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اإلثنني 16 أيلول 2019

صور أقمار صناعية حصلت عليها الشبكة 
السورية حلقوق اإلنسان تثبت حجم الدمار 
اهلائل الذي تعرضت له مدينة خان شيخون

هدف احللف الروسي السوري تطبيق منوذج 
غروزين والغوطة الشرقية وتدمري أكرب قدر ممكن 

من املباين لتأديب اجملتمع
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احملتوى:
أواًل: املقدمة واملنهجية

اثنياً: احللف الروسي السوري قصف منطقة خفض التصعيد الرابعة بعشرات األطنان من الذخائر
اثلثاً: القوات الروسية تكرر سيناريو غروزين يف خان شيخون واللطامنة ومورك و كفر زيتا وكفر نبودة وكفر سجنة والتمانعة 

وعابدين مشال غرب سوراي
رابعاً: تدمري قوات احللف الروسي السوري للمباين واملراكز احليوية تسبَّب يف تشريد قسري لقرابة 650 ألف نسمة، إضافة 

إىل تراكم قرابة 500 ألف من طاليب اللجوء على احلدود الرتكية
خامساً: االستنتاجات والتوصيات

سادساً: ملحقات ومرفقات

أواًل: املقدمة واملنهجية:
ُتشــبه صــور األقمــار الصناعيــة الــي حصلــت عليهــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وتظهــر حجــم دمــار مدينــة خــان شــيخون 
بريــف إدلــب اجلنــويب ومســاحته، ُتشــبه إىل حــدٍّ كبــري صــور األقمــار الصناعيــة الــي حصلنــا عليهــا بعــد اقتحــام احللــف الروســي 
الســوري غوطــة دمشــق الشــرقية بــن شــباط ونيســان 2018، وقبلهــا أحيــاء حلــب الشــرقية هنايــة عــام 2016، ولقــد الحظنــا 
أنَّ معظــم عمليــات القصــف كانــت دون وجــود مــربر عســكري حبســب مــا يقتضيــه قانــون احلــرب، بــل يبــدو لنــا أن عمليــة 
التدمــري الواســعة عــرب القصــف اجلــوي الكثيــف ليســت فوضويــة بــل إهنــا عمليــة مدروســة وهتــدف إىل تدمــري أكــرب قــدر ممكــن 
مــن املبــاين واملنشــآت؛ هبــدف أتديــب ســكان تلــك املناطــق وإجبارهــم علــى دفــع أعظــم مثــن ممكــن علــى غــرار انتقــام عصــاابت 
املافيــا اإلجراميــة، يف ظــلِّ إفــات اتم مــن العقــاب مســتمر منــذ ســنوات عــدة حــى اآلن، وهــذا مكَّــن القــوات الروســية والســورية 
وشــجَّعها علــى القصــف ابلطريقــة والشــكل الــذي تريــد دون أيــة قواعــد أو ضوابــط أخاقيــة أو قانونيــة، وحتتــوي قاعــدة بيــاانت 
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عشــرات آالف حــوادث القصــف مبختلــف أنــواع األســلحة، لكــن الــذي تبــنَّ لنــا أنَّ القصــف 
اجلــوي مســؤول عــن 70 % مــن إمجــايل الدمــار احلاصــل يف ســوراي، وســاح اجلــو ال ميلكــه ســوى النظــام الســوري وروســيا، كمــا 
متتلكــه قــوات التحالــف الــدويل، إالَّ أنَّ الدمــاَر الناتــَج عــن القصــف اجلــوي لقــوات التحالــف الــدويل ال يُقــارن مطلقــاً مبــا أحدثَــه 

القصــف اجلــوي لقــوات النظــام الســوري وروســيا.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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لقد تضرَّر قرابة 3.1 مليون مســكن بشــكل جزئي أو كامل، وابلتايل خســر ماين من الســورين مســاكنهم، والســكن ابلنســبة 
لكثــري مــن الســورين يعــي خســارة ربــع قــرٍن مــن العمــل هبــدف حتصيــل مســكن، وقســم كبــري منهــم توارثــه عــرب األجيــال، ولقــد 
تبــنَّ لنــا عــرب عشــرات مــن التقاريــر السَّــابقة، وبشــكل خــاص التَّقريــر الشــهري املتعلِّــق ابســتهداف املراكــز احليويــة، أنَّ التَّدمــري قــد 
اســتخدم مــن قبــل النظــام الســوري علــى حنــو واســع كأداة ختطيــط؛ للحــرب ضــدَّ كل مــن خــرج ضــدَّه، وهــدَف عــربه إىل إهنــاء 
وحتطيــم كل أشــكال املعارضــة للحكــم وهتشــيم اجملتمــع بشــكل كامــل، والنظــام الســوري وحلفــاؤه كانــوا وال يزالــون ميتلكــون التفــوُّق 

العســكري األكــرب وبشــكل خــاص ســاح اجلــو؛ مــا مينحهــم القــدرة األعظــم علــى هندســة عمليــات التَّدمــري.

منذ بداية احلملة العســكرية األخرية لقوات احللف الســوري الروســي يف 26/ نيســان املنصرم 2019 رصدت الشــبكة الســورية 
ــد  حلقــوق اإلنســان مئــات االنتهــاكات للقانــون الــدويل اإلنســاين، الــي شــكَّلت يف قســم كبــري منهــا جرائــم حــرب، ورصــدان تعمُّ
قوات احللف الســوري الروســي قصف وتدمري أكرب قدر ممكن من املســاكن، وخاصة املنشــآت احليوية الواقعة يف منطقة خفض 
التصعيــد الرابعــة )املؤلفــة مــن حمافظــة إدلــب وأجــزاء مــن حمافظــات محــاة وحلــب والاذقيــة(، ويف اجلــزء اجلنــويب منهــا علــى وجــه 

اخلصــوص؛ ذلــك حملاذاتــه مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري.

منهجية:
هــذا التَّقريــر يُثبــت أن قــوات احللــف الروســي الســوري قــد دمــرت عشــرات آالف املبــاين الســكنية يف األشــهر األخــرية يف منطقــة 
خفــض التصعيــد الرابعــة مشــال غــرب ســوراي، ذلــك عــرب عمليــات قصــف عشــوائية وكثيفــة وواســعة ومســتمرة، وبشــكل خــاص 
ابســتخدام ســاح الرباميــل املتفجــرة، ويســتعرض التقريــر صــور أقمــار صناعيــة ملدينــة خــان شــيخون كنمــوذج، ومــا حــلَّ هبــا ُيشــبه 
مــا شــهدته بقيــة البلــدات واملــدن األخــرى مثــل اللطامنــة وكفــر زيتــا وكفــر نبــودة وغريهــا، وقــد اخــرتان مدينــة خــان شــيخون ألهنــا 
األكــرب مســاحة وُتظهــر الصــور حجــم الدمــار بشــكل واضــح، وقــد قمنــا بتحليــل صــور األقمــار الصناعيــة مــع صــور ومقاطــع 
مصــورة حصلنــا عليهــا ملبــاين املدينــة طيلــة األشــهر املاضيــة، وعرضنــا مقــارانت عــدة مــع أدلــة بصريــة، ويتقاطــع مــا توصلنــا إليــه مــع 
رواايت شــهود العيــان والنشــطاء والناجــن، الذيــن شــهدوا عمليــات القصــف ومواقعــه، وحنتفــظ بنســٍخ مــن مجيــع املقاطــع املصــّورة 

والصــور والــرواايت املذكــورة يف هــذا التقريــر ضمــن قاعــدة بيــاانت إلكرتونيــة ســرية، ونســٍخ احتياطيــة علــى أقــراٍص صلبــة. 

ال بــدَّ مــن اإلشــارة إىل أنَّ هــذا هــو احلــد األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه يف ظــلِّ صعــوابت اســتثنائية، مــن أبرزهــا أن معظــم 
املتعاونــن معنــا كانــوا يف حالــة نــزوح متكــرر ومســتمر ويف حالــة مــن الذعــر، وحالــة فقــدان اجلــدوى مــن عمليــات التوثيــق علــى 

مــدى ســنوات مــع اســتمرار النظــام الســوري وحلفائــه يف اإلفــات مــن العقــاب.

أخرياً، ال يشمل التقرير احلديث عن األبعاد االجتماعية واالقتصادية والنَّفسية.

http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9/
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اثنياً: احللف الروسي السوري قصف منطقة خفض التصعيد الرابعة بعشرات األطنان من الذخائر:
ثنــا عــن أبــرز تلــك  اســتخدمت القــوات الروســية والســورية أنواعــاً خمتلفــة مــن األســلحة يف عمليــات القصــف الــي مارســتها، حتدَّ
األنــواع وحصيلــة اســتخدامها يف تقريــر ســابق صــدر قبــل أقــل مــن شــهر مــن اآلن، وأظهــرت التحــرايت الــي قمنــا هبــا ورصــدان 
لعمليــات القصــف أهنــا كانــت عشــوائية وفوضويــة يف كثــري مــن األحيــان، وكانــت يف بعــض األحيــان مقصــودة وتســتهدف مراكــز 
حيوية مدنية بعينها، كبعض املراكز الطبية و املدارس، ونســتطيع أن نقول بناًء على عمليات الرصد اليومية وتســجيل حوادث 
القصف وحتليلها يف قاعدة بياانت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان إن 85 % من عمليات القصف واهلجمات كانت على 
مناطــق ســكنيَّة بعيــدة عــن خطــوط املواجهــة األوىل، وهــذا بــدا واضحــاً يف التقريــر الــذي أصــدرانه عــن اســتهداف املراكــز الطبيــة، 
وتقريــر اســتهداف مقــرات الدفــاع املــدين، وفيمــا يلــي حصيلــة اســتخدام احللــف  الروســي الســوري ألبــرز أنــواع األســلحة منــذ بــدء 

احلملــة العســكرية األخــرية يف 26/ نيســان/ 2019 حــى 15/ أيلــول/ 2019:

ألف: الذخائر العنقودية:
سجلنا 24 هجوماً بذخائر عنقودية، توزعت على النحو التايل:

قــوات النظــام الســوري: 21 هجــوم مجيعهــا يف حمافظــة إدلــب، تســبَّبت يف مقتــل 10 مدنيــن بينهــم 3 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، 
وإصابــة 16 شــخصاً.

القوات الروسية: 3 هجوماً توزعت حبسب احملافظات على النحو التايل:
- حمافظة محاة: 1

- حمافظة إدلب: 2
وتسببت يف إصابة 4 أشخاص

ابء: األسلحة احلارقة:
وثَّقت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان تصاعداً غري مســبوق يف اســتخدام األســلحة احلارقة مقارنة مع مجيع الســنوات الســابقة 
حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، فقــد ســجلنا مــا ال يقــل عــن 21 هجومــاً أبســلحة حارقــة، كانــت 

مجيعهــا علــى يــد قــوات النظــام الســوري توزعــت علــى احملافظــات الســورية علــى النحــو التــايل:
- حمافظة محاة: 9

- حمافظة إدلب: 12
وتسبَّبت هذه اهلجمات يف تضرر كثري من املمتلكات واحرتاق عدد من األراضي الزراعية.

http://sn4hr.org/arabic/2019/08/19/11463/
http://sn4hr.org/arabic/2019/05/29/11189/
http://sn4hr.org/arabic/2019/07/15/11345/
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اتء: الصواريخ املسمارية:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ 26/ نيســان/ 2019 حــى 15/ أيلــول/ 2019 مــا ال يقــل عــن 7 هجمــات 

بصواريــخ مســمارية، مجيعهــا نفذهتــا قــوات النظــام الســوري يف حمافظــة إدلــب.

اثء: األسلحة الكيميائية:
جدَّد النظام الســوري اســتخدامه الســاح الكيميائي يف إطار تقدمه العســكري يف ريف الاذقية حيث وثقت الشــبكة الســورية 

حلقــوق اإلنســان هجــوم واحــد علــى قريــة الكبينــة يــوم 19/ أاير.

جيم: الرباميل املتفجرة:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 3420 برميــًا متفجــراً ألقاهــا طــريان النظــام الســوري املروحــي واثبــت 

اجلنــاح علــى منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة توزعــت علــى النحــو التــايل:
- حمافظة إدلب: 1636
- حمافظة محاة: 1538

- حمافظة الاذقية: 246

كمــا أن هنــاك عــدداً يصعــب إحصــاؤه  مــن أنــواع متعــددة مــن الصواريــخ الــي مت إطاقهــا مــن الطائــرات احلربيــة، وهنــاك عــدد 
كبــري جــداً مــن عمليــات القصــف ابملدفعيــة والــدابابت.

اثلثــاً: القــوات الروســية تكــرر ســيناريو غــروزين يف خــان شــيخون واللطامنــة ومــورك وكفــر زيتــا وكفــر نبــودة 
وكفــر ســجنة والتمانعــة وعابديــن مشــال غــرب ســوراي:

لقــد تســبَّبت مجيــع تلــك اهلجمــات الروســية الســورية الكثيفــة مبختلــف أنــواع األســلحة بدمــار شــبه كامــل لعــدة مــدن وبلــدات يف 
املنطقــة الــي ســيطرت عليهــا تلــك القــوات مشــال غــرب ســوراي )ريــف محــاة الشــمايل الشــرقي، حمافظــة إدلــب، ريــف حلــب اجلنــويب 
الغــريب، ريــف الاذقيــة الشــمايل الغــريب(، وفقــط علــى صعيــد املراكــز احليويــة فقــد ســجلنا 450 حادثــة اعتــداء علــى يــد قــوات 
احللــف الروســي الســوري منــذ 26/ نيســان حــى حلظــة طباعــة هــذا التقريــر، مــن بينهــا: 109 علــى أماكــن عبــادة، و125 علــى 
مــدارس، و56 علــى منشــآت طبيــة، و21 علــى أســواق، و43 علــى مراكــز للدفــاع املــدين، أمــا املبــاين الســكنية العاديــة فنقــدر 
حبســب صــور األقمــار الصناعيــة والصــور واملقاطــع املصــورة األرضيــة الــي متكنــا مــن احلصــول عليهــا وتظهــر أن قــرى وبلــدات 
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كاملــة قــد ســويت ابألرض متامــاً مثــل قريــة جبــن يف ريــف حمافظــة محــاة، وحاولنــا عــرب عمليــة اســتقرائية تقريبيــة تعميمهــا علــى 
بقيــة األحيــاء الــي مل نتمكــن مــن احلصــول علــى صــور ومقاطــع مصــورة هلــا، نقــدر أنَّ هنــاك عشــرات آالف املبــاين الســكنية مــا 
بــن متضــرر أو مدمــر بشــكل كامــل أو شــبه كامــل، واملبــى الســكي الواحــد قــد حيتــوي مــا بــن 4 إىل 12 منــزاًل، وهــذه ترمجــة 
حرفيــة ملــا قالــه أنصــار النظــام الســوري منــذ األايم األوىل للحــراك الشــعيب املطالــب إبســقاط احلكومــة والســلطة احلاكمــة وإجــراء 
انتخــاابت عاجلــة وتغيــري دميقراطــي، رد أنصــار النظــام الســوري وقتهــا بعبــارة: “األســد أو حنــرق البلــد”، وفعليــاً فقــد مت تدمــري 
شــبه كامــل للدولــة الســورية مــن الناحيــة العمرانيــة واالقتصاديــة، وأيضــاً مــن الناحيــة االجتماعيــة والسياســية والنفســية والطائفيــة، 

ويســتحيل إعــادة إحيــاء الدولــة الســورية يف ظــل بقــاء الســلطات احلاكمــة وأجهزهتــا األمنيــة نفســها.

خــان شــيخون دراســة حالــة: نكتفــي يف هــذا التقريــر بنمــوذج حتليلــي عــن مدينــة خــان شــيخون؛ مراعــاة حلجــم التقريــر ومنعــاً 
للتكــرار، وابإلمــكان تعميــم هــذا النمــوذج علــى بقيــة مــدن وبلــدات مشــال غــرب ســوراي:

تقــع مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، وهــي أكــرب جتمــع ســكاين يف الريــف اجلنــويب حمــاٍذ لريــف محــاة الشــمايل، 
وميتــدُّ الطريــق الــدويل “حلــب – دمشــق” علــى طــول شــرق املدينــة، شــارك أهلهــا يف احلــراك الشــعيب الســوري الــذي انطلــق يف 
آذار/ 2011 وكــرروا مطالــب احلــراك ابلتغيــري الســلمي الدميقراطيــة واحلريــة والكرامــة، وتعرضــت املدينــة لسلســلة واســعة مــن 
عمليــات االقتحــام واالعتقــاالت وال يــزال حــى اآلن هنــاك مــا يقــارب 1376 مــن أبنائهــا خمتفــن قســرايً حبســب قاعــدة بيــاانت 
املختفــن قســرايً يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وقــد بقيــت مدينــة خــان شــيخون حتــت ســيطرة النظــام الســوري إال أن 
متكنــت فصائــل يف املعارضــة املســلحة مــن الســيطرة عليهــا يف أاير/ 2014، ويُعتــرب اهلجــوم ابألســلحة الكيميائيــة الــذي تعرضــت 
لــه املدينــة يــوم 4/ نيســان/ 2017 مــن قبــل قــوات النظــام الســوري أبربعــة صواريــخ، كان أحدهــا حممــًا مبــواد كيميائيــة؛ وأســفر 
عــن مقتــل 91 مدنيــاً خنقــاً، بينهــم 32 طفــًا و23 ســيدة، وإصابــة مــا ال يقــل عــن 520 شــخصاً حبــاالت اختنــاق، يُعتــرب اثين 
أكــرب هجــوم كيميائــي يف ســوراي بعــد هجــوم الغوطتــن بريــف دمشــق آب 2013، ويــوم اجلمعــة 23/ آب أعلنــت “القيــادة 
العامــة للجيــش والقــوات املســلحة” التابعــة للنظــام الســوري عــن ســيطرهتا علــى مدينــة خــان شــيخون يف ريــف إدلــب اجلنــويب، 
وحبســب إحصــاءات اجمللــس احمللــي ملدينــة خــان شــيخون فقــد بلــغ تعــداد ســكاهنا يف آب 2019 قرابــة 110 ألــف نســمة، 
مــن بينهــم قرابــة 25 ألــف انزح. تشــردت الغالبيــة العظمــى منهــم حنــو الشــمال ابجتــاه مناطــق تســيطر عليهــا فصائــل يف املعارضــة 
املســلحة؛ خوفــاً مــن عمليــات انتقاميــة وحشــية مــن قبــل النظــام الســوري وامليليشــيات اإليرانيــة املرافقــة هلــا الــي ســيطرت علــى 

املدينــة هنايــة آب.

http://sn4hr.org/arabic/2017/05/29/8099/
https://www.sana.sy/?p=1000948
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الســيد عبــد اجمليــد ســرماين1 ، رئيــس اجمللــس احمللــي ملدينــة خــان شــيخون، أخــرب الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بشــهادته: 
“تعرضــت املدينــة منــذ خروجهــا عــن ســيطرة النظــام الســوري إىل القصــف املســتمر، ومــع تدخــل القــوات الروســية أصبــح 
الوضــع املعيشــي للمدنيــني أكثــر صعوبــة فنــزح العديــد منهــم، ومــا شــهدته املدينــة يف احلملــة العســكرية األخــرة فاقــم مــن 
ســوء األوضــاع، حيــث تســبَّب القصــف يف تدمــر 70 % مــن البــى التحتيــة، وأجــرب قرابــة 110 آالف مدنيــاً كانــوا 
يقطنــون املدينــة، مــن بينهــم 25 ألــف انزح علــى اخلــروج منهــا، وتســبَّبت احلملــة العســكرية األخــرة بدمــار العديــد مــن 

املرافــق احليويــة كاملــدارس واملشــايف واألســواق واملنــازل ومئــات األبنيــة الســكنية”.

تواصلنــا مــع الناشــط احمللــي حممــد الســلوم 2، مــن أبنــاء مدينــة خــان شــيخون، الــذي أخــربان عمــا تعرضــت لــه مدينتــه مــن قصــف: 
“يف أاير 2014 أحكمــت فصائــل املعارضــة املســلحة ســيطرهتا علــى املدينــة، وعقــب هــذا التاريــخ بشــهرين بــدأت املدينــة 
تتعــرض لقصــف جــوي وأرضــي، وشــهدت املدينــة عشــرات اجملــازر ومقتــل مئــات املدنيــني. لقــد قدمــت املدينــة قرابــة 
1600 شــهيد خالل هذه االنتفاضة” أضاف حممد “يف احلملة األخرة لقوات احللف الســوري الروســي مل هتدأ عمليات 
القصــف واتبــع النظــام الســوري وحليفــه الروســي سياســة الدمــار الشــامل لــكل مــا هــو خدمــي فتدمــرت عشــرات املنــازل 
وحلقــت أضــرار كبــرة ابملشــايف ومراكــز للدفــاع املــدين ومســاجد ومــدارس، حــى ابتــت املدينــة خاويــة علــى عروشــها إىل أنَّ 

تقــدم النظــام وأحكــم ســيطرته عليهــا يف 23/ آب”.

قامــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بشــراء صــور ملتقطــة ابألقمــار الصناعيــة يف 2/ آب/ 2019 ملدينــة خــان شــيخون، مــن 
أجل مزيد من التوثيق والتحليل حلجم الدمار الذي تعرضت له املدينة منذ خروجها عن سيطرة النظام السوري يف أاير/ 2014 

حــى اآلن، وبشــكل خــاص إثــر اهلجمــات غــري املســبوقة والكــم الكثيــف مــن القصــف العنيــف طيلــة األشــهر األربعــة األخــرية.

1 عرب تطبيق واتساب يف 11/ أيلول/ 2019

2 عرب تطبيق واتساب يف 11/ أيلول/ 2019



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 7

ــة خــان شــيخون إثــر هجمــات  ــة األكثــر تضــرراً يف مدين ــة يظهــر مواقــع األبني حتليــل يعتمــد علــى صــور األقمــار الصناعي
قــوات احللــف الروســي الســوري:

يُظهــر التحليــل الســابق لصــورة القمــر الصناعــي قرابــة 220 نقطــة تعرضــت فيهــا مبــاٍن لدمــار كبــري، قمنــا مبقاطعــة مواقــع معظــم 
تلــك املبــاين مــع صــور ومقاطــع مصــورة أرضيــة حصلنــا عليهــا ســابقاً، وأظهــرت نتائــج التحليــل اجلمعــي أن قرابــة 35 % مــن 
مســاحة املدينــة مدمــرة بشــكل كامــل، وأن 40 % منهــا مدمــرة بشــكل جزئــي، أي أن قرابــة 75 % مــن مبــاين املدينــة مدمــرة 

بشــكل جزئــي أو كامــل.

https://drive.google.com/file/d/1K5KBuMwT-d-3IeBWhzv75a4kMovNWhNK/view
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صور أقمار صناعية تظهر حجم الدمار الذي حلَّ حبي مؤسسة الكهرابء يف مدينة خان شيخون بني عامي 2018 و2019:

ح حجم الدمار الذي حلَّ حبي مؤسسة الكهرابء يف مدينة خان شيخون حى 2/ آب/ 2019: حتليل بصري يوضِّ

https://drive.google.com/file/d/1imbRXtKLQA1Rmw4xfbVQBRWIR0L9W-r4/view
https://drive.google.com/file/d/1fPLcihs7uDkEsx_mvjftxeOrke7sj0ky/view
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منــوذج مــن املقاطــع املصــورة الــي قمنــا بتحليلهــا ومقاطعتهــا مــع صــور األقمــار الصناعيــة، تظهــر املقاطــع حجــم الدمــار الــذي 
حلــق حبــي وادي العــن مشــال غــرب مدينــة خــان شــيخون، ومبدخــل املدينــة الشــمايل، مت تصويــر املقاطــع يف 10/ آب/ 2019 

صــورة جويــة خاصــة ابلشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تظهــر حجــم الدمــار يف مدينــة خــان شــيخون/ إدلــب إثــر هجمــات 
احللــف الروســي الســوري علــى املدينــة – اتريــخ التقــاط الصــورة 3/ آب/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1w4yNpHk1qU3GuhSuI0XUGd1CY54vQIz-/view
https://www.youtube.com/watch?v=8Q0YjcealYU
https://www.youtube.com/watch?v=8Q0YjcealYU
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https://www.youtube.com/watch?v=oSMCzfeF_Xs
https://www.youtube.com/watch?v=otfRfoFFk34
https://www.youtube.com/watch?v=otfRfoFFk34
https://www.youtube.com/watch?v=oSMCzfeF_Xs
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رابعــاً: تدمــر قــوات احللــف الروســي الســوري للمبــاين واملراكــز احليويــة تســبَّب يف تشــريد قســري لقرابــة 
650 ألــف نســمة، إضافــة إىل تراكــم قرابــة 500 ألــف مــن طالــي اللجــوء علــى احلــدود الرتكيــة:

ال يتوقــف أثــر عمليــات القصــف الكثيــف والعشــوائي عنــد دمــار املمتلــكات واحملــات التجاريــة واملراكــز احليويــة، وبشــكل خــاص 
يف حالــة مشــال غــرب ســوراي وهــي منطقــة جغرافيــة حمصــورة ضمــن قرابــة 6500 كــم مربــع، وتضــم قرابــة 3.2 مليــون نســمة مــا 
بــن مقيــم ومشــرد، أكثــر مــن نصفهــم مــن النســاء واألطفــال، فقــد تســبَّب عمليــات القصــف الــي اســتهدفت منطقــة خفــض 
التصعيــد الرابعــة يف مقتــل 1012 مدنيــاً، بينهــم 272 طفــًا، و171 ســيدة )أنثــى ابلغــة( علــى يــد قــوات احللــف الروســي 
الســوري، حبســب مــا وثَّقــه فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ 26/ نيســان حــى 15/ أيلــول، وكذلــك يف تشــريد قرابــة 
630 ألــف مــدين حبســب مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، ويف هــذا الســياق نــودُّ أن نؤكــد أن عمليــات النــزوح 
األخــرية هــي األســوأ حبســب مراقبتنــا وتقديــران منــذ بدايــة احلــراك الشــعيب، علــى صعيــد االســتجابة اإلنســانية؛ نظــراً للكــم الكبــري 
جــداً مــن املشــردين داخليــاً، وعجــز املنظمــات احملليــة والدوليــة اإلنســانية عــن االســتجابة لــكل هــؤالء مــن انحيــة اثنيــة؛ مــا تســبَّب 
يف حــاالت اكتظــاظ غــري مســبوقة يف املخيمــات، وارتفــاع يف قيمــة إجيــارات املنــازل يف القــرى واملــدن الــي مت النــزوح إليهــا، وانتشــار 
عشــرات آالف النازحــن يف العــراء ضمــن أراٍض زراعيــة، وعــدم توفــر أساســيات احليــاة وبشــكل خــاص امليــاه الصاحلــة للشــرب 
واالســتخدام اليومــي، وال تــزال االســتجابة الدوليــة ال تلــيب 10 % مــن تلــك االحتياجــات األساســية، وهــي غــري متَّســقة بتــااتً 

مــع حجــم التدفــق البشــري والكارثــة الــي حلَّــت هبــؤالء النازحــن.

خامساً: االستنتاجات والتوصيات:
• خرقــت قــوات احللــف الســوري اإليــراين الروســي بشــكل ال يقبــل التَّشــكيك قــراري جملــس األمــن رقــم 2139 و2254 
القاضيَــن بوقــف اهلجمــات العشــوائية، وأيضــاً انتهكــت عــرب جرميــة القتــل العمــد املادتــن الســابعة والثامنــة مــن قانــون رومــا 

األساســي؛ مــا ُيشــكل جرائــم حــرب.
• اســتخدمت قــوات احللــف الروســي الســوري أســلحة عشــوائية عدميــة التمييــز وشــديدة التدمــري كمــا اســتخدمت أســلحة حمرَّمــة 

كالذخائــر العنقوديــة واألســلحة الكيميائيــة.
• إنَّ عمليــات القصــف، قــد تســبَّبت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف 
إحلــاق الضــرَّر الكبــري ابألعيــان املدنيَّــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أبنَّ الضَّــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن 

ابلفائــدة العســكرية املرجــوة. 
• تســبب القصــف العشــوائي بسلســلة متتاليــة مــن االنتهــاكات ومــن ضمنهــا جرميــة التشــريد القســري الــي تشــكل جرميــة حــرب 

مبوجــب نظــام رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة، وحتــدث بشــكل واســع ومــدروس يف مشــال غــرب ســوراي.
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التوصيات:
إىل جملس األمن الدويل:

• إصــدار قــرار ُملــزم مينــع ويعاقــب علــى جرميــة التَّشــريد القســري، وجيــرب علــى وقــف عمليــات التهجــري القســري، وينــصُّ بشــكل 
صريــح علــى حــقِّ النازحــن قســراً ابلعــودة اآلمنــة إىل منازهلــم، وجــرب مــا وقــَع عليهــم مــن أضــرار.

• إلزام النظام السوري إبيقاف عمليات االستيطان واإلحال الي يقوم هبا يف املدن واألحياء الي يُهجَّر سكَّاهنا.
• إنَّ التَّشــريد القســري يُهدُِّد اإلقليم ويُهدُِّد األراضي الســورية، ويؤدي إىل زعزعة األمن واالســتقرار، وإنَّ إحال الســلم واألمان 

يف ســوراي مــن صلــب مهــام ومســؤوليات وقــدرات جملــس األمــن.
• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــن، مبــن فيهــم النِّظــام الروســي بعــد أن ثبــَت 

تورطُـّـه يف ارتــكاب جرائــم حــرب.
ــام وتطبيــق مبــدأ مســؤولية محايــة املدنيــن، حلفــظ أرواح الســورين وتراثهــم وفنوهنــم مــن الدمــار والنَّهــب  • إحــال األمــن والسَّ

والتخريــب. 
• توســيع العقــوابت لتشــمل النظــام الســوري والروســي واإليــراين املتورطــن بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــدَّ 

اإلنســانية ضــدَّ الشــعب الســوري.

إىل اجملتمع الدويل:
• جيــب أن يتحمــل النظــام الروســي واإليــراين غرامــات ماليــة كبــرية إثــر عمليــة تدمــري املبــاين واملنشــآت احليويــة يف ســوراي وتنعكــس 

تلــك املبالــغ يف تعويــض الضحــااي وترميــم املنــازل واحملــات التجاريــة الــي ســامهوا يف تدمريهــا.
• يف ظلِّ انقســام جملس األمن وشــَلله الكامل، يتوجب التَّحرك على املســتوى الوطي واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشَّــعب 
مــة علــى الصَّعيــد  الســوري، ويتجلَّــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزايدة جرعــات الدعــم املقدَّ
اإلغاثــي. والسَّــعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة، يف حماكمــات عادلــة جلميــع 

األشــخاص املتورطــن.
• دعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــراراً وتكــراراً يف عشــرات الدراســات والتقاريــر وابعتبارهــا عضــو يف “التحالــف 
الــدويل مــن أجــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )ICRtoP(”، إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )R2P(، وقــد متَّ اســتنفاذ 
اخلطــوات السياســية عــرب اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة الســيد كــويف عنــان ومــا جــاء بعدهــا مــن بيــاانت لوقــف األعمــال العدائيــة 
واتفاقــات أســتانة، وابلتــايل ال بــدَّ بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة، الــذي أقرَّتــه 

اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، ومــا زال جملــس األمــن يُعرقــل محايــة املدنيــن يف ســوراي. 
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• جتديد الضَّغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.
• السَّــعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة واحملاســبة يف ســوراي عــرب اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس حقــوق اإلنســان، واســتخدام 

مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة.

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
• املســاعدة علــى العمــل يف بنــاء داات مركزيــة للمســاكن والعقــارات يف ســوراي، هبــدف حتقيــق نيــل التَّعويــض وتنفيــذ برامــج العــودة 
الطَّوعيــة ورد املســاكن واألراضــي والعقــارات وفقــاً لـــ “مبــادئ األمــم املتحــدة بشــأن ردِّ املســاكن والعقــارات لاجئــن والنازحــن 

-مبــادئ بينهــريو”.
• إعــداد تقريــر خــاص عــن تدمــري املبــاين واحملــات واملراكــز احليويــة يف مشــال غــرب ســوراي وإبــاغ جملــس األمــن الــدويل مبــدى 

جديــة وحساســية قضيــة تدمــري املمتلــكات.
 

:COI جلنة التحقيق الدولية املستقلة
• تضمــن فقــرة موســعة عــن انتهــاكات تدمــري املمتلــكات مــن قبــل القــوات الروســية والســورية ضمــن التقريــر القــادم يف شــباط/ 

2020 والقيــام بــكل مــا يلــزم مــن أجــل التحقيــق يف مــدى تعمــد روســيا والنظــام الســوري تدمــري أكــرب قــدر ممكــن منهــا.

إىل املبعوث األممي إىل سوراي:
• تســليط الضــوء ضمــن إحاطــة جملــس األمــن الــدويل القادمــة علــى تدمــري القــوات الروســية والســورية لعشــرات آالف املبــاين 

الســكنية يف مشــال غــرب ســوراي واضطــرار أهلهــا للتشــرد.
• إدانة مرتكيب اجلرائم واجملازر واملتسببن األساسين يف خرق قرارات جملس األمن بشكل واضح.

• الدعوة إىل اإلسراع يف تطبيق تغيري سياسي دميقراطي يعيد حقوق الضحااي وجيسد مبادئ العدالة االنتقالية.

إىل النظام الروسي:
• عدم تكرار عمليات قصف وقتل املدنين واستهداف مراكزهم احليوية ومنازهلم وحماهتم التجارية. 

• التَّوقف عن دعم النظام السوري يف جملس األمن واستخدام حق النَّقض الفيتو ملنع مترير أي قرار دويل يعاقب النظام السوري. 
• إعــادة إعمــار وترميــم املبــاين الســكنية واحملــات الــي قامــت القــوات العســكرية الروســية بتدمريهــا، وتعويــض الضحــااي طــوال 

الفــرتة الــي تشــردوا فيهــا.
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سادساً: ملحقات ومرفقات:
تصويــر جــوي بثَّتــه وكالــة األانضــول ُيظهــر حجــم الدمــار اهلائــل يف مدينــة خــان شــيخون يف ريــف إدلــب اجلنــويب - 19/ آب/ 

2019

تصوير جوي بثته قناة اجلزيرة مباشر يظهر حجم الدمار يف قرية الدير الشرقي يف ريف حمافظة إدلب – 7/ أيلول/ 2019

تصويــر جــوي يُظهــر حجــم الدمــار يف احلــي الغــريب مــن مدينــة أرحيــا يف ريــف إدلــب اجلنــويب إثــَر قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع 
لقــوات النظــام الســوري علــى املدينــة مــا تســبب مبجــزرة، يف 27/ متــوز/ 2019 - مصــدر الفيديــو: هــادي العبــد هللا

تصويــر جــوي يظهــر حجــم الدمــار إثــر هجــوم مــزدوج لطــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ علــى منطقــة ســوق اخلضــار 
وســط مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، مــا تســبب يف جمــزرة - 22/ متــوز/ 2019

صــور جويــة خاصــة ابلشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تظهــر حجــم الدمــار إثــر هجــوم مــزدوج لطــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه 
روســي ابلصواريــخ علــى منطقــة ســوق اخلضــار وســط مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا تســبب يف جمــزرة - 

22/ متــوز/ 2019

صــورة جويــة خاصــة ابلشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تظهــر حجــم الدمــار إثــر هجــوم مــزدوج لطــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ 
علــى مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا تســبب يف جمــزرة - 22/ متــوز/ 2019

https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84%20%2D%20%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D9%86%20%2D%20%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1%20%D8%AC%D9%88%D9%8A%20%D9%8A%D8%B8%D9%87%D8%B1%20%D8%AD%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%A5%D8%AB%D8%B1%D9%8E%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81%20%D9%85%D9%86%20%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%203%208%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%20%2D%20%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%20%2D%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1%20%D8%AC%D9%88%D9%8A%20%D9%84%D8%AD%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%A5%D8%AB%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81%20%D9%85%D9%86%20%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%207%209%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%20%2D%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1%20%D8%AC%D9%88%D9%8A%20%D9%8A%D9%8F%D8%B8%D9%87%D8%B1%20%D8%AD%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%A5%D8%AB%D8%B1%D9%8E%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%2027%207%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://www.youtube.com/watch?v=8pO5bcD1_aI&feature=youtu.be
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%AA%20%2D%20%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%20%2D%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1%20%D8%AC%D9%88%D9%8A%20%D9%8A%D9%8F%D8%B8%D9%87%D8%B1%20%D8%AD%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%A5%D8%AB%D8%B1%20%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%B2%D9%88%D8%AF%D8%AC%20%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%20%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%2022%207%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%20%2D%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1%20%D8%AC%D9%88%D9%8A%20%D9%8A%D9%8F%D8%B8%D9%87%D8%B1%20%D8%AD%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%A5%D8%AB%D8%B1%20%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%B2%D9%88%D8%AF%D8%AC%20%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%20%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%2022%207%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://drive.google.com/file/d/18IU4sMH1qPaVczEESHbGrYEkZTQ16i33/view
https://drive.google.com/file/d/1oJaVFp3YEOOCstYg__KUilZA4wPalRVL/view
https://drive.google.com/file/d/10Gfk-u4ALQO7gOrjh2XoGo4gjGYBTYvp/view
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صــورة جويــة ُتظهــر حجــم الدمــار الــذي خلفــه القصــف اجلــوي واألرضــي املكثــف مــن قبــل قــوات احللــف الروســي الســوري علــى بلــدة 
اللطامنة بريف حمافظة محاة الشــمايل الغريب، قبيل ســيطرة األخرية عليها. اتريخ التقاط الصورة 25/ آب/ 2019

صــورة جويــة خاصــة ابلشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ُتظهــر حجــم الدمــار إثــَر قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام 
الســوري علــى احلــي الغــريب يف مدينــة أرحيــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، مــا تســبب مبجــزرة - 27/ متــوز/ 2019

صور جوية لوكالة األنباء الفرنسية AFP تظهر حجم الدمار الكبري إثر القصف اجلوي واألرضي املكثف من قبل قوات احللف 
الروسي السوري على قرية التح بريف حمافظة إدلب اجلنويب - اتريخ التقاط الصور 25/ آب/ 2019

صــور جويــة لوكالــة األنبــاء الفرنســية AFP ُتظهــر حجــم الدمــار الــذي خلفــه القصــف اجلــوي واألرضــي املكثــف مــن قبــل قــوات 
احللــف الروســي الســوري علــى مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اتريــخ التقــاط الصــور 3/ آب/ 2019

صــور جويــة لوكالــة األنبــاء الفرنســية AFP ُتظهــر حجــم الدمــار الــذي خلفــه القصــف اجلــوي واألرضــي املكثــف مــن قبــل قــوات 
احللــف الروســي الســوري علــى قريــة معــرة حرمــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اتريــخ التقــاط الصــور 5/ آب/ 2019

صــورة جويــة خاصــة ابلشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ُتظهــر حجــم الدمــار إثــَر قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري علــى احلــي 
الغــريب يف مدينــة أرحيــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، مــا تســبب مبجــزرة - 27/ متــوز/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1cx22uw_u-B4En9iCT8Y1TAJtiUztRDyh/view
https://drive.google.com/file/d/1WgdV1aQZS_ur1jgZr0NygyHl90bqOnK-/view
https://drive.google.com/file/d/1sza0hrU9h9YsIknpESOusiuiemAJpER7/view
https://drive.google.com/file/d/13U7jzL5Z3Zyd6AJ6EfCXqfcvHaZmXHzK/view
https://drive.google.com/file/d/150H0hsIt4EFwCqj_zLzFwY6olkrQjqoW/view
https://drive.google.com/file/d/13Il01WNh8YwKil0LmdzR3BVmULg4cKJ7/view
https://drive.google.com/file/d/1QPqeEu4WFm8URtp5hf_Ei2gujrwn44Og/view
https://drive.google.com/file/d/1DlxDFFKCscu8msCd9gfVzVCIc8tu_tnk/view
https://drive.google.com/file/d/1_YK2swVJkWBr9Wm108aySxlcv5OkIbdJ/view
https://drive.google.com/file/d/1wXvRq1fwbO0tDvK4Fh1b614ONpUzkr4v/view
https://drive.google.com/file/d/1-mq9IqYxDChoCFK4a8yIg4UpYpOBke0i/view
https://drive.google.com/file/d/1TUAV59jR7aYvUVuBl_edfo1W0vkKp30J/view
https://drive.google.com/file/d/15UREihAe0AFFJSu8efd215VbT-mM4Lhr/view
https://drive.google.com/file/d/1Y2i_b1mmi1QdIJpRs_7f8iPn9xRQd81C/view
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صــور جويــة خاصــة ابلشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ُتظهــر حجــم الدمــار إثــَر قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام 
الســوري علــى مدينــة جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اتريــخ التقــاط الصــور 8/ آب/ 2019

شكر وعزاء
خالص الشكر والعزاء جلميع األهايل والنُّشطاء احمللين الذين أغنت مسامهاهتم هذا التَّقرير بشكل فعال.

صــورة جويــة خاصــة ابلشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ُتظهــر حجــم الدمــار إثــَر قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام 
الســوري علــى مدينــة جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اتريــخ التقــاط الصــور 8/ آب/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1FDewNpW-is49-lXW5dp4warADie6IZdT/view
https://drive.google.com/file/d/1y8-hhprN_j2hZJ6ghtinHVAdekWJYn6a/view
https://drive.google.com/file/d/1ITSL7cxjFANjZLVeoWN8-AUTOOihyyX-/view
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