السنوية الثَّالثة لتدخل القوات
يف الذكرى َّ
الروسية يف سوراي ،الشبكة السورية حلقوق
اإلنسان تعرض قاعدة بياانت احلوادث اليت
َّ
شكلت انتهاكات للقانون الدويل
مقتل  6239مدنياً بينهم  1804طفالً

األحد  30أيلول 2018
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R180914
تأسست نهاية حزيران  ،2011غير حكومية،
الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
ً
ً
أساسيا
مصدرا
ُمستقلة ،اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

احملتوى:

أوالً :املقدمة

اثنياً :روسيا الداعم األول للنظام السوري يف جرائمه ويف إفالته من العقاب

اثلثاً :روسيا فشلت يف االلتزام ابالتفاقات اليت رعتها

رابعاً :أمناط اهلجمات الروسية األكثر بربرية

خامساً :اسرتاتيجية القوات الروسية يف العام الثالث

سادساً :حتليل لواقع انتهاكات القوات الروسية حسب قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان

املسجلة يف العام الفائت يف قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان
سابعاً :تفاصيل تستعرض بعض احلوادث َّ

اثمناً :االستنتاجات والتوصيات

أوالً :املقدمة:

جلأت القوات الروســية منذ األايم األوىل لتدخل قواهتا العســكرية يف ســوراي يف  /30أيلول 2015 /إىل عمليات قصف جوي
كثيــف وعشـوائي؛ يهــدف إىل توليــد حالــة مــن الرعــب واإلرهــاب لــدى املناطــق الــي خرجــت عــن ســيطرة النِّظــام الســوري ،وينهــي
مجيــع أشــكال املقاومــة ويدفعهــا إىل التَّســليم واالستســام ،ظهــر ذلــك بشــكل واضــح يف ســعيها احلثيــث الســتهداف املنشــآت
اخلدميــة والطبيَّــة واملرافــق العامــةَّ ،
وإن معظــم عمليــات القصــف تلــك كانــت دون وجــود مــرر عســكري حبســب مــا يقتضيــه قانــون
احلرب ،واســتخدمت فيها القوات الروســية أســلحة شــديدة التدمري ،إضافة إىل تكرار اســتخدامها للذخائر العنقودية واألســلحة
احلارقــة ،ال ســيما يف املناطــق املأهولــة ابلســكان.
يف  /22آب 2018 /نشــرت وزارة الدفــاع الروســية إحصائيــات تتعلــق ابلعمليــة العســكرية الروســية يف ســوراي ،وحبســب األرقــام
اليت أوردها البيان فقد شـنَّت القوات الروســية  39ألف غارة جوية ،ومتَّ إطالق  100صاروخ كالبري ،إضافة إىل  66صاروخ
من منط جو  -أرض ،وذكر البيان َّ
أن العملية العســكرية الروســية أمثرت عن قتل  86ألف مسـلَّح وســاعدت القوات احلكومية
على اســتعادة الســيطرة على نســبة كبرية من األراضي الســورية.
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ِ
أي مــن احل ـوادث الــي
مل َّ
يتضمــن البيــان الرمســي الروســي َّ
أي اع ـراف بســقوط ضحــااي مدنيــن ،مل ُت ّقــق احلكومــة الروســية يف ٍّ
ُّاتمــت قواهتــا املســلحة ابرتكاهبــا ِمـ ْـن قِبَلنــا أو مــن قبــل منظمــات حقوقيــة دوليــة ،أو مــن قِبَـ ِـل جلنــة التَّحقيــق الدوليــة التابعــة لألمــم
املتحــدة ،بــل عمــدت إىل املكابــرة وإىل جتاهــل اتم ،ذلــك علــى غـرار النَّهــج الرببــري للنظــام الســوري.

الســنوية الثالثــة للتَّدخــل العســكري الروســي يف ســوراي ،الــذي بــدأ يف  /30أيلــول/
يُصــادف يــوم  /30أيلــول 2018 /الذكــرى َّ
ـرض الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف هــذه املناســبة حتديثـاً لقاعــدة بيــاانت احلـوادث الــي شـ َّـكلت انتهــاكات
 2015وتعـ ُ

الرصــد والتَّوثيــق املســتمرة ،الــي يقــوم هبــا فريقنــا ،ومتَّ جتميــع تلــك احلـوادث
للقانــون الــدويل ،وقــد بنينــا هــذه القاعــدة عــر عمليــات َّ

تتضمــن تفاصيــل مــكان وزمــان احلادثــة،
بشــكل تراكمــي ،وعــر اتبــاع منهجيــة عاليــة املعايــر ،ومجيــع اهلجمــات املســجلة لدينــا َّ

وأمســاء وصــور وفيديوهــات القتلــى إن وجــدوا ،وشــهادات لناجــن مــن القصــف ،أو شــهود عيــان ،وصــور لدمــار.

يتضمن جمموع التَّقارير ،اليت توثِّق أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ تدخلها العسكري يف سوراي يف أيلول2015 /
الرابط التَّايل َّ
ـرد يف هــذه التقاريــر كميــة كبــرة مــن البيــاانت املتعلقــة ابحلـوادث ،الــي
ومــا تبـ َـع ذلــك مــن انتهــاكات قتــل وتدمــر وتشـريد قســري ،وتـ ُ
متكنَّت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان من توثيقها:

https://goo.gl/xdvqjm
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املنهجية:
خــال عمليــات املراقبــة املســتمرة للح ـوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ،وعــر شــبكة عالقــات
واســعة مــع عشـرات املصــادر املتنوعــة مــن خــال تراكــم عالقــات ممتــدة منــذ بــداايت عملنــا حــى اآلن ،فعندمــا تــردان أو نُشــاهد
عــر شــبكة اإلنرتنــت ووســائل اإلعــام أخبــاراً عــن انتهــاك نقــوم مبتابعــة اخلــر وحماولــة التَّحقــق ومجــع أدلــة وبيــاانت ،ويف بعــض
األحيــان َّ
متكــن الباحــث مــن زايرة موقــع احلــدث أبســرع وقــت ممكــن ،لكـ َّـن هــذا اندراً مــا حيــدث؛ نظـراً للمخاطــر األمنيــة املرتفعــة

جــداً ،ولكثــرة احلـوادث اليوميــة ،وأيضـاً اإلمــكاانت البشـرية واملاديــة ،وهلــذا ختتلــف إمكانيــة الوصــول إىل األدلــة ،وابلتــايل درجــة

تعرضـوا
تصنيفهــا ،وغالبـاً مــا نقــوم يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مثــل هــذه احلــاالت ابالعتمــاد علــى شــهادات انجــن َّ

ـاه َد أو صـ َّـور هــذا االنتهــاك ،إضافــة
ـدر اإلمــكان الوصــول إليهــم مباشــرة ،وبدرجــة اثنيــة َمـ ْـن شـ َ
لالنتهــاك مباشــرة؛ حيــث حنــاول قـ َ

إىل حتليــل املـواد املتوفــرة يف مصــادر مفتوحــة كشــبكة اإلنرتنــت ،ووســائط اإلعــام ،واثلثـاً عــر احلديــث مــع كـوادر طبيــة قامــت

بعــاج املصابــن وعاينــت جثــث الضحــااي وحــدَّدت ســبب الوفــاة.

وكمــا أش ـران يف تقاري ـران الســابقة فقــد اعتمــدان يف مســألة إســناد مســؤولية هجمــات بعينهــا إىل الق ـوات الروســية عــدة معطيــات
منهــا مقاطعــة معلومــات واعرتافــات صـ َّـرح هبــا اإلعــام احملســوب علــى الســلطات الروســية مــع مــا نوثِّقــه علــى األرض ،إال َّ
أن

إعــان الســلطات الروســية عــن مواقــع تنفيــذ هجماهتــا علــى األراضــي الســورية توقَّــف بعــد األشــهر الثالثــة األوىل مــن تدخلهــا
العســكري ،وقــد اســتفدان مــن تلــك التَّصرحيــات ألهنــا َّ
مكنــت فريقنــا مــن مقاطعتهــا مــع رواايت الشــهود ،الــي حصلنــا عليهــا،
وأعطــاان ذلــك مؤشـرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد مبســؤولية القـوات الروســية عــن هجمــات بعينهــا ،لكـ َّـن القـوات الروســية
مل تعــد تنشــر أي تصريــح بعــد ذلــك ،فيمــا يبــدو أنـَّـه قــد لفــت انتباههــا َّ
أن عــدداً مــن املنظمــات احلقوقيــة ومــن بينهــا حنــن قــد

اســتخدمنا تلــك التصرحيــات َّ
ضدهــا ،ومنــذ ذلــك احلــن وهــي تتبــع سياســة اإلنــكار؛ لذلــك اجتهنــا إىل عمليــة مقاطعــة عــدد كبــر
مــن الــرواايت الــي يعــود معظمهــا إىل عمــال اإلشــارة املركزيــة ،الذيــن يعملــون علــى مراقبــة حركــة الطائـرات احلربيــة الــي تُقلــع مــن
القواعــد اجلويــة الســورية أو الروســية وحتديــد مســارها ،ويســتطيع عمــال املراصــد يف كثــر مــن اهلجمــات حتديــد ط ـراز املقاتــات
والرمــوز الــي حتملهــا.
يف كثري من األحيان استفدان من تفاوت اهلجمات والقوة التدمريية اليت أحدثتها اهلجمات الروسية ابملقارنة مع هجمات حكومية
يف حتديد مسؤولية القوات الروسية عن هجمات ُمعيَّنة ،فضالً عن قدرة سالح اجلو الروسي على التَّحليق والقصف ليالً.
حيتــوي هــذا التَّقريــر علــى  5رواايت حصلنــا عليهــا عــر حديــث مباشــر مــع الشــهود ،وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة ،وقــد
شــرحنا للشــهود اهلــدف مــن املقابــات ،وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــي يُق ِّدموهنــا يف هــذا التقريــر دو َن
ِ
ـب الشــهود معــاانة ُّ
تذكــر االنتهــاك،
أن نُقـ ّدم أو نعــرض عليهــم أيـَّـة حوافــز ،كمــا حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيـ َ
ومتَّ منــح ضمـ ٍ
ـان بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار.
ُ
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وأثبتــت التَّحقيقــات ال ـواردة يف هــذا التقريــر َّ
أن املناطــق املســتهدفة كانــت عبــارة عــن مناطــق مدنيــة وال يوجــد فيهــا أيــة مراكــز
عســكرية أو خمــازن أســلحة اتبعــة لفصائــل يف املعارضــة املســلحة أو التنظيمــات اإلســامية املتشــددة أثنــاء اهلجمــات أو حــى
قبلها ،كما أنه مل يتم توجيه أي حتذير من قبل القوات الروسية للمدنيني قُبيل اهلجمات كما يشرتط القانون الدويل اإلنساين.
حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــورة والصــور الــي نُشــرت عــر اإلنرتنــت ،أو الــي أرســلها لنــا نشــطاء حمليــون

عــر الربيــد اإللكــروين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي ،كمــا أظهــرت مقاطــع مصــورة بثَّهــا انشــطون
ـث الضحــااي واملصابــن وحجــم الدمــار الكبــر الــذي تسـبَّب بــه القصــف ،إضافــة إىل صــور أخــرى أظهــرت
موقــع اهلجمــات وجثـ َ
خملفــات لذخائــر عنقوديــة روســية وفـوارغ ألســلحة حارقــة.

حنتفــظ بنسـ ٍـخ مــن مجيــع مقاطــع الفيديــو والصــور املذكــورة يف هــذا التقريــر ضمــن قاعــدة بيــاانت إلكرتونيــة سـرية ،ونسـ ٍـخ احتياطيــة
علــى أقـر ٍ
اص صلبــة ،وابلرغــم مــن ذلــك ال َّ
ندعــي أننــا قُمنــا بتوثيــق احلــاالت كافــة ،وذلــك يف ظـ ِّـل احلظــر واملالحقــة مــن قبــل قـوات
النظام الســوري وبعض اجملموعات املســلحة األخرى.

لألســف فـ َّ
ـإن الســلطات الروســية تُنكــر كل هــذه احلـوادث واجلرائــم ومل تفتــح حتقيقـاً واحــداً ،وهــي بذلــك تســر علــى هنــج النظــام

الســوري الــذي مل حياســب أحــداً مــن قواتــه منــذ آذار 2011 /لكـ َّـن ذلــك ابلتأكيــد ال يُعفيهمــا مــن املســؤولية.

ورد يف هــذا التقريــر ُيثِّــل احلـ َّـد األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل ،كمــا ال يشــمل
مــا َ
ـاد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.
احلديـ ُ
ـث األبعـ َ

اثنياً :روسيا الداعم األول للنظام السوري يف جرائمه ويف إفالته من العقاب:

الشــعيب حنــو الدميقراطيــة يف آذارَّ 2011 /
اصطفــت روســيا إىل جانــب النِّظــام الســوريَّ ،
منــذ انطــاق احلـراك َّ
وقدمــت لــه دعمـاً
عســكرايً وسياســياً ال متناهيـاً ،واتبعــت عمليــات تزويــده ابألســلحة والذخائــر وفقـاً لعقــود وصفقــات أســلحة ُمربمــة بــن البلديــن،

وحبســب بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف عــام  2011وتقاريــر منظمــات حقوقيــة دوليــة مبــا فيهــا جلنــة التحقيــق
الدوليــة املســتقلة التابعــة لألمــم املتحــدة ،فـ َّ
ـإن النظــام الســوري قــد ارتكــب مئــات االنتهــاكات الــي تُشـ ِّكل جرائــم ضـ َّـد اإلنســانية،
عــر ارتكابــه جرائـ َـم قتــل وتعذيــب وإخفــاء قســري وعنــف جنســي ،وهــذا يعــي مبوجــب القانــون الــدويل َّ
أن روســيا بدعمهــا لــه
متورطــة يف تلــك اجلرائــم.
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يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“إن االعتقــاد الروســي َّ
َّ
أبن الســيطرة الكاملــة وســحق اجملتمــع الســوري ســوف يُنهــي مســار احملاســبة هــو اعتقــاد
واهم ،على روسيا أن تدرك متاماً َّأنا استثمرت يف نظام ُمتعف ٍن فاشل ال ميكن إعادة أتهيله وال إعطاؤه الشرعية،
وكل يوم إضايف يف هذا االستثمار يؤدي إىل مزيد من الفشل واخلسران ،وال َّ
بد الستقرار اجملتمع والدولة السورية
ِ
وتلِّــص الســوريني مــن هــذا النظــام الوحشــي”.
ض الضحــاايُ ،
مــن أن تُك ّفـَـر روســيا عــن جرائمهــا ،وتعـ ِّـو َ

ويف ســياق الســيطرة التَّامــة وإهنــاء مســار احملاســبة أييت تدخــل روســيا العســكري املباشــر ،وقــد تسـبَّب هــذا التدخــل يف مزيــد مــن

وموســع للجرائــم ،ويف جنــاح النظــام الســوري وامليليشــيات اإليرانيــة يف الســيطرة علــى مزيــد مــن األراضــي الســورية.
ارتــكاب مباشــر َّ

ويف مســار إفــات النِّظــام الســوري واإلي ـراين والحق ـاً الروســي مــن العقــاب ،اســتخدمت روســيا حـ َّـق النقــض الفيتــو  12مــرة
أي ق ـرار يدعــو إىل حماســبته ،مــن
بشــكل تعســفي حلمايــة نظــام ارتكــب أبشــع اجلرائــم يف العصــر احلديــث؛ مــا أدى إىل عرقلــة ِّ

ضمنهــا  6مـرات فيمــا يتعلــق مبلــف األســلحة الكيميائيــة ،ومنعــت متديــد عمــل آليــة التَّحقيــق الدوليــة املشــركة يف تشـرين الثــاين/
 2017بعد أن أثبتت مســؤولية النظام الســوري عن  5هجمات كيميائية فضالً عن قيامها بعرقلة وتشــويه عمليات التَّحقيق،

كمــا جــرى يف هجــوم دومــا – نيســان 2018 /ومؤخـراً التضييــق علــى عمــل آليــه التَّحقيــق الدوليــة املســتقلة.

وعنــد اســتخدام احلكومــة الروســية ألول فيتــو يف  /4تشـرين األول 2011 /شــعر النظــام الســوري حبصولــه علــى ضــوء أخضــر
ـجعه علــى التَّصعيــد يف القســوة والســاديَّة وصــوالً إىل التَّعذيــب حــى املــوت واالغتصــاب ،والتشـريد القســري،
اتم؛ األمــر الــذي شـ َّ

وإلقــاء براميــل متفجــرة ،واســتخدام أســلحة كيميائيــة ،وتتحمــل روســيا بشــكل كبــر مســؤولية هــذه اجلرائــم.
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اثلثاً :روسيا فشلت يف االلتزام ابالتفاقات اليت رعتها:

عمدت روســيا ابلتَّوازي مع عمليات القتل والتَّدمري اليت انتهجتها يف ســوراي إىل تصدُّر املشــهد السياســي عرب دعمها التفاقات
وهـ ٍ
ـدن س ـواء كانــت راعيــة هلــا أو طرف ـاً فيهــا ،وقــد كان اتفاقــا وقــف األعمــال العدائيــة يف شــباط وأيلــول 2016 /أول هــذه
ـرق تلــك االتفاقــات؛ مــا يُظهــر خمطط ـاً مدروس ـاً؛
الرغــم مــن رعايتهــا فقــد كانــت الق ـوات الروســية َّ
تتعمــد خـ َ
االتفاقــات ،وعلــى َّ
يهــدف إىل تفكيــك املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري والعمــل علــى إضعافهــا؛ هبــدف استســامها الواحــدة تلـ َـو

األخــرى ،وهــذا مــا حــدث بشــكل تدرجيــي ،وقــد رصــدان هــذه الظاهــرة يف عــدد واســع مــن التَّقاريــر.

وعلــى ســبيل املثــال فبعــد أســبوع واحــد مــن دخــول اتفــاق أنقــرة لوقــف إطــاق النــار حيِّـَـز التَّنفيــذ يف  /30كانــون األول2016 /

ـود االتفــاق الــي رعتــه بنفســها وعــادت وتــرة القتــل والتَّدمــر إىل مــا كانــت عليــه قبــل االتفــاق مــع هنايــة
خرقــت القـوات الروســية بنـ َ
شباط.2017 /

ويف أاير 2017 /كانــت روســيا أحــد األطـراف الضامنــة األساســية يف حمــاداثت أســتانة ،الــي نتـ َـج عنهــا بشــكل رئيــس حتديــد

أربــع مناطــق خلفــض التَّصعيــد ،لكــن العــامل أمجــع شــهد الغــارات اجلويــة الوحشــية علــى الغوطــة الشــرقية مبحافظــة ريــف دمشــق،

عمــا تسـبَّبت بــه اهلجمــات الروســية ،وتكـَّـرر الســيناريو
وقــد اســتطعنا احلصــول علــى صــور أقمــار صناعيــة ،وأصــدران تقريـراً موســعاً َّ

ذاتــه مــع منطقــة القلمــون مبحافظــة ريــف دمشــق ومنطقــة ريــف محــص الشــمايل ،ومنطقــة اجلنــوب الســوري ،الــي ختضــع إضافــة
إىل اتفــاق خفــض التَّصعيــد إىل اتفــاق يُعتــر أكثــر أمهيــة وهــو االتفــاق الروســي األمريكــي ،الــذي دخــل حيِّـ َـز التَّنفيــذ يف متــوز/
 ،2017وحبســب مــا متكنَّــا مــن توثيقــه فقــد قتلــت قـوات احللــف الســوري الروســي منــذ اتفــاق خفـ ِ
ـض التَّصعيــد يف أاير 2017

حــى أيلــول  2018مــا ال يقــل عــن  3734مدنيـاً ،بينهــم  966طفـاً.
ويف الوقــت الــذي دعــت فيــه روســيا لعقــد مؤمتــر للحـوار الوطــي الســوري يف منتجــع سوتشــي يف كانــون الثــاين 2018 /كانــت
طائراهتــا ابلتـوازي مــع ذلــك تقصــف املناطــق الســورية يف الغوطــة الشــرقية وحمافظــة إدلــب وتُلقــي ابملــوت علــى املدنيــن الســوريني.

رابعاً :أمناط اهلجمات الروسية األكثر بربرية:

مــن بــن آالف اهلجمــات الروســية الــي قُمنــا بتســجيلها كان هنــاك أمنــاط مــن االنتهــاكات واهلجمــات االنتقاميــة الــي نفَّذهتــا
الق ـوات الروســية محلــت مســة عدوانيــة فظيعــة ومقصــودة ،وقــد اختَّــذ بعضهــا طابع ـاً منهجي ـاً ومتكــرراً ،وابالعتمــاد علــى قاعــدة
بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان صنفنــا بعــض هــذه األمنــاط:
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 - 1هجمــات الضربــة املزدوجــة :1ويُشــر هــذا التَّكتيــك الــذي اتبعتــه الق ـوات الروســية إىل درجــة عظمــى مــن الالمبــاالة
ـجلنا مــا ال يقــل عــن  21جمــزرة ارتكبتهــا الق ـوات الروســية عــر
واالســتهتار حبيــاة املدنيــن وعمــال اإلنقــاذ واملســعفني ،وقــد سـ َّ
تنفيذهــا تكتيــك اهلجــوم املــزدوج.

تعمــد القـوات الروســية
 - 2هجمــات علــى مراكــز طبيَّــة اســتقبلت إصــاابت هجــوم ســابق :يف هجمتــن علــى األقــل وثَّقنــا ُّ
اســتهداف مراكــز طبيَّــة كانــت تســتقبل جرحــى ومصــايب هجــوم ســابق ،وقــع ذلــك يف هجــوم س ـراقب  /29كانــون الثــاين/
 2018حــن اســتهدفت غــارات روســية مشــفى اإلحســان ،الــذي كان يســتقبل ضحــااي ومصــايب هجــوم علــى ســوق البطاطــا،
الــذي نفَّذتــه أيض ـاً الق ـوات الروســية قبــل ســاعات مــن اهلجــوم علــى املشــفى.
ـجلنا غــارات روســية اســتهدفت مشــفى الرمحــة ومركــز الدفــاع املــدين
يف هجــوم خــان شــيخون الكيميائــي نيســان 2017 /سـ َّ
اللذيــن كاان يُقدمــان اإلســعافات األوليــة للمصابــن.

 - 3قصــف األحيــاء الســكنية مث تنفيــذ هجمــات ملالحقــة املدنيــن اهلاربــن :مل تكتـ ِ
ـف القـوات الروســية ابســتهداف األحيــاء
وتعمــد اســتهداف املدنيــن يف منازهلــم وحماهلــم ،بــل عمــدت إىل مالحقتهــم واســتهداف اهلاربــن منهــم ،يف هجــوم حــي
الســكنية ُّ

جب القبة حبلب الشــرقية يف  /29تشـرين الثاين 2016 /اســتهدفت القوات الروســية جمموعة من املدنيني الذي كانوا حياولون
التوجــه مــن أحيــاء حلــب الشــرقية ابجتــاه حــي الصاخــور ،وقتلــت  17مدنيـاً.
ُّ
ويف هجــوم قريــة كفــر بطيــخ يف  /21آذارَّ 2018 /نفــذت القـوات الروســية غــارات اســتهدفت جمموعــة مــن الطــاب فــروا مــن
مدرســتهم عقــب غــارات علــى القريــة ،تسـبَّب ذلــك يف مقتــل  20مدنيـاً بينهــم  16طفـاً مــن طــاب املدرســة.
 - 4هجمــات اســتهدفت خميمــات لنازحــن :وثَّقنــا اســتهداف الق ـوات الروســية املتكــرر ملخيمــات النَّازحــن ،بــل ولطــرق

وقوافــل النُّــزوح ووفقـاً لقاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فقــد َّنفــذت القـوات الروســية مــا ال يقــل عــن  14هجومـاً
علــى خميمــات للنــزوح منــذ تدخلهــا العســكري يف ســوراي حــى أيلــول .2018
 - 5هجمــات انتقاميــة بعــد خســائر روســية ماديــة :رصــدان عمليــات تصعيــد عســكري خطــر يف بعــض املناطــق الــي شــهدت
ســقوط طائـرات حربيــة روســية ،فيمــا يبــدو َّ
أن القـوات الروســية كانــت تســعى لتنفيــذ عمليــات انتقاميــة حبـ ِّـق ســكان هــذه املناطــق،
كمــا حصــل يــوم  /3شــباط عندمــا أعلنــت وزارة ال ِّدفــاع الروســية عــن إســقاط طائــرة روســية اثبتــة اجلنــاح مــن ط ـرازSu-25
الصوامــع بريــف إدلــب الشــرقي ،وتَبِـ َـع ذلــك محلــة عســكرية علــى مناطــق ريفــي حمافظــة
بصــاروخ حممــول علــى الكتــف يف قريــة َّ
إدلــب الشــرقي واجلنــويب ،وهــذا يُشــبه مــا ارتكبتــه القـوات الروســية عقــب ســقوط مقاتلتهــا احلربيــة Su-24يف ريــف الالذقيــة يف

تشـرين الثــاين ،2015 /واملروحيــة Mi-8بريــف إدلــب الشــرقي يف آب.2016 /

 1سياسة اتَّبعها النظام السوري والروسي تقوم على مبدأ إعادة قصف املوقع املستهدف ذاته بعد مضي عدة دقائق هبدف إيقاع أكرب عدد ممكن من اخلسائر البشرية من كوادر الدفاع املدين وفرق اإلسعاف واألطباء.
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خامساً :اسرتاتيجية القوات الروسية يف العام الثالث:

بعــد ترُّكــز الغــارات الروســية يف العامــن األولــن علــى مناطــق غــرب ســوراي ،بــدأت القـوات الروســية بعــد آب 2017 /ابلتَّوســع يف
عملياهتــا العســكرية يف احملافظــات الشــرقية اخلاضعــة يف معظمهــا لســيطرة تنظيــم داعــش اإلرهــايب ،وحــى كانــون األول2017 /
ســيطرت قـوات النظــام الســوري بفضــل َّ
الدعــم اجلــوي الروســي علــى مناطــق واســعة يف ريــف الرقــة الشــرقي (قــرى شــامية الواقعــة
جنــوب هنــر الفـرات) وريفــي ديــر الــزور الشــرقي والغــريب (قــرى شــامية الواقعــة جنــوب هنــر الفـرات) ومدينــة ديــر الــزور.
ـديت إضافيــة بــن أيلــول 2017 /وأيلــول 2018 /يف إســناد مســؤولية اهلجمــات للق ـوات الروســية؛ ذلــك
وقــد واجهتنــا حتـ َّ
بســبب كثافــة حجــم الغــارات والقصــف والطَّلعــات اجلويــة بشــكل غــر مســبوق منــذ التَّدخــل الروســي ،وقــد حتدَّثنــا مــع عــدد كبــر
مــن األهــايل ومــن عمــال املراصــد احملليــن الذيــن أكــدوا إقالعـاً متزامنـاً لعــدة طائـرات حربيــة مــن قواعــد جويــة روســية وأخــرى ســورية
وتوجههــا إىل املنطقــة ذاهتــا كمــا حصــل يف الغوطــة الشــرقية واجلنــوب الســوري.

كمــا توضحــت معــامل الوجــود الــري الروســي بشــكل أكــر يف العــام الفائــت ،وقــد رصــدان ارتفاعـاً مــن حيــث عمليــات القصــف
املدفعــي واســتخدام الذخائــر العنقوديــة األرضيــة ،الــي نعتقــد َّ
أن مصدرهــا املعســكر الروســي يف جنــوب مدينــة حلفــااي.

سادساً :حتليل لواقع انتهاكات القوات الروسية حسب قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
ألف :حصيلة الضحااي:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل  6239مدني ـاً بينهــم  1804طف ـاً ،علــى يــد الق ـوات الروســية منــذ تدخلهــا

العســكري يف ســوراي حــى  /30أيلــول.2018 /

توزَّعت حصيلة الضحااي املدنيني على يد القوات الروسية حبسب األعوام على النَّحو التايل:
• منذ  /30أيلول 2015 /حىت  /30أيلول 3734 :2016 /بينهم  1025طفالً
• منذ  /30أيلول 2016 /حىت  /30أيلول 1547 :2017 /بينهم  437طفالً
• منذ  /30أيلول 2017 /حىت  /30أيلول 958 :2018 /بينهم  342طفالً
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توزَّعت حصيلة الضحااي املدنيني
على يد القوات الروسية حبسب
احملافظات على النحو التايل:

ابء :حصيلة اجملازر (مقتل مخسة أشخاص فما فوق دفعة واحدة):
وثَّقت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان ما ال يقل عن  321جمزرة على يد القوات الروسـيَّة منذ تدخلها العســكري يف ســوراي
حىت  /30أيلول2018 /

توزَّعت حصيلة اجملازر حبسب األعوام على النَّحو التايل:
• منذ  /30أيلول 2015 /حىت  /30أيلول172 :2016 /
• منذ  /30أيلول 2016 /حىت  /30أيلول90 :2017 /
• منذ  /30أيلول 2017 /حىت  /30أيلول59 :2018 /
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توزَّعت حصيلة اجملازر حبسب
احملافظات السورية على النَّحو التايل:

اتء :حصيلة حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنيَّة:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن  954حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويـَّـة مدنيَّــة ،منهــا  166علــى
منشــآت طبيَّــة ،و 176علــى مــدارس ،و 55علــى أسـواق؛ تسـبَّبت هبــا هجمــات القـوات الروســية منــذ تدخلهــا العســكري يف
ســوراي حــى  /30أيلــول.2018 /

توزَّعت حصيلة حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنيَّة حبسب األعوام على النَّحو التايل:
	•منــذ  /30أيلــول 2015 /حــى  /23أيلــول 452 :2016 /حادثــة بينهــا  74علــى مــدارس ،و 77علــى منشــآت طبيَّــة،
و 35على أسـواق.
	•منــذ  /30أيلــول 2016 /حــى  /30أيلــول 309 :2017 /حادثــة بينهــا  65علــى مــدارس ،و 54علــى منشــآت طبيَّــة،
و 12على أسـواق.
	•منــذ  /30أيلــول 2017 /حــى  /30أيلــول 193 :2018 /حادثــة بينهــا  33علــى منشــآت طبيــة ،و 34علــى مــدارس،
و 8على أسـواق.
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توزَّعت حصيلة حوادث االعتداء
على املراكز احليوية املدنيَّة حبسب

احملافظات السورية على النَّحو التايل:

اثء :حصيلة الضحااي من الكوادر الطبيَّة وعناصر الدفاع املدين:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل  92شــخص مــن العاملــن يف اجملــال الطــي وعناصــر الدفــاع املــدين ،مجيعهــم قضـوا
إثر هجمات شـنَّتها القوات الروســية منذ تدخلها العســكري يف ســوراي حىت  /30أيلول.2018 /
َ

جيم :حصيلة الضحااي من الكوادر اإلعالمية:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل  19إعالميـاً وإصابــة مــا ال يقــل عــن  50آخريــن يف هجمــات شـنَّتها القـوات

الروســية منــذ تدخلهــا العســكري يف ســوراي حــى  /30أيلــول.2018 /

حاء :حصيلة استخدام الذخائر العنقودية:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن  232هجومـاً بذخائــر عنقوديــة ،شـنَّتها القـوات الروســية منــذ تدخلهــا

العســكري يف ســوراي حــى  /30أيلــول.2018 /
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خاء :حصيلة استخدام األسلحة احلارقة:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن  125هجومـاً أبســلحة حارقــة ،شـنَّتها القـوات الروســية منــذ تدخلهــا

يف ســوراي حــى  /30أيلــول.2018 /

دال :التَّشريد القسري:
لقــد كان حلجــم العنــف املتصاعــد الــذي مارســته الق ـوات الروســية األثــر األكــر يف حركــة النُّــزوح والتَّش ـريد القســري ،وســامهت
هجماهتــا ابلتـوازي مــع اهلجمــات الــي شـنَّها احللــف الســوري اإليـراين يف تشـريد قرابــة  2.7مليــون نســمة معظــم هــؤالء املدنيــن
ـر مــرة ،كمــا هــو احلــال يف ريــف إدلــب اجلنــويب والشــرقي ومنطقــة اجلنــوب الســوري.
تعرضـوا للنــزوح غـ َ
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ـجلة يف العــام الفائــت يف قاعــدة بيــاانت الشــبكة
ســابعاً :تفاصيــل تســتعرض بعــض احلــوادث املسـ َّ
الســورية حلقــوق اإلنســان:
يف املدة ما بني  /30أيلول 2017 /حىت  /30أيلول 2018 /وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف قاعدة بياانهتا:
	•مقتل  958مدنياً ،بينهم  342طفالً
	• ما ال يقل عن  59جمزرة
	•مــا ال يقــل عــن  183حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة منهــا  33علــى منشــآت طبيــة ،و 34علــى مــدارس ،و8
علــى أسـواق.
	• مقتل  17من الكوادر الطبيَّة وعناصر الدفاع املدين

	• مقتل  2من الكوادر اإلعالمية.
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توزَّعت حصيلة الضحااي املدنيني
على احملافظات السورية على النَّحو التايل:

ويســتعرض التقريــر  67هجومـاً اســتهدفت هبــا قـوات روســية مناطــق مدنيــة ومراكــز حيويــة مدنيــة ،وتسـبَّب عــدد منهــا يف ســقوط
ضحــااي مدنيــن ،ذلــك بــن  /30أيلــول 2017 /حــى  /30أيلــول.2018 /

وقــد صنَّفنــا هــذه اهلجمــات ضمــن قاعــدة البيــاانت إىل عــدة أمنــاط ،علــى ســبيل املثــال :هنــاك ح ـوادث تس ـبَّبت يف وقــوع جمــازر

وهجمات استهدفت مراكز حيوية مدنيَّة ،إضافة إىل هجمات تسبَّبت يف وقوع ضحااي من الكوادر الطبية وعناصر الدفاع املدين.

ألف :أبرز اهلجمات اليت تسبَّبت يف جمازر:
حمافظة إدلب:
اجلمعــة  /8كانــون األول 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي  4صواريــخ علــى املنــازل يف قريــة الــزرزور التابعــة
لبلــدة التمانعــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل  7مدني ـاً دفعــة واحــدة ( 5طف ـاً ،و 2ســيدة) .ختضــع القريــة

لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
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الثــااثء  /2كانــون الثــاين 2018 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــن اســتهدفا مشــروعاً زراعي ـاً شــرق

بلــدة خــان الســبل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل  5مدنيـاً ( 4أطفــال وســيدة واحــدة) انزحــون مــن بلــدة طيبــة

اإلمــام ،وإصابــة مــا ال يقــل عــن  6أشــخاص ،إضافــة إىل دمــار كبــر يف منــزل ســكين ،ختضــع املنطقــة لســيطرة مشــركة بــن هيئــة
حتريــر الشــام وفصائــل يف املعارضــة املســلحة.
حتدثـَّـت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع ســعود الســعود انشــط إعالمــي حملــي مــن بلــدة خــان الســبل ،قــال ســعود إنــه كان
عمــم عــن إقــاع طائــرة روســية مــن مطــار محيميــم“ :كان عامــل املرصــد
يُصغــي إىل تعميــم املرصــد العامــل يف املنطقــة ،الــذي َّ

خيــران عــن حتــركات الطائــرة ووجهتهــا ،فبعــد إقالعهــا وصلــت إىل أجــواء مدينــة معــرة النعمــان ،مثَّ اجتهــت مشــاالً وأغــارت
إن الغــارة اســتهدفت أر ٍ
علــى بلدتنــا” .قــال ســعود َّ
اض زراعيــة كان يُقيــم فيهــا انزحــون مــن حمافظــة محــاة“ :وصلــت مــع فــرق

الدفــاع املــدين إىل املــكان ،شــاهدت حفرتــن كبريتــن؛ تسـبَّب هبمــا القصــف ،وكانــت العائــات مدفونــة حتــت األنقــاض،
توفيــت ســيدة واحــدة وأربعــة أطفــال ،وكان ال ي ـزال هنــاك أحيــاء حتــت األنقــاض إال َّ
أن الطَّـران مل يُغــادر األجــواء ،ومل
نســتطع انتشــاهلم إال بعــد ســاعات”.

األحــد  /4شــباط 2018 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة اســتهدفت مبــى ســكنياً مؤلفـاً مــن ســتة
طوابــق يف منطقــة وادي النســيم يف األط ـراف اجلنوبيــة مــن مدينــة إدلــب؛ مــا أدى إىل اهنيــار املبــى ابلكامــل ،قضــى يف اهلجــوم

مــا ال يقــل عــن  12مدنيـاً ،بينهــم  6أطفــال ،و 4ســيدات .ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة

وهيئــة حتريــر الشــام يــوم اهلجــوم.

ظهــر الثــااثء  /4أيلــول 2018 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ حــي البســاتني جنــوب مدينــة جســر
الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل  5أطفــال مــن عائلــة واحــدة ،ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل
يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام واحلــزب اإلســامي الرتكســتاين وقــت احلادثــة.
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إثر هجوم جوي نعتقد أنَّه روسي على مدينة جسر الشغور /إدلب 2018 /9 /4
ضحااي قضوا َ

حمافظة حلب:
اإلثنــن  /13تش ـرين الثــاين 2017 /قرابــة الســاعة  15:00قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي  6صواريــخ علــى
مدينــة األاترب بريــف حمافظــة حلــب الغــريب ،ســقطت الصواريــخ علــى الســوق الرئيــس ومركــز شــرطة األاترب احلــرة –الواقــع عنــد
مدخــل الســوق -يف املدينــة؛ مــا أدى إىل مقتــل  79شــخصاً ،بينهــم  7طفـاً ،و 8ســيدة ،وإصابــة حنــو  100آخريــن جبـراح.

ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
وقد استعرضنا يف تقرير منفصل تفاصيل اهلجوم وموقعه.

إثر هجوم جوي نعتقد أنَّه روسي على مدينة األاترب بريف حمافظة حلب الغريب 2017 /11 /13
ضحااي َ
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اجلمعة  /10آب 2018 /قرابة الســاعة  18:30شـ َّـن طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روســي هجمات متتالية ابلصواريخ على

جتمــع ســكين يف قريــة أورم الكــرى بريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل  36مدنيـاً ،بينهــم  20طفـاً ،و 7ســيدة،
ُّ

وإصابــة قرابــة  70آخريــن جبـراح .ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

وقد أصدران تقريراً موسعاً استعرضنا فيه تفاصيل اهلجوم بناءً على رواايت شهود العيان اليت حصلنا عليها.
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حمافظة محاة:
اخلميــس  /1شــباط 2018 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــن علــى احلــارة الشــمالية يف بلــدة كفــر نبــودة
بريف حمافظة محاة الشمايل الغريب؛ ما أدى إىل مقتل  8مدنياً دفعة واحدة ،بينهم  2طفالً ،و 1سيدة .ختضع البلدة لسيطرة
فصائل يف املعارضة املســلحة وقت احلادثة.

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد حممــد محــادة ،2وهــو انشــط إعالمــي يعمــل لــدى منظمــة الدفــاع املــدين
الســوري“ :مل أمســع إال صــوت انفجــار قــوي هـ َّـز البلــدة ،مل يســبق االنفجــار صــوت حتليــق للط ـران؛ مــا جعلــي أظـ ُّـن َّ
أن

توجــه حممــد إىل موقــع اهلجــوم بُعيــد وقوعــه ووصــف لنــا مــا شــاهده“ :مل أرى آاثر
االنفجــار جنــم عــن تفجــر ســيارة مفخخــة” َّ
وأن الطَّائــرة كانــت ُتلــق علــى ارتفــاع عـ ٍ
أن اهلجــوم كان جــوايًَّ ،
انفجــار الســيارة؛ فأدركــت َّ
ـال؛ لذلــك مل أمســع صــوت

دمــر
حتليقهــا ،إنَّــه غالب ـاً ط ـران روســي .بــدأان إجــاء جثــث الضحــااي وإزالــة الــركام لفتــح الطرقــات مــن جديــد ،لقــد َّ

الصاروخــان  5منــازل ســكنية علــى األقــل وقتــا  11مدني ـاً ،بينهــم طفــان وســيدة واحــدة ،إضافــة إىل اح ـراق حملــن

ـتمر عمــل الفــرق قرابــة أربــع ســاعات واســتطاعوا انتشــال عالقـ َـن اثنــن مــن حتــت األنقــاض كاان ال يـزاالن علــى
جتاريــن ،اسـ َّ
قيــد احليــاة”َّ .
أكــد حممــد َّ
أن املنطقــة املســتهدفة ختلــو مــن أيــة مظاهــر عســكرية اتبعــة لفصائــل يف املعارضــة املســلحة.

3
أبــو حممــد
ـر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أنـَّـه رصــد طائــرة روســية أقلعــت مــن مطــار محيميــم
ـ
خ
أ
ـة
ـ
ي
ز
ك
املر
ـارة
ـ
ش
اإل
ـال
ـ
م
ع
ـد
ـ
ح
أ
َ

قُبيــل اهلجــوم ،لكـ َّـن الطائــرة اجتهــت مشــاالً حنــو حمافظــة إدلــب:
“عندمــا مسعــت صــوت االنفجــار أصابــي ُّ
الذعــرَّ ،
ألن الطَّائــرة الــي رصدهتــا اجتهــت حنــو حمافظــة إدلــب ،يبــدو َّأنــا غــرت
مســارها ومل نســتطع رصـ َد ذلــك ،لقــد َّنفــذت غــارة جويــة بصاروخــن علــى احلــارة الشــمالية يف بلــدة كفــر نبــودة ،ال وجــود
تدمــرت  5منــازل ســكنيَّة بشــكل كامــل،
هنــاك أليــة مراكــز عســكرية أو خمــازن أســلحة ،وال حــى حواجــز عســكرية للثــوارَّ ،

ـب عــدد كبــر مــن املدنيــن بينهــم ولــدي ،وقضــى مــا يزيــد عــن  11مدني ـاً دفنــوا حتــت ركام املبــاين” قــال أبــو حممــد
وأُصيـ َ
َّ
إن َّ
ـتمرت يف العمــل ســاعات
الدمــار الكبــر تسـبَّب يف إغــاق الطُّــرق وإعاقــة عمليــات اإلســعاف ،وإن فـ َ
ـرق الدفــاع املــدين اسـ َّ

طويلــة إلمتــام عمليــات اإلنقــاذ.

 2تواصلنا معه عرب تطبيق واتساب يف  /25آب2018 /
 3تواصلنا معه عرب تطبيق واتساب يف  /25آب2018 /
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إثر هجوم جوي نعتقد أنَّه روسي على بلدة كفر نبودة /محاة 2018 /2 /1
انتشال ضحية َ

حمافظة ريف دمشق:
األحــد  /19تشـرين الثــاين 2017 /قرابــة الســاعة  19:00قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ قريــة مديـرا
يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل  6مدنيـاً ( 4أطفــال ووالداهــم) ،وإصابــة مــا ال يقــل عــن 15

آخريــن جبـراح .ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

األربعــاء  /3كانــون الثــاين 2018 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ أحيــاء ســكنية يف بلــدة مسـرااب يف
الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل  20مدنيـاً ،بينهــم  11ســيدة ،وإصابــة حنــو  80آخريــن جبـراح.
ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

إثر هجوم جوي نعتقد أنه روسي على بلدة مسرااب /ريف دمشق 2018 /1 /3
جثث ثالث ضحااي قضوا َ
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حمافظة دير الزور:
اخلميــس  /19تشـرين األول 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ املعــر النهــري الواصــل بــن مدينــة
البوكمــال وقريــة الباغــوز يف مدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل  20مدنيـاً ،بينهــم  3طفـاً،
و 6ســيدة .ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
حســان احلســو مــن أق ـرابء الضحيــة ســامل الفريــح الــذي قضــى يف اهلجــوم ،وقــد نقــل لنــا حســان روايــة ابــن عمــه الــذي كان
شــاهداً علــى احلادثــة“ :يومهــا كان هنــاك  3طائـرات روســية ُتلِّــق يف أجــواء املدينــة وتقصــف حميطهــا ،دفــع ذلــك املئــات
مــن املدنيــن لعبــور املعــر النهــري ابجتــاه قريــة الباغــوز ،قرابــة الســاعة  15:40اســتهدف الط ـران الروســي املعــر بثالثــة
صواريــخ واســتهدف جتمع ـاً لســيارات املدنيــن ،الــي تقــف جبانــب املعــر” قــال حســان َّ
إن غــارة جويــة اثنيــة قصفــت املعــر

يتجمعــون إلســعاف ضحــااي الغــارة األوىل“ :وقــع اهلجــوم الثــاين أبربعــة
بعــد ربــع ســاعة مــن اهلجــوم األول ،كان حينهــا النــاس َّ
صواريــخ اســتهدفت العشـرات مــن املدنيــن ،قتلــت الغــارة الثانيــة اجلميــع املصــاب واملســعف ،مل تكتـ ِ
ـف الطائـرات بقصــف
املدينــة بــل قصفــت حــى معــر النــاس للهــروب”.

جتمعـاً خليــام انزحــن يف الباديــة
اجلمعــة  /24تشـرين الثــاين 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ ُّ

الواقعــة بــن قريــة الســيال وقريــة الغــرة التابعتــن ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل  29مدنيـاً،
بينهــم  12طفـاً ،و 7ســيدة .ختضــع املنطقــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
ابء :أبرز اهلجمات ابلذخائر العنقودية:

األحــد  /12تشـرين الثــاين 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي  8قنابــل مــن منــط  RBK-500حتمــل
ذخائــر مــن منــط ُ PTAB-1Mمســتهدفاً الســوق الرئيــس وســط بلــدة ســنجار بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل
أضـرار ماديــة بســيطة يف مرافــق الســوق .ختضــع البلــدة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام يــوم اهلجــوم.

جابــر أبــو حممــد انشــط إعالمــي حملــي مــن بلــدة ســنجار ،ويعمــل لــدى منظمــة الدفــاع املــدين الســوري ،حتــدَّث للشــبكة الســورية
إن غــارات الطـران الروســي كانــت مســتمرة علــى البلــدة منــذ صبــاح ذلــك اليــوم ،وقــال َّ
حلقــوق اإلنســان :قــال جابــر َّ
إن الطـران
حمملــة بقنابــل
الروســي اســتخدم الفوســفور احلــارق“ :بعــد غــارات الفوســفور احلــارق أمطــران الطـران الروســي ب ـ  8صواريــخ َّ

عنقوديــة ،لقــد اســتهدفت مجيعهــا مناطــق مكتظــة ابملدنيــن ،الســوق واملنــازل الســكنيَّة ،وانتشــرت القنابــل واملخلفــات يف
كل مــكان تقريبـاًَّ ،
الرعــب لــدى األطفــال”.
إن انفجــارات هــذه القنابــل املتتاليــة تُثــر ُّ
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بعد هجوم جوي نعتقد أنَّه روسي 2017 /11 /12
بقااي ذخرية عنقودية عُثَِر عليها يف بلدة سنجار /إدلب َ

اجلمعــة  /12كانــون الثــاين 2018 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنـَّـه روســي صواريــخ عــدَّة ُمملــة بذخــرة عنقوديــة

اســتهدفت وســط قريــة خــان الســبل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب ،دون تســجيل أيـَّـة إصــاابت واقتصــرت األضـرار علــى املاديــة.
ختضــع القريــة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
اتء :أبرز اهلجمات ابألسلحة احلارقة:
ـتخدم ط ـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنـَّـه روســي أســلحة حارقــة
األحــد  /17كانــون األول 2017 /قرابــة الســاعة 14:52اسـ َ

مســتهدفاً منطقــة األحـراش مشــال مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا تس ـبَّب حبرائــق كبــرة .ختضــع املنطقــة
لســيطرة مشــركة بــن هيئــة حتريــر الشــام وفصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

ذيــل حاضنــة ذخائــر حارقــة عُثِـ َـر عليهــا يف منطقــة األح ـراش مشــال مدينــة خــان شــيخون /إدلــب إثـ َـر هجــوم جــوي
نعتقــد أنـَّـه روســي 2017 /12 /17
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اثء :أبرز اهلجمات على املراكز احليوية املدنيَّة:
املراكز احليوية الدينية:
 املساجد:األربعــاء  /13كانــون األول 2017 /قرابــة الســاعة  10:00قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة يف حميــط
مســجد تــل الضمــان غــرب قريــة تــل الضمــان بريــف حمافظــة حلــب اجلنــويب ،ســقط أحــد الصواريــخ علــى املســجد؛ مــا أدى إىل دمــار
كبــر يف بنائــه وإصابــة أاثثــه أبضـرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة ،وكان هجــوم جــوي روســي آخــر قــد اســتهدف املســجد ذاتــه
يــوم الســبت  /9كانــون األول .2017 /ختضــع قريــة تــل الضمــان لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

إثر هجوم طريان اثبت اجلناح نعتقد أنَّه روسي – تل الضمان /حلب 2017 /12 /13
أضرار يف مسجد تل الضمان َ

اإلثنني  /18كانون األول 2017 /قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي  4صواريخ على مسجد قرية البيوض التابعة
لناحيــة احلمـراء بريــف حمافظــة محــاة الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار بنــاء املســجد بشــكل شــبه كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة ،ننـ ِّـوه إىل
َّ
أن الطـران ذاتــه قــام ابالعتــداء علــى املســجد يــوم الثــااثء  /5كانــون األول .2017 /ختضــع قريــة بيــوض لســيطرة فصائــل يف
املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
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األحــد  /21كانــون الثــاين 2018 /شـ َّـن ط ـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه

روسي غارة ابلرشاشات –مستخدماً صواريخ صغرية احلجم -على مسجد

اهلــدى يف احلــي الغــريب مــن مدينــة سـراقب بريــف حمافظــة إدلــب الشـرقي؛ مــا
أدى إىل دمــار مئذنــة املســجد وإصابــة بنائــه أبضـرار ماديــة متوســطة .ختضــع
املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل يف املعارضة املسلحة وهيئة حترير الشام
وقــت احلادثــة.

دمــار يف مئذنــة مســجد اهلــدى مبدينــة سـراقب /إدلــب؛
إثـَـر هجــوم جــوي نعتقــد أنـَّـه روســي 2018 /1 /21

اإلثنــن  /10أيلــول 2018 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخـاً علــى مســجد قريــة حصـرااي بريــف حمافظــة

محــاة الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار املســجد بشــكل كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة .ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة
املســلحة وقــت احلادثــة.
املراكز احليوية الرتبوية:
 -املدارس:

اخلميــس  /19تشـرين األول 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنـَّـه روســي ابلصواريــخ مدرســة ربــدة االبتدائيــة يف قريــة
ربــدة التابعــة لناحيــة احلمـراء بريــف حمافظــة محــاة الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املدرســة ،وإصابــة أاثثهــا أبضـرار ماديــة
كبــرة وخروجهــا عــن اخلدمــة ،ختضــع القريــة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

دمــار يف مدرســة ربــدة إثـ َـر قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنـَّـه روســي قريــة ربــدة /ريــف محــاة الشــرقي
2017 /10 /19
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الثــااثء  /7تشـرين الثــاين 2017 /قرابــة الســاعة  02:00قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخـاً علــى اثنويــة

الشــهيد عبــد اهلــادي العيســى -املعروفــة بثانويــة تــل الضمــان -شــرق قريــة املنبطــح بريــف حمافظــة حلــب اجلنــويب ،ســقط الصــاروخ
يف فنــاء الثانويــة؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف ســور املدرســة وإصابــة بنائهــا وأاثثهــا أبضـرار ماديــة متوســطة ،ننــوه إىل َّ
أن املدرســة
هــي الثانويــة الوحيــدة يف املنطقــة ،ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
الســبت  /11تشـرين الثاين 2017 /قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روســي ابلصواريخ مدرســة أبو محام شــرقي يف مدينة
أبــو محــام بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي ،مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة أبضـرار ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن اخلدمــة ،ختضــع
املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
اجلمعــة  /12كانــون الثــاين 2018 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ اثنويــة خالــد املوســى يف األطـراف
الشــمالية الشــرقية لقريــة اهلبيــط بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب ،اخرتقــت الصواريــخ الطوابــق العلويــة وانفجــرت يف الطوابــق الســفلية
مــن بنــاء املدرســة؛ مــا أدى إىل انــدالع حريــق وإصابــة بنــاء املدرســة وأاثثهــا أبضـرار ماديــة كبــرة .ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل
يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
الثــااثء  /4أيلــول 2018 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ مدرســة يف قريــة البدريــة بريــف حمافظــة
إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املدرســة وســورها ،وإصابــة أاثثهــا أبض ـرار ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن اخلدمــة.
ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

إثر هجوم طريان اثبت اجلناح نعتقد أنَّه روسي 2018 /9 /4
أضرار مادية يف مدرسة البدرية للتعليم األساسي َ
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 اجلامعات:األحــد  /21كانــون الثــاين 2018 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى جامعــة إيبــا اخلاصــة
الواقعــة علــى الطريــق الــدويل حلــب – دمشــق قــرب مدينــة سـراقب بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة عــدد مــن
الطــاب جب ـراح ،إضافــة إىل دمــار جزئــي يف بنــاء اجلامعــة وإصابــة أاثثهــا وم ـواد إكســائها أبض ـرار ماديــة كبــرة ،ختضــع املنطقــة
لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

املراكز احليوية الطبية:
األحــد  /12تش ـرين الثــاين 2017 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ املنظومــة اإلســعافية -التابعــة
ملنظمــة ســيما -يف قريــة رســم الظاهريــة املعروفــة بقريــة اجلزدانيــة التابعــة لناحيــة احلمـراء بريــف حمافظــة محــاة الشــرقي؛ مــا أدى إىل
دمار البناء امللحق ابملنظومة “كراج الســيارات” بشــكل شــبه كامل وإصابة  4ســيارات إســعاف أبضرار مادية كبرية وخروجها
عــن اخلدمــة ،ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
اإلثنــن  /13تشـرين الثــاين 2017 /قرابــة الســاعة  15:00قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخـاً قــرب مركــز

العيــادات الطبيــة التابــع ملنظومــة أطبــاء بــا حــدود يف مدينــة األاترب بريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ مــا تسـبَّب مبجــزرة ،إضافــة إىل

إصابــة بنــاء املركــز ومعداتــه أبضـرار ماديــة كبــرة ،وخروجــه عــن اخلدمــة بشــكل مؤقــت ،ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة
املســلحة وقــت احلادثــة.
األربعــاء  /3كانــون الثــاين 2018 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخ ـاً أمــام مشــفى الســام التخصصــي

(أطفــال ونســائية) –املدعــوم مــن اجلمعيــة الســورية األمريكيــة  )SAMS(-يف احلــي الشــرقي يف مدينــة معــرة النعمــان بريــف
حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا تسـبَّب خبســائر بشـرية ،إضافــة إىل إصابــة بنــاء املشــفى وجتهيزاتــه أبضـرار ماديــة كبــرة -تركــزت معظــم
األضرار يف قســم احلواضن ،-ختضع املدينة لســيطرة مشــركة بني فصائل يف املعارضة املســلحة وهيئة حترير الشــام وقت احلادثة.
تعرض له.
نشرت ( )SAMSيف اليوم ذاته بياانً على موقعها الرمسي يُعلن خروج املشفى عن اخلدمة جراء القصف الذي َّ
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قسم احلواضن يف مشفى السالم التخصصي مبدينة معرة النعمان /إدلب

األضرار يف القسم بعد هجوم جوي نعتقد َّ
أن روسي استهدف املشفى 2018 /1 /3

اإلثنــن  /29كانــون الثــاين 2018 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح ( )Su-25نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ أمــام مشــفى عــدي
سـراقب املعروف مبشــفى اإلحســان يف احلي الشــرقي يف مدينة سـراقب بريف حمافظة إدلب الشــرقي؛ ما تســبب خبســائر بشـرية،
إضافـةً إىل إصابــة املدخــل الرئيــس للمشــفى وســيارة إســعاف اتبعــة هلــا أبضـرار ماديــة كبــرة ،نُشــر إىل أن املشــفى كان يســتقبل

ضحــااي اجملــزرة الــي ارتكبتهــا القـوات الروســية يف اليــوم ذاتــه يف مدينــة سـراقب .ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف

املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
اخلميــس  /1شــباط 2018 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى مشــفى حســن األعــرج املعــروف
مبشــفى املغــارة التابــع ملديريــة صحــة محــاة “احلــرة” –املدعــوم مــن اجلمعيــة الطبيــة الســورية األمريكيــة ( -)SAMSيف مدينــة
كفــر زيتــا بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف معــدات املشــفى وجتهيزاتــه وخروجــه عــن اخلدمــة ،ننـ ِّـوه إىل

أن املشــفى تعـ َّـرض لالعتــداء ثــاث مـرات يف الشــهر الســابق مــن الطـران ذاتــه .ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف

املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

وقد أصدرت اجلمعية يف اليوم ذاته بياانً أدانت فيه احلادثة َّ
وحذرت من تداعيات استهداف القطاع الصحي

األحــد  /4شــباط 2018 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة قــرب مســتوصف الرعايــة الصحيــة
األوليــة -املدعــوم مــن قبــل منظمــة ســوراي لإلغاثــة والتنميــة ( -)SRDمشــال مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا
أدى إىل إصابــة مـواد إكســاء بنــاء املســتوصف ومعداتــه أبضـرار ماديــة متوســطة .ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف
املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
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األحــد  /4شــباط 2018 /قرابــة الســاعة  20:55قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى مشــفى
معــرة النعمــان املركــزي املعــروف ابملشــفى الوطــي –املدعــوم مــن اجلمعيــة الطبيــة الســورية األمريكيــة ( -)SAMSمشــال شــرق
مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املشــفى وإصابــة أقســامه –بينهــا قســم
احلواضــن واإلســعاف -ومعداتــه أبضـرار ماديــة كبــرة ،كمــا أصيبــت ســيارة إســعاف اتبعــة لــه أبضـرار ماديــة كبــرة ،وخــرج املشــفى
عــن اخلدمــة .ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
وقد أصدرت اجلمعية بياانً حول احلادثة.
اإلثنــن  /5شــباط 2018 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخـاً علــى مشــفى كفــر نبــل اجلراحــي مشــال مدينــة

كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب ،ســقط الصــاروخ وســط بنــاء املشــفى؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف البنــاء وإصابــة معداتــه
وســيارة إســعاف اتبعــة لــه أبض ـرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة .ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة
املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
اخلميــس  /8شــباط 2018 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى مشــفى الرمحــة -املنشــأ داخــل
مغــارة واجملــاور ملركــز الدفــاع املــدين -شــرق مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء
املشــفى وإصابــة جتهيزاتــه أبض ـرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة .ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة
املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
اخلميــس  /8شــباط 2018 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخـاً علــى مركــز الرعايــة الصحيــة األوليــة املعــروف

ابملركــز الصحــي يف قريــة مشمشــان بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا تســبب مبجــزرة ،إضافــة إىل دمــار كبــر يف بنــاء املركــز وإصابــة
معداتــه أبض ـرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة .ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــن هيئــة حتريــر الشــام واحلــزب اإلســامي
الرتكســتاين وقــت احلادثــة.
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أضرار يف مركز الرعاية الصحية األولية يف قرية مشمشان /إدلب جراء هجوم جوي نعتقد أنَّه روسي 2018 /2 /8

األربعاء  /14شــباط 2018 /قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روســي صواريخ عدة على مشــفى شــام اجلراحي -املدعوم
مــن قبــل منظمــة ســوراي لإلغاثــة والتنميــة ( -)SRDمشــال قريــة حــاس بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف
بنــاء املشــفى وإصابــة معداتــه وســيارة إســعاف اتبعــة لــه أبضـرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة .ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة
بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
الثــااثء  /27آذار 2018 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى مشــفى نبــض احليــاة -املنشــأ
داخــل مغــارة حمصنــة -جنــوب قريــة حــاس بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب ،ســقطت الصواريــخ علــى ســطح املشــفى؛ مــا أدى إىل
دمــار جزئــي يف الســطح وإصابــة م ـواد إكســاء بنــاء املشــفى ومعداتــه أبض ـرار ماديــة بســيطة .ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف
املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
الســبت  /7نيســان 2018 /قرابة الســاعة  23:00قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روســي  6صواريخ على مشــفى كفر
زيتــا التَّخصصــي –التابــع ملديريــة صحــة محــاة “احلــرة” -يف احلــي الغــريب مــن مدينــة كفــر زيتــا بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل؛ مــا
أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املشــفى وعــدد مــن أقســامه ،وإصابــة معداتــه أبضـرار ماديــة كبــرة ،وخروجــه عــن اخلدمــة .نُشــر إىل
َّ
أن املشــفى متَّ االعتــداء عليــه مرتــن يف آذار املاضــي مــن قِبَـ ِـل القـوات ذاهتــا .ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة
وقــت احلادثــة.
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الســبت  /8أيلــول 2018 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــن قــرب مشــفى اللطامنــة اجلراحــي يف بلــدة
اللطامنــة بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل الغــريب ،ســقطت الصواريــخ علــى بُعــد حنــو 15م مــن املشــفى؛ مــا أدى إىل إصابــة ســيارة

إســعاف ومولــدة كه ـرابء خاصــة ابملشــفى أبض ـرار ماديــة متوســطة .ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت
احلادثــة.

املراكز احليوية الثقافية:
 املتاحف:الثــااثء  /2كانــون الثــاين 2018 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــن علــى متحــف معــرة النعمــان األثــري
(املعــروف خبــان مـراد ابشــا) الواقــع يف هنايــة الشــارع الرئيــس وســط مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى
إىل دمــار جزئــي يف عــدة غــرف داخــل املتحــف ومقتنياتــه -عــدد مــن لوحــات فسيفســاء وبعــض القطــع األثريــة ،-نُشــر إىل َّ
أن
مدمــر نتيجــة تعرضــه لقصــف ســابق .ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة
جــزءاً مــن بنــاء املتحــف َّ
وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

دمــار يف متحــف معــرة النعمــان األثــري (خــان مـراد ابشــا) إثـَـر اســتهدافه مــن قبــل طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنـَّـه روســي  -معــرة
النعمان /إدلب 2018 /1 /2
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املربعات السكانية:
 األسواق:اجلمعــة  /27تش ـرين األول 2017 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ ســوق مدينــة البصــرة بريــف
حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة عــدد مــن احملــات التجاريــة أبضـرار ماديــة كبــرة .ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم
داعــش وقــت احلادثــة.
األحــد  /12تشـرين الثــاين 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة حمملــة بذخائــر عنقوديــة علــى
الســوق الرئيــس وســط بلــدة ســنجار بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة مرافــق الســوق أبض ـرار ماديــة بســيطة.
ختضــع البلــدة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
اإلثنــن  /13تشـرين الثــاين 2017 /قرابــة الســاعة  15:00قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى
ســوق مدينــة األاترب يف ريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ مــا تســبب مبجــزرة ،إضافــة إىل دمــار كبــر يف عــدد مــن احملــات التجاريــة،
ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
اإلثنــن  /29كانــون الثــاين 2018 /شـ َّـن ط ـران اثبــت اجلنــاح( )Su-25نعتقــد أنــه روســي غــارة ابلرشاشــات -مســتخدماً
صواريــخ صغــرة احلجــم -علــى ســوق البطاطــا اجلديــد مشــال مدينــة سـراقب بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا تســبب مبجــزرة،
إضافــة إىل إصابــة مرافــق الســوق أبض ـرار ماديــة كبــرة ،نُشــر إىل َّ
الســوق يتَّخــذ مــن منشــأة معمــل الويــس ســابقاً مق ـراً لــه،
أن ُّ
ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
البىن التحتية:
 حمطات ومصادر الطاقة:الثــااثء  /7تشـرين الثــاين 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي  5صواريــخ علــى حمطــة التحويــل الكهرابئيــة
يف قريــة ســروج التابعــة لناحيــة احلمـراء بريــف حمافظــة محــاة الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار بنــاء احملطــة بشــكل شــبه كامــل ،وإصابــة
األبـراج وحمـ ّـوالت الكهـرابء التابعــة للمحطــة أبضـرار ماديــة متوســطة وخروجهــا عــن اخلدمــة ،نُشــر إىل َّ
أن احملطــة تُغـ ّذي ابلكهـرابء

الســعن وقرية الصبورة بريف حمافظة محاة الشــرقي وعدد من قرى انحية ســنجار بريف حمافظة إدلب
معظم قرى انحية احلمراء و َّ

الشــرقي ،وعــدد مــن قــرى ريــف حلــب اجلنــويب الشــرقي ،ختضــع قريــة ســروج لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
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 مراكز الدفاع املدين:األحــد  /14كانــون الثــاين 2018 /قرابــة الســاعة  03:30قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بســتة صواريــخ املركــز
 107التَّابــع للدفــاع املــدين يف مدينــة كفــر زيتــا بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل؛ مــا أدى إىل دمــار بنــاء املركــز بشــكل شــبه كامــل
وخروجــه عــن اخلدمــة ،ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
اخلميــس  /8شــباط 2018 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى مركــز الدفــاع املــدين -املنشــأ
داخــل مغــارة واجملــاور ملشــفى الرمحــة -شــرق مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل  3مــن عناصــر
املركــز ،وإصابــة  4آخريــن جبـراح ،إضافــة إىل دمــار كبــر يف بنــاء املركــز وإصابــة معداتــه وســيارة إســعاف اتبعــة لــه أبضـرار ماديــة
كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة .ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
اخلميــس  /15شــباط 2018 /قصفــت قـوات نعتقــد أهنــا روســية صواريــخ بعيــدة املــدى تزامنـاً مــع قصــف طرياهنــا اثبــت اجلنــاح

صواريــخ عــدة علــى فريــق الدفــاع املــدين – مركــز ســفوهن جنــوب قريــة ترمــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب ،أثنــاء عمــل الفريــق
علــى إســعاف جرحــى قصــف ســابق للموقــع ذاتــه؛ مــا أدى إىل مقتــل أحــد عناصــر الدفــاع املــدين ،وإصابــة عناصــر آخريــن جبـراح،
ـيارت إســعاف اتبعتني للفريق أبضرار مادية كبرية وخروجهما عن اخلدمة ،ختضع قرية ترمال لســيطرة فصائل
إضافة إىل إصابة سـ َ

يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
 -املنشآت واملصادر املائية:

الثــااثء  /16كانــون الثــاين 2018 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخـاً علــى حمطــة ضــخ ميــاه عــن الزرقــا
–عبــارة عــن جتمــع عــدة آابر تغــذي املدينــة ابمليــاه اجلوفيــة -الواقعــة غــرب مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا

أدى إىل احـراق مولــدة كهـرابء احملطــة وخروجهــا عــن اخلدمــة ،ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة
وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
 املقرات اخلدمية الرمسية:الســبت  /14تش ـرين األول 2017 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ مقســم االتصــاالت يف مدينــة
القوريــة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املقســم وخروجــه عــن اخلدمــة وانقطــاع االتصــاالت عــن
املدينــة ،ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
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األحــد  /11آذار 2018 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح ( )Su-24نعتقــد أنــه روســي صاروخـاً علــى دائــرة امتحــاانت إدلــب

الواقعــة شــرق مدينــة إدلــب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء الدائــرة وإصابــة أاثثهــا أبض ـرار ماديــة كبــرة واح ـراق قســم مــن
املكاتــب التابعــة هلــا .ختضــع مدينــة إدلــب لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
 وسائط النقل:األربعــاء  /4تشـرين األول 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي املعــر املائــي الواصــل بــن مدينــة القوريــة وقريــة
الشــنان يف مدينــة القوريــة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا تســبب مبجــزرة ،إضافــة إىل احـراق عــدد مــن العبــارات والقـوارب
املائيــة يف املعــر وخروجــه عــن اخلدمــة .ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

دمار يف معرب القورية – الشنان مبدينة القورية /دير الزور ،جراء قصفه من قبل طريان اثبت اجلناح نعتقد أنَّه روسي 2017 /10 /4

الثــااثء  /10تشـرين األول 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ املعــر املائــي يف مدينــة صبيخــان
بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار عــدد مــن العبــارات والقـوارب املائيــة وخروجــه عــن اخلدمــة .ختضــع املدينــة
لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
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الســبت  /28تشـرين األول 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ جســر البعــث -املعــروف جبســر
األعيــور -الواصــل بــن حــي احلويقــة مشــال مدينــة ديــر الــزور مــع بقيــة أحيــاء املدينــة؛ مــا أدى إىل دمــار اجلســر مــن منتصفــه
وخروجــه عــن اخلدمــة ،ختضــع املنطقــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
 األفران:األربعــاء  /3كانــون الثــاين 2018 /اســتخدم طـران حــريب نعتقــد أنــه روســي أســلحة حارقــة مســتهدفاً فــرن اجمللــس احمللــي للخبــز
–اجملــاور ملــرآب اجمللــس احمللــي -يف احلــي الشــمايل يف مدينــة سـراقب بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل انــدالع حريــق
ِ
يف الفــرن وإصابــة بنائــه ومعداتــه أبضـرار ماديــة متوســطة ،نُشــر إىل َّ
يتخــذ جــزءاً مــن بنــاء مركــز انطــاق حافــات نقــل
أن الفــرن ّ

املســافرين (كراجــات إدلــب اجلديــدة) ســابقاً يف سـراقب مقـَّـراً لــه ،ختضــع املدينــة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
خميمات الالجئني:

الثــااثء  /26كانــون األول 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى خميــم رســم العبــد للنازحــن
جنــوب بلــدة ســنجار بريــف حمافظــة إدلــب الشـرقي؛ مــا تســببت خبســائر بشـرية ،إضافــة إىل إصابــة حنــو  20خيمــة أبضـرار ماديــة
متوســطة ،ونــزوح قاطــي املخيــم إىل مناطــق أخــرى خوفـاً مــن تكـرار القصــف .ختضــع البلــدة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
اإلثنــن  /15كانــون الثــاين 2018 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي  3صواريــخ علــى خميــم حفصــة أم املؤمنــن
جنــوب غــرب قريــة معصـران التابعــة ملدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة عــدد مــن اخليــم أبضـرار
ماديــة متوســطة ،ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
اخلميــس  /18كانــون الثــاين 2018 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى مــأوى للنازحــن شــرق
قريــة معردبســة بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة عــدد مــن النازحــن جب ـراح ،إضاف ـةً إىل دمــار جزئــي يف بنــاء
املــأوى ،ننـ ِّـوه إىل َّ
أن املــأوى يتَّخــذ مــن بنــاء مدجنــة ســابق مقـَّـراً لــه ،ختضــع قريــة معردبســة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة
وقــت احلادثــة.
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األحــد  /29نيســان 2018 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى خميــم الوليــد للنَّازحــن مشــال
غــرب قريــة معــر زيتــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا تسـبَّب خبســائر بشـرية ،إضافـةً إىل إصابــة مرافــق املخيــم أبضـرار ماديــة كبــرة

–مكونــة مــن غرفتــن مشـيَّدتني مــن البلــوك اإلمسنــي -وأاثثهــا .ختضــع القريــة
ودمــار كبــر يف بنــاء مدرســة ُمنشــأة ضمـ َـن املخيــم
َّ

لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
جيم :أبرز ضحااي الكوادر الطبية والدفاع املدين:

كوادر طبية:

أســعد غــريب الســليمان ،صيــدالين ،مــن أبنــاء مدينــة املياديــن بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مواليــد  ،1975متــزوج ولديــه
 5أوالد ،قضــى يــوم األربعــاء  /4تشـرين األول 2017 /جـراء قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ املعــر
املائــي الواصــل بــن مدينــة العشــارة وقريــة درنــج يف مدينــة العشــارة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي.
زهــرة حســن جبــاوي ،ممرضــة ،مــن أبنــاء قريــة كفــر نــوران بريــف حمافظــة حلــب الغــريب ،تبلــغ مــن العمــر  22عام ـاً ،طالبــة يف

معهــد عمــر بــن عبــد العزيــز للتمريــض ،تعمــل ممرضــة يف مركــز كفــر نــوران الصحــي ،قضــى يــوم اإلثنــن  /13تش ـرين الثــاين/
 2017جـراء قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ الســوق الشــعيب يف مدينــة األاترب بريــف حمافظــة حلــب
الغــريب؛ مــا تســبب مبجــزرة.
شــجاع يوســف الــزرزور ،طبيــب أخصائــي جراحــة أنــف وأذن وحنجــرة ،مــن أبنــاء مدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور
الشــرقي ،مواليــد عــام  ،1963متــزوج ولديــه  5أوالد ( 4ذكــور وأنثــى واحــدة) ،قُتــل يــوم اخلميــس  /23تشـرين الثــاين2017 /

ج ـراء قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ املعــر املائــي يف قريــة حس ـرات التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف
حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا تســبب مبجــزرة.
حممــد حممــود احلصــرم ،طبيــب أســنان ،مــن أبنــاء قريــة التــح بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب ،متــزوج ولديــه أطفــال ،قُتــل يــوم اخلميــس
 /22آذار 2018 /قرابــة الســاعة  16:10مــع عــدد مــن أف ـراد عائلتــه ج ـراء قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي
ابلصواريــخ الســوق الشــعيب القــدمي وحميطــه جنــوب مدينــة حــارم بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل الغــريب؛ مــا تســبب مبجــزرة.
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 كوادر الدفاع املدين:ابســم الفضلي ،أحد كوادر املركز  270التابع للدفاع املدين يف بلدة مسـرااب يف الغوطة الشــرقية شــرق حمافظة ريف دمشــق ،من
أبنــاء بلــدة الرحيــان يف الغوطــة الشــرقية ،قُتــل يــوم األربعــاء  /3كانــون الثــاين 2018 /قرابــة الســاعة  19:30جـراء قصــف طـران

اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ وســط بلــدة مسـرااب ،أثنــاء عملــه علــى ُّ
تفقــد موقــع قصــف ســابق؛ مــا تســبب مبجــزرة.

إثر قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنَّه روسي بلدة مسرااب /ريف دمشق 2018 /1 /3
ابسم الفضلي ،من عناصر منظمة الدفاع املدين السوري ،قضى َ

ضـرار بسـريين ،أمحــد عبــد احلميــد خطــاب ،ومصطفــى بكــور ،عناصــر يف الدفــاع املــدين مبحافظــة إدلــب – مركــز خــان شــيخون،
مــن أبنــاء مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب ،قُتلـوا يــوم اخلميــس  /8شــباط 2018 /جـراء قصــف طـران اثبــت
اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى مركــز الدفــاع املــدين شــرق مدينــة خــان شــيخون.
أصدر الدفاع املدين يف حمافظة إدلب بياانً ينعى فيه العناصر الثالثة.

ضـرار بسـريين  -أمحــد عبــد احلميــد خطــاب  -مصطفــى بكــور عناصــر يف منظمــة الدفــاع املــدين الســوري قضـوا إثـَـر هجــوم جــوي

نعتقــد أنـَّـه روســي علــى مدينــة خــان شــيخون /إدلــب 2018 /2 /8
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مجعــة يوســف العليــوي ،أحــد عناصــر الدفــاع املــدين يف حمافظــة محــاة  -مركــز جبــل شحشــبو ،مــن أبنــاء قريــة شــهرانز بريــف
حمافظــة محــاة الغــريب ،يبلــغ مــن العمــر  27عامـاً ،متــزوج ولديــه طفلــة ،قُتــل يــوم اخلميــس  /8آذار 2018 /جـراء قصــف طـران

اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخـاً علــى قريــة اخلويــن بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب ،يف أثنــاء عملــه علــى إســعاف جرحــى

قصــف ســابق.

حاء :أبرز الضحااي اإلعالميني:
فـؤاد حممــد احلســن ،قضــى يــوم الثــااثء  /6شــباط 2018 /جـراء إصابتــه بشــظااي يف الـرأس ،إثـَـر قصــف طـران اثبــت اجلنــاح

نعتقــد أنــه روســي صاروخـاً ابلقــرب منــه ،يف قريتــه ترمــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب ،الــي ختضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة

املســلحة وقــت احلادثــة.

فـؤاد ،مراســل وكالــة إفنــت لألنبــاء ،مــن أبنــاء قريــة ترمــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب ،مــن مواليــد عــام  ،1986حاصــل علــى
دبلــوم مــن كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية  -قســم اللغــة العربيــة ،متــزوج ولديــه طفــان.
أمحــد حممــود عزيــزة ،قضــى يــوم اجلمعــة  /10آب 2018 /إثـ َـر إصابتــه بشــظااي يف معظــم أحنــاء جســده ،ج ـراء قصــف طـران

اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخ ـاً ابلقــرب منــه ،بينمــا كان يُســعف ضحــااي قصــف ســابق للط ـران ذاتــه علــى قريــة أورم

الكــرى بريــف حمافظــة حلــب الغــريب ،الــي ختضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة.

أمحــد ،مراســل ومصــور لــدى شــبكة “حلــب نيــوز” اإلعالميــة وشــبكة عيــون ســوراي ،مــن أبنــاء مدينــة حلــب ،مــن مواليــد عــام
 ،1998حاصــل علــى الشــهادة اإلعداديــة ،أعــزب.

اإلعالمــي أمحــد حممــود عزيــزة ،قُتِـ َـل إثـَـر هجــوم طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي علــى قريــة أورم
الكــرى /حلــب 2018 /8 /10
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سابعاً :االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

ـرق النظــام الروســي بشــكل ال يقبــل التَّشــكيك قـراري جملــس األمــن رقــم  2139و 2254القاضيَــن بوقــف اهلجمــات
1.1خـ َ
العشـوائية ،وأيضـاً انتهــك عــر جرميــة القتــل العمــد املــادة الثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي ،مــا يُشـ ِّكل جرائــم حــرب.
أن القصــف ال ـوارد يف التقريــر قــد اســتهدف أف ـراداً مدنيــن عــزل ،وابلتــايل فـ َّ
2.2نؤّكِــد علــى َّ
ـإن الق ـوات الروســية قــد انتهكــت
أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلــق يف احليــاة .إضافــة إىل أهنــا ارتكبــت يف ظـ ِّـل نـزاع مســلح غــر دويل
فهــي ترقــى إىل جرميــة حــرب ،وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة.
إن اهلجمــات الـواردة يف التَّقريــر ،الــي قــام هبــا النظــام الروســي تعتــر مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين الــدويل العــريف ،ذلــك َّ
َّ 3.3
أن

توجــه إىل هــدف عســكري حمــدد.
ابلســكان ومل َّ
القذائــف قــد أطلقــت علــى مناطــق مأهولــة ُّ
َّ 4.4
إن عمليــات القصــف ،قــد تسـبَّبت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف
إحلــاق الضــرر الكبــر ابألعيــان املدنيــة .وهنــاك مؤش ـرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد َّ
الضــرر كان مفرط ـاً جــداً إذا
أبن َّ
مــا قــورن ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.

التوصيات:
إىل جملس األمن:
ـص بشــكل واضــح علــى
	•يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إج ـراءات إضافيــة بعــد صــدور الق ـرار رقــم  ،2254الــذي نـ َّ

“توقــف فــوراً أي هجمــات موجهــة ضــد املدنيــن واألهــداف املدنيــة يف حــد ذاهتــا ،مبــا يف ذلــك اهلجمــات ضــد املرافــق الطبيــة

والعاملــن يف اجملــال الطــي ،وأي اســتخدام عشـوائي لألســلحة ،مبــا يف ذلــك مــن خــال القصــف املدفعــي والقصــف اجلــوي”.
	•جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــن ،مبــا فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت
تورطــه ابرتــكاب جرائــم حــرب.
	•إحــال األمــن والســام وتطبيــق مبــدأ مســؤولية محايــة املدنيــن ،حلفــظ أرواح الســوريني وتراثهــم وفنوهنــم مــن الدمــار والنهــب
والتخريــب.
	•توســيع العقــوابت لتشــمل النظــام الروســي والســوري واإليـراين املتورطــن بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد
اإلنســانية ضد الشــعب الســوري.
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إىل اجملتمع الدويل:
	•يف ظـ ِّـل انقســام جملــس األمــن وشــلله الكامــل ،يتوجــب التَّحــرك علــى املســتوى الوطــي واإلقليمــي إلقامــة حتالفــات لدعــم
الشــعب الســوري ،ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار ،وزايدة جرعــات الدعــم املقدمــة علــى
الســعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة ،يف حماكمــات عادلــة
الصعيــد اإلغاثــي .و َّ
جلميــع األشــخاص املتورطــن.

	•دعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان م ـراراً وتك ـراراً يف عش ـرات الدراســات والتقاريــر وابعتبارهــا عضــو يف التحالــف

الــدويل ،إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة ( ،)ICRtoPوقــد مت اســتنفاذ اخلطـوات السياســية عــر اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة

مث خطــة الســيد كــويف عنــان ،وابلتــايل ال بـُ َّـد بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة

أقرتــه اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ،وال يـزال جملــس األمــن يعرقــل محايــة املدنيــن يف ســوراي.
( ،)R2Pالــذي َّ

	•جتديد الضَّغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

	•الســعي من أجل إحقاق العدالة واحملاســبة يف ســوراي عرب اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملس حقوق اإلنســان ،واســتخدام
مبــدأ الواليــة القضائيــة العاملية.
إىل جلنة التحقيق الدولية :COI
• التَّحقيق يف احلوادث الواردة يف هذا التقرير وحماولة تضمني ما متَّ التَّحقق منه يف سياق التَّقرير القادم.
إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
الســامية أن تُقـ ِّدم تقريـراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــره مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن احلـوادث الـواردة يف
• علــى املفوضيــة َّ
التقريــر ،ابعتبارهــا ن ِّفــذت مــن قبــل قـوات نعتقــد أهنــا روســية ابلتَّنســيق مــع القـوات احلكوميــة.
إىل املبعوث األممي إىل سوراي:
• عدم اقتصار اإلحاطة أمام جملس األمن على انتهاكات جبهة النصرة وتنظيم داعش.
• إدانة مرتكيب اجلرائم واجملازر واملتسببني األساسيني يف تدمري اتفاقات خفض التَّصعيد.
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إىل النظام الروسي:
	•فتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف التَّقرير ،وإطالع اجملتمع السوري على نتائجها ،وحماسبة املتورطني.
	•تعويــض املراكــز واملنشــآت املتضـِّـررة كافــة ،وإعــادة بنائهــا وجتهيزهــا مــن جديــد ،وتعويــض أُســر الضحــااي واجلرحــى كافــة ،الذيــن
قتلهــم النظــام الروســي احلايل.

	•التَّوقف التام عن قصف املشايف واألعيان املشمولة ابلرعاية واملناطق املدنيَّة واحرتام القانون العريف اإلنساين.
إىل الدول األوروبية واالحتاد األورويب:
• تطبيق عقوابت اقتصادية على روسيا نظرياً ملا ارتكبته من جرائم حرب يف سوراي.

شكر وعزاء

خالــص العـزاء جلميــع أُسـ ِر الضحــااي واملتضرريــن الذيــن متكنَّــا مــن التَّعــرف عليهــم وتوثيــق أمسائهــم ،وكل الشــكر لألهــايل والنشــطاء
احملليــن وذوي الضحــااي ،الذيــن لــوال تعاوهنــم مل نكــن َّ
لنتمكــن مــن بنــاء مثــل هكــذا قاعــدة بيــاانت وإصــدار هــذا التقريــر.
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