ 2022، ويؤكــد التقري ــز النفــاذ( حت ــار التركــي – الروســي حيِّ دخــول اتفــاق وقــف إطــاق الن

الهجمــات الوحشــية علــى المدنييــن متكــررة، ولــم تتوقــف، وتمــر دون محاســبة أو اكتــراث.

اعتمدنــا فــي هــذا التقريــر علــى باحثيــن ميدانييــن عامليــن لدينــا، حيــث قمنــا بأخــذ شــهادات مباشــرة مــن ناجيــن أو مــن 
أقربــاء لضحايــا أو عمــال إغاثــة ونشــطاء إعامييــن، وذلــك باالعتمــاد علــى شــبكة العاقــات الواســعة التــي نمتلكهــا 
مــن خــال عملنــا المســتمر منــذ أحــد عشــر عامــًا. كمــا اســتندنا علــى شــهادات حصلنــا عليهــا عبــر حديــث مباشــر 
مــع شــهود أو ناجيــن وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، ويســتعرض التقريــر 4 شــهادات منهــا، وقــد شــرحنا 
مونهــا فــي هــذا  ــي ُيقدِّ ــى اســتخدام المعلومــات الت ــى موافقتهــم عل ــا عل ــات، وحصلن للشــهود الهــدف مــن المقاب
م أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز، كمــا حاولــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تجنيــب الشــهود  التَّقريــر دوَن أن ُنقــدِّ
ــة كل مــن أبــدى رغبتــه فــي اســتخدام اســم مســتعار.   بعــدم كشــف هوي

ٍ
ــمَّ منــُح ضمــان ــر االنتهــاك، وت ــاة تذكُّ معان

وكل ذلــك وفــق البروتوكــوالت الداخليــة لدينــا والتــي نعمــل بموجبهــا منــذ ســنوات، ونســعى دائمــًا لتطويرهــا لتواكــب 
أفضــل مســتويات الرعايــة النفســية للضحايــا.
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لــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان المقاطــع المصــورة والصــور التــي ُنشــرت عبــر  إضافــًة إلــى ذلــك فقــد حلَّ
اإلنترنــت، أو التــي أرســلها لنــا نشــطاء محليــون عبــر البريــد اإللكترونــي أو برنامــج الســكايب أو عبــر منصــات التواصــل 
هــا ناشــطون موقــع الهجمــات وجثــَث الضحايــا والمصابيــن وحجــم الدمــار  االجتماعــي، وأظهــرت مقاطــع مصــورة بثَّ

بت بــه الهجمــات. الكبيــر الــذي تســبَّ
 

ــة  ــات إلكتروني ــر ضمــن قاعــدة بيان ــو والصــور المذكــورة فــي هــذا التَّقري  مــن جميــع مقاطــع الفيدي
ٍ
ونحتفــظ بنســخ

عــي أننــا ُقمنــا بتوثيــق الحــاالت كافــة، ذلــك فــي   صلبــة، وبالرغــم مــن ذلــك ال ندَّ
ٍ

 احتياطيــة علــى أقــراص
ٍ
ســرية، ونســخ

ظــلِّ الحظــر والماحقــة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وبعــض المجموعــات المســلحة األخــرى. ولمزيــد مــن 
بعــة مــن قبــل الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان. التَّفاصيــل نرجــو االطــاع علــى المنهجيــة المتَّ

أثبتــت التَّحقيقــات الــواردة فــي هــذا التقريــر أنَّ المناطــق المســتهدفة كانــت عبــارة عــن مناطــق مدنيــة وال يوجــد 
ــل فــي المعارضــة المســلحة أو التنظيمــات اإلســامية  ــة مراكــز عســكرية أو مخــازن أســلحة تابعــة لفصائ فيهــا أي
المتشــددة أثنــاء الهجمــات أو حتــى قبلهــا، كمــا أنــه لــم يتــم توجيــه أي تحذيــر مــن قبل قــوات النظام الســوري للمدنيين 

ُقبيــل الهجمــات كمــا يشــترط القانــون الدولــي اإلنســاني.
 

ــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال  ــل الحــدَّ األدنــى الــذي تمكنَّ مــا ورَد فــي هــذا التقريــر ُيمثِّ
يشــمل الحديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.

ثانيًا: التعهدات الروسية بوقف القصف وقتل المدنيين مجرد حبر 
على ورق:

ــة لمســار أســتانة فــي العاصمــة  ــدول الضامن فــي 19/ تمــوز/ 2022 انعقــدت قمــة طهــران التــي جمعــت رؤســاء ال
اإليرانيــة اســتعرضوا فيــه حســب البيــان الختامــي الــذي نشــره موقــع الرئاســة الروســي، بالتفصيــل الوضــع فــي 
ــى  ــى الهــدوء عل ــان أيضــًا “ضــرورة الحفــاظ عل ــد فــي إدلــب، وأكــد المجتمعــون حســب البي منطقــة خفــض التصعي
األرض مــن خــال التنفيــذ الكامــل لجميــع االتفاقــات بشــأن إدلــب” وأضــاف البيــان “تــم االتفــاق علــى بــذل المزيــد مــن 
الجهــود لضمــان التطبيــع المســتدام للوضــع فــي منطقــة خفــض التصعيــد فــي إدلــب ومــا حولهــا، بمــا فــي ذلــك 

الوضــع اإلنســاني”.

وقعــت المجــزرة التــي يوثقهــا التقريــر بعــد ثاثــة أيــام فقــط مــن هــذا االجتمــاع، وهــذا يؤكــد مــا أشــرنا لــه مــرارًا فــي 
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بأنــه ال توجــد أي ضمانــات أو ضغوطــات بإمكانهــا إيقــاف روســيا أو النظــام 
الســوري عــن شــن هجمــات مميتــة ومتعمــدة تهــدف إلــى قتــل المدنييــن، بــل إنَّ هــذه الهجمــات أصبحــت بمثابــة 
رســائل روســية، يدفــع الســوريون والذيــن أصبحــوا بمثابــة رهائــن، يدفعــون ثمــن عــدم التوافقــات اإلقليميــة والدوليــة، 
فقــد وثقنــا خــرق القــوات الروســية والســورية التفــاق وقــف إطــاق النــار 6/آذار/2020، مئــات المــرات، واســتعرضنا 

جانبــًا مــن تلــك االنتهــاكات فــي العديــد مــن التقاريــر التــي أصدرناهــا.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
http://en.kremlin.ru/supplement/5825
https://tass.com/pressreview/1127355
https://tass.com/pressreview/1127355
https://snhr.org/arabic/category/%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a6%d8%a9/%d8%ae%d9%81%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%b9%d9%8a%d8%af/


القوات الروسية تستخدم سياسة الضربة 4
المزدوجة في اعتدائها الجوي األخير على قرية 

الجديدة بريف إدلب

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:

“تثبــت هــذه المجــزرة المروعــة مجــددًا أنَّ الســوريين هــم مجــرد رهائــن، وأنَّ حياتهــم عبارة 
عــن ورقــة تفاوضيــة، فروســيا لــم تلتــزم بــأي اتفاقيــة كانــت طرفــًا فيهــا، وهــي غيــر معنيــة 
ــزاز لإلبقــاء  ــل واالبت ــت تســتخدم منطــق القت ــة انتقــال سياســي، ومــا زال بتحقيــق عملي

علــى النظــام الحالــي مهمــا كلــف الثمــن مــن خســائر فــي الشــعب والدولــة الســورية”.

ــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تســببت هجمــات قــوات الحلــف الســوري الروســي علــى  وفقــًا لقاعــدة بيان
ــًا بينهــم 114 طفــًا و50 ســيدة  ــى 23/ تمــوز/ 2022 فــي مقتــل 329 مدني ــذ 6/ آذار/ 2020 حت شــمال غــرب ســوريا من

)أنثــى بالغــة(، توزعــوا علــى النحــو التالــي:
- قــوات النظــام الســوري )الجيــش، األمــن، الميليشــيات المحليــة، الميليشــيات الشــيعية األجنبيــة(1: 233 

بينهــم 75 طفــًا و34 ســيدة. 
- القوات الروسية: 96 بينهم 39 طفًا و16 سيدة.

كما سجلنا 12 مجزرة في المدة ذاتها، توزعت على النحو التالي:
- قوات النظام السوري: 7 

- القوات الروسية: 5

بت المجــازر الموثَّقــة بحســب فريــق توثيــق الضحايــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي مقتــل 81  وقــد تســبَّ
مدنيــًا، بينهــم 33 طفــًا، و14 ســيدة، أي أنَّ قرابــة 59 % مــن الضحايــا هــم نســاء وأطفــال، وهــي نســبة مرتفعــة جــدًا، 

وهــذا مؤشــر علــى أنَّ االســتهداف فــي معظــم تلــك المجــازر كان بحــق الســكان المدنييــن.
توزَّعت حصيلة ضحايا المجازر بحسب ُمرتكبيها على النحو التالي:  

- قوات النظام السوري: 52 مدنيًا بينهم 18 طفًا و11 سيدة.
- القوات الروسية: 29 مدنيًا بينهم 15 طفًا و3 سيدات.

ثالثًا: توثيق الهجوم الجوي على أطراف قرية الجديدة في ريف إدلب 
الغربي الذي تسبب في مقتل 7 مدنيين بينهم 4 أطفال:

تقــع قريــة الجديــدة المعروفــة باســم جديــدة الجســر فــي ريــف جســر الشــغور الشــمالي، بريــف إدلــب الغربــي، وتتبــع 
لناحيــة الجانوديــة، وهــي واحــدة مــن مجموعــة قــرى متجــاورة ُجــل ســكانها مــن الطائفــة المســيحية، تبعــد عــن الحدود 

الســورية- التركيــة قرابــة 3 كــم -خــط نظــر-.

ــر  ســيطرت فصائــل المعارضــة المســلحة علــى القريــة نهايــة عــام 2012 وفــي نهايــة عــام 2014 أحكمــت هيئــة تحري
الشــام ســيطرتها علــى كامــل المنطقــة وهجــر معظــم ســكان القريــة منازلهــم. ومــا زالــت القريــة تخضــع لســيطرة 

مشــتركة بيــن فصائــل المعارضــة وهيئــة تحريــر الشــام حتــى لحظــة إعــداد هــذا التقريــر.

1 نســتخدم مصطلــح النظــام الســوري بشــكل عــام عوضــًا عــن مصطلــح الحكومــة، وذلــك ألن طبيعــة الســلطة فــي ســوريا هــي توتاليتاريــة دكتاتوريــة ترتكــز فــي الحكــم علــى مجموعــة محــدودة جــدًا 

مــن األفــراد، هــم رئيــس الجمهوريــة وقــادة األجهــزة األمنيــة بشــكل رئيــس، فيمــا يلعــب الــوزراء بمــن فيهــم رئيــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة دورًا شــكليًا ومحــدودًا للغايــة ويقتصــر علــى تنفيــذ مــا يرســمه 
النظــام الحاكــم بدقــة، وليــس لهــم أي قــرار أو دور فاعــل، حيــث يقتصــر دور الحكومــة علــى التبعيــة والخدميــة فقــط، فيمــا كافــة الصاحيــات الرئيســة متمركــزة بيــد رئيــس الجمهوريــة واألجهــزة األمنيــة، 
فالحكــم فــي ســوريا هــو فردي/عائلــي وال توجــد هيكليــة تطبيقيــة، وإنمــا هيكليــة واجهــة فارغــة، فوزيــر الداخليــة يتلقــى األوامــر مــن األفــرع األمنيــة التــي مــن المفتــرض أنهــا تتبــع لــه، وال يســتطيع وزيــر 

العــدل أن يســتدعي عنصــر أمــن مدنــي الرتبــة وليــس رئيــس فــرع أمنــي، األفــرع األمنيــة مــع الرئيــس هــي النظــام الــذي يحكــم ســوريا.
وذلك مع إقرارنا بأن األمم المتحدة وهيئاتها تستخدم مصطلح الحكومة السورية بشكل عام، إال أننا نعتقد أنه غير دقيق مطلقًا في السياق السوري.
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الجديدة بريف إدلب

ــه روســي  ــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أن ــي/ 2022 حيــن شــن طي ــة عمليــات قصــف منــذ 1/ كانــون الثان لــم تشــهد القري
ــات حينهــا. ــة إصاب ــة دون تســجيل أي غــارات علــى أطــراف القري

فجــر يــوم الجمعــة 22/ تمــوز/ 2022 شــنَّ طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي، مــن طــراز Su-34، 4 غــارات )غارتيــن 
مزدوجتيــن( علــى موقعيــن فــي أطــراف قريــة الجديــدة، أســفرت الغــارات عــن مقتــل 7 مدنييــن، بينهــم 4 أطفــال 
أشــقاء )3 إنــاث وذكــر(، وفيمــا يلــي عــرض لمــا تمكنــا مــن توثيقــه عــن تفاصيــل الهجمــات الجويــة الروســية علــى 

الموقعيــن:

الموقع األول:
ــه روســي غــارة بصــاروخ ســقط قــرب الواجهــة الشــرقية  ــاح نعتقــد أن ــت الجن ــران ثاب ــة الســاعة 5:50 شــنَّ طي قراب
لمــأوى للنازحيــن -عبــارة عــن بنــاء لتربيــة المواشــي ســابقًا- يقيــم فيــه عائــات 3 أشــقاء مــن عائلــة مظــان النازحــة مــن 
قريــة زيــزون فــي ريــف حمــاة الغربــي، يقــع علــى بعــد قرابــة 350 متــر جنــوب قريــة الجديــدة، وبعــد قرابــة عشــر دقائــق 
وبعــد تجمــع المدنييــن إلســعاف المصابيــن وانتشــال العالقيــن مــن تحــت أنقــاض البنــاء شــنَّ الطيــران الروســي 
ذاتــه غــارة ثانيــة بصاروخيــن ســقطا علــى بعــد قرابــة 25 متــرًا مــن الصــاروخ األول )أحدهمــا ســقط فــي الطريــق 
المــؤدي للمــأوى(، أســفر الهجــوم عــن مقتــل 6 مدنييــن، بينهــم 4 أطفــال، وانهيــار بنــاء المــأوى، وهــذا الهجــوم يشــكل 

مجــزرة بحــق المدنييــن.

 حفرة أحدثها صاروخ في الغارة الجوية الروسية الثانية على الطريق الواصل إلى مأوى النازحين
في قرية الجديدة بإدلب في 22/ تموز/ 2022

https://drive.google.com/file/d/1z2sNa4ay0mdZu4X3mxIJ3L8yasUbX3tW/view?usp=sharing
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الجديدة بريف إدلب

أسماء الضحايا في الموقع األول:

1. الطفلة إخاص أيهم مظان، من أبناء قرية الزيادية بريف إدلب، تبلغ من العمر 8 أعوام
2. الطفلة يسرى أيهم مظان، من أبناء قرية الزيادية بريف إدلب، تبلغ من العمر 6 أعوام

3. الطفلة جنى أيهم مظان، من أبناء قرية الزيادية بريف إدلب، تبلغ من العمر 4 أعوام
4. الرضيع محمد أيهم مظان، من أبناء قرية الزيادية بريف إدلب، يبلغ من العمر 11 شهرًا

5. أحمد علوان من قرية بشامون بريف إدلب، جاء إلى الموقع بعد الغارة األولى 
6. محمد فجر عبد الحي من قرية جنة القرى بريف إدلب، جاء إلى الموقع بعد الغارة األولى

كما أسفر الهجوم على هذا الموقع عن إصابة 13 مدنيًا آخرين، بينهم والدي الضحايا األطفال.

جثامين األطفال األربعة داخل سيارة اإلسعاف

https://drive.google.com/file/d/1GhiREt9OIrzXozp3EwjHZKev1ZTYeaUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jQLTD8nhN3XoXzAuckBmHa1J5LiSxm_P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EMeg6vJW86Evb_ivGrPj4BPY0pxMM1jC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zR_7We765PTJRb9o4W-XZFnVKUEm--9w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i-6tjHuG0t666XCYwqD72rHOEKXohVa0/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1i-6tjHuG0t666XCYwqD72rHOEKXohVa0/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1M3KQz-qfsqGL5wagluXSworU05Kx0F7-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HCg1J5CXCvwNaSAiWcQy6E6Q-QoNjOVG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z2sNa4ay0mdZu4X3mxIJ3L8yasUbX3tW/view?usp=sharing


القوات الروسية تستخدم سياسة الضربة 7
المزدوجة في اعتدائها الجوي األخير على قرية 

الجديدة بريف إدلب

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع جهــاد مظــان2 ، عــم الضحايــا األطفــال، وأحــد الناجيــن مــن الهجــوم، 
مــن أبنــاء قريــة الزياديــة بريــف إدلــب الغربــي، كان يقيــم مــع عائلتــه فــي قريــة زيــزون بريــف حمــاة الغربــي ونزحــوا منهــا 
قبــل قرابــة ســت ســنوات إلــى قريــة الجديــدة وأقامــوا فــي بنــاء حظيــرة3  )يعرفــه أبنــاء المنطقــة باســم مدجنــة( 
مهجــور علــى األطــراف الجنوبيــة لقريــة الجديــدة بعــد تأهيلــه، والــذي أفادنــا بمــا يلــي: “تقاســمنا أنــا وأخــي أيهــم 
البنــاء حيــث أقــام مــع عائلتــه فــي الجــزء الشــرقي منــه وأنــا فــي الجــزء الغربــي، والحقــًا قــام أخــي الثالــث رفعــت 
ببنــاء غرفتيــن بســقف عــازل علــى ســطح هــذا البنــاء واإلقامــة فيــه مــع عائلتــه، وفــي يــوم 22/ تمــوز وبينمــا 
كنــا نيامــًا تعــرض “منزلنــا” للقصــف بصــاروخ ولشــدة ارتطامــه شــعرت باهتــزاز عنيــف ووجــدت قدمــي تحــت 
الحجــارة لكننــي قمــت علــى الفــور وقمــت بإخــراج ابنتــي اللتــان كانتــا بجــواري ثــم انتشــلت ولــدّي مــن تحــت ســقف 
غرفتهــم ونقلتهــم إلــى المشــفى، كان أخــي أيهــم الــذي قذفتــه الغــارة األولــى مــن ســريره يبحــث عــن أطفالــه 
العالقيــن تحــت ســقف البنــاء، لقــد ســقط الصــاروخ أمــام مدخــل منزلــه وكان الدمــار كبيــرًا فــي منزلــه، قبــل أن 
يتــم إخراجهــم عــاد الطيــران الحربــي وشــنَّ غــارة بصاروخيــن فــي موقــع قريــب جــدًا مــن الموقــع األول، أحــدث 
ــار مــن  ــة 3 أمت ــي علــى بعــد قراب ــا وســقط الصــاروخ الثان ــق أمــام منزلن ــرة فــي الطري أحــد الصواريــخ حفــرة كبي
الصــاروخ األول، استشــهد شــابان كانــوا فــي الموقــع يعملــون علــى إســعاف الجرحــى كمــا أصيبــت والدتــي فــي 
الغــارة الثانيــة” أضــاف جهــاد أن عناصــر الدفــاع المدنــي باشــروا عمليــات انتشــال األطفــال مــن تحــت األنقــاض بعــد 

الغــارة الثانيــة لكنهــم فارقــوا الحيــاة.

 دمار كامل لمأوى للنازحين على أطراف قرية الجديدة بإدلب والذي تعرض لهجوم جوي
روسي في 22/ تموز/ 2022

2  عبر تطبيق الواتساب في 27/ تموز/ 2022

3  أبعاده قرابة 12 × 8 متر

https://drive.google.com/file/d/1dJX1iP9SHTg3sOTIlSblx2KMsLB-SkTB/view?usp=sharing
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الجديدة بريف إدلب

الموقع الثاني:
بعــد قرابــة ربــع ســاعة مــن الهجــوم الجــوي الروســي علــى الموقــع األول شــنَّ طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي 
غارتيــن متتاليتيــن بفــارق قرابــة عشــر دقائــق، كل غــارة بصاروخيــن، علــى منزليــن متجاوريــن جنــوب قريــة الجديــدة 
)علــى بعــد قرابــة 550 متــر -خــط نظــر-( واقعيــن علــى حافــة طريــق الجديــدة- الجانوديــة، تســبب الهجــوم فــي مقتــل 

مدنــي كان يســتقل دراجــة ناريــة علــى الطريــق العــام، وفــي دمــار كبيــر فــي المنزليــن.

اسم الضحية:
خلدون خطاب، وهو من أبناء قرية الجانودية

 دمار كبير في الموقع الثاني -جنوب قرية الجديدة- جراء هجوم جوي روسي
في 22/ تموز/ 2022

https://drive.google.com/file/d/1Czwb5MQEFEAcLuWeRU5YPz5VVALc-ICB/view?usp=sharing
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تحليل بصري يظهر مواقع هجمات جوية روسية على قرية الجديدة في محافظة إدلب 
في 22/ تموز/ 2022

ــا بمــا يلــي:  تحدثنــا مــع دريــد حــاج حمــود4 ، عنصــر فــي الدفــاع المدنــي، والــذي توجــه إلــى موقــع الهجــوم األول وأخبرن
“لــدى وصولــي إلــى المــكان كان الدفــاع المدنــي قــد انتهــى مــن إجــالء الضحايــا والجرحــى وشــاهدت دمــارًا كبيــرًا 
ــى  ــه توجــه إل ــد أن ــا دري ــة” والواقــع شــرقها” أخبرن ــى “المدجن ــق الواصــل إل ــرة فــي الطري فــي الموقــع وحفــرة كبي
مشــفى القنيــة حيــث شــاهد جثــث األطفــال األربعــة وجثــة موضوعــة داخــل كيــس باإلضافــة لســتة أطفــال جرحــى 
ــة  ــرًا فــي الموقــع، جنــوب قري ــي حيــث شــاهدت دمــارًا كبي ــى موقــع الهجــوم الثان ــة “ذهبــت إل إصاباتهــم متفاوت
الجديــدة قــرب طريــق الجديــدة- الجانوديــة، حيــث شــاهدت حفرتيــن كبيرتيــن تســببتا بدمــار كبيــر فــي المنزليــن 

ــن فــي الموقــع المســتهدف”. الموجودي

4  عبر تطبيق الواتساب في 26/ تموز/ 2022

https://drive.google.com/file/d/1Czwb5MQEFEAcLuWeRU5YPz5VVALc-ICB/view?usp=sharing
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تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع حســن أحمــد جمــال داوود 5 , مــن أهالــي منطقــة جبــل الزاويــة، نــازح 
إلــى قريــة الجديــدة، والــذي أفادنــا بمــا يلــي: “قرابــة الســاعة السادســة مــن صبــاح 22 تمــوز شــنَّت طائــرة روســية 
غــارة علــى مقــر ســكني، لقــد شــعرت بالصــاروخ لحظــة ســقوطه والتقطــت صــورة لــه مــن مــكان تواجــدي، ثــم 
تبعــت 4 شــبان مــن أصدقائــي إلــى الموقــع لنقــوم بإســعاف الجرحــى، وحيــن اقتربــوا مــن المــكان وكانــوا علــى 
ُبعــد قرابــة 20 متــرًا شــنَّ الطيــران ذاتــه غــارة علــى موقــع الغــارة الســابقة بصاروخيــن، مــا تســبب فــي مقتــل 
أحــد أصدقائــي “فجــر” علــى الفــور وإصابــة الثالثــة الباقيــن، الذيــن ســاهمت بنقلهــم إلــى ســيارة اإلســعاف، بينما 
ــو رفعــت  ــى “منــزل” أب ــرًا، كنــت مــن أوائــل الواصليــن إل ــا ألننــي كنــت خلفهــم بمســافة تقــارب 25 مت نجــوت أن
وســاهمت مــع المدنييــن فــي نقــل المصابيــن مــن الموقــع، وفــي هــذه األثنــاء شــن الطيــران الروســي غارتيــن 
متتاليتيــن بفــارق قرابــة عشــر دقائــق علــى موقــع آخــر قــرب الجديــدة” أضــاف أحمــد “لقــد شــاهدت الطائــرة 

واســتطعت تمييزهــا بوضــوح مــن آليــة تنفيذهــا للهجــوم”.

كمــا تواصلنــا مــع محمــد نجيــب الجوهــر6، عنصــر فــي منظمــة الدفــاع المدنــي، الــذي تحــدث إلينــا حول ما حــدث في ذلك 
الهجــوم: “لقــد اســتيقظت مــن نومــي علــى االهتــزاز الناجــم عــن ســقوط الصــاروخ األول، ومــن مــكان تواجــدي 
اســتطعت مشــاهدة الدخــان الناجــم عــن القصــف والــذي علمــت مــن رفيقــي أنهــا الغــارة الثانيــة علــى نفــس 
المــكان، فــي ذلــك الوقــت كانــت المراصــد تعمــم عــن وجــود طيــران روســي فــي األجــواء والــذي قــام بتنفيــذ 
غارتيــن بموقــع مختلــف” أضــاف محمــد أنــه توجــه مــع فريــق الدفــاع المدنــي إلــى الموقــع األول حيــث بــدؤوا عمليــات 
انتشــال الطفــات الثــاث وفــي تلــك األثنــاء تــم العثــور علــى جثــة مشــوهة معلقــة فــي أشــجار الزيتــون تبيــن الحقــًا 
أنهــا للضحيــة أحمــد علــوان الــذي جــاء للمــكان عقــب الصــاروخ األول ليتفقــد المــكان، توجــه محمــد الحقــًا إلــى مشــفى 
القنيــة حيــث تــم نقــل الضحايــا والمصابيــن: “تمكنــت مــن مشــاهدة 7 أطفــال مصابيــن فــي غــرف اإلســعاف وكان 

هنــاك مصابــون داخــل غــرف العمليــات وآخــرون تــم نقلهــم إلــى مشــفى دركــوش”.

5 عبر تطبيق الواتساب في 22/ تموز/ 2022

6 عبر تطبيق الواتساب في 26/ تموز/ 2022

مقطع مصور للضحية محمد فجر عبد الحي 
قام بتصويره الشاهد حسن داوود

https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%2FDocuments%2Fالقتل%2F2022%2Fالربع%20الثالث%2Fإدلب%20–%20الجديدة%20–%20أحد%20الضحايا%20جراء%20قصف%20طيران%20ثابت%20الجناح%20نعتقد%20أنه%20روسي%20بالصواريخ%20على%20أطراف%20القرية%20–%2022%207%202022%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%2FDocuments%2Fالقتل%2F2022%2Fالربع%20الثالث&ga=1
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/Ed40O6Sk731EmD2PbtY-TogBW6CyihDcVmx1wTPAMX660Q?e=rxqT0a
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/Ed40O6Sk731EmD2PbtY-TogBW6CyihDcVmx1wTPAMX660Q?e=rxqT0a
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رابعًا: إدانات دولية وحقوقية لمجزرة الجديدة:

فــي 22/ تمــوز نشــر الســيد مــارك كتــس نائــب منســق األمــم المتحــدة اإلقليمــي للشــؤون اإلنســانية لألزمــة الســورية 
تغريــدة علــى حســابه الرســمي علــى موقــع تويتــر أدان فيهــا الهجــوم الــذي أودى بحيــاة ســبعة مدنييــن بينهــم أربعــة 
أطفــال مــن عائلــة واحــدة. كمــا أعربــت ســفارة المملكــة المتحــدة في دمشــق في تغريدة على حســابها الرســمي على 

موقــع تويتــر، عــن اســتيائها مــن ســقوط ضحايــا أبريــاء فــي إدلــب وطالبــت بمحاســبة جميــع الجنــاة علــى جرائمهــم.

ــي  ــه المجتمــع الدول ــة طالــب في ــًا عــن الحادث فــي 22/ تمــوز أصــدر المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان بيان
واألمــم المتحــدة ومؤسســاتها المعنيــة باتخــاذ إجــراءات عاجلــة لضمــان حمايــة المدنييــن مــن الغــارات العشــوائية 
التــي يشــنها الطيــران الروســي شــمال غــرب ســوريا، وأضــاف البيــان »إنَّ الحادثــة قــد ترقــى لجريمــة حــرب، حيــث 
اســتهدفت الطائــرات بشــكل عشــوائي علــى مــا يبــدو أحيــاء ســكنية مكتظــة بالســكان ويتواجــد فيهــا نازحــون مــن 
ريــف محافظــة حمــاة«. وأشــار البيــان إلــى أنــه كان مــن الممكــن إنقــاذ الكثيــر مــن األرواح فــي حال قررت األمــم المتحدة 

والقــوى الدوليــة الفاعلــة تفعيــل مبــدأ المحاســبة علــى الجرائــم التــي تقتــرف بحــق المدنييــن فــي ســوريا.

فــي 23/ تمــوز نشــرت منظمــة اليونيســيف بيانــًا قالــت فيــه إّن 5 أطفــال علــى األقــل ُقتلــوا غــرب مدينــة إدلــب، وأصيــب 
9 آخــرون بجــراح، وأضافــت المنظمــة “هــذا الحــادث األليــم هــو تذكيــر بــأن الحــرب علــى األطفــال لــم تنتــه بعــد، حيــث ال 
يــزال األطفــال فــي شــمال غــرب ســوريا، وفــي جميــع أنحــاء البــاد، يدفعــون الثمــن الباهــظ للعنــف المســتمر”. وأشــار 
البيــان إلــى أن 70 % مــن االنتهــاكات الجســيمة التــي ارتكبــت بحــق األطفــال فــي ســوريا فــي عــام 2021 كانــت ضــد 

األطفــال فــي شــمال غــرب ســوريا.

خامسًا: التوصيف القانوني والتوصيات:

ــن  ــز بي ــى رأســها عــدم التميي ــي اإلنســاني، عل ــون الدول • انتهكــت القــوات الســورية والروســية قواعــد عــدة فــي القان
 ومــدارس ومراكــز وأحيــاء مدنيــة، 

ٍ
المدنييــن والمقاتليــن، وبيــن األهــداف المدنيــة والعســكرية، وقصفــت مشــاف

ــم حــرب. ــى جرائ وترقــى هــذه االنتهــاكات إل
د لهــا حمايــة خاصــة، واعتبــر اســتهدافها جريمــة  د القانــون الدولــي اإلنســاني علــى احتــرام األعيــان المدنيــة وحــدَّ • شــدَّ
ــة: “كافــة  فــت المــادة 52 مــن البرتوكــول اإلضافــي األول الملحــق باتفاقيــات جنيــف األعيــان المدنيَّ حــرب، حيــث عرَّ
األعيــان التــي ليســت أهدافــًا عســكرية، والتــي ال تســاهم بشــكل فعــال فــي األعمــال العســكرية ســواء بطبيعتهــا 
أو موقعهــا أو الغايــة منهــا أو اســتخدامها، كمــا يحظــر توجيــه الهجمــات إال علــى األهــداف العســكرية التــي ينتــج 
ــة  ــزة عســكرية أكيــدة” وتشــمل هــذه األعيــان المنشــآت الطبيَّ عــن تدميرهــا الكلــي أو الجزئــي أو االســتياء عليهــا ميِّ

ــة. والتعليميــة، والبنــى التحتيــة، والمنشــآت الدينيــة، وغيرهــا مــن المنشــآت التــي تســتخدم ألغــراض مدنيَّ
• خرقت قوات الحلف السوري الروسي اتفاق خفض التَّصعيد في المناطق كافة، وفي منطقة إدلب.

• خرقــت قــوات الحلــف الســوري الروســي بشــكل ال يقبــل التشــكيك اتفــاق سوتشــي عبــر قصفهــا عــددًا مــن القــرى 
والبلــدات فــي منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة، ُجّلهــا فــي المنطقــة منزوعــة الســاح، ريــف حمــاة الشــرقي وريــف 

بت هــذه الهجمــات فــي وقــوع ضحايــا مــن المدنييــن.  إدلــب الجنوبــي الشــرقي، وقــد تســبَّ

https://twitter.com/markcutts/status/1550452878216683521?s=21&t=rDEjdtA9KWlsDv8TWh5pIw
https://twitter.com/ukforsyria/status/1550530213494132736?s=21&t=rDEjdtA9KWlsDv8TWh5pIw
https://euromedmonitor.org/en/article/5256/Syria:-After-the-killing-of-seven-civilians%E2%80%94including-four-siblings%E2%80%94urgent-measures-required-to-protect-civilians
https://www.unicef.org/press-releases/fourteen-children-killed-and-injured-northwest-syria-morning
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• خرقــت قــوات النظــام الســوري والروســي بشــكل ال يقبــل التَّشــكيك قــراري مجلــس األمــن 2139 و2254 القاضَييــن 
بوقــف الهجمــات العشــوائية، وخرقــت عــددًا واســعًا مــن قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي، وأيضــًا انتهكــت 
عبــر جريمــة القتــل العمــد المــادة الســابعة والثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي؛ مــا ُيشــكل جرائــم حــرب وجرائــم ضــد 

اإلنسانية.
بت بصــورة عرضيــة فــي حــدوث خســائر طالــت أرواح المدنييــن أو إلحــاق إصابــات  • إنَّ عمليــات القصــف، قــد تســبَّ
ــرر كان  ــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــدًا تحمــل علــى االعتقــاد بــأنَّ الضَّ ر الكبيــر باألعيــان المدنيَّ بهــم أو فــي إلحــاق الضــرَّ
مفرطــًا جــدًا إذا مــا قــورن بالفائــدة العســكرية المرجــوة، كمــا أن الهجمــات لــم تميــز بيــن المدنييــن والعســكريين فــي 

أغلــب الحــاالت، ويبــدو أن بعــض الهجمــات تعمــدت اســتهداف مراكــز حيويــة ومناطــق مدنيــة.
• لقــد وافقــت الــدول باإلجمــاع فــي قمــة عــام 2005 علــى مســؤولية كل دولــة عــن حمايــة ســكانها مــن الجرائــم ضــد 
ــم، ومنــع التحريــض علــى ارتكابهــا بكافــة  ــم الحــرب، إن هــذه المســؤولية تســتلزم منــع هــذه الجرائ اإلنســانية وجرائ
الوســائل الممكنــة، وعندمــا تخفــق الدولــة بشــكل واضــح فــي حمايــة ســكانها مــن الجرائــم الفظيعــة، أو تقــوم هــي 
بارتــكاب هــذه الجرائــم كمــا فــي حالــة النظــام الســوري، فــإن مــن مســؤولية المجتمــع الدولــي التدخــل باتخــاذ إجــراءات 

حمايــة بطريقــة جماعيــة وحاســمة وفــي الوقــت المناســب.

التوصيات:

مجلس األمن الدولي:
• يتوجــب علــى مجلــس األمــن اتخــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القــرار رقــم 2254، الــذي نــصَّ بشــكل واضــح علــى 

“توقــف فــورًا أي هجمــات موجهــة ضــد المدنييــن واألهــداف المدنيــة فــي حــد ذاتهــا.”
ــن إجــراءات عقابيــة  • يتوجــب علــى مجلــس األمــن إصــدار قــرار مــن أجــل تثبيــت وقــف إطــاق النــار فــي إدلــب، وأن يتضمَّ

لجميــع منتهكــي وقــف إطــاق النــار.
• دعم حقيقي لمسار جدي لعملية السام في سوريا وتحقيق انتقال سياسي عادل يضمن األمن واالستقرار.

ــن، بمــن فيهــم النظــام  ــع المتورطي ــة ومحاســبة جمي ــة الدولي ــى المحكمــة الجنائي ــة الملــف الســوري إل • يجــب إحال
ــم حــرب. الروســي بعــد أن ثبــت تورطــه فــي ارتــكاب جرائ

• إحــال األمــن والســام وتطبيــق مبــدأ مســؤولية حمايــة المدنييــن، لحفــظ أرواح الســوريين وتراثهــم وفنونهــم مــن 
الدمــار والنهــب والتخريــب.

إلى األمين العام لألمم المتحدة:
• إدانة هذه المجزرة الوحشية بأقسى العبارات وعدم تجاهل عملية قتل متعمدة لمواطنين سوريين.

• تحديــد مرتكبــي االنتهــاكات بشــكل واضــح، وهــذا ُيســاهم فــي إدانــة أفعالهــم، ويفضــح ممارســاتهم، ويرســل رســالة 
ــد  ــكاب المزي ــى ارت ــن يشــجعهم عل ــي االنتهــاكات الواضحي ــى المجتمــع المتضــرر، وإنَّ تجاهــل ذكــر مرتكب تضامــن إل

منهــا وتكرارهــا.
• الطلــب مــن مجلــس األمــن التحــرك العاجــل وعقــد جلســة طارئــة لوقــف إطــاق النــار وحمايــة عشــرات آالف 

المشــردين. المدنييــن 
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إلى المجتمع الدولي:
• فــي ظــلِّ انقســام مجلــس األمــن وشــلله الكامــل، يتوجــب التَّحــرك علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي إلقامــة 
تحالفــات لدعــم الشــعب الســوري، ويتجلــى ذلــك فــي حمايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع الحصــار، وزيــادة 
ــعي إلــى ممارســة الواليــة القضائيــة العالميــة بشــأن هــذه  عيــد اإلغاثــي. والسَّ عــم المقدمــة علــى الصَّ جرعــات الدَّ

الجرائــم أمــام المحاكــم الوطنيــة، فــي محاكمــات عادلــة لجميــع األشــخاص المتورطيــن.
ــر وباعتبارهــا عضــوًا فــي  • دعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــرارًا وتكــرارًا فــي عشــرات الدراســات والتقاري
التحالــف الدولــي إلــى تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة، وقــد تــم اســتنفاد الخطــوات السياســية عبــر اتفاقيــة الجامعــة 
العربيــة ثــم خطــة الســيد كوفــي عنــان، وبالتالــي ال ُبــدَّ بعــد تلــك المــدة مــن اللجــوء إلــى الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ 
ــة  ــزال مجلــس األمــن يعرقــل حماي ــة العامــة لألمــم المتحــدة، وال ي ــه الجمعي ــذي أقرت ــة )R2P(، ال مســؤولية الحماي

المدنييــن فــي ســوريا.
غط على مجلس األمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. • تجديد الضَّ

ــعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة والمحاســبة فــي ســوريا عبــر الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ومجلــس حقــوق  • السَّ
اإلنســان، واســتخدام مبــدأ الواليــة القضائيــة العالميــة.

ــة روســيا الضغــط علــى حلفائهــا علــى األرض لتحييــد منطقــة  ــزاع فــي ســوريا وخاصَّ • علــى الــدول الداعمــة ألطــراف النِّ
إدلــب عــن العمليــات القتاليــة، وحمايــة مــا ال يقــل عــن 3 ماييــن شــخص يقطنــون فيهــا.

 
إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة:

• تحميــل النِّظــام الروســي والســوري المســؤولية عــن هــذه المجــزرة، والضغــط علــى مجلــس األمــن للتحــرك لحمايــة 
المدنييــن الســوريين، ومنــع إفــات روســيا مــن العقــاب كونهــا دولــة دائمــة العضويــة فــي مجلــس األمــن.

إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
• علــى المفوضيــة الســامية إدانــة هــذه المجــزة، وتقديــم تقريــر إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان وغيــره مــن هيئــات األمــم 

المتحــدة عنهــا.

إلى لجنة التحقيق الدولية:
• العمل على توثيق هذه المجزرة وتضمينها في التقرير القادم، وتحديد هوية مرتكبيها بشكل واضح.

إلى المبعوث األممي إلى سوريا:
• إدانة هذه المجزرة، والتصريح أن المجازر والقتل والتعذيب هشمت عملية السام.  

إلى القوات الروسية:
• التوقف عن ارتكاب جميع أنماط جرائم الحرب في سوريا.

ة الروسية. رته اآللة الحربيَّ • إعادة إعمار ما دمَّ
• تعويض الضحايا ماديًا ومعنويًا واالعتذار بشكل علني.

• االلتزام بمخرجات قمة سوتشي وعدم تكرار سيناريو الخروقات الذي شهدناه في اتفاقات خفض التَّصعيد.
• التَّوقــف عــن دعــم جرائــم الحــرب والجرائــم ضــدَّ اإلنســانية التــي ال يــزال النظــام الســوري يرتكبهــا منــذ أحــد عشــر عامــًا، 

وُيعتبــر ذلــك تورطــًا مباشــرًا فــي تلــك الجرائم.
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إلى النظام السوري:
• التوقف عن قتل المواطنين السوريين وااللتزام بالدستور السوري.

• االلتزام بقواعد القانون العرفي اإلنساني والتوقف عن ارتكاب جرائم الحرب.
 

ملحق: صور ومقاطع فيديو توثق مجزرة الجديدة:

صور حصرية ُتظهر جثامين ضحايا أطفال أشقاء إثر هجوم جوي روسي مزدوج على مأوى نازحين شمال قرية 
الجديدة.

صور حصرية ُتظهر الدمار الذي لحق بمأوى نازحين إثر هجوم جوي روسي مزدوج شمال قرية الجديدة، 
ما تسبب في مقتل 6 مدنيين بينهم 4 أطفال.

https://drive.google.com/file/d/1hSgEvTzB7gdyDYj1tWhDG1zZWSaffc86/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_K53KCNKxFpmUunQIlJbiPagBzG5OAej/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FrATSuOVFZp6k6PqSNaz2YzsrU0wXPcN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QhXZitaWokkuT7dbSywodgbnf_OAtsW9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D23pRs0IDQw6yDKuNO1EmWvKw5B-CKTc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QhXZitaWokkuT7dbSywodgbnf_OAtsW9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13fLZVd3ZhVimt0AxYnsx5N1T14XTd63W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nan9lb2FZoInqjw20PeUNtBTP1VuzssO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13fLZVd3ZhVimt0AxYnsx5N1T14XTd63W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13fLZVd3ZhVimt0AxYnsx5N1T14XTd63W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jEmYz1XgIvPySiw0IxWPyaeLuQZoWXzn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cFIky9-oHRKHuoQEkXdwJt7CMWPdw7dP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15AjRDXSA22jtnfUCpMiQhvLhZvAkXr6Z/view?usp=sharing
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مقطــع مصــور لعمليــات إجــاء وانتشــال الضحايــا مــن تحــت األنقــاض إثــر هجــوم جــوي روســي مــزدوج علــى أراٍض 
زراعيــة شــمال قريــة الجديــدة، مــا تســبب فــي مقتــل 6 مدنييــن بينهــم 4 أطفــال.

صور حصرية ُتظهر موقع سقوط أحد صواريخ الهجوم الجوي الروسي المزدوج على طريق ترابي
 أمام مأوى نازحين في األراضي الزراعية شمال قرية الجديدة.

صور حصرية ُتظهر اآلثار التي خلفها هجوم جوي روسي مزدوج على أراٍض زراعية جنوب قرية الجديدة، 
ما تسبب في مقتل مدني واحد.

https://drive.google.com/file/d/1z2sNa4ay0mdZu4X3mxIJ3L8yasUbX3tW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19oWbTgvGCQgqYI9R32kk9AZohGAPsH1R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tvZv2TMenvw68aGrtBh2pHLT2SGBHM4d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ZzHe4eV4G8jY-wHDKArPMg2qbQLnv8W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Czwb5MQEFEAcLuWeRU5YPz5VVALcICB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EOm-PhbRK3Zg7adyrEcIyTkwOwm6G5IQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DnJNHz1QXOyb2CijCy4mBVs8M45VkzJ4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dCd6Ub48KwpZl2toLoGGW2MOkr_9H9f7/view?usp=sharing


القوات الروسية تستخدم سياسة الضربة 16
المزدوجة في اعتدائها الجوي األخير على قرية 

الجديدة بريف إدلب

مقاطع مصورة تظهر دمار مأوى نازحين إثر هجوم جوي روسي مزدوج على أراٍض زراعية شمال قرية الجديدة، 
ما تسبب في مقتل 6 مدنيين بينهم 4 أطفال.

مقطــع مصــور يظهــر جثاميــن 4 أطفــال أشــقاء مــن ضحايــا مجــزرة إثــر هجــوم جــوي روســي مــزدوج علــى مــأوى 
نازحيــن شــمال قريــة الجديــدة، ووداع ذويهــم لهــم.

شكر وعزاء
خالص الشكر والعزاء لجميع األهالي والنشطاء المحليين الذين أغنت مساهماتهم هذا التقرير بشكل فعال.

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/Eb6wh68gYSJJn7KVw-nlIVQBHex12-wNSF-aSP5VxzZBCQ?e=ffzRId
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/Eb6wh68gYSJJn7KVw-nlIVQBHex12-wNSF-aSP5VxzZBCQ?e=ffzRId
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/Eb6wh68gYSJJn7KVw-nlIVQBHex12-wNSF-aSP5VxzZBCQ?e=ffzRId
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/Eb6wh68gYSJJn7KVw-nlIVQBHex12-wNSF-aSP5VxzZBCQ?e=ffzRId
https://www.youtube.com/watch?v=uPPYFwOuzzI
https://www.youtube.com/watch?v=aGQsDqBMZw4
https://www.youtube.com/watch?v=nhpIa64y-m0
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	أولاً: الذكرى السنوية الثامنة لهجوم الغوطتين الكيميائي واستمرار إفلات النظام السوري من العقاب وتكرار استخدام سلاح الدمار الشامل الكيميائي:
	ثانياً: 222 هجوماً كيميائياً موثقاً في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أسفرت عن مقتل قرابة 1500 مواطن سوري بينهم 205 طفلاً: 
	ثالثاً: المسؤولية المباشرة لقائد الجيش والقوات المسلحة بشار الأسد عن هجمات الأسلحة الكيميائية، وأسماء أفراد نعتقد أنهم متورطون في ارتكاب انتهاكات فظيعة:
	رابعاً: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أثبتت مسؤولية النظام السوري عن أربع هجمات، ولا بدَّ من التحرك لمحاسبته وتعويض الضحايا: 

