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الشبكة السورية حلقوق اإلنسان منظمة حقوقية، مستقلة، غري حكومية وغري رحبية، ال تتبىن أي أيديولوجيا. 
هتدف إىل توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان يف سوراي والدفاع عن حقوق اإلنسان السوري أمام احملافل واجلهات 

الدولية، أتسست يف حزيران/ يونيو 2011م، ويضم فريقها 27 عضواً من الباحثني والناشطني املدافعني عن 
حقوق اإلنسان منتشرين يف سورية ودول اجلوار، وتلتزم يف عملها بكافة املعايري والعهود واملواثيق العاملية املتعلقة 
حبقوق اإلنسان والصادرة عن األمم املتحدة، تعمل بشكل رئيس على توثيق االنتهاكات اليت حتصل يف سورية 

من قبل مجيع األطراف، هبدف ضمان حقوق الضحااي وفضح مرتكيب االنتهاكات كخطوة أوىل حنو حماسبتهم، 
ُتصدر قائمة أببرز االنتهاكات اليومية، ومثانية تقارير إحصائية شهرية، وتقارير سنوية يف املناسبات احلقوقية 

العاملية، كما ُتصدر تقريراً سنوايً شاماًل جلميع االنتهاكات احلاصلة يف سورية، إضافة إىل دراسات وتقارير خاصة 
تتناول مواضيع ختصصية واستثنائية، تُعترب واحدة من أهم وأبرز املصادر يف مجيع الدراسات الصادرة عن األمم 
املتحدة و اخلاصة ابإلحصائيات التحليلية لضحااي النزاع يف سوراي. كما تتمتع تقارير وأحباث الشبكة السورية 

حلقوق اإلنسان بدرجة عالية من املوثوقية لدى عدد واسع من وكاالت األنباء العربية والعاملية واملنظمات احلقوقية 
اإلقليمية والدولية.

sn4hr.org

Email  info@sn4hr.org

facebook https://www.facebook.com/snhr

twitter  https://twitter.com/snhr

google+ https://plus.google.com/+Sn4hrOrg
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بــدأت القــوات الروســية هبجماهتــا العســكرية اجلويــة منــذ األربعــاء 30/ أيلــول/ 2015 وقــد أعلنــت أن ضرابهتــا تســتهدف التنظيمــات 
اإلسالمية املتشددة )تنظيم داعش - تنظيم جبهة النصرة - تنظيم جند األقصى(، لكن ما أظهرته الوقائع أن مجيع تصرحيات السياسيني 
الــروس كانــت غــري صحيحــة، فالعديــد مــن اهلجمــات يبــدو أهنــا تعمــدت قتــل مدنيــني، واســتهدفت مناطــق مل ختضــع يومــاً لســيطرة التنظيمــات 

اإلســالمية املتشــددة.
  

ويف هــذا التقريــر ركــزان علــى املناطــق املدنيــة والعســكرية اخلاضعــة للمعارضــة املســلحة، واملناطــق املدنيــة اخلاضعــة لســيطرة داعــش، واســتثنينا 
فقــط األهــداف العســكرية علــى تنظيــم داعــش لصعوبــة التحقــق منهــا.

 
اعتمــدان يف هــذا التقريــر علــى التحقيقــات واملقابــالت الــيت أجراهــا فريقنــا مــع األهــايل والناشــطني احملليــني وشــهود العيــان يف مجيــع اهلجمــات 
الواردة يف هذا التقرير، إضافة إىل حتليل الصور ومقاطع الفيديوهات اليت وردتنا واملنشــورة أيضاً على شــبكة اإلنرتنت، كما قمنا بعمليات 
مقاطعــة بــني كل تلــك املعلومــات ومعلومــات صــرح هبــا اإلعــالم احملســوب علــى الســلطات الروســية. ويف هــذا التقريــر أوردان 9 شــهادات 
مــن بــني عــدد أكــرب مــن الشــهادات قمنــا جبمعهــا، وقــد أخــربان أصحاهبــا ابهلــدف منهــا، ويف بعضهــا قمنــا بتغيــري االســم احلقيقــي حفاظــاً 

علــى ســالمة الشــاهد.

اســتطعنا يف بعــض اهلجمــات التمييــز بــني القــوة التدمرييــة للهجمــات الســابقة علــى يــد القــوات احلكوميــة الــيت خربانهــا والســكان احملليــني، 
وبــني اهلجمــات اجلديــدة الــيت ختتلــف يف صــوت الطائــرة والقــوة التدمرييــة ونــوع وصــوت الســالح، وهــذا يشــري إىل أن شــيئاً مــا قــد تغــري، وهــي 

إحــدى املؤشــرات الــيت اعتمــدان عليهــا ســابقاً يف توثيــق هجمــات لقــوات التحالــف الــدويل.

ألنــه مــن حيــث املبــدأ واجهتنــا صعــوابت يف إضافــة العديــد مــن احلــوادث ضمــن هــذا التقريــر، ومــن أبرزهــا أن النظــام الســوري ميتلــك ذخائــر 
وأســلحة روســية الصنع، بنــاء علــى كل ذلــك ومــن بــني عشــرات اهلجمــات الــيت حصلــت يف الفــرتة الــيت يشــملها التقريــر، مل نتمكــن مــن 
التحقــق ســوى مــن 23 هجمــة غلــب علــى ظننــا أهنــا هجمــات روســية، ومــازال التحقيــق فيهــا ويف غريهــا مســتمراً للوصــول إىل درجــة أعلــى 
مــن اليقــني، وذلــك منــذ بدايــة العمليــات العســكرية الروســية يــوم األربعــاء 30/ أيلــول/ 2015 حــى الثــالاثء 6/ تشــرين األول/ 2015، 

وهــي الفــرتة الــيت يشــملها التقريــر، وســوف نســتمر يف توثيــق اهلجمــات اجلويــة للنظــام الروســي وبشــكل منفصــل وضمــن تقاريــر خاصــة.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
»النظــام الروســي متــورط منــذ بدايــة االنتفاضــة الشــعبية يف خمتلــف أنــواع اجلرائــم الــيت ارتكبهــا النظــام الســوري، كونــه داعــم 
رئيــس لــه ومــزود ابلســالح أيضــاً، حــى بعــد أن ثبــت لــدى جلنــة التحقيــق الدوليــة ولــدى غريهــا أن النظــام الســوري يســتخدم 
األســلحة واملعــدات يف ارتــكاب أفعــال ترقــى إىل جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب، ويف األايم الفائتــة يقــوم النظــام الروســي 
بنفســه وبشــكل مباشــر ابرتكاب أفعال ترقى إىل جرائم حرب، وبغض النظر عن طلب النظام الســوري من النظام الروســي 
التدخــل، فيجــب أن ال خيــرق هــذا التدخــل القانــون الــدويل اإلنســاين الــذي حيكــم النــزاع املســلح، النظــام الروســي انضــم 
بشــكل مباشــر إىل طــرف مــن أطــراف النــزاع يف ســوراي، وهــو مبجــب هــذا التقريــر متهــم مــن قبلنــا ابرتــكاب أفعــال ترقــى إىل 

جرائــم حــرب«.
 

أوالً: المقدمة والمنهجية:
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قمنا يف هذا التقرير بتصنيف اهلجمات الـ 23 اليت يبدو أهنا روسية حبسب املناطق إىل:

ألف: مناطق ختضع لسيطرة املعارضة املسلحة:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 18 هجمة يف مناطق متفرقة ختضع لسيطرة قوات املعارضة املسلحة، تتوزع إىل:

15 هجمة استهدفت أهداف مدنية.	 
3  هجمات قصفت أهداف عسكرية.	 

ابء: مناطق ختضع لسيطرة تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 5 هجمات على مناطق مدنية ختضع لسيطرة داعش.

تســببت هــذه العمليــات العســكرية حبســب فريــق توثيــق الضحــااي يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مبقتــل 104 مدنيــني، بينهــم 25 
طفــاًل، و15 ســيدة، ويف اســتهداف أربعــة مراكــز حيويــة وهــي:

منظومة إسعاف	 
مسجدين	 
مقر لتوزيع اخلبز	 

 
أي أنــه مقابــل 15 هــدف مــدين يف مناطــق املعارضــة املســلحة قصــف 5 أهــداف مدنيــة لتنظيــم داعــش، أي أن اهلجمــات الــيت حصلــت 

ضــد مناطــق املعارضــة أكثــر بثالثــة أضعــاف.

كمــا أن اســتهداف فصائــل يف املعارضــة املســلحة ثــالث مــرات علــى األقــل، البعــض منهــا يف حالــة مواجهــة مباشــرة مــع تنظيــم داعــش، نــرى 
أن ذلــك يشــكل دعمــاً كبــرياً لتنظيــم داعــش، ويوجــه لــه رســالة مباشــرة ابلتمــدد والســيطرة علــى مجيــع املناطــق الــيت تســيطر عليهــا املعارضــة، 

وهــو عكــس اهلــدف املزعــوم للنظــام الروســي.

ثانياً: الملخص التنفيذي:

ثالثاً: التفاصيل

ألف: مناطق ختضع لسيطرة املعارضة املسلحة:

- أهداف مدنية:
1 -  مدينة تلبيسة حبمص األربعاء 30/ أيلول/ 2015:

قصــف طــريان حــريب يزعــم أنــه روســي ابلصواريــخ جتمعــات ســكنية ومؤسســات مدنيــة منهــا مقــر جلنــة توزيــع اخلبــز يف املدينــة، ســجلنا مقتــل 
17 شــخصاً، بينهــم 3 أطفــال وســيدة وأحــد عناصــر الدفــاع املــدين.

إن مدينة تلبيسة خالية من تنظيم داعش وأقرب مقر عسكري يتبع للتنظيم يبعد عن املدينة قرابة 50 كم.
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صور تظهر آاثر الدمار جراء قصف الطريان الروسي املزعوم على تلبيسة يف 30/ أيلول/ 2015

أبو الرباء احلمصي انشط حملي يف ريف محص الشمايل أفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بشهادته:
»قرابــة الســاعة العاشــرة صباحــاً اســتهدف طــريان حــريب حتققنــا أنــه روســي عــرب املراصــد الالســلكية املنتشــرة، وأيضــاً مــن شــدة 
االنفجــارات الــيت حُيدثهــا مقارنــة مــع هجمــات طــريان النظــام الســوري، مدينــة تلبيســة، واســتهدفت أحيــاء ســكنية داخــل 
املدينــة ومركــز جلــان اخلبــز الــيت تؤمــن اخلبــز ألهــايل احلــي، وحينهــا حاولــت فــرق الدفــاع املــدين انتشــال اجلثــث مــن حتــت 
األنقــاض. وقــد ُعثــر علــى جثــة شــهيد بعــد مــرور أســبوع مــن استشــهاده نتيجــة حجــم الدمــار الكبــري الــذي أحلقتــه الغــارات 

احلربيــة ابملدينــة«.

مقطع فيديو يظهر آاثر الدمار واحلرائق بعد القصف الذي تعرضت له املدينة.
صور تظهر اجلرحى جراء قصف الطريان احلريب الروسي

2 -  مدينة الرسنت حبمص، األربعاء 30/ أيلول/ 2015
قصــف طــريان حــريب يزعــم أنــه روســي مدينة الرســن أبربعــة صواريــخ؛ تســبب القصــف مبقتــل 8 أشــخاص، بينهــم 4 أطفــال وســيدة، وإصابــة 

مــا اليقــل عــن 20 شــخصاً آخريــن.

https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0Z1U4dElxdDZ1UE0/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0WVAxa19uSkNLOWM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0Ul9RMnM3eWNGaWs/view
https://youtu.be/mckD3nijwII
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0SlQxQ2t4VzJRWGM/view
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تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد أبو وائل من سكان مدينة الرسنت، الذي أفادان بشهادته:
“يــوم األربعــاء قرابــة الســاعة 10:30 صباحــاً حلَّقــت طائــرة اســتطالع علــى مســافة عاليــة جــداً يف الســماء ومــن مث حلقهــا 
ســرب مــن الطائــرات احلربيــة مؤلــف مــن طائرتــني قامتــا بقصــف منطقــة جنــوب الرســن أبربعــة صواريــخ، مــا أدى إىل مقتــل 7 

أشــخاص مدنيــني، وإصابــة حنــو 20 آخريــن، مــن بينهــم حــاالت برتاللألطــراف العلويــة أو الســفلية. 
املنطقــة املســتهدفة مدنيــة ابلكامــل وال تواجــد فيهــا ألي مــن فصائــل املعارضــة املســلحة يف قطــر 5 كــم. كمــا أهنــا خاليــة 

متامــاً مــن تواجــد لتنظيــم الدولــة اإلســالمية.
الحظنــا الفــرق بــني ضــرابت طائــرات النظــام والقــوات الروســية مــن خــالل عــدة مظاهــر، أوهلــا أن الطــريان الروســي غالبــا مــا 
يرافقــه طــريان االســتطالع، بينمــا طــريان النظــام فكانــت طائــرة االســتطالع إمــا أن تســبقه أو يقصــف مــن دون اســتطالع، 
الطائــرات احلربيــة  تلقيهــا  الــيت كانــت  الصواريــخ يف هــذه احلادثــة كانــت شــديدة االنفجــار مقارنــة ابلصواريــخ  كمــا أن 

احلكوميــة”.

تواصلنــا مــع الرائــد املنشــق حممــد علــي أيــوب مــن مدينــة الرســنت، الــذي أفــادان كيــف يتمكــن املقاتلــون يف صفــوف 
املعارضــة املســلحة التميــز بــن ضــرابت الطــريان الروســي مــن الطــريان احلكومــي الســوري:

“ميتلــك الــروس طائــرات متطــورة عــن تلــك الــيت متلكهــا القــوات احلكوميــة، فهــي ترتفــع إىل مســافات شــاهقة جــداً بــني 4.5 
إىل 5 كــم ابجلــو، وتقــوم قبــل القصــف برمــي بوالــني حراريــة كــي ال يتــم اســتهدافها مبضــادات الطــريان، وتســتطيع القصــف 
مــن ذلــك االرتفــاع دون احلاجــة إىل االنقضــاض كمــا كان يفعــل الطــريان احلــريب احلكومــي فقــد كان قبــل القصــف ينقــض 

ملســافة منخفضــة مث يقــوم ابلقصــف.
مــن انحيــة أخــرى فــإن الطــريان احلــريب الروســي أييت علــى شــكل ســرب، أقــل ســرب مؤلــف مــن طائرتــني ويرافقــه دائمــاً طــريان 

اســتطالع، أمــا الطــريان احلــريب احلكومــي فــكان أييت بشــكل فــردي، طائــرة واحــدة فقــط تقــوم بغــارات عــدة مث تغــادر.
أخــرياً، ختتلــف نوعيــة الصواريــخ مــن حيــث شــدة االنفجــار الــذي حتدثــه، ومــن حيــث اخرتاقهــا للمبــاين، فــإذا ســقط الصــاروخ 
مثــاًل علــى مبــىن مؤلــف مــن عــدة طبقــات فإنــه خيــرتق مجيــع الطبقــات وال ينفجــر حــى يصــل إىل الطابــق األرضــي، مــا يــؤدي 

إىل زايدة حجــم الدمــار واألضــرار البشــرية”.

 
3 -  قرية الزعفرانة حبمص، األربعاء 30/ أيلول/ 2015

أنــه روسي أحياء ســكنية وســط قريــة  قصــف طــريان حــريب يزعــم 
طفالن، و5ســيدات. بينهــم  مقتل 15 شــخصاً  ســجلنا  الزعفرانــة، 

 
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع 
أفــادان  الــذي  العيســى،  حممــود  احمللــي  الناشــط 

بشــهادته:
قامــت الطائــرات احلربيــة الروســية يــوم األربعــاء قرابــة 
املدنيــني  منــازل  بقصــف  ظهــراً   11:00 الســاعة 
وســط قريــة الزعفرانــة بصاروخــني، أدت الغــارة إىل 

دمــار جزئــي يف حنــو 5 منــازل”.
كيــف اســتطعتم متييــز الطــريان احلــريب الروســي مــن 

الطــريان احلــريب احلكومــي الســوري:
“مــن خــالل شــدة انفجــار الصواريــخ والدمــار الــذي 
الروســي أييت علــى  الطــريان  حتدثــه، إضافــة إىل أن 
شــكل ســرب مؤلــف مــن طائرتــني علــى األقــل، كمــا 
الطــريان  شــكل  عــن  خيتلــف  الطائــرات  شــكل  أن 

الســوري”. احلكومــي 

صور تظهر آاثر الدمار يف القرية

https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0dDZPb2ZWZXVUSGs/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0WjNOdG5OY1dSeWc/view
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4 -  قرية املكرمية حبمص، األربعاء 30/ أيلول/ 2015
قصف طريان حريب يزعم أنه روسي منزاًل يف قرية املكرمية اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل مدين واحد.

 
5 -  مدينة جسر الشغور إبدلب، اخلميس 1/ تشرين األول/ 2015

قصــف طــريان حــريب يزعــم أنــه روســي مســجد عمــر بــن اخلطــاب يف مدينــة جســر الشــغور؛ مــا أدى إىل مقتــل شــخص واحــد، وتدمــري 
املسجد بشكل كبري.  

مقطع فيديو يصور آاثر الدمار الكبري الذي تسبب به القصف.

 
6 -  بلدة اهلبيط إبدلب اخلميس 1/ تشرين األول/ 2015

قصف طريان حريب يزعم أنه روسي بلدة اهلبيط بريف إدلب اجلنويب، سجلنا مقتل طفلني نتيجة القصف.
 صورة للطفلة اليت قضت ابلقصف على بلدة اهلبيط.

7 -  قرية بليون إبدلب، اخلميس 1/ تشرين األول/ 2015
قصــف طــريان حــريب يزعــم أنــه روســي قرية بليــون إبدلب، مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــني بينهــم طفــل وســيداتن، إن القريــة ختضــع لســيطرة 

فصائــل املعارضــة املســلحة ابملشــاركة مــع تنظيــم جبهــة النصــرة.
 

8 -  مدينة خان شيخون إبدلب، اخلميس 1/ تشرين األول/ 2015
قصــف طــريان حــريب يزعــم أنــه روســي احلي الغــريب ملدينــة خــان شــيخون، جبانــب مبىن السياســية، الــذي كانــت جبهــة النصــرة تتخــذه مقــراً 

للحســبة قبــل أن ختليه منــذ بدايــة أيلــول/ 2015.

9 -  جبل الرتكمان ابلالذقية، اجلمعة 2/ تشرين األول/ 2015
قصــف طــريان حــريب يزعــم أنــه روســي مقــراً للفرقــة األوىل الســاحلية التابعــة للمعارضــة املســلحة مشــال غريب جبــل الرتكمــان، تبــني لنــا مــن 
خــالل التحــرايت إن املقــر يســتخدم كمركــز لالجئــني والنازحــني مــن القــرى األخــرى وتشــرف عليــه املعارضــة املســلحة مــن حيــث التنظيــم 

واحلمايــة وأتمــني احتياجــات املدنيــني.
 

10 -  بلدة إحسم إبدلب، السبت 3/ تشرين األول/ 2015
اســتهدف طــريان حــريب يزعــم أنــه روســي منــزاًل مدنيــاً ابلقــرب مــن مدجنــة دجــاج كمــا اســتهدف يف اليــوم نفســه منظومــة أورينــت لإلســعاف؛ 

مــا أدى إىل دمــار يف مبــىن املنظومــة.
سجلنا مقتل 6 أشخاص، بينهم 3 أطفال وسيدة، وأحد عناصر الدفاع املدين.

مــع  اإلنســان حتدثــت  الســورية حلقــوق  الشــبكة 
بلــدة  مــن  نــزار  أبــو  قاســم  اإلعالمــي  الناشــط 

بروايتــه: أفــادان  الــذي  إحســم، 
نّفــذ  الســبت  يــوم  ظهــر   1:00 الســاعة  “قرابــة 
الطــريان احلــريب الروســي أربــع غــارات جويــة علــى قريــة 
إحســم يف جبــل الزاويــة بريــف إدلــب. مجيــع الغــارات 
اســتهدفت منطقــة املداجــن يف مدخــل القريــة وقامــت 
بقصفهــا بعشــرة صواريــخ شــديدة االنفجــار حيــث 
الثانيــة  ويف  ثالثــة صواريــخ  األوىل  ابلغــارة  قصفــت 
ثالثــة صواريــخ أيضــاً، وصاروخــني يف كل مــن الغــارة 

نتيجــة الثالثــة والرابعــة”. الــذي قضــى  املــدين وهــو عصــام الصــاحل  الدفــاع  صــورة تظهــر أحــد عناصــر 
القصــف.

https://youtu.be/CzNplApw-No
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0UV9WVlZtZzV4b2s/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0cy1mbkhzTHB6NnM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0dzVwdXVMQlhha1E/view
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حتدثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الناشــط اإلعالمــي إبراهيــم الشــمايل املوجــود يف ريــف إدلــب اجلنــويب، 
الــذي أفــادان بروايتــه:

“مــن خــالل مالحظتنــا وجــدان أن الطــريان الروســي عندمــا يكــون يف األجــواء مينــع الطــريان الســوري مــن التحليــق، لقــد قامــت 
طائــرة اســتطالع ابلتصويــر ورصــد منطقــة جبــل الزاويــة قبــل يــوم مــن احلادثــة، ويــوم اجملــزرة حلقــت طائــراتن يف أجــواء ريــف 
إدلــب، وأطلقــت إحدامهــا صاروخــاً فراغيــاً علــى مدجنــة يف أطــراف بلــدة إحســم، مــا أدى إىل جمــزرة، مث أغــارت مــرة أخــرى 

علــى املــكان نفســه، مــا أدى إىل مقتــل عنصــر مــن الدفــاع املــدين”.

صورة تظهر آاثر الدمار الناتج عن القصف.
فيديو يصور خملفات الصاروخ الذي استهدف قرية إحسم

11 -  مدينة جسر الشغور إبدلب، األحد 4/ تشرين األول/ 2015
اســتهدف طريان حريب يزعم أنه روســي مســجد ســكيف يف مدينة جســر الشــغور؛ ما أدى 

إىل إصابة شــخص وتضرر يف مبىن املســجد.
 

12 -  قرية غرانطة حبمص، األحد 4/ تشرين األول/ 2015
استهدف طريان حريب يزعم أنه روسي أحياء سكنية مدنية يف قرية غرانطة التابعة ملدينة تلبيسة تسبب القصف مبقتل 2 شخصاً.

13 -  قرية أم شرشوح حبمص، األحد 4/ تشرين األول/ 2015
قصف طريان حريب يزعم أنه روسي أحياء مدنية يف قرية أم شرشوح التابعة ملدينة الرسن، تسبب القصف مبقتل شخص واحد.

حتدثنا مع الناشط احمللي أبو الرباء احلمصي وهو من سكان يف ريف محص الشمايل، وأفادان بروايته:
“يــوم األحــد شــن الطــريان احلــريب الروســي )الــذي أتكــدان منــه عــرب املراصــد وحجــم االنفجــارات الناجتــة عنــه( غــارات علــى 
قــرى غرانطــة وأم شرشــوح الــيت تقــع غــريب مدينــة الرســن وكانــت األهــداف مدنيــة كالعــادة، قتــل وجــرح عــدد مــن املدنيــني، 

مجيع األهداف مدنية وال وجود لتنظيم داعش يف ريف محص الشمايل، وال وجود ألي فصيل اتبع له”. 

14 -  قرية عقرب حبماة، السبت 3/ تشرين األول/ 2015
 قصــف طــريان حــريب يزعــم أنــه روســي الطريق الواصــل بــني احلولــة بريــف محــص وبلــدة عقــرب بريــف محــاة الــذي يقــع حتــت ســيطرة فصائــل 
املعارضــة املســلحة، بصاروخــني حيواين قنابــل عنقوديــة، مــا أســفر عــن جــرح شــخصني مدنيــني أحدمهــا طفــل؛ إضافــة إىل أضــرار جزئيــة 

ابملباين السكنية. 

اإلنســان  حلقــوق  الســورية  الشــبكة  تواصلــت 
مــع الناشــط احمللــي مهنــد البكــور، الــذي أفــادان 

بروايتــه:
“يــوم الســبت قرابــة الســاعة 1:30 ظهــراً، أغــارت 
طائــرات علــى منطقــة احلولــة يف ريــف محــص وبلــدة 
عقــرب يف ريــف محــاة وقصفــت الطريــق الواصــل بــني 
عقــرب واحلولــة بصاروخــني حيمــالن قنابــل عنقوديــة، 
مــا أســفر عــن ســقوط جرحيــني أحدمهــا طفــل أصيــب 
ابلعمــى بســبب القنابــل العنقوديــة املنفجــرة، واآلخــر 
أضــرار  إىل  إضافــة  خطــرة،  حالــة  يف  مــدين  رجــل 
جزئيــة ابملبــاين. الطائــرات كانــت حتلــق علــى ارتفــاع 
النظــام طائــرات  مــن  اعتــدانه  لــذي  ا مــن  أكــرب 

صور تظهر إسعاف اجلرحى.

https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0Mi04bnQ0Z0hfd0E/view
https://www.youtube.com/watch?v=tcIRmlsRrG4
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0N3N1VzcxSUdVMDg/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZzNERFNyaTVOUUk/view
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 وقصفــت الصواريــخ مــن دون أن تنقــض علــى هدفهــا أيضــاً علــى غــري مــا اعتــدان مــن طــريان النظــام؛ األمــر الــذي جعلنــا 
نتحقــق أبن الطــريان روســي، إضافــة إىل أن خملفــات الصورايــخ مل يســبق لنــا أن رأينــا مثلهــا ســابقاً.

مل تنفجــر مجيــع القنابــل الــيت ســقطت مــن الصاروخــني وبقيــت قرابــة أربــع قنابــل قامــت عناصــر مــن اجليــش احلــر ابلتعامــل معهــا 
عــن طريــق تفجريهــا مــن بعيــد إبطــالق النــار عليهــا مــن أســلحة فرديــة خفيفــة. وقــد ترافــق قصــف الطــريان الروســي بقصــف 

مــن القــوات احلكوميــة الســورية برامجــات الصواريــخ مــن احلواجــز احمليطــة ابملنطقــة حيــث قصفــت حنــو ثالثــني صاروخــًا”.

 صور تظهر قنابل عنقودية مل تنفجر قامت عناصر املعارضة بتفكيكها.

 

https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0MGRIN1FGMzR1RDg/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0U0VWQnRhTVJ1YTg/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0YnY2U2hxcXBHUVk/view
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15 -  قرية كنصفرة إبدلب، الثالاثء 6/ تشرين األول/ 2015
قصــف طــريان حــريب يزعــم أنــه روســي األراضي الزراعيــة يف قريــة كنصفرة، وذكــر لنــا األهــايل أن مجيــع املقــرات العســكرية يف القريــة فارغــة، 

وثقنــا بعض األضــرار يف األراضــي الزراعيــة ويف البيــوت.
 

- أهداف عسكرية:
1 - منطقة اليمضية يف ريف الالذقية اخلميس  1 / تشرين األول/ 2015

اســتهدف طريان حــريب يزعــم أنــه روســي مقرات عســكرية مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة النصــرة علــى احلــدود الرتكيــة 
بــني ريفــي إدلــب والالذقيــة، املقــرات عبــارة عــن مســتودعات للذخــرية ومراكــز تدريبيــة للفصائــل املســلحة.

2 - بلدة كفر حلب، حبلب، األحد 4/ تشرين األول/ 2015
قصــف طــريان حــريب يزعــم أنــه روســي ابلصواريخ احململــة ابلقنابــل العنقوديــة بلــدة كفــر حلــب بريــف حلــب الغــريب اخلاضعــة لســيطرة املعارضــة 

املســلحة، حيــث اســتهدفت معســكرين اتبعــني للــواء صقــور اجلبــل مــا أســفر عــن ســقوط جرحــى مــن أفــراد صقــور اجلبــل إصاابهتــم خفيفــة.

صورة تظهر خملفات الذخائر العنقودية اليت ألقاها الطريان الروسي املزعوم على بلدة كفر حلب

صورة تظهر ذخائر يلقيها الطريان الروسي املزعوم على بلدة كفر حلب

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TERXTzZ2WHhJSm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OVJ0YzhWbnZpbTg/view
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صور التقطها نشطاء حمليون ُتظهر نوعاً جديداً من الذخائر العنقودية مل نسجله من قبل يف تقاريران السابقة.

3 - قرية كفر عويد إبدلب، الثالاثء 6/ تشرين األول/ 2015:
قصــف طــريان حــريب يزعــم أنــه روســي مبــىن يف مشــال قريــة كفــر عويــد يتبــع ملــا يســمى أحــرار الشــام وهــو أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة، 
املبــىن يســتخدم ملبيــت العناصــر املســلحة بعــد أن مت إفراغــه مــن الذخــرية منــذ آب/ 2015 وقــد تســبب القصــف بدمــار يف املبــىن وختريــب 

مــا يقــارب 100 شــجرة زيتــون.

 تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع الناشط احمللي إبراهيم الشمايل الذي أفادان بروايته:
“يــوم الثــالاثء مت اســتهداف األراضــي الزراعيــة مشــال قريــة كفــر عويــد بـــ 8 صواريــخ أطلقتهــا طائــراتن حربيتــان روســيتان كانتــا حتلقــان 
ابالجتاه نفســه، وقد اســتهدفت الغارات مقراً عســكرايً صغرياً مفرغاً من اآلليات والذخائر واألســلحة متاماً، ويســتخدم فقط لنوم 
العناصــر، املقــر مؤلــف مــن غرفتــني صغريتــني وقــد مت إفراغــه منــذ أكثــر مــن شــهر. مث عــادوت الطائــراتن االلتفــاف وقصفتــا األراضــي 
الزراعية يف قرية كنصفرة الفارغة متاماً من أية مظاهر عســكرية منذ بدء اهلجوم الروســي، كانت األضرار مادية فقط يف األراضي 

الزراعيــة، وبعــض البيــوت الواقعــة يف أطــراف البلــدة.
يبــدو أن النظــام كان حبوزتــه بنــك مــن األهــداف ســلمه للنظــام الروســي مــن أجــل قصفهــا، حيــث كان النظــام يكــرر اســتهدافه 

لألهــداف نفســها، ومــع ذلــك مل يتمكــن الطــريان الروســي البارحــة مــن إصابــة املقــر أبي مــن الصواريــخ الثمانيــة.
معظــم املقــرات الــيت يســتهدفها الطــريان الروســي يف ريــف محــاة الشــمايل وريــف إدلــب اجلنــويب تتبــع للجيــش الســوري احلــر وبعضهــا 
يتبع حلركة أحرار الشام، ولكن ليس هناك أي وجود لتنظيم داعش يف املنطقة. من املعلوم لدى اجلميع أن تنظيم داعش يتواجد 

يف املنطقة الشــرقية من ســوراي فقط”.

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0THZhX0hSWk5RX00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0THZhX0hSWk5RX00/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TTR1UkRWc1E3bjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bV8teVhlcy1MUEE/view
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ابء- مناطق ختضع لسيطرة تنظيم داعش:
- أهداف مدنية: 

1 - مدينة الباب حبلب، اجلمعة 2/ تشرين األول/ 2015
قصــف طــريان حــريب يزعــم أنــه روســي ابلصواريخ ســوقاً للخضــار يف مدينــة البــاب، ســجلنا مقتل 19 مدنيــاً، بينهم طفــالن وســيدة، وســقوط 

العديــد مــن اجلرحــى، إضافــة إىل دمــار العديــد مــن احملــال التجاريــة يف الســوق واحــرتاق عــدد مــن الســيارات.
 

2 - بلدة دير حافر حبلب، اجلمعة 2/ تشرين األول/ 2015
قصــف طــريان حــريب يزعــم أنــه روسي ســوق البلــدة، وثقنــا مقتــل 6 أشــخاص، بينهــم 3 أطفــال، وإصابــة مــا اليقــل عــن 10 آخريــن، إضافــة 

إىل دمــار حلــق يف احملــال التجاريــة.
 

3 - مدينة الباب حبلب، اإلثنن 5/ تشرين األول/ 2015
قصــف طــريان حــريب يزعــم أنــه روســي حمال جتاريــة ابلقــرب مــن مســجد النصــر يف مدينــة البــاب؛ مــا أدى إىل مقتــل  6 مدنيــني، وإصابــة مــا 

اليقــل عــن 20 آخريــن، كمــا أدى القصــف إىل دمــار العديــد مــن احملــال التجاريــة.

4 - منطقة الوادي األمحر يف مدينة تدمر حبمص، الثالاثء 6/ تشرين األول/ 2015
قصــف طــريان حــريب يزعــم أنــه روســي منطقة وادي األمحــر الزراعيــة الواقعــة مشــال شــرقي مدينــة تدمــر، واخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش، 

ــاً، بينهــم 5 أطفــال و4 ســيدات. ســجلنا مقتــل عائلتــني مــن البــدو بلــغ عددهــم 14 مدني
 
 

5 - مدينة القريتن حبمص، الثالاثء 6/ تشرين األول/ 2015
قصف طريان حريب يزعم أنه روسي أحياء سكنية يف املدينة، ما أدى إىل دمار حي أبكمله، كما خلف أعداداً كبرية من اجلرحى.

 

جيــب علــى القــوات الروســية احــرتام القانــون اإلنســاين الــدويل والقانــون الــدويل العــريف، وابلتــايل فــإن النظــام الروســي يتحمــل مســؤولية . 1
االنتهــاكات الــيت تقــع منــذ بــدء اهلجمــات، والــيت مت رصــد بعضهــا عــرب هــذا التقريــر، وجيــب أن تتحمــل التبعــات املرتتبــة عــن هــذه 

االنتهــاكات كافــة.
إن عمليــات القصــف العشــوائي الغــري متناســب تعتــرب خرقــاً واضحــاً للقانــون الــدويل اإلنســاين، وإن اســتهداف فصائــل املعارضــة . 2

املســلحة الــيت حتــارب تنظيــم داعــش يشــكل دعمــاً كبــرياً هلــذا التنظيــم. 
ال بــد مــن محايــة املدنيــني مــن توحــش النظــام الســوري وامليليشــيات املتطرفــة املتحالفــة معــه، وفــرض حظــر جــوي علــى الطائــرات الــيت . 3

تلقــي عشــرات القنابــل الربميليــة يوميــاً، وذلــك ابلتــوازي مــع محايــة املدنيــني يف ســوراي مــن توحــش تنظيــم داعــش.
 

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
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 تقرير لقناة روسيا اليوم يتحدث عن استهداف الطريان الروسي ألهداف يف جسر الشغور – الرسن –محاة – محص - الالذقية

 انفوغرافيك لقناة روسيا اليوم يظهر مواقع الضرابت الروسية يف أسبوعها األول من 30/ أيلول/ 2015 حى 7/ تشرين األول/ 2015

طائرة ›سو24- أم أس‹ الروسية تستهدف مواقع ›داعش‹
صورة ملتقطة من موقع وكالة األخبار السورية ساان تؤكد فيها قيام الطائرات الروسية بقصف مدن الرسن وتلبيسة. 

شكر وعزاء
خالص العزاء لذوي الضحااي، وكل الشكر والتقدير لألهايل والنشطاء الذين سامهت إفاداهتم على حنو فعال يف التحقيقات.

خامساً: المرفقات:

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0YS1IMzl0SVR0NGM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0NUNoX2FpM0MtMzg/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0NUNoX2FpM0MtMzg/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0VG5MVG02RWZneUE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0eW1RTnlLV205S3M/view
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