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تصعيد عسكري عنيف مشال غرب سوراي على 
الرغم من انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية

مقتل 56 مدنيا بينهم 19 طفال على يد قوات 
احللف السوري الروسي يف 16 يوما

اإلثنني 18 تشرين الثاين 2019
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احملتوى:
أواًل: املقدمة.

اثنياً: النظام الروسي ميعن يف إنكاره تنفيذه غارات على مشال غرب سوراي.
اثلثاً: هيئة حترير الشام متارس سياسة التضييق على املدنيني يف املناطق اخلاضعة لسيطرهتا مشال غرب سوراي.

رابعاً: حصيلة أبرز انتهاكات قوات احللف السوري الروسي يف مشال غرب سوراي حبسب قاعدة بياانت الشبكة السورية 
حلقوق اإلنسان.

خامساً: أبرز انتهاكات قوات احللف السوري الروسي يف مشال غرب سوراي.
سادساً: التوصيف القانوين والتوصيات.

أواًل: مقدمة:
يبــدو أن احلملــة العســكرية الــي بدأهــا احللــف الروســي الســوري يف 26/ نيســان ضــد مناطــق مشــال غــرب ســوراي اخلارجــة عــن 
ســيطرة النظــام الســوري ال تــزال مســتمرة، وقــد تســبَّبت حــى اآلن يف ســيطرة قــوات احللــف الروســي الســوري علــى قرابــة 20 % 
مــن جممــل مســاحة تلــك املنطقــة، وقــد أصــدران تقاريــر عــدة رصــدت أبــرز االنتهــاكات الــي ترافقــت مــع هــذه احلملــة العســكرية.

 
أعلنــت الوكالــة العربيــة الســورية لألنبــاء “ســاان” يف 1/ آب نقــاًل عــن مصــدر عســكري املوافقــة علــى وقــف إطــالق انر يف 
منطقــة خفــض التصعيــد إبدلــب اعتبــاراً مــن ليــل اليــوم ذاتــه بشــرط تطبيــق اتفــاق سوتشــي الــذي يُعــى بتلــك املنطقــة، مث أعلنــت 
القيــادة العامــة للجيــش والقــوات املســلحة التابعــة للنظــام الســوري اهنيــار هــذا االتفــاق يف اخلامــس مــن آب، واســتئناف العمليــات 
القتاليــة، علــى الرغــم مــن عــدم حتقــق وقــف إطــالق النــار بشــكل كامــل منــذ اإلعــالن عنــه، واســتمرار قــوات النظــام الســوري يف 

شــنِّ هجماهتــا األرضيــة طيلــة املــدة الــي ســبقت إعالهنــا اهنيــار االتفــاق.

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.

R191110

http://sn4hr.org/arabic/2019/09/16/11539/
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عنــد الســاعة 06:00 مــن يــوم 31/ آب دخــل اتفــاق وقــف إطــالق انر أعلنــت عنــه القــوات الروســية حيِّــز التنفيــذ، لكننــا علــى 
الرغــم مــن ذلــك وثقنــا عــدم التــزام قــوات النظــام الســوري، حيــث مل تتوقــف عــن شــنِّ هجماهتــا األرضيــة علــى مــدن وبلــدات ريــف 
إدلــب اجلنــويب وريــف محــاة الغــريب احملاذيــة ملناطــق التمــاس مــع مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري، وقــد الحظنــا غيــاب ســالح 
اجلــو التابــع للنظــام الســوري أو القــوات الروســية عــن األجــواء حــى يــوم الثــالاثء 12/ أيلــول، حيــث قصــف يومهــا طــران روســي 
اثبــت اجلنــاح قريــة الشــغر بريــف مدينــة جســر الشــغور، واســتمر ســالح اجلــو التابــع للنظــام الســوري يف شــنِّ غاراتــه علــى مــدار 
يومــني متتالــني مســتهدفاً ريــف إدلــب اجلنــويب )قــرى معــر زيتــا والــدار الكبــرة، واألطــراف اجلنوبيــة ملدينــة معــرة النعمــان، وأطــراف 
قريــة ســرجة الشــرقية، ومنطقــة حــرش بينــني(، ليغيــَب الطــران احلــريب عــن مســاء املنطقــة مــرة أخــرى ويســتمر القصــف املدفعــي الــذي 

بــدأ يتوســع وصــواًل إىل مدينــة كفــر نبــل وحميطهــا يف ريــف إدلــب اجلنــويب.

يف 22/ تشــرين األول أعلنــت رائســة اجلمهوريــة العربيــة الســورية عــن زايرة رئيــس النظــام الســوري والقائــد العــام للجيــش والقــوات 
املســلحة إىل قريــة اهلبيــط يف ريــف إدلــب اجلنــويب، وقــد أظهــرت مقاطــع وصــور بثَّتهــا املصــادر اإلعالميــة للرائســة، لقــاءه بعناصــر 
مــن قــوات النظــام الســوري وإشــرافه بشــكل مباشــر علــى عمليــات قصــف نفَّذهتــا مدفعيــة متمركــزة يف بلــدة تلعــاس يف ريــف إدلــب 
اجلنــويب، وهــذا ُيشــر إىل أنــه ال يــزال املســؤول الرئيــس عــن كافــة االنتهــاكات الــي مارســتها القــوات املســلحة الســورية، وخرقهــا 

وقــف إطــالق النــار املعلــن عنــه.

الســبت 19/ تشــرين األول اســتأنف ســالح اجلــو الروســي غاراتــه بقصــف منطقــة تفتنــاز، وواصــل القصــف علــى بلــدات ريــف 
إدلــب اجلنــويب بشــكل شــبه يومــي مــع توســع نطــاق الغــارات تدرجييــاً لتشــمل الحقــاً مدينــة جســر الشــغور وريفهــا.

هنايــة تشــرين األول صعَّــدت قــوات النظــام الســوري مــن عمليــات قصفهــا األرضــي علــى قــرى وبلــدات ريفــي إدلــب اجلنــويب 
والغــريب، بشــكل خــاص بلــدة بدامــا وقريــة الناجيــة يف ريــف إدلــب الغــريب، فيمــا عــاد ســالح اجلــو التابــع للنظــام الســوري للتحليــق 
يف األجــواء يف 4/ تشــرين الثــاين، وقصــف منطقــة الكفــر بريــف مدينــة جســر الشــغور يف ريــف إدلــب الغــريب؛ متســبباً يف مقتــل 
ــز طــال  ثالثــة مدنيــني مــن عائلــة واحــدة بينهــم طفــالن اثنــان، ويف اليــوم التــايل قصــف مدينــة جســر الشــغور بشــكل عنيــف ومركَّ

مرافــق مدنيــة عــدة يف املدينــة. 

يف 13/ تشــرين الثــاين ســجَّلنا عــودة الطــران املروحــي التابــع للنظــام الســوري لتنفيــذ هجمــات ابلرباميــل املتفجــرة ألول مــرة، منــذ 
25/ آب، وبشــكل عنيــف علــى قــرى وبلــدات يف ريــف إدلــب اجلنــويب بعيــداً عــن حمــاور التمــاس.

https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%89%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%B7%E2%80%93%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%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%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9%20%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%B7%2022%2010%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%89%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVN5X2hzR1FSYU5OanVUNVEwZGd0bVFCWnNJOXFyRXZkbXNNZXFjWGZ4Sjg3UT9ydGltZT1hcUJqU2p0cjEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EatZQfnl0lFLhOFnM88eiKsBCIj2vR_af4qPvvmkZnEhpg?e=a2prUQ
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كمــا شــهَد حمــور التمــاس يف قريــة الكبينــة بريــف الالذقيــة الشــرقي تصعيــداً عســكرايً وحمــاوالت إحــراز تقــدم مــن قبــل قــوات النظــام 
الســوري وحلفائــه منــذ 20/ تشــرين األول، ترافــق ذلــك مــع قصــف جــوي وأرضــي لقــوات النظــام الســوري وقــد ســاهم الطــران 

املروحــي بشــكل كبــر يف هــذه اهلجمــات.

ترافــق موســم قطــاف الزيتــون، يف هنايــة تشــرين األول، مــع عــودة بعــض العائــالت النازحــة مشــااًل إىل أراضيهــا الزراعيــة لقطــاف 
احملصــول، علــى وجــه اخلصــوص املناطــق القريبــة مــن قريــة اهلبيــط ومدينــة خــان شــيخون وصــواًل إىل مــدن وبلــدات كفــر نبــل وحــاس 
وحزاريــن يف ريــف إدلــب اجلنــويب، وقــد ســجلنا حــاالت عــدة لتحليــق طــران اســتطالع فــوق جتمعــات املزارعــني تبعــه قصــف أرضــي 

وجــوي علــى عمــوم املنطقــة متســبباً خبســائر بشــرية وماديــة.

يف 30/ تشــرين األول شــهَد مشــال غــرب ســوراي تصعيــداً أكــرب مــن قبــل قــوات احللــف الســوري الروســي امتــد إىل مناطــق مأهولــة 
ابلســكان مســجاًل ارتفاعــا ملحوظــاً يف حصيلــة الضحــااي املدنيــني ونــزوح اآلالف، ويف اســتهداف مراكزهــم احليويــة، وقــد رصــدان 
اســتمرار التنســيق بــني القــوات الروســية وقــوات النظــام الســوري يف تنفيــذ اهلجمــات، وذلــك بتنفيــذ ســالح اجلــو الروســي غــارات، 
عقــب متشــيط طائــرات االســتطالع للمنطقــة، يتبعــه تنفيــذ النظــام الســوري هجمــات أرضيــة مكثفــة علــى املنطقــة ذاهتــا، متســبباً 

خبســائر بشــرية أكــرب، وقــد تكــررت هــذه العمليــة غــَر مــرة. 

أعــرب الســيد مــارك لوكــوك، وكيــل األمــني العــام للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ، يف 14/ تشــرين الثــاين، 
عــن قلقــه إثــر التصعيــد األخــر علــى مشــال غــرب ســوراي يف األســابيع األخــرة؛ ممــا تســبب يف عــدد كبــر مــن الضحــااي املدنيــني، 

وتضــرر مــا ال يقــل عــن أربعــة مرافــق صحيــة.

لقــد تســبَّب التصعيــد العســكري لقــوات احللــف الســوري حبســب مكتــب الشــؤون اإلنســانية التابــع لألمــم املتحــدة يف نــزوح قرابــة 
630 ألــف مــدين، منهــم مــن اضطــر للنــزوح غــَر مــرة، ومــع دخــول اتفــاق وقــف إطــالق النــار األخــر حيِّــز التنفيــذ )31/ آب( 
رصــدان عــودة قرابــة 50 ألــف منهــم بشــكل تدرجيــي إىل مناطــق عــدة يف ريفــي إدلــب اجلنــويب والشــرقي كريــف معــرة النعمــان،  

وحالــت عمليــات القصــف األرضــي لقــوات النظــام الســوري، دوَن عــودة عشــرات اآلالف إىل منازهلــم.

ومــع عــودة التصعيــد العســكري يف 30/ تشــرين األول بــدأ ســكان بعــض القــرى والبلــدات الــي مل يســبق أن نــزح عنهــا أهلهــا 
ابلنــزوح مشــااًل، كبلــدات بســقال وحيــش، وكفــر ســجنة، وكفرومــة، وحــاس، وتقــدر أعدادهــم بقرابــة 35 ألــف نســمة. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Under%20Secretary-General%20for%20Humanitarian%20Affairs%20and%20Emergency%20Relief%20Coordinator%2C%20Mark%20Lowcock%20-%20Briefing%20to%20the%20Security%20Council%20on%20the%20humanitarian%20situation%20in%20Syria.pdf
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يعــاين النازحــون يف مشــال غــرب ســوراي مــن تــردي األوضــاع اإلنســانية يف املخيمــات والقــرى الســكنية بســبب اكتظاظهــا وضعــف 
اســتجابة املنظمــات اإلنســانية، وقــد مت حتويــل العديــد مــن املنشــآت كاملــدارس واملداجــن واحملــالت التجاريــة وغرهــا إىل مقــرات 
إليــواء النازحــني، وتعــرض العديــد منهــا للقصــف، كمســتودع مؤسســة كهــرابء إدلــب قــرب قريــة النــرب يف ريــف إدلــب الشــمايل، 
الــذي يقطنــه انزحــون مــن ريــف إدلــب الشــرقي، الــذي تعــرض لقصــف جــوي روســي يف 8/ تشــرين الثــاين، تســبب يف إصابــة 
انزحــني عــدة جبــراح. وخميــم عشــوائي قــرب قريــة الرتنبــة بريــف إدلــب الشــمايل، الــذي تعــرض لقصــف ســالح اجلــو الروســي يف 9/ 
تشــرين الثــاين، وقتــل إثــر ذلــك طفلــة انزحــة، إضافــة إىل أضــرار ماديــة كبــرة يف بعــض اخليــام. ومــع اقــرتاب فصــل الشــتاء تــزداد 

األوضــاع اإلنســانية ســوءاً يف ظــل احلاجــة إىل أتمــني وســائل تدفئــة ومحايــة املخيمــات مــن العواصــف املطريــة.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“مل يكــرتث احللــف الروســي الســوري ببــدء انعقــاد أعمــال اللجنــة الدســتورية، واســتمرَّ يف عمليــات القتــل وقصــف 
املراكــز احليويــة واملناطــق املأهولــة وتشــريد الســكان، وابلتــايل ارتــكاب انتهــاكات يرقــى بعضهــا إىل جرائــم حــرب، 
وهــذا يناقــض متامــاً اســم اللجنــة ومســارها؛ ألن مناقشــة الدســتور أو عمليــات التحضــر لــه أتيت يف مراحــل النــزاع 
النهائيــة وبعــد مفاوضــات جديــة يتــم أتطرهــا يف إعــالن دســتوري جديــد، أمــا أن تســتمر عمليــات القصــف مــن 
ِقَبــل النظــام الســوري وحليفــه الروســي خمــرتع فكــرة اللجنــة الدســتورية ابلتعــاون مــع املبعــوث األممــي الســابق ســتافان 
دميســتورا؛ فهــذا يؤكــد عــدم جديــة احللــف الروســي الســوري وعبثيــة املســار احلــايل، الــذي عجــز اجملتمــع الــدويل منــذ 
بدايتــه عــن الضغــط علــى النظــام الســوري وحليفــه الروســي للتوقــف عــن قصــف املراكــز الطبيــة علــى أقــل تقديــر”.

منهجية:
ُيســلِّط هــذا التقريــر الضــوء علــى منطقــة مشــال غــرب ســوراي )املؤلفــة مــن حمافظــة إدلــب وأجــزاء مــن حمافظــات محــاة وحلــب 
والالذقيــة( ويســتعرض حصيلــة أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان إثــَر تصعيــد قــوات احللــف الســوري الروســي العســكري علــى 
املنطقة منذ 26/ نيسان/ 2019 حى 15/ تشرين الثاين/ 2019. كما يستعرض حصيلة أبرز االنتهاكات املرتكبة عقَب 

التصعيــد األخــر يف 30/ تشــرين األول، عقــب وقــب إطــالق النــار الــذي أعلنتــه القــوات الروســية يف 30/ آب.
وقــد اعتمــدان علــى ابحثــني ميدانيــني عاملــني لدينــا، حيــث قمنــا أبخــذ شــهادات مباشــرة مــن انجــني أو مــن أقــرابء لضحــااي أو 
عمــال إغاثــة ونشــطاء إعالميــني، ذلــك ابالعتمــاد علــى شــبكة العالقــات الواســعة الــي منتلكهــا مــن خــالل عملنــا املســتمر منــذ 
مثاين ســنوات. ونســتعرض يف هذا التقرير ســبع رواايت حصلنا عليها عرب حديث مباشــر مع شــهود أو انجني وليســت مأخوذة 
مــن مصــادر مفتوحــة، وقــد شــرحنا للشــهود اهلــدف مــن املقابــالت، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــي 
يُقدِّموهنــا يف هــذا التَّقريــر دوَن أن نُقــدِّم أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز، كمــا حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيــب 

ــر االنتهــاك، ومتَّ منــُح ضمــاٍن بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار.  الشــهود معــاانة تذكُّ



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 5

تعمــل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى توثيــق االنتهــاكات بشــكل يومــي، وتُعتــرب جرميــة القتــل اجلرميــة األعظــم، وُتشــكِّل 
ل هــذا التقريــر حصيلــة الضحــااي  ابلتــايل مؤشــراً أساســياً لتقييــم أثــر االتفاقــات، وكذلــك اســتهداف املراكــز احليويــة املدنيَّــة. وُيســجِّ
املدنيــني فقــط، وتوزُّعهــا تبعــاً للمــكان الــذي قتلــوا فيــه وليــس تبعــاً للمحافظــة الــي ينتمــون إليهــا. نرجــو االطــالع علــى املنهجيــة 

املتَّبعــة مــن قبــل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف توثيــق الضحــااي1.

حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــورة والصــور الــي ُنشــرت عــرب اإلنرتنــت، أو الــي أرســلها لنــا نشــطاء حمليــون 
عــرب الربيــد اإللكــرتوين أو برانمــج الســكايب أو عــرب منصــات التواصــل االجتماعــي، وأظهــرت مقاطــع مصــورة بثَّهــا انشــطون موقــع 

اهلجمــات وجثــَث الضحــااي واملصابــني وحجــم الدمــار الكبــر الــذي تســبَّبت بــه اهلجمــات. 
وحنتفظ بنســٍخ من مجيع مقاطع الفيديو والصور املذكورة يف هذا التَّقرير ضمن قاعدة بياانت إلكرتونية ســرية، ونســٍخ احتياطية 
علــى أقــراٍص صلبــة، وابلرغــم مــن ذلــك ال ندَّعــي أننــا ُقمنــا بتوثيــق احلــاالت كافــة، ذلــك يف ظــلِّ احلظــر واملالحقــة مــن قبــل قــوات 

النظام الســوري وبعض اجملموعات املســلحة األخرى.

مــا ورَد يف هــذا التقريــر مُيثِّــل احلــدَّ األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال يشــمل 
احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.

 
اثنياً: النظام الروسي ميعن يف إنكاره تنفيذه غارات على مشال غرب سوراي:

منــذ التدخــل العســكري للقــوات الروســية يف ســوراي أيلــول 2015، نفَّــذ ســالح اجلــو الروســي عشــرات آالف الطلعــات اجلويــة، 
وارتكبــت القــوات الروســية مئــات االنتهــاكات للقانــون الــدويل اإلنســاين، الــي شــكَّلت يف قســم كبــر منهــا جرائــم حــرب، وتفنَّــن 
النظــام الروســي يف جعــل األرض الســورية مســرحاً لتجــارب أســلحته، ُمعتــرباً إايهــا ســاحة تدريــب حــي وفعلــي لتجريــب األســلحة 
الــي تصنعهــا الشــركات الروســية بــداًل مــن أن يكــون ذلــك يف مناطــق خاليــة ضمــن روســيا، ومل خيجــل النظــام الروســي مــن تكــرار 
اإلعــالن عــن جتريــب أســلحة علــى األراضــي الســورية، وحبســب مراقبتنــا فــإن معظمهــا قــد اســتخدمت ضــد أهــداف مدنيــة مــن 
بينهــا مشــاٍف ومــدارس وأســواق وأبنيــة ســكنية، وســَط صمــت دويل غــر مســبوق، فلــم يعــد اجملتمــع الســوري يســمع مــن أيــة 
دولــة أو مســؤولني سياســيني جمــرد قلــق أو إدانــة جتــاه ارتــكاب اجملــازر مشــال غــرب ســوراي، أو جتــاه االســتخدام املتوحــش العنيــف 

ملختلــف أنــواع األســلحة.

 > > http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf<< ،1  "منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان"، الشبكة السورية حلقوق اإلنسان

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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وقــد عمــدت وزارة الدفــاع الروســية علــى الرغــم مــن كل ذلــك إىل نفــي تنفيذهــا هجمــات معينــة، وحبســب مــا متكنَّــا مــن رصــده 
فمــن ضمــن مثــاين جمــازر ضخمــة نفَّــت القــوات الروســية مســؤوليتها عنهــا متكَّــن فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن إثبــات 
تورطهــا يف ســبع منهــا. وقــد ارتفعــت وتــرة اهلجمــات الــي نفــت وزارة الدفــاع الروســية مســؤوليتها عنهــا يف منطقــة خفــض التصعيــد 
الرابعــة منــذ بــدء محلتهــا العســكرية األخــرة عليهــا، كمــا أنكــرت أي وجــود لقواهتــا الربيــة يف املنطقــة. يف حماولــة مــن وزارة الدفــاع 

الروســية لتشــويه احلقائــق وتغيــر ســردية الوقائــع، لكــن التَّحقيقــات الــي قمنــا هبــا تدحــض روايتهــا.

نفــت وزارة الدفــاع الروســية يف بيــان هلــا يف 18/ متــوز مشــاركة قــوات خاصــة روســية يف املعــارك يف منطقــة إدلــب، مؤكــدة أنــه ال 
توجــد أيــة قــوات بريــة روســية يف ســوراي. لكــن حســاابت إعالميــة روســية نشــرت صــوراً تظهــر وجــود مقاتلــني روس علــى األرض، 
مــن بينهــم وكالــة ANNA الــي نشــرت يف 25/ أاير صــوراً ذكــرت أهنــا لعناصــر مــن املخابــرات العســكرية الروســية يف أثنــاء 
تنفيذهم مهمة جنوب غرب إدلب. كما نشــرت وكالة يونيوز لألخبار يف 25/ آب مقطعاً مصوراً يظهر انتشــار قوات روســية 

بريــة يف مدينــة مــورك يف ريــف محــاة الشــمايل.
 

اإلثنــني 22/ متــوز قرابــة الســاعة 08:35 شــنَّ طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي هجومــاً مزدوجــاً وســط مدينــة معــرة 
النعمــان، يف ريــف إدلــب اجلنــويب؛ متســبباً يف جمــزرة قتــل ضحيتهــا 39 مدنيــاً، بينهــم 4 أطفــال و7 ســيدات، عقــَب ســاعات 
مــن اهلجــوم نَفــت وزارة الدفــاع الروســية يف تصريــح هلــا تنفيــَذ طائراهتــا أليــة عمليــة عســكرية يف تلــك املنطقــة ُمتهمــة الدفــاع املــدين 

إبدالئــه بتصرحيــات مزيفــة.

يف 29/ متــوز عقــد رئيــس إدارة العمليــات التابعــة هليئــة األركان العامــة للقــوات املســلحة الروســية الفريــق أول ســرغي رودســكوي 
لقــاء صحفيــاً أكــد فيــه علــى أنَّ: “جمموعــة القــوات اجلويــة الروســية يف ســوراي تقــوم أبنشــطة تدريبيــة وقتاليــة، وهــي علــى اســتعداد 
للقيــام مبهــام مكافحــة اإلرهــاب. وقــد تقلــص حتليــق الطــران إىل احلــد األدىن وغــدا يف إطــار التدريــب القتــايل واالســتطالع 
اإلضــايف”، بعــد ســاعات مــن هــذا اإلعــالن شــنَّت طائــرة اثبتــة اجلنــاح نعتقــد أهنــا روســية غــارة علــى ســوق يف مدينــة معــرة النعمــان 
يف ريــف إدلــب اجلنــويب؛ ُمتســببة يف مقتــل أربعــة مدنيــني وأضــرار كبــرة يف الســوق، كمــا أنَّ املراصــد احملليــة الــي يســتخدمها 
املواطنــون يف مشــال غــرب ســوراي اســتمرت برصــد عمليــات إقــالع لطائــرات روســية بشــكل مســتمر مــن مطــار محيميــم وتنفيذهــا 

غــارات يف مناطــق متفرقــة مــن مشــال غــرب ســوراي.

https://twitter.com/annanews_info/status/1132232184474079233?s=12&fbclid=IwAR39wg2Afou8XZKi42amTsJrEt75rXwKSQ3tIiYlyUOhShl-IVJelV4uWSk
https://www.youtube.com/watch?v=zyX5dDYRmXw
https://tass.com/defense/1069787
http://eng.mil.ru/en/news_page/country/more.htm?id=12243385%40egNews&fbclid=IwAR2_5JItX1JKzCE-M7k0mE1ChQGYGoZgFxIXjLIyleIHx1pOjSv3KnRGfUM
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األربعــاء 10/ أيلــول نفــت وزارة الدفــاع الروســية يف بيــان هلــا شــن القــوات اجلويــة الروســية غــارات علــى منطقــة جبــل األكــراد يف 
مشال غرب ســوراي، ووصفت ما نشــر من تقارير حول هذا املوضوع بـ “املزيف”، وأكدت أن القوات اجلوية الروســية والســورية 
مل تنفــذ أي غــارات منــذ بــدء اتفــاق وقــف إطــالق النــار يف إدلــب يــوم 31/ آب. بعــد ســاعات مــن إصدارهــا هــذا النفــي نفــذ 

ســالح اجلــو الروســي غــارة علــى قريــة الضهــر يف ريــف إدلــب الغــريب يف 11/ أيلــول متســببة يف مقتــل مــدين 

ــه املمثــل الدائــم لالحتــاد الروســي لــدى األمــم املتحــدة رســالة إىل األمــني العــام لألمــم املتحــدة  اجلمعــة 18/ تشــرين األول وجَّ
تتضمــن نشــرات إعالميــة صــادرة عــن وزارة الدفــاع الروســية حــول االلتــزام بتنفيــذ اتفــاق وقــف إطــالق النــار يف مناطــق خفــض 
التصعيــد منــذ 21/ أيلــول حــى 18/ تشــرين األول/ 2019، تظهــر هــذه النشــرات حــوادث إطــالق انر غــر منســوبة ألي 
طــرف مــن األطــراف الفاعلــة علــى األرض، ومــن خــالل عمليــات الرصــد الــي تقــوم هبــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فــإن مــا 

ورد ضمــن هــذه الرســالة ال ميثــل إال القليــل مــن اهلجمــات الــي نفذهتــا قــوات احللــف الســوري الروســي يف هــذه املــدة.

اثلثــاً: هيئــة حتريــر الشــام متــارس سياســة التضييــق علــى املدنيــني يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرهتا مشــال 
غــرب ســوراي:

ال يُعاين السكان يف مشال غرب سوراي من القصف اجلوي واملدفعي للحلف الروسي السوري فحسب، بل إن السكان اخلاضعني 
لســيطرة التنظيــم املتطــرف هيئــة حتريــر الشــام يتعرضــون ألمنــاط خمتلفــة مــن القمــع واالنتهــاكات، أي أنَّ الســكان يف هــذه املناطــق 
بــني فكــي كماشــة وأوضاعهــم املعيشــية  هــي األســوأ علــى اإلطــالق، فقــد أحكمــت هيئــة حتريــر الشــام قبضتهــا علــى مســاحات 
شاســعة مــن مشــال غــرب ســوراي وســخَّرت معظــم مواردهــا يف القطــاع العســكري الــذي تســلَّط جــزء منــه علــى املدنيــني الذيــن يعانــون 
بطبيعــة احلــال مــن ســوء األحــوال املاديــة جــراء النــزوح املتكــرر وتوقُّــف عــدد كبــر مــن املنظمــات الدوليــة عــن العمــل يف مناطــق وجــود 
هيئــة حتريــر الشــام. وبــدأت حكومــة اإلنقــاذ التابعــة هليئــة حتريــر الشــام منــذ قرابــة عــام إحــكام قبضتهــا علــى املرافــق املدنيــة يف املناطــق 
اخلاضعــة لســيطرة اهليئــة  واســتصدار قــرارات متتاليــة ُتضيِّــق اخلنــاق علــى املدنيــني كفــرض الرســوم علــى تســجيل الســيارات واملولــدات 
الكهرابئيــة، واهليمنــة علــى األفــران، والتحكــم أبســعار اخلبــز واألمبــرات )حجــم االشــرتاك ابلطاقــة املســتجرة مــن املولــدات الكهرابئيــة 
اخلاصــة إىل املنــازل( والوقــود، وكان آخــر هــذه القــرارات فــرض ضريبــة علــى حمصــول الزيتــون، وتعيــني منــدوب يف كل معصــرة جلمــع 
الضريبة؛ تسبَّب هذا التصعيد ابلتضييق على األهايل يف خروج مظاهرات عدة يف اآلونة األخرة تُندد بقرارات اهليئة، وتصاعدت 
وتــرة هــذه التظاهــرات يف مــدن وبلــدات إدلــب ومعــرة النعمــان، وســراقب، وســرمدا، وســلقني، وأرحيــا إثــَر حصــار هيئــة حتريــر الشــام 
ملدينةكفــر ختــارمي يف ريــف إدلــب الغــريب يف 6/ تشــرين الثــاين مــن عــدة حمــاور، وقصفهــا املدينــة ابألســلحة املتوســطة للتضييــق علــى 

أهــايل املدينــة، وحماولتهــا إحــكام ســيطرهتا علــى الفعاليــات املدنيــة والتحكــم ابملــوارد املاليــة فيهــا.

https://tass.com/defense/1077462
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/S_2019_829_A.pdf
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تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الناشــط وليــد جبــس2 ، مــن أبنــاء مدينــة كفــر ختــارمي، للحديــث عمــا مارســته هيئــة 
حتريــر الشــام يف املدينــة: “فرضــت حكومــة اإلنقــاذ ســيطرهتا علــى املدينــة يف شــباط/ 2019 وتعهــدت بعــدم التدخــل يف 
عمــل اإلدارات املدنيــة للمدينــة أو مواردهــا، ولكــن مالبثــت اهليئــة أن فرضــت ســيطرهتا علــى الفــرن اآليل وســلبت خمــزون 
القمــح منــه، وبعــد ســيطرة حكومــة اإلنقــاذ علــى جامعــة حلــب “احلــرة” بدعــم مــن هيئــة حتريــر الشــام عملــت علــى تفكيــك 
معــدات كليــي الطــب البشــري وطــب األســنان التابعتــني للجامعــة املوجودتــني يف املدينــة حبجــة نقلهــا إىل مدينــة إدلــب، 
فمنــع األهــايل حتــرك ســيارات الشــحن احململــة ابملعــدات فمــا كان مــن اهليئــة إال أن أعادهتــا” أضــاف وليــد أنــه علــى الرغــم مــن 
الوعــود الــي قدمتهــا اهليئــة بعــدم التدخــل يف عمــل اجمللــس احمللــي للمدينــة وخمفــر الشــرطة إال أهنــا اســتصدرت قــراراً جيــرب موظفــي 
الشــرطة وموظفــي الربيــد واهلاتــف علــى االلتحــاق ابجلبهــات حتــت طائلــة الفصــل يف حــال الرفــض: “بــدأ األهــايل ابلتظاهــر 
احتجاجــاً علــى قــرارات اهليئــة وللمطالبــة حبــل حكومــة اإلنقــاذ وخروجهــا مــن املدينــة، فمــاكان مــن اهليئــة إال توجيــه هتــم 
لقرابــة 70 مــن نشــطاء املدينــة املنظمــني هلــذه التظاهــرات ابلفســاد والتخريــب وقطــع الطــرق وغريهــا. ومــن مث وجهــت عــدة 
أراتل عســكرية مدججــة ابألســلحة إىل املدينــة وحاصرهتــا  مســاء األربعــاء 6/ تشــرين الثــاين، ويف متــام الســاعة السادســة 
والثلــث فجــر اليــوم التــايل بــدأت عمليــة القصــف علــى املدينــة مــن مخســة حمــاور بقذائــف اهلــاون وقذائــف الــدابابت والــي 
أم يب والــي 9، ردَّ ثــوار املدينــة علــى القصــف أبســلحتهم واســتمرَّ ذلــك حــى الرابعــة عصــرًا، حــني مت اإلعــان عــن وقــف 

إطــاق انر بــني الطرفــني والدعــوة إىل مفاوضــات أســفرت عــن اتفــاق بينهمــا ال يــزال ســارايً حــى اآلن”.

وثَّقنــا أيضــاً منــذ 26/ نيســان حــى 15/ تشــرين الثــاين إطــالق ســالح مدفعيــة متمركــزة يف مناطــق خاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــني 
هيئــة حتريــر الشــام وفصائــل يف املعارضــة املســلحة قذائــف عــدة علــى املناطــق اخلاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري يف حمافظــي 
محــاة وحلــب؛ أســفر ذلــك عــن مقتــل 13 مدنيــاً، بينهــم 8 أطفــال و1 ســيدة. مل نتمكــن حــى حلظــة إعــداد التقريــر مــن حتديــد 

أي مــن الطرفــني هــو املســؤول عــن القصــف.

2  عرب تطبيق واتساب يف 13/ تشرين الثاين/ 2019
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رابعــًا: حصيلــة أبــرز انتهــاكات قــوات احللــف الســوري الروســي يف مشــال غــرب ســوراي حبســب قاعــدة 
بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان:

منذ بدء احلملة العسكرية يف 26/ نيسان حى 15/ تشرين الثاين:
ألف: القتل خارج نطاق القانون:

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل مــا ال يقــل عــن 1124 مدنيــاً بينهــم 301 طفــاًل، و186 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، 
و42 جمزرة يف مشال غرب ســوراي على يد قوات احللف الســوري الروســي منذ 26/ نيســان/ 2019 حى 15/ تشــرين الثاين/ 

2019. توزَّعــت علــى النحــو التــايل:

- قــوات النظــام الســوري )اجليــش، األمــن، امليليشــيات احملليــة، امليليشــيات الشــيعية األجنبيــة(: قتلــت 853 مدنيــاً بينهــم 

234 طفــاًل و143 ســيدة، وارتكبــت 31 جمــزرة، توزعــوا علــى النحــو التــايل:
حمافظة إدلب: 681 مدنياً بينهم 201 طفاًل و118 سيدة.

حمافظة محاة: 114 مدين بينهم 18 طفاًل و16 سيدة.
حمافظة حلب: 58 مدنياً بينهم 15 طفاًل و9 سيدة.

- القوات الروسية: 271 مدنياً بينهم 67 طفاًل و43 سيدة. و11 جمازر. توزعوا على النحو التايل:
حمافظة إدلب: 215 مدنياً بينهم 58 طفاًل و29 سيدة.

حمافظة محاة: 48 مدنياً، بينهم 7 طفاًل و13 سيدة.
حمافظة حلب: 8 مدنياً بينهم 2 طفاًل و1 سيدة.

كما سجلنا مقتل ما ال يقل عن 15 من الكوادر الطبية، بينهم 1 سيدة )أنثى ابلغة(، توزعوا على النحو التايل:
- قوات النظام السوري: 9 بينهم 1 سيدة

- القوات الروسية: 6

إضافة إىل مقتل 10 من عناصر الدفاع املدين، توزعوا على النحو التايل:
- قوات النظام السوري: 2

- القوات الروسية: 8

كما وثقنا مقتل اثنني من الكوادر اإلعالمية، أحدمها على يد قوات النظام السوري واآلخر على يد القوات الروسية يف املدة ذاهتا.
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ابء: االعتداء على املراكز احليويَّة املدنيَّة:
ســجَّلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 500 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة يف مشــال غــرب ســوراي 

علــى يــد قــوات احللــف الســوري الروســي، منــذ 26/ نيســان حــى 15/ تشــرين الثــاين/ 2019.  
مــن بــني هــذه اهلجمــات وثَّقنــا 139 حادثــة اعتــداء علــى مــدارس، و117 علــى أماكــن عبــادة، و61 علــى منشــآت طبيــة، 
و54 علــى مراكــز للدفــاع املــدين )مراكــز وآليــات(، و19 علــى أســواق. توزَّعــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة 

حبســب اجلهــات الرئيســة الفاعلــة علــى النحــو التــايل:

- قوات النظام الســوري: 374 حادثة اعتداء، بينها 113 على مدارس، و100 على أماكن عبادة، و37 على منشــآت 

طبيــة، و31 علــى مراكــز حيويــة اتبعــة للدفــاع املــدين )منشــآت وآليــات(، و18 علــى أســواق.
- القــوات الروســية: 126 حادثــة اعتــداء، بينهــا 26 علــى مــدارس، و17 علــى أماكــن عبــادة، و24 علــى منشــآت طبيــة، 

و23 علــى مراكــز حيويــة اتبعــة للدفــاع املــدين )منشــآت وآليــات(، و1 علــى ســوق.

اتء: حصيلة اهلجمات العشوائية واألسلحة غري املشروعة:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 28 هجومــاً بذخائــر عنقوديــة، علــى يــد قــوات احللــف الســوري الروســي 

مشــال غــرب ســوراي، توزعــت علــى النحــو التــايل:

- قــوات النظــام الســوري: 25 هجومــاً مجيعهــا يف حمافظــة إدلــب، وتســببت يف مقتــل 14 مدنيــاً بينهــم 1 طفــاًل، و5 ســيدة 
)أنثــى ابلغــة( وإصابــة 21 شــخصاً.

- القوات الروسية: 3 هجوماً، تسببت يف إصابة 4 أشخاص جبراح، توزعت اهلجمات حبسب احملافظات على النحو التايل:
حمافظة محاة: 1

حمافظة إدلب: 2

كمــا ســجَّلنا مــا ال يقــل عــن 24 هجومــاً أبســلحة حارقــة، علــى مناطــق مدنيــة وبعيــدة عــن خطــوط اجلبهــات، مجيعهــا علــى يــد 
قــوات النظــام الســوري، توزَّعــت علــى احملافظــات علــى النحــو التــايل:

حمافظة إدلب: 15
حمافظة محاة: 9

تسببت اهلجمات يف مقتل 2 مدنياً بينهم 1 سيدة
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ســجَّلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان هجومــاً كيميائيــاً واحــداً نفَّذتــه قــوات النظــام الســوري يف حمافظــة الالذقيــة يف الـــ 19 
مــن أاير 2019.  

إضافــة إىل ذلــك فقــد نفَّــذ النظــام الســوري بــني 26/ نيســان و15/ تشــرين الثــاين هجمــات عــدة ابســتخدام صواريــخ مســمارية 
يتــم إطالقهــا عــرب رشاشــات ثقيلــة مثبتــة علــى طائــرات اثبتــة اجلنــاح مــن طــراز L-39  واســتطعنا رصــد مــا ال يقــل عــن  7 

هجمــات هبــذا الســالح.

كمــا ألقــى ســالح الطــران املروحــي واثبــت اجلنــاح التابــع لقــوات النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن 3631 برميــاًل متفجــراً علــى 
مشــال غــرب ســوراي، يف املــدة الــي يوثقهــا التقريــر، توزعــت حبســب احملافظــات علــى النحــو التــايل:

حمافظة إدلب: 1658
حمافظة محاة: 1544

حمافظة الالذقية: 429

منذ التصعيد العسكري األخري يف 30/ تشرين األول حى 15/ تشرين الثاين:
ألف: القتل خارج نطاق القانون:

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل مــا ال يقــل عــن 56 مدنيــاً بينهــم 19 طفــاًل، و6 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، وجمــزرة 
واحــدة يف مشــال غــرب ســوراي علــى يــد قــوات احللــف الســوري الروســي منــذ 30/ تشــرين األول حــى 15/ تشــرين الثــاين/ 

2019. توزَّعــت علــى النحــو التــايل:

- قوات النظام السوري: 20 مدنياً، بينهم 6 طفاًل و2 سيدة. توزعوا على النحو التايل:
حمافظة إدلب: 19 بينهم 5 طفاًل و2 سيدة

حمافظة محاة: 1 طفاًل.
- القوات الروسية: 36 مدنياً، بينهم 13 طفاًل و4 سيدة. وجمزرة واحدة، توزعوا على النحو التايل:

حمافظة إدلب: 28 مدنياً بينهم 11 طفاًل و3 سيدة
حمافظة محاة: 8 مدنياً بينهم 2 طفاًل و1 سيدة.

كما وثَّقنا مقتل أحد الكوادر الطبية وعنصر دفاع مدين وانشط إعالمي، مجيعهم على يد قوات النظام السوري يف املدة ذاهتا.

ابء: االعتداء على املراكز احليويَّة املدنيَّة:
ســجَّلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 46 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة يف مشــال غــرب ســوراي 

علــى يــد قــوات احللــف الســوري الروســي، منــذ 30/ تشــرين األول حــى 15/ تشــرين الثــاين.
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مــن بــني هــذه اهلجمــات وثَّقنــا 10 حادثــة اعتــداء علــى مــدارس، و7 علــى أماكــن عبــادة، و7 علــى منشــآت طبيــة، و11 علــى 
مراكز للدفاع املدين )منشــآت وآليات(، و1 على ســوق. توزعت حصيلة حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنية حبســب 

اجلهــات الرئيســة الفاعلــة علــى النحــو التــايل:

- قــوات النظــام الســوري: 34 حادثــة اعتــداء، بينهــا 8 علــى مــدارس، و5 علــى أماكــن عبــادة،  و4 علــى منشــآت طبيــة، 

و11 علــى مراكــز حيويــة اتبعــة للدفــاع املــدين )منشــآت وآليــات(، و1 علــى ســوق.
- القوات الروسية: 12 حادثة اعتداء، بينها 2 على مدارس، و2 على أماكن عبادة، و3 على منشآت طبية.

اتء: حصيلة اهلجمات العشوائية واألسلحة غري املشروعة:
ســجَّلنا إلقــاء الطــران املروحــي واثبــت اجلنــاح التابــع لقــوات النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن 54 برميــاًل متفجــراً منــذ 30/ تشــرين 

األول حــى 15/ تشــرين الثــاين، توزعــت حبســب احملافظــات علــى النحــو التــايل:
حمافظة إدلب: 18

حمافظة الالذقية: 36
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ح حصيلة أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان على يد قوات احللف السوري الروسي يف مشال غرب سوراي:  انفوغرافيك يوضِّ

https://drive.google.com/file/d/1my36ecyL1Cx7jO1SXISttLO4oQusfiKd/view
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خامساً: أبرز انتهاكات قوات احللف السوري الروسي يف مشال غرب سوراي:
اجلمعــة 1/ تشــرين الثــاين/ 2019 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري املدرســة االبتدائيــة يف بلــدة بدامــا بريــف 
حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املدرســة، ونشــوب حريــق يف خمــزن الكتــب ضمــن املدرســة. ختضــع بلــدة 

بدامــا لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

األحــد 3/ تشــرين الثــاين/ 2019 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى مركــز الدفــاع املــدين يف 
مدينــة عنــدان بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املركــز وإصابــة معداتــه وأربــع آليــات )ســياراتن 
ملحــق صهريــج، وســيارة جنــدة إطفــاء، وشــاحنة قــالب( اتبعــة لــه أبضــرار ماديــة متفاوتــة. نشــر إىل أن عمليــة القصــف تكــررت 
مــن املدفعيــة ذاهتــا علــى املركــز يف اليومــني التاليــني أيضــاً؛ مــا أدى إىل خــروج املركــز عــن اخلدمــة، ختضــع مدينــة عنــدان لســيطرة 

مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة وقــت احلادثــة. 

أضــرار يف آليــات اتبعــة ملركــز الدفــاع املــدين يف مدينــة عنــدان/ حلــب إثــر هجمــات أرضيــة لقــوات النظــام الســوري علــى مــدار ثالثــة أايم، مت التقــاط 
الصــور يف 5/ تشــرين الثــاين/ 2019 - الدفــاع املــدين الســوري

https://www.google.com/maps/place/Bidama,+Syria/@35.8111254,36.1968891,15.75z/data=!4m5!3m4!1s0x152436e1c7c5e089:0x159edc53615f33d!8m2!3d35.8115637!4d36.2020473
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%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%20%2D%20%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A9%20%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%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%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9%201%2011%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%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVpGTFpvTTFtQjFGbnBhUmZIdGpBVUVCWjNnd01GU3RTR2IyLUM4dm45YW9xZz9ydGltZT1Nc2tGNVVOcjEwZw
https://drive.google.com/file/d/1XPpz_CH_rP8oB7l5z2Xrt1tkhb40BtVl/view
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%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%B9%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D9%85%D8%AF%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9%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%D9%82%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%81%20%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%AC%D9%802%203%2011%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%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVFiTEZFbWhqZmhJaGJLTF81eFp2c2dCaUNaMFZNVVgzVlpSNU5pcy1heEMzdz9ydGltZT0tbHZTSTBScjEwZw
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%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%B9%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D9%85%D8%AF%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9%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%D9%82%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%81%20%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%AC%D9%801%203%2011%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%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVpFS1ZtejFtME5CdHdGSzhyd2VVYkFCRDdDSmxrbXU0V05PTlktb0xwMG50Zz9ydGltZT1SSjR2R1VScjEwZw
https://drive.google.com/file/d/1vsKs2-VnkJU54T9KL3WaIafPvJaaw963/view
https://drive.google.com/file/d/1GI7dZCBUngyObrtdBWUcAriiQSOaXYYt/view
https://drive.google.com/file/d/1vA-xKROZLyOvQMNv0koH4gJomiaOU44u/view
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تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع حممــد وليــد3  أحــد عناصــر الدفــاع املــدين يف مركــز مدينــة عنــدان الــذي أخــربان أنــه 
منــذ صبــاح يــوم األحــد 3/ تشــرين الثــاين قرابــة الســاعة 10:15 بــدأت مدفعيــة اتبعــة للنظــام الســوري بقصــف املدينــة بشــكل 
مكثــف: “كانــت القذائــف تقصــف بشــكل متتــاٍل بفــارق دقيقــة ونصــف الدقيقــة بــني القذيفــة واألخــرى، وقــد طــال عــدد 
مــن القذائــف مركــز الدفــاع املــدين يف املدينــة بشــكل مباشــر، أصابــت القذائــف مــرآب اآلليــات وكانــت جّلهــا داخلــه، مــا 
أدى إىل تضــرر العديــد منهــا، وكان طــريان االســتطلع مرافقــاً للقصــف املدفعــي”. أعلمنــا حممــد أهنــم مل يتمكنــوا مــن إخــالء 
املركــز مــن املعــدات واآلليــات وأضــاف: “يف اليــوم التــايل ويف التوقيــت ذاتــه كــررت مدفعيــة النظــام القصــف ابلتزامــن مــع 
حتليــق طــريان االســتطاع أيضــاً، ومــع ســقوط أول قذيفــة قمنــا إبخــاء املركــز واخلــروج مــن املوقــع، تركــز القصــف يف هــذا 
اليــوم علــى بنــاء املركــز. وكان جلّــه مــن مدفعيــة النظــام املتمركــزة يف منطقــي مجعيــة الزهــراء والراموســة القريبتــني مــن مدينــة 
عنــدان. كانــت اخلســائر كبــرية حيــث أصيبــت أربعــة آليــات اتبعــة للمركــز والعديــد مــن املعــدات أبضــرار ماديــة متوســطة، 
كمــا تضــررت عــدة دراجــات انريــة خاصــة ابلعناصــر، وألــواح طاقــة مشســية وكامــريات مراقبــة، إضافــة الحــراق 6 آالف 

ــد حممــد أّن املنطقــة خاليــة مــن املقــرات العســكرية. لــر مــن مــادة املــازوت نتيجــة القصــف”. أكَّ

اإلثنــني 4/ تشــرين الثــاين/ 2019 قرابــة الســاعة 15:30 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري املركــز الصحــي 
يف مدينــة جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب، اســتهدف القصــف بنــاء املركــز بشــكل مباشــر؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي 
فيــه وإصابــة جتهيزاتــه أبضــرار ماديــة متوســطة، نشــر إىل أّن املركــز الصحــي يقــدم خدماتــه لقرابــة 9000 مريــض شــهرايً. ختضــع 

مدينــة جســر الشــغور لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
وقد أصدر احتاد منظمات اإلغاثة والرعاية الطبية “UOSSM” بياانً يدين فيه االعتداء على املركز

الثــالاثء 5/ تشــرين الثــاين/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ منــزاًل -يقطنــه انزحــون مــن بلــدة 
اللطامنــة بريــف حمافظــة محــاة- يف قريــة الــدار الكبــرة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل ثالثــة أطفــال أشــقاء )اثنتــان 
مــن اإلانث، وواحــد مــن الذكــور(، وإصابــة والدهتــم جبــراح. ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة 

حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

3  تواصلنا معه عرب تطبيق الواتساب يف 13/ تشرين الثاين/ 2019

https://drive.google.com/file/d/10ySDT0WlbCptYnCppre1SROatAaVDX9p/view
https://drive.google.com/file/d/1DZ8drY2Sbs27yI7lslnjyPghY9S_j0Co/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/1DZ8drY2Sbs27yI7lslnjyPghY9S_j0Co/view?usp=drive_open
https://www.uossm.org/breaking_2_uossm_medical_facilities_bombed_in_idlib_syria
https://drive.google.com/file/d/1FOOySIjRBN_y71HdtYRzO-jfLoz5BsOv/view
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الثالاثء 5/ تشــرين الثاين/ 2019، الســاعة 23:55 شــنَّ طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روســي غارة بصاروخني قرب مشــفى 
اإلخــالص لألطفــال والنســائية جنــوب شــرق قريــة شــنان يف منطقــة جبــل الزاويــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ أتبعهــا بغــارة اثنيــة 
بصاروخــني قرابــة الســاعة 00:20 مــن يــوم 6/ تشــرين الثــاين، اســتهدفا بنــاء املشــفى بشــكل مباشــر؛ مــا أدى إىل إصابــة اثنــني 
مــن الــكادر الطــي، إضافــًة إىل دمــار كبــر يف بنــاء املشــفى، وانــدالع حريــق يف جــزء منــه، وإصابــة معداتــه وأاثثــه وســيارة إســعاف 
اتبعــة للجمعيــة الطبيــة الســورية األمريكيــة )SAMS( أبضــرار ماديــة كبــرة، وخــروج املشــفى عــن اخلدمــة. ختضــع قريــة شــنان 

لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

حتليل بصري يظهر موقع هجوم جوي نعتقد أنه روسي على مشفى اإلخالص يف قرية شنان/ إدلب:

https://drive.google.com/file/d/1Xcjd-PeBRQc9w_UfPBZJmfqL1iHEw2AR/view
https://drive.google.com/open?id=1Xcjd-PeBRQc9w_UfPBZJmfqL1iHEw2AR
https://drive.google.com/open?id=18sNIkgVZ-0uvbnPIsd5u0SW9o_ROAJgb
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%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%86%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%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%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%AC%D9%805%206%2011%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%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVE5X1ROTHVDS0ZEc1NxdWZwM09BU2dCcmNpRVRWTWlSV0MxSkRSczF3TWhuZz9ydGltZT1mSy1QTjBkcjEwZw
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%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%86%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%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%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%AC%D9%803%206%2011%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%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVJVeGJiSUpFSkpFcFItU1VjazhCMTBCRmtlbzNxS1pmZ2s4VVFSQ3NHQTdMZz9ydGltZT1xY1EtTUVkcjEwZw
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%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%86%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%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%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%AC%D9%804%206%2011%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%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWJmaWtmTkFyR3BQdGZhY1h6SGZrSndCTXlVWGNlYWlrZWJPWGhmLVlXQUtIQT9ydGltZT1wby0zOWtacjEwZw
https://drive.google.com/file/d/1XaWe18kHXZH-KubkK769aGLr6rkgwc5Y/view
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أدهــم محريــن، ممــرض يف قســم اإلســعاف يف مشــفى اإلخــالص بقريــة شــنان، مــن أبنــاء قريــة معراتــة، أصيــب ابالختنــاق جــراء 
احلريــق الــذي نشــب يف املشــفى إثــَر اهلجــوم. أخــربان أدهــم4: “اســتيقظت قبــل منتصــف ليلــة 6/ تشــرين الثــاين بدقائــق علــى 
دوي انفجــار ضخــم هــزَّ املنطقــة، علمــت الحقــاً أنــه صــوت صاروخــني ســقط أحدمهــا علــى بعــد مخســني مــراً شــرق املشــفى 
بينمــا ســقط الثــاين علــى مســافة أبعــد قليــًا مــن األول، تســبَّب القصــف إبصــاابت عــدة بــني مراجعــي املشــفى، قمنــا 
إبجــراء إســعافات أوليــة هلــم، وبــدأان بعمليــة إخــاء املشــفى علــى الفــور مــن النســاء الــوالدات واألطفــال ضمــن احلواضــن 
وكادر املشــفى” قــال أدهــم إنــه عــاد مــع أحــد زمالئــه إىل املشــفى ليتأكــدوا مــن خلــوِّه: “بعــد وصولنــا عــاَد الطــريان لينفــذ غــارة 
بصاروخــني اســتهدفا بنــاء املشــفى بشــكل مباشــر تســببا يف دمــاره وانــدالع حريــق فيــه، ومل نتمكــن مــن اخلــروج إال بعــد 
وصــول رجــال الدفــاع املــدين واألهــايل وإطفاءهــم احلريــق وإخراجنــا” أضــاف أدهــم “لقــد تعــرض املشــفى لدمــار كبــري يف 

معظــم أقســامه ومولداتــه وجتهيزاتــه كمــا تضــررت ســيارة إســعاف، وهــو خــارج اخلدمــة حاليــًا”. 

دمار يف جتهيزات مشفى اإلخالص بقرية شنان/ إدلب إثر هجوم جوي روسي يف 6/ تشرين الثاين/ 2019

https://drive.google.com/open?id=169j8KZtRNzAdn22SH-IkxqJCqxIeI6my
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أخــربان الناشــط اإلعالمــي أمحــد أمــني5 ، مراســل تلفزيــون ســوراي، مــن أبنــاء قريــة شــنان وكان موجــوداً فيهــا وقــت اهلجــوم: “أثنــاء 
تواجــدي يف منــزيل يف تلــك الليلــة مسعــت هديــر طــريان حــريب قــوي تــاه صــوت أزيــز صــاروخ فصــوت انفجــار قــوي، 
صعــدت إىل ســطوح منــزيل ألجــد ان القصــف كان علــى منطقــة بــني قريــي شــنان وســرجة قريبــاً مــن مشــفى اإلخــاص، 
وبعــد عشــرين دقيقــة عــاد الطــريان فقصــف صاروخــني علــى املشــفى وشــاهدت النــريان تندلــع مــن اجلهــة اجلنوبيــة للمشــفى، 
حيــث يبعــد بيــي قرابــة 1 كــم عــن املوقــع، الطــريان كان روســي حســب تعميــم مراصــد الدفــاع املــدين” أضــاف أمحــد انــه 
مل يتمكــن مــن الذهــاب إىل املوقــع مباشــرة بســبب اهللــع الــذي أصيبــت بــه طفلتــه: “صبــاح اليــوم التــايل توجهــت إىل املوقــع 
وشــاهدت الدمــار الكبــري الــذي أصابــه خصوصــاً يف اجلهتــني اجلنوبيــة والشــرقية منــه، لقــد تســببت اهلجمــة خبــروج املشــفى 

عــن اخلدمــة” أكــد أمحــد أن املنطقــة خاليــة مــن أي وجــود عســكري.

األربعــاء 6/ تشــرين الثــاين/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى األحيــاء الســكنية يف بلــدة 
الســحارة بريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل مثانيــة مدنيــني دفعــة واحــدة، بينهــم طفلتــان اثنتــان، وســيدة واحــدة، 
إضافــًة إىل إصابــة قرابــة 25 آخريــن جبــراح. ختضــع بلــدة الســحارة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر 

الشــام وقــت احلادثــة.

4  عرب تطبيق واتساب يف 13/ تشرين الثاين/ 2019

5  عرب تطبيق واتساب يف 13/ تشرين الثاين/ 2019

ضحااي مدنيون إثر هجوم جوي روســي على بلدة الســحارة/ حلب، يف 6/ تشــرين الثاين/ 2019 - الدفاع 
املــدين يف حلــب

https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%2D%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%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%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%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%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9%20%D8%AC%D9%801%206%2011%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVQzQTBSbDlQbnBPb0c0VGQ0dS1LazhCM1ZhRDhUOThydXJyMFU2OW5LTlFQQT9ydGltZT0wZnYzZTBscjEwZw
https://drive.google.com/file/d/1JqSHOQj_jX2nnJ46uigwLp-UQFhGpDyF/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ESqhT3yUxSNAmJlwpGNq-I8BIlpuCOc80fS41SRgsmfD7A?e=t53t2h
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%2D%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%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%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%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%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9%20%D8%AC%D9%802%206%2011%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVRzQzJrU1pEa1ZEbTBaNEVYekl0bFVCaV90Wl8zbm5Wd3VBUlc1NHVWM0N2dz9ydGltZT0yTnY5UEVscjEwZw
https://www.google.com/maps/place/Al-Sahharah,+Syria/@36.1816318,36.8195627,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152565b1ac2b8237:0xaa319b63eb1a15eb!8m2!3d36.1826454!4d36.8357927
https://drive.google.com/file/d/1g6Bic0dHVwSKnwipOGIJIjWEkB0beNsm/view
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األحــد 10/ تشــرين الثــاين/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ املنــازل يف احلــي الغــريب مــن قريــة 
كفرومــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل أربعــة مدنيــني، بينهــم ثالثــة أطفــال، وإصابــة آخريــن جبــراح، تــاله بعــد 
قرابــة عشــرة دقائــق ويف أثنــاء جتمــع املدنيــني وكــوادر اإلســعاف النتشــال الضحــااي وإســعاف اجلرحــى، قصــٌف ملدفعيــة اتبعــة لقــوات 
النظــام الســوري بعــدد مــن القذائــف علــى املنطقــة ذاهتــا؛ مــا تســبب يف مقتــل ثالثــة مدنيــني، بينهــم املمــرض عامــر كمــال البصــل 
والناشــط اإلعالمــي عبــد احلميــد اليوســف. ختضــع قريــة كفرومــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر 

الشــام وقــت احلادثــة.

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع عبــد املعــني اخلطيــب6 مــن أبنــاء قريــة كفرومــة، الــذي كان داخــل أحــد املنــازل 
يف احلــي الغــريب يف قريــة كفرومــة حــني وقــوع اهلجــوم صبــاح يــوم األحــد 10/ تشــرين الثــاين: “مسعــت صــوت انفجــار مفاجــئ مل 
يســبقه صــوت لطــريان حــريب أو صــاروخ، ومل يســبقه تعميــم للمراصــد أيضــاً، خرجــت مســرعاً ألشــاهد الدخــان يتصاعــد 
مــن جهــة احلــي الــذي أقيــم فيــه، اجتهــت مباشــرة إىل املوقــع حيــث وجــدت منــزل أخــي مدمــراً بشــكل كبــري بفعــل القصــف، 
انديــت علــى أهــل املنــزل دون إجابــة لكــين وجــدت ابنــة عمــي علــى أحــد أطــراف املنــزل مبتــورة القــدم فاســتدعيت 
اإلســعاف مــن أجلهــا، وعلــى بعــد أمتــار منهــا وجــدت أطفاهلــا الثاثــة قــد فارقــوا احليــاة، حتــول جســد طفلتهــا إىل أشــاء، 
فيمــا حتطــم رأس طفلهــا، مسعــت بعــد ذلــك صــواتً مــن داخــل بنــاء شــرق موقــع القصــف فتوجهــت إىل هنــاك ألجــد أخــي 

جثمــان الناشــط اإلعالمــي عبــد احلميــد اليوســف الــذي قتــل إثــر هجــوم أرضــي لقــوات النظــام الســوري علــى قريــة كفرومــة/ إدلــب، 
يف 10/ تشــرين الثــاين/ 2019

6  تواصلنا معه عرب تطبيق الواتساب يف 13/ تشرين الثاين/ 2019

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EQ7dZxAzmGxOhfKV1zDxOhwBxJd57xzExG-eDNgl-1ZU3w?e=iYZb6f
https://drive.google.com/file/d/17CD9c0HX-0ROEDM696FFXgGEryr67o45/view
https://drive.google.com/file/d/1KBqvIOK9IvG7qtsrX7gxAobDKct5-G96/view
https://drive.google.com/file/d/1emq3PKNWpHJHmU9Hl9nuO74Yc5snnAwY/view
https://drive.google.com/file/d/1Mo3Cv5e7ccJTslsArSlW8fQPf5X9jsiH/view
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وبناهتــا الصغــار، قمنــا إبســعافهم، ويف البنــاء ذاتــه وجــدت أخــي الثانيــة وابنهــا، عممــت املراصــد عــن وجــود طــريان حــريب 
روســي يف الســماء فقمــت حبملهــا إىل امللجــأ لينفــذ الطــريان إثــر ذلــك غارتــه الثانيــة، خرجــت بعدهــا مباشــرة ألجــد عبــد 
احلميــد مــع أحــد املســعفني ورجــال الدفــاع املــدين، ولــدى عــودة الطــريان احتمينــا يف املاجــئ واألبنيــة ونفَّــذ الطــريان 
غارتــه الثالثــة، لكــن دون أضــرار بشــرية حبمــد هللا” أخــربان عبــد املعــني أنَّ مدفعيــة النظــام الســوري املتمركــزة يف خــان شــيخون 
اســتهدفت احلــي ابلصواريــخ مباشــرة بعــد هجمــات الطــران احلــريب الروســي وبفــارق قرابــة 15 دقيقــة: “لــدى خروجنــا وجــدان 
عبــد احلميــد وابــن عمــه واملســعف عامــر البصــل قــد فارقــوا احليــاة قــرب ابب مغــارة قريبــة مــن منــزل عبــد احلميــد، كان 

منظرهــم مروعــًا”.

الثــالاثء 12/ تشــرين الثــاين/ 2019 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري عــدداً مــن القذائــف علــى أحــد احلقــول 
الزراعيــة جنــوب غــرب قريــة معــرة حرمــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، أصابــت إحداهــا ســيارة إســعاف اتبعــة للدفــاع املــدين - 
مركــز معــرة حرمــة، يف أثنــاء عمــل كادرهــا علــى نقــل مصابــني إثــَر قصــف ســابق لطــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ 
اســتهدف احلقــل ذاتــه؛ أدى إىل مقتــل ثالثــة مدنيــني، بينهــم عنصــر يف الدفــاع املــدين، وإصابــة آخريــن جبــراح، إضافــة إىل احــرتاق 
ســيارة اإلســعاف بشــكل كامــل وخروجهــا عــن اخلدمــة، وحلظــة وصــول فريــق اثٍن للدفــاع املــدين مــن مركــز ســفوهن للعمــل علــى 
إجــالء الضحــااي واجلرحــى مــن املنطقــة، ســقطت قذائــف عــدة مصدرهــا املدفعيــة ذاهتــا قــرب الفريــق؛ مــا أدى إىل إصابــة ثالثــة 
عناصــر مــن الفريــق جبــراح، إضافــة إىل إصابــة ســيارة خدمــة اتبعــة لــه أبضــرار ماديــة كبــرة. ختضــع قريــة معــرة حرمــة لســيطرة مشــرتكة 

بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.  

ــداء  ــا ن حتدثنــا مــع بســام احلمــد7 ، أحــد عناصــر الدفــاع املــدين يف مركــز معــرة حرمــة، الــذي أصيــب يف احلادثــة، أفــادان: “بلغن
عــن اســتهداف الطــريان الروســي ملدنيــني يقطفــون الزيتــون جنــوب غــرب معــرة حرمــة، لــدى وصولنــا إىل املــكان عثــران علــى 
رجلــني وســيدتني قــد أصيبــوا فوضعناهــم يف ســيارة اإلســعاف، وبعــد مســريان قرابــة عشــرين مــراً تعرضنــا لقصــف مدفعــي، 
وســقطت القذائــف خلــف ســيارة اإلســعاف وأمامهــا وعــن يســارها علــى بعــد حنــو 50 مــر منهــا، ُأصبــت يف فخــذي وكذلــك 
أصيــب الســائق أمحــد النجــار، وزميلــي أمحــد العلــي أصيــب يف رأســه، خرجــت مــع الســائق واثنــني مــن اجلرحــى بعيــداً 
عــن الســيارة، عــاودت املدفعيــة القصــف وبــدأت القذائــف تســقط تباعــاً. حتصنَّــا خلــف ســاتر تــرايب وطلبنــا فريــق مــؤازرة 
إلســعافنا ويف هــذه األثنــاء أصابــت القذائــف ســيارة اإلســعاف واشــتعلت النــريان فيهــا متســببة يف مقتــل أمحــد واجلرحــى 

االثنــني الذيــن مل يســتطيعوا مغادرهتــا”.

7  تواصلنا معه عرب تطبيق واتساب يف 13/ تشرين الثاين/ 2019
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تواصلــت الشــبكة الســورية مــع عبــد الســالم وليــد اخللــف8 ، عنصــر دفــاع مــدين - مركــز ســفوهن، الــذي توجــه مــع فريقــه ملــؤازرة 
فريــق مركــز معــرة حرمــة: “عنــد أذان املغــرب وبينمــا كنــا نتابــع القصــف وردان تعــرض فريــق مركــز معــرة حرمــة للقصــف وطلبــه 
ــا إليهــم أبضــواء مطفــأة خشــية  للمــؤازرة فتوجهــت مــع الفريــق إليهــم علــى الرغــم مــن حتليــق طــريان االســتطاع، توجهن
تعرضنــا للقصــف، وبعــد قرابــة نصــف ســاعة وقبــل الوصــول إليهــم بـــ 100 مــر تقريبــاً ســقطت قذيفــة ابلقــرب منــا؛ مــا أدى 
إىل إصابــي يف عيــين وإصابــة الســائق يف قدمــه. تواصلنــا مــع املركــز وأخطرانهــم بتعرضنــا لإلصابــة وأن ســيارة اإلســعاف 
التابعــة ملركــز معــرة حرمــة حتــرق أمامنــا، وســيارتنا أصيبــت أيضــاً ومل نعــد قادريــن علــى اســتخدامها، انتظــران يف املوقــع إىل أن 
وصلتنــا املــؤازرة، فقمنــا إبجــاء مصــايب فريــق الدفــاع املــدين يف مركــز معــرة حرمــة واملصابَــني املدنيــني اللذيــن كاان برفقتهــم 

إىل أقــرب نقطــة طبيــة، بينمــا تفحمــت جثــث الشــهداء الثاثــة يف الســيارة”. 

األربعــاء 13/ تشــرين الثــاين/ 2019 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى ملعــب 
العثمــان لكــرة القــدم الواقــع يف أطــراف قريــة كفــر ســجنة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل ثالثــة مدنيــني أشــقاء، 
وإصابــة مرافــق امللعــب أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر 

الشــام وقــت احلادثــة.

سادساً: التوصيف القانوين والتوصيات:
• انتهكت القوات الســورية والروســية قواعد عدة يف القانون الدويل اإلنســاين، على رأســها عدم التمييز بني املدنيني واملقاتلني، 
وبــني األهــداف املدنيــة والعســكرية، وقصفــت مشــايف ومــدارس ومراكــز وأحيــاء مدنيــة، وترقــى هــذه االنتهــاكات إىل جرائــم حــرب.

• إن شــنَّ هجــوم مقصــود علــى العاملــني يف اجملــال الطــي ضمــن ســياق نــزاع مســلح غــر دويل، جرميــة حــرب، تســتوجب العقــاب 
مبوجــب القانــون الــدويل اإلنســاين، والقانــون اجلنائــي الــدويل )املــواّد 8-2 ب، 24، و 8-2 هـــ 2 مــن النظــام األساســي 
ــدت اســتهداف العاملــني يف اجملــال الطــي يف عــدد  للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة(، ونعتقــد أن القــوات الروســية والســورية قــد تعمَّ

مــن اهلجمــات.
• إنَّ النــزوح أو التشــريد القســري جرميــة حــرب يف النِّزاعــات املســلحة غــر الدوليــة، عندمــا يرتكــب يف إطــار هجــوم مــدروس أو 
ــه ضــّد الســكان املدنيــني )املــاداتن8-2-ب-7 و8-2-هـــ-8 مــن النظــام األساســي للمحكمــة اجلنائيــة  واســع النطــاق وموجَّ

الدوليــة(، وميكــن اعتبارهــا أيضــاً جرائــم ضــّد اإلنســانية )املــادة 7-1- د مــن النظــام األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة(.

8 تواصلنا معه عرب تطبيق الواتساب يف 13/ تشرين الثاين/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1aQ1-nuBMUv3bnsThrqodpIy9P2TkNL4L/view
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• خرقــت قــوات احللــف الســوري الروســي اتفــاق خفــض التَّصعيــد يف املناطــق كافــة، ويف منطقــة إدلــب، كمــا خرقــت مــراراً اتفــاق 
سوتشــي املوقَّــع يف أيلــول 2018.

• خرقــت قــوات النظــام الســوري بشــكل ال يقبــل التشــكيك اتفــاق سوتشــي عــرب تنفيذهــا قصفــاً مدفعيــاً علــى عــدد مــن القــرى 
والبلــدات يف مشــال غــرب ســوراي، جلُّهــا يف املنطقــة منزوعــة الســالح، ريــف محــاة الشــرقي وريــف إدلــب اجلنــويب الشــرقي، وقــد 

تســبَّبت هــذه اهلجمــات يف وقــوع ضحــااي مــن املدنيــني. 
• خرَقت قوات النظام السوري وامليليشيات الشيعية اتفاق سوتشي عرب مهامجة فصائل يف املعارضة املسلحة وقتل عدد من أفرادها. 
• مارســت قوات النظام الســوري جرمية التَّشــريد يف إطار منهجي وواســع النِّطاق، ومنظَّم ضدَّ الســكان املدنيني، وُيشــكِّل ذلك 
خرقــاً صارخــاً التفاقيــات جنيــف، ويرقــى إىل جرميــة ضــدَّ اإلنســانية مبوجــب املــادة الســابعة مــن ميثــاق رومــا األساســي للمحكمــة 

ل قيــام هــذه القــوات أبيــة تدابــر لتوفــر مــأوى أو رعايــة صحيــة أو غــذاء للمدنيــني املشــرَّدين. اجلنائيــة الدوليــة، ومل ُنســجِّ
 

التوصيات:
إىل املبعوث األممي إىل سوراي:

• إدانة مرتكي اجلرائم واجملازر واملتسببني األساسيني يف عرقلة العملية السياسية.
• إعــادة تسلســل عمليــة الســالم إىل شــكلها الطبيعــي بعــد حمــاوالت روســيا تشــويهها وتقــدمي اللجنــة الدســتورية علــى هيئــة احلكــم 

االنتقايل.
• الطلــب مــن النظــام الســوري وحليفــه الروســي وفصائــل املعارضــة التوقــف عــن كافــة االنتهــاكات وأتمــني إجــراءات حســن النيــة 

عــن طريــق إيقــاف القصــف وكشــف مصــر املختفــني قســرايً علــى أقــل تقديــر.

إىل جملس األمن الدويل:
• يتوجــب علــى جملــس األمــن إصــدار قــرار مــن أجــل تثبيــت وقــف إطــالق النــار يف إدلــب، وأن يتضمَّــن إجــراءات عقابيــة جلميــع 

منتهكــي وقــف إطــالق النــار.
• دعم حقيقي ملسار جدي لعملية السالم يف سوراي وحتقيق انتقال سياسي عادل يضمن األمن واالستقرار.

• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــني، مبــن فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت 
تورطــه يف ارتــكاب جرائــم حــرب.

• إحــالل األمــن والســالم وتطبيــق مبــدأ مســؤولية محايــة املدنيــني، حلفــظ أرواح الســوريني وتراثهــم وفنوهنــم مــن الدمــار والنهــب 
والتخريــب.
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• جيــب علــى جملــس األمــن الــدويل إصــدار قــرار بشــأن قرابــة 7 مليــون انزح داخــل ســوراي يُعــاجل عمليــة التَّشــريد القســري وعــدم 
حتــوُّل النــزوح إىل حالــة مســتدامة، والضغــط علــى النظــام الســوري إليقــاف التَّهجــر وشــرعنة قوانــني تســتهدف هنــب ممتلــكات 

النَّازحــني وعقاراهتــم.

 إىل األمني العام لألمم املتحدة:
• حتديــد مرتكــي االنتهــاكات بشــكل واضــح ُيســاهم يف إدانــة أفعاهلــم، ويفضــح ممارســاهتم، ويرســل رســالة تضامــن إىل اجملتمــع 

املتضــرر، وإن جتاهــل ذكــر مرتكــي االنتهــاكات الواضحــني يشــجعهم علــى ارتــكاب املزيــد منهــا وتكرارهــا.
• الطلب من جملس األمن التحرك العاجل وعقد جلسة طارئة لوقف إطالق النار ومحاية عشرات آالف املدنيني املشردين.

إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظلِّ انقســام جملس األمن وشــلله الكامل، يتوجب التَّحرك على املســتوى الوطين واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشــعب 
الســوري، ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزايدة جرعــات الدَّعــم املقدمــة علــى الصَّعيــد 
اإلغاثــي. والسَّــعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة، يف حماكمــات عادلــة جلميــع 

األشــخاص املتورطــني.
• دعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــراراً وتكــراراً يف عشــرات الدراســات والتقاريــر وابعتبارهــا عضــو يف التحالــف الــدويل 
إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة، وقــد مت اســتنفاذ اخلطــوات السياســية عــرب اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة الســيد كــويف عنــان، 
وابلتــايل ال بُــدَّ بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )R2P(، الــذي أقرتــه اجلمعيــة 

العامــة لألمــم املتحــدة، وال يــزال جملــس األمــن يعرقــل محايــة املدنيــني يف ســوراي.
• 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.

• علــى الــدول الداعمــة ألطــراف النِّــزاع يف ســوراي وخاصَّــة روســيا الضغــط علــى حلفائهــا علــى األرض لتحييــد منطقــة إدلــب عــن 
العمليــات القتاليــة، ومحايــة مــا ال يقــل عــن 3 مليــون شــخص يقطنــون فيهــا.
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اجلمعية العامة لألمم املتحدة:
• حتميــل النِّظــام الســوري احلاكــم املســؤولية الكاملــة عــن تشــريد ثلــث الشــعب الســوري، مبــا يف ذلــك املســؤولية القانونيــة واملاديــة، 

وضمــان نيــل الضحــااي التَّعويــض الكامــل عــن اخلســائر الفادحــة الــي طالتهــم مبــا يف ذلــك رد املمتلــكات املنهوبــة إىل أصحاهبــا.

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
• علــى املفوضيــة الســامية أن تُقــدِّم تقريــراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــره مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن االنتهــاكات املرتكبــة 

مــن قبــل قــوات احللــف الســوري الروســي.

إىل الدول املاحنة ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية:
• جيــب علــى اجملتمــع الــدويل والــدول املاحنــة أتمــني مســتلزمات احليــاة األساســية واالهتمــام والرعايــة بـــآالف النازحــني الســوريني 

املشــردين يف مناطــق ريــف إدلــب الشــمايل الغــريب، ويف مقدِّمتهــا املــاء والغــذاء واملســكن وامللبــس وخدمــات الرعايــة الطبيَّــة.

:COI إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة
• فتح حتقيقات يف احلاالت الواردة يف هذا التَّقرير والتَّقارير السَّــابقة، والشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان على اســتعداد للتَّعاون 

والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 
• حتديــد املســؤولني عــن اهلجمــات بشــكل واضــح يف حــال التوصــل إىل نتائــج ترجــح ذلــك، وبشــكل خــاص القــوات الروســية 
الــي تــكاد ختلــو تقاريــر جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة بشــأن اجلمهوريــة العربيــة الســورية مــن حــوادث حتملهــا مســؤولية هجمــات 

جويــة ابســتثناء حادثــة واحــدة فقــط طيلــة ثــالث ســنوات مــن التدخــل الروســي يف ســوراي. 

إىل النظام السوري:
• التَّوقف عن انتهاك الدستور السوري عرب قتل املواطنني السوريني وتدمر منازهلم وإخفاء وتعذيب عشرات اآلالف منهم.

• إيقــاف عمليــات القصــف العشــوائي واســتهداف املناطــق الســكنية واملستشــفيات واملــدارس واألســواق واســتخدام الذخائــر 
احملرمــة والرباميــل املتفجــرة. 

• إيقاف عمليات التعذيب الي تسبَّبت يف موت آالف املواطنني السوريني داخل مراكز االحتجاز.
• االمتثال لقرارات جملس األمن الدويل والقانون العريف اإلنساين والدستور والقانون السوري.
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إىل النظام الروسي:
• فتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف التَّقرير، وإطالع اجملتمع السوري على نتائجها، وحماسبة املتورطني.

• تعويــض املراكــز واملنشــآت املتضــررة كافــة وإعــادة بنائهــا وجتهيزهــا مــن جديــد، وتعويــض ُأســر الضحــااي واجلرحــى كافــة، الذيــن 
قتلهــم النظــام الروســي احلــايل.

• التَّوقف التام عن قصف املشايف واألعيان املشمولة ابلرعاية واملناطق املدنيَّة واحرتام القانون العريف اإلنساين. 
 

شكر وعزاء
خالص الشكر والعزاء جلميع األهايل والنشطاء احملليني الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير بشكل فعال.
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