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اجلمعة 19 شباط 2016

حمتوايت التقرير: 
أواًل: املقدمة واملنهجية.

اثنياً: امللخص التنفيذي.
اثلثاً: التفاصيل.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات.
شكر وعزاء

ما اليقل عن 27 مركزاً طبياً قصفتها القوات الروسية منذ تدخلها يف سوراي
حمرقة غروزين _ حلب

أواًل: المقدمة والمنهجية:
ُتكرر روسيا على لسان سفريها يف جملس األمن، ووزير خارجيتها وعدد من املسوؤلني أن قواهتا ومنذ 
بداية قصفها اجلوي لسوراي أهنا مل ترتكب جرائم حرب، وأن االهتامات املوجهة إليها وإىل حليفها بشار 
األسد هي بربوغندا إعالمية مت إعدادها من قبل األعداء، عرب صور مزيفة وأمساء ومهية ليست من أبناء 

الشعب السوري، وهذا متاماً مايُردده النظام السوري منذ آذار/ 2011 وحىت اآلن.

عندما التقينا مع البعثة الروسية يف مقرها الدائم يف نيويورك طلبنا منهم أن تؤخذ التقارير اليت تتحدث 
عن جرائم حرب ترتكبها القوات الروسية على حممل اجلد، وأن يتم فتح حتقيقات يف ذلك، وأن طائرات 
وأسلحة جديدة مل تكن تسخدم قبل 30/ أيلول/ 2015 قد دخلت على أرض الواقع، وهذا ال ميكن 

إنكاره، وإن سالح الطريان ال متلكه داعش وال املعارضة السورية.

أصدرت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان منذ بداية اهلجمات الروسية 10 تقارير خمتلفة عن حوادث 
قصف ألهداف مدنية يف مناطق سيطرة املعارضة وداعش، وقد تسببت يف عمليات قتل ودمار وتشريد 
ترقى إىل جرائم حرب، حتدثنا يف بعضها عن جمازر كبرية حمددة، وهذا التقرير هو احلادي عشر خنصصه 

الستهداف املراكز الطبية حتديداً.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:

»نرى أن النظام الروسي ُياول أن يرسل رسالة إىل اجملتمع السوري يف مناطق سيطرة 
املعارضة عرب استهداف املراكز الطبية، أبنه: اليوجد مكان آمن لكم، والخط أمحر 
ال ميكننا استهدافه، على غرار النظام السوري لكن بشكل أكرب، وابلتايل عليكم 

الرحيل.
حنن نرفض متاماً أن تكون روسيا طرفاً يقود العملية السياسية من جهة، ومن جهة 
أخرى يقوم أببشع اجلرائم الوحشية من قصف للمراكز الطبية وقتل للمدنيني، وال 
وعلى  اهلمجي،  قصفها  توقف  أن  روسيا  على  هبذا،  يقبل  أن  عاقل  ميكن ألي 
الوالايت املتحدة وأوراب أن تتوقف عن اعتبار روسيا شريكة يف إجياد حل سياسي، 

إال إذا كنا نعترب أن قصف املستشفيات يندرج يف هذا السياق«.

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/2011 
قبل  من  معتمدة  رحبية،  مستقلة، غري حكومية، غري  منظمة  وهي 

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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وقد أمثرت هذه االسرتاتيجية تشريد مئات اآلالف من ريف حلب الشمايل، ومتركزهم على احلدود السورية الرتكية وسط برد قارس، ما ُيشكل ضغطاً 
إنسانياً وبشرايً على احلكومة الرتكية.

عمل فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ضمن سياق عمليات املراقبة والتوثيق اليومية على رصد هذه احلوادث اليت وردتنا عرب اإلمييل أو صفحات 
التواصل أو برانمج السكايب، مث قمنا مبتابعتها والتحدث مع انجني من اهلجمات أو مع أقرابء للضحااي أو مع شهود عيان على احلوادث، وقد 
شرحنا للشهود اهلدف من املقابالت، وحصلنا على موافقتهم على استخدام املعلومات اليت يقدموهنا يف هذا التقرير، كما قمنا مبراجعة الصور 

والفيديوهات اليت وردتنا وحتققنا من صدقيتها، وحنتفظ بنسخ من مجيع مقاطع الفيديو والصور املذكورة يف هذا التقرير.
ماورد يف هذا التقرير مُيثل احلد األدىن الذي متكنا من توثيقه من حجم وخطورة االنتهاكات اليت حصلت، كما ال يشمل احلديُث األبعاَد االجتماعية 

واالقتصادية والنفسية.

ثانيًا: الملخص التنفيذي: 
يستعرض هذا التقرير قصف 27 مركزاً طبياً عن طريق هجمات يُعتقد أهنا روسية من ضمنها 3 منشآت تعرضت لالستهداف مرات عدة، وذلك 

منذ بداية الغارات الروسية األربعاء 30/ أيلول/ 2015 حىت اإلثنني 15/ شباط/ 2016 تتوزع هذه املراكز حبسب املناطق:

ألف: املناطق اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة: 17 منشأة طبية تتوزع حبسب احملافظات إىل:
حلب: 8
إدلب: 4 
محاة: 2 

الالذقية: 2 
ريف دمشق: 1 

ابء: املناطق اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش: 10 مراكز ومنشآت طبية تتوزع حبسب احملافظات إىل:
الرقة: 6

دير الزور: 2
محص: 2 

وقد تسببت تلك اهلجمات يف مقتل 58 مدنياً، بينهم 3 أطفال، و8 سيدات. 
من بني الضحااي 11 من الكوادر الطبية.

ثالثًا: تفاصيل الحوادث:
ألف: املراكز الطبية الواقعة يف املناطق اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة:

• حمافظة حلب:
بلدة احلاضر، اخلميس 15/ تشرين األول/ 2015

قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً مستهدفاً مشفى البلدة امليداين؛ ما أدى إىل حدوث أضرار كبرية يف مبىن املشفى وخروجه عن اخلدمة.
مقطع فيديو يظهر آاثر الدمار يف املشفى

http://www.sn4hr.org
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بلدة العيس، تعرضت مشفى العيس لالستهداف مرتني:
احلادثة األوىل: اخلميس 15/ تشرين األول/ 2015

قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً مستهدفاً مشفى البلدة 
املشفى وخروجه  أدى إىل حدوث أضرار كبرية يف مبىن  ما  امليداين؛ 

عن اخلدمة.
احلادثة الثانية: اإلثنني 2/ تشرين الثاين/ 2015 

قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ بلدة العيس بريف 
حلب اجلنويب مستهدفة مشفى البلدة امليداين؛ ما أدى إىل دمار البناء 

بشكل شبه كامل.
صور تزعم آاثر الدمار على مبىن املشفى يف بلدة العيس. 

مدينة األاترب، اإلثنني 14/ كانون األول/ 2015 
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي عدة صواريخ على احلي الشمايل للمدينة مستهدفاً مبىن مشفى األاترب امليداين واملنازل السكنية احمليطة به؛ ما 

أدى إىل إصابة 5 أشخاص بينهم ممرضة، كما تضرر مبىن املشفى وقسم غسيل الكلى إضافة إىل جهاز األشعة.

مدينة مارع،  السبت 19/ كانون األول/ 2015 
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً حمماًل بذخائر عنقودية 
امليداين يف  املشفى  مبىن  من  ابلقرب  املدينة  من  الشرقية  اجلهة  على 

املدينة.

مدينة اعزاز، تعرض مشفى النسائية واألطفال للقصف مرتني:
احلادثة األوىل: اجلمعة 25/ كانون األول/ 2015 

 أغار طريان حريب يُزعم أنه روسي بعدة صواريخ على أحياء سكنية 
يف مدينة اعزاز، استهدفت إحدى الغارات مشفى النسائية واألطفال 
قرب دوار الرئيس، ما أدى إىل مقتل شخص واحد، وإصابة اثنني من 
أفراد الكادر الطيب، إضافة إىل دمار يف معدات غرف العمليات وسبع 

حاضنات أطفال.

صور تظهر آاثر الدمار على مشفى األطفال 

احلادثة الثانية: اإلثنني 15/ شباط/ 2016
استهدفت هجمات يُعتقد أهنا روسية بصواريخ بعيدة مدى وطائرات حربية مدينة اعزاز يف ريف حلب الشمايل، تسبب القصف بتضرر مبىن مشفى 
األطفال والنسائية الواقع وسط املدينة عند دوار مدينة اعزاز، ما أدى إىل إصابة أحد حراس املشفى وبعض املراجعني؛ إضافة إىل أضرار مادية يف 

سور املشفى وأاثثها وقسم احلواضن.
مل نستطع حتديد ماهية السالح الذي استهدف املشفى بسبب تزامن القصف ابلصواريخ البالستية مع قصف الطريان احلريب.

صورة تزعم آاثر الدمار على مبىن املشفى يف بلدة العيس. 

خملفات ذخائر عنقودية جراء قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي مدينة مارع حبلب يف 19/ كانون األول/ 2015 
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الصحفي احمللي جماهد أبو اجلود، توجه إىل املكان بعد القصف مباشرة، أفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بروايته:

»توجهت إىل مكان القصف الذي يبعد عين قرابة 200م، كان اهلدف مشفى األطفال والنسائية، شاهدت احلفرة الناجتة عن 
الصاروخ كانت كبرية جداً وكأهنا انجتة عن قصف صاروخ ابلسيت.

بعد دقائق بدأت حتلق طائرة روسية يف اجلو، وبدأ املمرضون ابهلرب، علمت من املمرضني أن هناك إصاابت طفيفة بينهم أحد 
حراس املشفى الذي أصيب يف رأسه، استهدف القصف الزاوية اليمىن األمامية من سور املشفى بشكل مباشر. 

مل نستطع أن منيز بشكل جازم إن كان املشفى قد تعرض للقصف بصاروخ ابلسيت أو صاروخ من طائرة حربية بسبب تزامن 
اهلجمات«.

فيديو يظهر األضرار يف قسم احلواضن 

صور تظهر آاثر الدمار 

مدينة اعزاز، اجلمعة 25 / كانون األول /2015
قصف طريان حريب يزعم أنه روسي املشفى الوطين الواقع على الطريق املؤدي إىل مدينة عفرين، ما أدى إىل إصابة بناء املشفى أبضرار مادية كبرية. 

واحرتاق عدد من سيارات اخلدمة.

بلدة كفرانها، األحد 10/ كانون الثاين/ 2016 
قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية عدة صواريخ قرب مشفى بيويت 
الواقعة على الطريق العام بني بلدة كفرانها وقرية خان العسل، ما أدى 
إىل إصابة بناء املشفى أبضرار مادية متوسطة واحرتاق سيارة إسعاف 

اتبعة للمشفى وخروجها عن اخلدمة.

عندان، األربعاء 27/ كانون الثاين/ 2016
قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية عدة صواريخ حمملة بذخائر 
عنقودية استهدفت مبىن مشفى عندان اخلريي؛ ما أدى إىل مقتل عبد 
الرمحن عبيد وهو مساعد جراح يف املشفى وإصابة القابلة القانونية، 

إضافة إىل إصابة عدد من مراجعي املشفى.
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• حمافظة إدلب:
مدينة سرمني، الثالاثء 20/ تشرين األول/ 2015  

قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخني مشال مدينة سرمني بينهما قرابة 15 دقيقة تقريباً، استهدف 
أحد الصواريخ مشفى سرمني امليداين، ما أدى إىل مقتل 13 مدنياً، بينهم طفل، وعنصر دفاع مدين ومعاجل 
فيزايئي من كوادر املشفى وأحد عناصر الشرطة الذين يرسون املشفى، إضافة إىل دمار غرفة األشعة ابلكامل 
وتضرر أجهزهتا، وهتدم جزئي يف غرفة العمليات واملخترب. كما تدمرت املدرسة الثانوية بشكل كبري، إضافة 

إىل أضرار يف واجهة املدرسة الريفية.   

السيد س. م انشط حملي إعالمي يف املدينة، شاهد عيان على القصف، وقد أفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بشهادته:

»شاهدت الطائرة وهي حتلق على ارتفاع عاٍل جداً وبعيداً عن املكان الذي قصفته وهذا ما خيتلف عن القصف الذي ينفذه 
الطريان السوري. 

املكان واقتصرت  إىل  املسعفني واإلعالميني  املدين وبعض  الدفاع  الصاروخ األول سقط على مدرسة ومشفى، أسرعت فرق 
األضرار على املادية إضافة إىل بعض املصابني، لكن بعد قرابة ربع ساعة سقط صاروخ آخر يف املكان نفسه، أثناء سقوط 
الصاروخ الثاين الحظت ملعاانً مثل فالش الكامريا ومل أمسع أي صوت للطائرة، بعد ذلك شعرت بقوة دفع محلتين لألعلى من 
شدة ضغط االنفجار، كل ما حويل كان أبيضاً والغبار كثيفاً ومشمت رائحة ابرود ودم، وشعرت وكأين قد فارقت احلياة، وكانت 
نتيجة هذه الضربة استشهاد قرابة 17 شخصاً، بينهم عناصر من فرق الدفاع املدين واملسعفني وانشطني إعالميني، وأصبت 
أان بعدة شظااي يف الصدر واليدين أدت إىل كسر يدي اليمىن، الصاروخ حتماً ليس من رامجة صواريخ النظام ألن أقرب نقطة 

للجيش تبعد عنا قرابة 80كم، والصواريخ كانت فراغية، وقدران حجم الدمار بقرابة 50م2«. 

مطيع جالل انشط إعالمي يف منظمة الدفاع املدين إبدلب، أخرب الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بشهادته عن احلادثة:

»بني الساعة 12:15و 12:30 مسعت صوت انفجار ضخم، كنت حينها يف صالة إنرتنت ومسعت على القبضة اخلاصة يب 
أن الطريان الروسي نفذ غارة على سرمني، من خالل موقع سحابة الدخان اليت شاهدهتا توقعت أن القصف استهدف املشفى 
الريفية،  املدرسة  وإىل جانبها  املختلطة  الثانوية  واملدرسة  املشفى  قد طال  القصف  أن  املكان ووجدت  إىل  توجهت  امليداين، 
املدرسة الثانوية تدمرت بشكل كبري حيث أهنا خارجة عن اخلدمة أصاًل بسبب قصف سابق، واملدرسة الريفية تدمرت أجزاء 
من واجهتها، أما املشفى فقد تدمرت غرفة األشعة وأجهزهتا إضافة إىل دمار يف املخترب وغرفة العمليات. بدأت بتصوير الدمار 
يف املدرسة عندما أخربين رجال الدفاع املدين أن الطائرات مازالت يف األجواء ومل متضِ دقيقة حىت قصفت الطائرات املوقع ذاته، 
تعرضت لإلصابة ونقلتين فرق اإلسعاف إىل مشفى مدينة معرة النعمان، مجيع املشايف يف املنطقة كانت مغلقة خشية استهدافها 

من قبل الطائرات الروسية.
أثناء تواجدي يف املشفى أخربين الطبيب مبوت املعاجل الفيزايئي يف املشفى امليداين حسن اتج الدين، وعنصر الدفاع املدين عبد 

الرزاق عبود، وعنصر من الشرطة املدنية هو خلدون السواس، وبني الضحااي طفل من بيت املعري.
إن املكان املستهدف مكان مدين خاٍل من الثوار أو عناصر اجليش احلر وال تواجد لتنظيم داعش يف املنطقة كلها حىت تتذرع 

روسيا مبهامجتهم، إهنم يقتلون املدنيني وحسب«. 

مقطع فيديو ُيصور حلظة قصف الصاروخ الثاين على جتمع لعناصر الدفاع املدين. 
مدينة كفر نبل، الثالاثء 27/ تشرين األول/ 2015 

أمساء الضحااي 

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=6Ngm5-AvgQ4
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0T0VMZlRMamU0OXc/view
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صورة تصور آاثر الدمار يف إحدى املدارس املستهدفة.

صورة تظهر آاثر الدمار يف مشفى سرمني امليداين.

مصاب من الدفاع املدين جراء استهداف الفريق من قبل طائرات يُعتقد أهنا 
روسية. 

استهداف  املدين جراء  الدفاع  من  مصاب 
الفريق من قبل طائرات يُعتقد أهنا روسية. 

استهداف  املدين جراء  الدفاع  من  مصاب 
الفريق من قبل طائرات يُعتقد أهنا روسية. 

صورة تظهر الدخان الناتج عن انفجار الصاروخ حلظة سقوطه. 

صورة تظهر الصاروخ الذي قصفته طائرات حربية يُزعم أهنا روسية قبيل انفجاره.

صورة لعنصر الدفاع املدين عبد الرزاق عبود الذي قضى نتيجة قصف طائرات حربية 
يُزعم أهنا روسية.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0Y2wwMkdEMlV2OFE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0eTBONnQ3bnZNZkU/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0TjBlZHlGVndUYkE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0RHlZWkRVN3piNFE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0QUZEN01pZUU2SWM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0d2tBNFNoVllGMk0/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0emF1b0RJcnVIQm8/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0QzRzQnVlT3dsUFk/view
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قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي عدة صواريخ على مدينة كفر نبل استهدفت اجمللس احمللي ومشفى أورينت ومدرسة املعلوماتية، ما أدى إىل إصابة 
4 أشخاص، إضافة إىل دمار املشفى وخروجه عن اخلدمة، ودمار جزئي يف مبىن املدرسة وأاثثها، وأضرار جزئية يف بناء اجمللس احمللي. 

حسن األمحد مدير مؤسسة رعاية الطفل child care زار موقع القصف، وأخرب الشبكة  السورية حلقوق اإلنسان بروايته:

»عممت املراصد عن وجود طائرات روسية يف األجواء بينما كنت يف جلسة تدريبية داخل املؤسسة، بعد دقائق عممت املراصد 
إن الطائرات نفذت الغارة، كنت بعيداً عن مكان القصف قرابة 1.5 كم، توجهت إىل املكان ورأيت جمموعة من شباب الدفاع 
املدين ياولون فضَّ التجمع خوفاً من تكرار القصف الذي استهدف اجمللس احمللي غرب مدينة كفر نبل وذلك ابلقرب من 
مدخل املدينة، وجبوار اجمللس يوجد مدرسة املعلوماتية، ومشفى أورينت، املشفى توقف بشكل هنائي عن العمل وخرجت معداته 
وبناؤه عن اخلدمة كلياً، فهي ليست املرة األوىل اليت ُيستهدف فيها، أما بناء اجمللس احمللي فكانت األضرار مادية صغرية، أما 
مدرسة املعلوماتية فقد أصاب جدارها ثقٌب كبري وتدمرت أجزاء من الباحة وتضرر األاثث إضافة إىل تصدعات يف بقية جدران 

املدرسة. أصيب 4 شباٍن إصاابت طفيفة واحلمد هلل. 
مدينتنا تدار بواسطة جمالس حملية مدنية ومنظمات اجملتمع املدين واليوجد فيها أي فصيل مسلح، فجميع املقرات أخليت منذ 

قرابة العام بطلب من السكان، لكن الطائرات الروسية تشن غاراهتا على املدنيني«.

قرية الناجية، اإلثنني 23/ تشرين الثاين/ 2015
قصف طريان حريب يزعم أنه روسي صواريخ عدة قرب مستوصف الوفاء يف قرية الناجية، ما أدى إىل إصابة بناء املستوصف أبضرار مادية بسيطة.

قرية احلامدية، اإلثنني 15/ شباط/ 2016
أغارات طائرات حربية يُزعم أهنا روسية 4 غارات على مشفى ميداين اتبع ملنظمة أطباء بال حدود على 
الطريق الدويل يف قرية احلامدية قرب مدينة معرة النعمان، ما أدى إىل مقتل 15 شخصاً، بينهم سيداتن 
معظمهم من الكادر الطيب للمشفى، عادت الطائرات احلربية واستهدفت املشفى بعد حضور فرق اإلسعاف 

والدفاع املدين؛ ما أدى إىل وقوع عدة إصاابت بينهم مدير مركز الدفاع املدين يف املنطقة.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد عمر علون أحد عناصر الدفاع املدين الذي زار موقع القصف وأفادان بروايته:

»وصلت إىل موقع مشفى أطباء بال حدود بعد تعميم من مرصد اجليش احلر عن غارات استهدفت املشفى الواقع يف قرية 
احلامدية القريبة من مدينتنا، ثالث طوابق من املشفى سويت ابألرض وحتت أنقاضها عشرات الضحااي واملصابني؛ ما اضطران 

إىل طلب مؤازرة من ابقي فرق الدفاع املدين.
عاودت الطائرات التحليق فوقنا واستهدفتنا بصاروخ سقط على بعد أقل من 10م جنوب املشفى، حاولنا إخالء املكان خوفاً 
من تكرار القصف، مرت دقيقتان قبل أن تعاود الطائرات استهدافنا مرة أخرى بصاروخ كان أقرب من سابقه سبب انفجار 
عنيفاً، أصيب على إثره مدير مركز الدفاع املدين حممد ذكرة، اضطرران حتت وابل القصف إىل مغادرة املكان وعدان بعد نصف 

ساعة النتشال الضحااي واملصابني«.

أمساء الضحااي

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPb05iZUxsX0dvTVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPa3owRk5KZHJ4amM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0c1ZNcE1MSWZ5WmM/view
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السيد عمر يعمل يف املرصد الذي يتابع حركة الطائرات احلربية أخرب الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بروايته:

»رصدان يف ذلك اليوم خروج طائرات حربية روسية من مطار محيميم، الذي يُعترب قاعدة 
أطباء بال حدود  ملنظمة  يتبع  ميداين  الطائرات على مشفى  أغارت  عسكرية روسية مث 

جنوب مدينة املعرة.
املدين  الدفاع  فرق  واستهدفت  الغارات  واستمرت  اليوم  ذلك  الروسي  القصف  يهدأ  مل 
واإلسعاف اليت قدمت النتشال الضحااي واملصابني، لقد عممنا عن وجود الطائرات يف 

األجواء عدة مرات. 
كانت الطائرات على ارتفاع قرابة 7 – 8كم عن سطح البحر، وكانت تضرب صوارخيها 
من مسافة بعيدة، بعد ذلك رصدان خروج طائرات ميغ 23 اتبعة للنظام السوري من 

مطار محاة، وأغارت على مشفى املعرة الوطين«. 

فيديو يظهر آاثر الدمار 
فيديو يظهر استهداف طريان يزعم أنه روسي لفرق الدفاع املدين

 

• حمافظة محاة:
مدينة اللطامنة، اجلمعة 23/ تشرين األول/ 2015

قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي مشفى اللطامنة امليداين بصاروخني، ما أدى إىل دمار كبري يف مبىن املشفى وخروجه عن اخلدمة، وقد تبني لنا 
أنه يتواجد على بعد قرابة 20 مرت من املشفى مقر اتبع ألحد فصائل املعارضة املسلحة، إضافة إىل مرآب يضم بعض اآلليات العسكرية إىل جانب 
سيارة اإلسعاف، تسبب القصف مبقتل 7 أشخاص يتوزعون إىل مدين واحد هو فين ختدير يعمل يف املشفى، و6 من عناصر املعارضة املسلحة.

أجمد وهو طبيب يف املشفى امليداين أفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بشهادته: 

صور تظهر آاثر الدمار يف املشفى

بيان أصدرته منظمة أطباء بال 
حدود حول احلادثة

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/0KKx01zChtk
https://youtu.be/NKPlYrPdAJo
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0b1F3aU5jaFNnanc/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0b2VsRDhyYUNDMGM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0VzFURnk4LUNVNU0/view
http://www.msf-me.org/ar/news/news-media/news-press-releases/at-least-seven-killed-and-eight-missing-in-another-msf-supported-hospital-attack-in-idlib-province-s.html
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»قرابة الساعة 9:00 مساء عممت املراصد أنه مثة طريان روسي يف األجواء أوينا إىل املشفى وحتصنا به لكن الطائرات قصفت 
املشفى بصاروخني فراغيني، كان االنفجار هائاًل، وحجم الدمار كبرياً جداً، حىت أن األبواب والنوافذ وفتحات التهوية اقتلعت 
من أماكنها، لقد استهدفوا املشفى أبعىت األسلحة الروسية، وأصيب معظم أفراد الكادر الطيب حيث أصيب فين التخدير إصابة 
دماغية بليغة وبقي على املنفسة وتويف متأثراً إبصابته يوم األربعاء 28 تشرين األول، كما أصيب الفين املخربي إصابة بليغة أدت 
إىل برت ساقيه، وأصيب الباقون برضوض بسيطة، واملشفى اآلن خارج اخلدمة فقد تضررت معظم األجهزة الطبية احلساسة كجهاز 
األشعة والتخدير واألبواب والنوافذ ومجيع اخلزن، إضافة إىل املستهلكات الطبية واألدوية، وتضررت منظومة اإلسعاف املؤلفة من 
سياريت إسعاف، كما تضرر املرآب الذي يبعد عن املشفى قرابة 10 – 15م بشكل كبري. إهنا املرة الثانية اليت تستهدف فيها 
الطائرات الروسية املشفى على الرغم من أنه ال وجود لتنظيم الدولة يف ريف محاة الشمايل، وحنن عبارة عن مشفى ميداين يقدم 

اخلدمات الطبية للمدنيني وأفراد اجليش احلر املوجودين يف ريف محاة«.

آاثر الدمار يف منظومة اإلسعاف التابعة للمشفى امليداين الثاين يف اللطامنة.
آاثر الدمار يف املشفى امليداين الثاين يف اللطامنة.

مدينة كفر زيتا، يوم اإلثنني 26/ تشرين األول/ 2015
استهدف طريان حريب يُزعم أنه روسي مشفى كفر زيتا التخصصي، بصاروخني، ما أدى إىل إصابة 3 أشخاص وأضرار مادية يف بناء املشفى 

وبعض أقسامه.
حممد العبد هلل انشط إعالمي حملي من أبناء مدينة كفر زيتا أفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بشهادته على احلادثة:

»يوم اإلثنني قرابة الساعة 5:35 مساًء نبهتنا املراصد لوجود الطريان الروسي يف األجواء، أخذان احتياطاتنا، ورأينا طائرة على 
ارتفاع شاهق، بعدها مسعنا صوت الصاروخ منذ إطالقه، مث حدث انفجار هائل كان سببه إصابة اجلهة الشمالية الغربية للمشفى 
بصاروخ، وكنت بعيداً عن مكان الصاروخ قرابة 50م فقط، وقد أحدث الصاروخ حفرة يف الساتر الرتايب للمشفى ونتج عن 
االنفجار غمامة سوداء كبرية جداً، فيما سقط صاروخ آخر على بعد قرابة 100م إىل اجلنوب الشرقي من املشفى، أصيب 3 
أشخاص من األهايل الذين كانوا يف مراجعة للمشفى، لكن األضرار املادية كانت كبرية جداً، حيث تدمرت أجزاء من اجلدران، 

إضافة إىل مستودع األدوية واملولدات، وأضرار يف أجهزة املخرب. 
يقع املشفى يف منطقة سكنية يف اجلهة الغربية من املدينة، واملنازل حوله مدمرة بنسبة %75، وال وجود ألية مقرات عسكرية 
يف املنطقة، معظم األهايل نزحوا عن املدينة منذ سنتني لكن مازال هناك مدنيني يف املدينة، واملشفى يُقدم هلم اخلدمات الطبية 
ويستقبل مجيع احلاالت: أطفال، نسائية، جراحة عامة، عظمية... اخل، ويكاد يكون املشفى الوحيد الذي يقدم خدمات صحية 

جمانية يف قرى ريف محاة الشمايل، ختضع منطقتنا لسيطرة اجليش احلر وال وجود لتنظيم داعش يف املدينة«.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0VkNFZnF6NVlLWjA
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0QUhXZG10T3dINHc/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0dnFJcjZuMnhwWHc/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0LWpIMmpLQ1k0c1k/view
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صور تظهر تضرر أدوات املخرب يف مشفى كفر زيتا التخصصي

صور تظهر آاثر الدمار يف مشفى كفر زيتا التخصصي 

حمافظة ريف دمشق:
مدينة دوما، اخلميس 29/ تشرين األول/ 2015

قصف طريان حريب يزعم أنه روسي صاروخاً على املشفى امليداين مبدينة دوما يف حمافظة ريف دمشق اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل 16شخصاً، بينهم طفلة وسيدة وأضرار مادية كبرية يف 

بناء املشفى.

يوسف البستاين صحفي حملي وانطق ابسم »احتاد تنسيقيات الثورة«، أفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 
بروايته:

»كنت على أطراف املدينة عندما شاهدت الطائرات الروسية وهي حُتلق فوق منطقة املرج القريبة من دوما،كانت الساعة حينها  
قرابة 11:30 ظهراً، قصفت الطائرة صاروخاً موجهاً سقط وسط مدينة دوما على الرغم من ابتعاد الطائرة عن موقع القصف، 

هذه هي إحدى العالمات الفارقة يف الطريان الروسي.
توجهت بعد ذلك إىل مكان القصف، سقط الصاروخ على بعد 3 أمتار من ابب املشفى وتسبب يف دمار كبري جداً يف واجهة 
املشفى، أمام املشفى يوجد مسجد ومدرسة وحوهلا أبنية سكنية، املنطقة كلها مدنية وال وجود فيها ألي مقرات عسكرية تتبع 

جليش اإلسالم الذي يسيطر على دوما بشكل رئيس.
مل تقتصر األضرار على بناء املشفى فقد استشهد عدد من أفراد الطاقم الطيب ومن مراجعي املشفى إضافة إىل إصابة عدد من 

األطفال الذين كانوا يف املدرسة اجملاورة«.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0NWNVTjhlVVRfTzQ/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0MzdIRjk5WlZiLU0/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0MTUtVmF3bE9WcVE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0R3pleEpqblBtXzA/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0a0xVMm9rbngwLUU/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0bjQ1YzdMVnUwcGM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0Qk1yTFF2N1hCNVU/view
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فيديو يظهر عمليات انتشال الضحااي وإسعاف املصابني
صور تظهر ضحااي نتيجة القصف

• حمافظة الالذقية:
قرية بشرفة الغربية، األربعاء 4/ تشرين الثاين/ 2015

استهدف طريان حريب يزعم أنه روسي بصاروخني النقطة الطبية يف قرية بشرفة الغربية جببل األكراد ؛ ما أدى إىل دمار يف النقطة وتلف يف األدوية 
واملعدات.  

صور تظهر آاثر الدمار يف النقطة الطبية

قرية الربانص، الثالاثء 8/ كانون األول/ 2015 
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي مشفى قرية الربانص اليت تبعد عن احلدود الرتكية قرابة 2كم، ما أدى إىل دمار كبري يف بناء املشفى، إضافة إىل 

دمار جزء من املبىن كان ُمعداً ليكون املعهد التقاين الطيب.  
صور تظهر آاثر الدمار يف بناء املشفى

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=51&token=KKhLLt9aYv8XnJfHMHBR8E5XeEae1k9B
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0VXlqbTluSFJNUnM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0WjRCZG1yNTExR2M
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPYks5MHhIX0lFcmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPYTl4MlRyRXJqdHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPR2ltX25TMmNBdEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0WTU1bHNhcGJQRlE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0YUNVY05uSkdHVGM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0YTVMZkVOUkdHX1k/view
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ابء: املراكز الطبية الواقعة يف املناطق اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش:
• حمافظة الرقة:

مدينة الرقة، تعرض املشفى الوطين يف املدينة لالستهداف مرتني:
احلادثة األوىل: الثالاثء 3/ تشرين الثاين/ 2015

أغار طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ على »املشفى الوطين العام« عدة مرات؛ ما أدى إىل تدمري قسم احلواضن والكلى والعناية املشددة 
وخروج املشفى عن العمل بشكل هنائي.

احلادثة الثانية: السبت 16/ كانون الثاين/ 2016
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي بصاروخني املشفى الوطين الواقع وسط مدينة الرقة، سقط أحد الصاروخني يف حديقة املشفى؛ ما تسبب ابندالع 

حريق فيها، بينما سقط الثاين قرب املبىن الشمايل للمشفى؛ ما أدى إىل حتطم زجاجه.

مدينة الرقة، السبت 16/ كانون الثاين/ 2016
 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ بنك الدم الواقع يف شارع املالكي ابلقرب من حي الشراكسة يف مدينة الرقة؛ ما أدى إىل حدوث 

أضرار مادية متوسطة يف املبىن.

مدينة الرقة، السبت 16/ كانون الثاين/ 2016
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي بصاروخني مشفى املواساة الواقع قرب املشفى الوطين وسط مدينة الرقة اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى 

إىل دمار جزئي يف سور املشفى اخلارجي وحتطم زجاج النوافذ واألبواب. 

مدينة الرقة، اجلمعة 22/ كانون الثاين/ 2016
قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ مشفى السالم يف شارع 23 شباط مبدينة الرقة، ما أدى إىل إصابة بناء املشفى أبضرار مادية 

متوسطة.

مدينة الرقة، اجلمعة 22/ كانون الثاين/ 2016 
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مشفى األطفال يف شارع عدانن املالكي مبدينة الرقة، ما أدى إىل دمار كبري بواجهة املشفى وحتطم 

زجاجه، إن تنظيم داعش كان قد أغلق املشفى منذ عام 2015.

مدينة الرقة، السبت 23/ كانون الثاين/ 2016
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مبىن العيادات الشاملة يف الشارع العام وسط مدينة الرقة، ما أدى إىل إصابة املبىن أبضرار مادية 

كبرية وخروجه عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B8SHN2UIyso6ZDN6QXk3U2tuNHc/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B8SHN2UIyso6LVRrUFpwY09xRnM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6LVpaTGQtWnpITlU/view?usp=sharing
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• حمافظة دير الزور:
بلدة الكسرة، األربعاء 20/ كانون الثاين/ 2016

قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخني على املشفى امليداين يف بلدة الكسرة؛ ما أدى إىل إصابة بناء املشفى أبضرار مادية كبرية ودمار 
جزئي بسورها.

بلدة اخلريطة، اخلميس 21/ كانون الثاين/ 2016
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخني على املشفى امليداين يف البلدة؛ ما تسبب ابهنيار جزء من جدار املشفى اخللفي وتضرر بنائه ومواد 

إكسائه بشكل متوسط.

• حمافظة محص:
مدينة تدمر، اخلميس5/ تشرين الثاين/ 2015

قصف طريان حريب يزعم أنه روسي مبىن بنك الدم الواقع شرق مشفى تدمر الوطين؛ ما أدى إىل تضرره بشكل كبري. 

مدينة تدمر، السبت 7/ تشرين الثاين/ 2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي مشفى تدمر الوطين؛ ما أدى إىل دمار 3 جدران يف قسم اإلسعاف. إضافة إىل تضرر جدار املشفى الغريب.

رابعًا: االستنتاجات القانونية والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

القاضيان بوقف اهلجمات  التشكيك قرار جملس األمن رقم 2139 وقرار جملس األمن رقم 2254  النظام الروسي بشكل ال يقبل  1. خرق 
العشوائية، وأيضاً انتهك عرب جرمية القتل العمد املادة الثامن من قانون روما األساسي، ما ُيشكل جرائم حرب.

2.    نؤكد على أن القصف الوارد يف التقرير قد استهدف أفراداً مدنيني عزل، وابلتايل فإن القوات الروسية انتهكت أحكام القانون الدويل حلقوق 
اإلنسان الذي يمي احلق يف احلياة. إضافة إىل أهنا ارتكبت يف ظل نزاع مسلح غري دويل فهي ترقى إىل جرمية حرب، وقد توفرت فيها األركان كافة.
3.    إن اهلجمات الواردة يف التقرير واليت قام هبا النظام الروسي تعترب مبثابة انتهاك للقانون اإلنساين الدويل العريف، ذلك أن القذائف قد أطلقت 

على مناطق مأهولة ابلسكان ومل توجه إىل هدف عسكري حمدد.
4.   إن عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية يف حدوث خسائر طالت أرواح املدنيني أو إحلاق إصاابت هبم أو يف إحلاق الضرر الكبري 

ابألعيان املدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً حتمل على االعتقاد أبن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن ابلفائدة العسكرية املرجوة.

التوصيات:
إىل جملس األمن:

•  يتوجب على جملس األمن اختاذ إجراءات إضافية بعد مرور قرابة عامني على القرار رقم 2139 وال يوجد التزامات بوقف عمليات القصف 
العشوائي، وجيب أن يلتزم هبا مجيع أطراف النزاع، إىل جانب االلتزام بقواعد القانون الدويل اإلنساين.

• جيب إحالة امللف السوري إىل احملكمة اجلنائية الدولية وحماسبة مجيع املتورطني، مبا فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه ابرتكاب جرائم حرب.
• إحالل األمن والسالم وتطبيق مبدأ مسؤولية محاية املدنيني، حلفظ أرواح السوريني وتراثهم وفنوهنم من الدمار والنهب والتخريب. 

• توسيع العقوابت لتشمل النظام الروسي والنظام اإليراين املتورطني بشكل مباشر يف ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية ضد الشعب السوري.

http://www.sn4hr.org
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إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
على املفوضة السامية أن تقدم تقريراً إىل جملس حقوق اإلنسان وغريه من هيئات األمم املتحدة عن هذه اجملزرة حتديداً، ابعتبارها نفذت من قبل 

قوات نعتقد أهنا روسية.

إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظل انقسام جملس األمن وشلله الكامل، يتوجب التحرك على املستوى الوطين واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشعب السوري، ويتجلى ذلك 
يف محايته من عمليات القتل اليومي ورفع احلصار، وزايدة جرعات الدعم املقدمة على الصعيد اإلغاثي. والسعي إىل ممارسة الوالية القضائية العاملية 

بشأن هذه اجلرائم أمام احملاكم الوطنية، يف حماكمات عادلة جلميع األشخاص املتورطني.
• دعت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مراراً وتكراراً يف عشرات الدراسات والتقارير وابعتبارها عضو يف التحالف الدويل، إىل تطبيق مبدأ مسؤولية 
احلماية )ICRtoP(، وقد مت استنفاذ اخلطوات السياسية عرب اتفاقية اجلامعة العربية مث خطة السيد كويف عنان، وابلتايل البد بعد تلك الفرتة 
من اللجوء إىل الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية احلماية )R2P(، الذي أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة، ومازال جملس األمن يعرقل محاية 

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

• السعي من أجل إحقاق العدالة واحملاسبة يف سوراي عرب اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملس حقوق اإلنسان، واستخدام مبدأ الوالية القضائية 
العاملية.

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

http://www.sn4hr.org

