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تقرير يوثق االنتهاكات التي مارسها 
الحلف الروسي السوري منذ 15 كانون 

األول في شمال غرب سوريا وكثير منها 
يشكل جرائم حرب

مقتل 86 مدنيا وقصف طرق النزوح 
9 مرات وقصف 3 مخيمات للنازحين، 

وارتكاب مجزرة في أثناء الهدنة التي 
أعلنتها أوتشا

الجمعة 27 كانون األول 2019
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احملتوى:
أواًل: مقدمة ومنهجية.

اثنياً: روسيا والصني تستخدمان حقَّ النقض ضدَّ متديد قرار جملس األمن القاضي إبدخال املساعدات عرب احلدود.

اثلثاً: موجة النزوح من مدينة معرة النعمان وريفها ُتضاعف تراكم النازحني يف مناطق حمدودة وسط غياب كبري للمساعدات 
اإلغاثية.

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

خامساً: بعد إبالغ مكتب الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة عن هدنة، قوات احللف الروسي السوري خترق اهلدنة 14 
مرة، أحد اخلروقات أسفر عن جمرزة حبق النازحني.

سادساً: خريطة ُتظهر تقدم قوات النظام السوري وحلفائه منذ 15 حىت 26/ كانون األول/ 2019.

سابعاً: أبرز حوادث انتهاكات قوات احللف الروسي السوري يف محلتها العسكرية األخرية على مشال غرب سوراي

اثمناً: التوصيف القانوين والتوصيات.

أواًل: مقدمة ومنهجية:
منذ 26/ نيسان/ 2019 بدأت محلة عسكرية لقوات احللف الروسي السوري هبدف السيطرة على ما مسي »منطقة خفض 
التصعيــد الرابعــة«، ومصطلح »مناطــق خفــض التصعيــد« يُناقــض احلقيقــة، حيــث أهنــا كانــت مناطــق عمليــات تصعيــد واســعة 
جــداً، أدت إىل ســيطرة النظــام الســوري وروســيا عليهــا الواحــدة تلــو األخــرى، ووصــل الــدور إىل منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة 
واألخــرية، وكان اتفــاق خفــض التصعيــد الــذي دخــل حيِّــز التنفيــذ يف أيلــول/ 2017، جمــرد حــرب علــى ورق، وحنــن نتحــدث عــن 
االتفاقيــات املعلنــة، أمــا الصفقــات غــري املعلنــة الــي تتــم دون إعــالن فهــذه حباجــة إىل حتقيقــات خاصــة هبــدف الكشــف عنهــا، 
ومنــذ نيســان 2019 حــىت اآلن اســتمرت قــوات النظــام الروســي والســوري بشــنِّ محــالت عســكرية عــدة؛ أســفرت عــن قضــم 
مناطــق واســعة مبــا فيهــا مــن بلــدات وقــرى، كان آخرهــا احلملــة الــي متــت مبوجبهــا الســيطرة علــى مدينــة خــان شــيخون ومــا حوهلــا، 
ومــن بعــد الســيطرة علــى خــان شــيخون انتقــل الطــريان احلــريب لقصــف املــدن والبلــدات التاليــة فقصــف علــى ســبيل املثــال: القســم 

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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اجلنــويب والغــريب مــن مدينــة معــرة النعمــان وقصــف مدينــة كفــر نبــل وغريهــا مــن املــدن والبلــدات علــى مــدى الشــهرين املاضيــني 
بشــكل شــبه يومــي لتخويــف الســكان ودفعهــم حنــو التشــرد، ومنــذ نيســان حــىت اتريــخ كتابــة هــذا التقريــر يكــون النظــام الســوري 
قــد ســيطر علــى قرابــة 20 % مــن مســاحة منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة. وكنــا قــد واكبنــا هــذه احلملــة العســكرية مــن خــالل 
تقاريــر عــدة توثِـّـق أبــرز االنتهــاكات املرتكبــة خالهلــا ومــا رافقهــا مــن جمــازر واعتــداءات علــى املنشــآت الطبيــة ومراكــز الدفــاع املــدين 

وأبــرز األســلحة املســتخدمة خالهلــا ومــا جنــم عنهــا مــن دمــار.

وعلى الرغم من انعقاد جلســات اللجنة الدســتورية )اجتماع اللجنة املوســعة 30/ تشــرين األول - 1/ تشــرين الثاين، واجتماع 
اللجنــة املصغــرة األول بــني 4 - 8/ تشــرين الثــاين، واالجتمــاع الثــاين بــني 25 - 30/ تشــرين الثــاين( إال أن روســيا والنظــام 
الســوري اســتمرا يف عمليــات قصــف عنيــف ابلتــوازي مــع تلــك اجللســات غــري آهبــني هبــا؛ ســعياً حنــو فــرض أمــر واقــع علــى األرض، 
وحتقيقــاً للهــدف النهائــي وهــو احلســم العســكري، وإهنــاء أي حــل سياســي وبقــاء حكــم نظــام عائلــة األســد، وكنــا قــد وثقنــا أبــرز 

االنتهــاكات املرتكبــة يف تلــك املــدة.

تزامنــاً مــع انعقــاد اجلولــة الرابعــة عشــر ملباحثــات أســتاان حــول ســوراي يف العاصمــة الكازخيــة نــور ســلطان )10 - 11/ كانــون 
األول( شــهدت املنطقة توقفاً شــبه كامل لغارات ســالح اجلو الروســي والســوري اســتمرَّ ذلك منذ 8 حىت 15/ كانون األول.
لكننــا يف 15/ كانــون األول ســجلنا بدايــة حلملــة عســكرية جديــدة هتــدف إىل الســيطرة علــى مدينــة معــرة النعمــان ومــا حوهلــا، 
وقــد طبقــت فيهــا القــوات الروســية التكتيــك ذاتــه الــذي اتبعتــه لــدى ســيطرهتا علــى خــان شــيخون، وهــو القصــف العنيــف 
والكثيــف علــى غــرار منــوذج غــروزين عــرب تدمــري أكــرب قــدر ممكــن مــن منــازل املدنيــني وإرهاهبــم ودفعهــم لالستســالم والرَّحيــل.

 
يف 17/ كانــون األول دعــا ســتيفان دوجاريــك، املتحــدث ابســم األمــم املتحــدة، مجيــع أطــراف النــزاع إىل بــذل قصــارى جهدهــم 
لضمــان ســالمة وأمــن املدنيــني خــالل العمليــات العســكرية وااللتــزام الصــارم مببــادئ القانــون اإلنســاين الــدويل املتمثلــة يف التمييــز 

والتناســب واالحتياطــات.
 

يف 18/ كانــون األول أدانــت الســيدة جنــاة رشــدي، كبــرية مستشــاري الشــؤون اإلنســانية ملبعــوث األمــم املتحــدة اخلــاص إىل 
ســوراي، تكثيــف األعمــال القتاليــة يف مشــال غــرب ســوراي، ال ســيما القصــف اجلــوي واالســتخدام املبلــغ عنــه للرباميــل املتفجــرة؛ مــا 

أســفر عــن مقتــل عشــرات املدنيــني مبــن فيهــم النســاء واألطفــال.
 

يف 23/ كانــون األول، صــرح املتحــدث ابســم األمــني العــام لألمــم املتحــدة عــن قلــق األمــني العــام إزاء التصعيــد العســكري يف 
مشــال غــرب ســوراي، ودعوتــه إىل وقــف فــوري لألعمــال القتاليــة.

 
 

http://sn4hr.org/arabic/?p=11345
http://sn4hr.org/arabic/?p=11189
http://sn4hr.org/arabic/?p=11426
http://sn4hr.org/arabic/?p=11539
http://sn4hr.org/arabic/?p=11463
http://sn4hr.org/arabic/?p=11699
http://sn4hr.org/arabic/?p=11771
http://sn4hr.org/arabic/?p=11699
https://news.un.org/ar/story/2019/12/1045611
https://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/E25502A282C7A2BEC12584D40043CBD1?OpenDocument
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-12-23/statement-attributable-the-spokesman-for-the-secretary-general-syria
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 يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“ُتصــادف هــذه األايم الذكــرى الســنوية الثالثــة لتشــريد قــوات احللــف الروســي الســوري عشــرات آالف املدنيــني مــن 
أحيــاء حلــب الشــرقية، ويقــوم احللــف ذاتــه بتشــريد أهــايل معــرة النعمــان ومــا حوهلــا، ملــاذا يهــرب كل مــن يتمكــن 
مــن ذلــك ويــرك منزلــه وفرشــه ودكانــه إال ألنــه ال يتوقــع مــن هــذه القــوات ســوى القتــل أو التجنيــد اإلجبــاري أو 
اإلذالل، كمــا أن 95 % مــن جممــل النازحــني مل يعــودوا إىل مناطقهــم فمــا زالــت داراي والغوطــة وغريهــا مــن املناطــق 
الــي ســيطرت عليهــا تلــك القــوات شــبه خاليــة، ال ميكــن ختيُّــل عــودة آمنــة وطوعيــة للنازحــني والالجئــني طاملــا بقــي 

النظــام احلــايل قائمــاً ودون حصــول تغيــري سياســي حنــو الدميقراطيــة واحملاســبة”.

منهجية:
يســتعرض هــذا التقرير حصيلــة أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان إثــَر تصعيــد قــوات احللــف الروســي الســوري العســكري علــى مشــال 
غــرب ســوراي منــذ 15 حــىت 26/ كانــون األول/ 2019. وُيســلِّط الضــوء علــى موجــة النــزوح األخــرية مــن مدينــة معــرة النعمــان 
واســتهداف قوات احللف الروســي الســوري للنازحني يف أثناء نزوحهم، كما يســتعرض تفاصيل جمزرة وقعت جراء هجوم جوي 
للقــوات الروســية علــى خميــم عشــوائي يف قريــة جــوابس يف ريــف إدلــب الشــرقي، بعــد تعميــم أوتشــا عــن هدنــة إنســانية يف املنطقــة.

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 مثــاين ســنوات. ونســتعرض يف هــذا التقريــر ســبع رواايت حصلنــا عليها عــرب حديــث مباشــر مــع شــهود أو انجــني وليســت 
مأخــوذة 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
 

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 الضحــااي.
 

1 »منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان«، الشبكة السورية حلقوق اإلنسان،

> > http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf<<

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــورة والصــور الــي ُنشــرت عــرب اإلنرنــت، أو الــي أرســلها لنــا نشــطاء 
حمليون عــرب الربيــد اإللكــروين أو برانمــج الســكايب أو عــرب منصــات التواصــل االجتماعــي، وأظهــرت مقاطــع مصــورة بثَّهــا 

انشــطون موقــع اهلجمــات وجثــَث الضحــااي واملصابــني وحجــم الدمــار الكبــري الــذي تســبَّبت بــه اهلجمــات.
وحنتفــظ بنســٍخ مــن مجيــع مقاطــع الفيديــو والصــور املذكــورة يف هــذا التَّقرير ضمــن قاعــدة بيــاانت إلكرونيــة ســرية، ونســٍخ 
احتياطيــة علــى أقــراٍص صلبــة، وابلرغــم مــن ذلــك ال ندَّعــي أننــا ُقمنــا بتوثيــق احلــاالت كافــة، ذلــك يف ظــلِّ احلظــر واملالحقــة مــن 

قبــل قــوات النظــام الســوري وبعــض اجملموعــات املســلحة األخــرى.
 

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: روسيا والصني تستخدمان حقَّ النقض ضدَّ متديد قرار جملس األمن القاضي إبدخال املساعدات عرب احلدود:
مل يقتصــر الدعــم الروســي للنظــام الســوري علــى القــوات العســكرية والطائــرات احلربيــة والذخــرية وتقــدمي اخلــرباء واالستشــاريني، بــل 
إن روســيا قــد اســتخدمت حــق النقــض 14 مــرة لصــاحل النظــام الســوري املتــورط ابرتــكاب مئــات اجلرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم 
احلــرب، وكان آخرهــا يف الـــ20 مــن الشــهر اجلــاري حيــث اســتخدمت كل مــن روســيا والصــني حــق النقــض الفيتــو ضــدَّ جتديــد 
قــرار جملــس األمــن رقــم 2449 الــذي يقتضــي علــى إعــادة تفويــض األمــم املتحــدة إبدخــال املســاعدات إىل ســوراي ابســتخدام 
املعابــر احلدوديــة الــي ال تســيطر عليهــا قــوات النظــام الســوري. والذي ينتهــي العمــل بــه يف 10/ كانــون الثــاين/ 2020، وهــذا 

ســوف يؤثــر علــى إغاثــة عشــرات آالف املدنيــني الذيــن هجَّرهــم قصــف قــوات النظــام الروســي والســوري..

وســوف ُيضع هذا الفيتو مكتب الشــؤون اإلنســانية يف األمم املتحدة ملزيد من االبتزاز والســرقات من قبل النظام الســوري غري 
احلريــص أو األمــني علــى توزيــع املســاعدات وفقــاً ملســتحقيها وللمناطــق األشــد تضــرراً، ومينحــه مزيــداً مــن التحكــم ابملســاعدات 
املقدمة إلغاثة الشــعب الســوري يف مشال غرب ســوراي واالســتفادة منها، مبعىن أن النظام الســوري املتســبب األساســي يف تشــريد 
الشــعب الســوري يف مشــال غــرب ســوراي ســوف يســتفيد مــادايً ومعنــوايً مــن هــذا التشــريد واالنتهــاكات، الــي تســبَّب هبــا؛ ممــا 
يشــجعه علــى ارتــكاب املزيــد منهــا، والتفاخــر هبــا، وهــذا يعــي أن الشــعب الســوري ابت يضــع ومنــذ ســنوات ملنطــق سياســية 
املافيــات والعصــاابت املارقــة عــرب الفيتــو الروســي الصيــي، وهــذا أكــرب خطــر علــى القانــون الــدويل وجيــب علــى مجيــع احلقوقيــني 

حــول العــامل مناصــرة قضيــة الشــعب الســوري يف هــذا اجملــال حتديــداً.

https://www.un.org/press/en/2019/sc14066.doc.htm
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اثلثــاً: موجــة النــزوح مــن مدينــة معــرة النعمــان وريفهــا ُتضاعــف تراكــم النازحــني يف مناطــق حمــدودة وســط غيــاب كبــر 
اإلغاثيــة: للمســاعدات 

تقــع انحيــة معــرة النعمــان )مدينــة معــرة النعمــان وريفهــا( جنــوب حمافظــة إدلــب، وتبلــغ مســاحتها قرابــة 500 كيلــو مــر مربــع 
وتضــم العديــد مــن البلــدات والقــرى كجرجنــاز وكفرومــة وتلمنــس ومعرشــورين، اكتســبت هــذه املنطقــة أمهيتهــا االســراتيجية 
نتيجــة مــرور الطريــق الــدويل دمشــق حلب M5 عربهــا. خضعــت املنطقــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة منــذ هنايــة عــام 
2014، ويقطــن يف مدينــة معــرة النعمــان وريفهــا قرابــة 65 ألــف مــدين، معظمهــم انزحــون إليهــا مــن مناطــق أخــرى كمحافظــة 

محــاة وبشــكل خــاص ريفهــا الشــمايل، وحمافظــة محــص والغوطــة الشــرقية مبحافظــة ريــف دمشــق.
مــع ازدايد وحشــية القصــف عــدمي التمييــز بــني املدنيــني واملقاتلــني واســتهداف أحيــاء مدنيــة بشــكل واســع؛ اضطــر آالف املدنيــني 
إىل مغــادرة املنطقــة علــى الرغــم مــن عــدم توفــر وســائل نقــل للمغــادرة، واضطــر البعــض منهــم للفــرار ســرياً علــى األقــدام، وقــد عــاد 
البعــض مــن هــؤالء إىل منازهلــم نظــراً لعــدم حصوهلــم علــى خيــام أو أماكــن لإلقامــة، فقــد امتــألت املــدارس وأماكــن العبــادة ومل 

يعــد هنــاك متســع للمزيــد مــن النازحــني، فعــاد هــؤالء رغــم ختوفهــم مــن إمكانيــة تعرضهــم لقصــف عشــوائي يتســبَّب يف مقتلهــم.
 

انزحون من منطقة معرة النعمان إىل الشمال السوري على الطريق الدويل إدلب - ابب اهلوى - 24/ كانون األول/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1eAghK9YXQaEzLzYTuCumIHe8Wupq5Gvz/view
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يقــول كــرمي الصــاحل الباحــث امليــداين يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بعــد مقابلتــه عــدداً كبــرياً مــن النازحــني واالســتماع إىل 
شــهاداهتم: »منــذ شــهرين تشــهد املنطقــة محــات نــزوح ســواء مجاعيــة أو بشــكل فــردي، حــى مل يتبقــى إال العاجزيــن عــن 
التنقــل بســبب الظــروف االقتصاديــة الصعبــة وافتقارهــم لوســائل نقــل، أو عجزهــم عــن أتمــني ســكن بديــل، لكــن احلملــة 
األخــرة أجربهتــم علــى النــزوح وقــد خــرج بعضهــم علــى دراجــات انريــة أو ســراً علــى األقــدام، ومنهــم مــن انتظــر وصــول 
األفــراد واملنظمــات الــي عملــت علــى نقلهــم. يف 20/ كانــون األول ذهبــت مــع بعــض األشــخاص بســياراتنا إىل مدينــة 
معــرة النعمــان للمســامهة يف نقــل األهــايل. ال ميكــن وصــف الوضــع هنــاك فالنــاس يف الشــوارع ال حيملــون إال اليســر اليســر 
مــن متاعهــم وحياولــون الصعــود أبيــة آليــة ممكنــة« ُيضيــف كــرمي: »تكمــن املعــاانة أيضــاً يف عــدم وجــود مســاكن جاهــزة تتســع 
هلــم يف ظــلِّ ظــروف مناخيــة ســيئة، الكارثــة اإلنســانية احلاليــة تتجــاوز إمــكاانت املنظمــات واهليئــات اخلريــة املوجــودة علــى 

األرض وال بــدَّ مــن جهــود دوليــة ختفــف مــن أثــر هــذه املأســاة«.
 

تلعــب املنظمــات احملليــة واهليئــات اخلرييــة الــدوَر األكــرب يف اتمــني أماكــن إلقامــة النازحــني اجلــدد حيــث مت حتويــل العديــد مــن 
املســاجد واملــدارس والصــاالت واألبنيــة غــري اجملهــزة إىل أماكــن إلقامــة النازحــني اجلــدد، الذيــن مُيثِّــل األطفــال والنســاء وكبــار الســن 
نســبة كبــرية منهــم، ويقــع علــى عاتــق تلــك املنظمــات واهليئــات أتمــني معظــم أساســيات احليــاة ال ســيما الغــذاء والــدواء ومــواد 

التدفئــة.
  

رابعــاً: حصيلــة أبــرز انتهــاكات قــوات احللــف الروســي الســوري إثــَر تصعيــده العســكري األخــر يف مشــال غــرب ســوراي، 
حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان:

ألف: القتل خارج نطاق القانون:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 86 مدنيــاً، بينهــم 21 طفــاًل و18 ســيدة )أنثــى ابلغــة( علــى يــد قــوات احللــف 
الســوري الروســي يف مشــال غــرب ســوراي، وارتــكاب مــا ال يقــل عــن 6 جمــازر، منــذ 15 حــىت 26/ كانــون األول/ 2019، 

توزعــت علــى النحــو التــايل:
- قوات النظام السوري: 42 مدنياً، بينهم 10 طفاًل و11 سيدة، وارتكبت 4 جمزرة

- القوات الروسية: 44 مدنياً، بينهم 11 طفاًل و7 سيدة، وارتكبت 2 جمزرة 

ابء: حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنية:
ســجَّل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 47 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة علــى يــد قــوات 
احللف الروسي السوري يف مناطق مشال غرب سوراي، منذ 15 حىت 26/ كانون األول/ 2019ـ، كان من بينها 9 حوادث 
اعتــداء علــى مــدارس، و2 علــى منشــآت طبيــة، و13 علــى أماكــن عبــادة، و6 علــى أســواق، و2 علــى مراكــز اتبعــة للدفــاع 
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املــدين )منشــآت وآليات(، توزعــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى النحــو التــايل:
- قوات النظام السوري: 38 حادثة اعتداء، بينها 6 على مدارس، و2 على منشآت طبية، و12 على أماكن عبادة، و6 

   على أسواق، و2 على مراكز اتبعة للدفاع املدين )منشآت وآليات(.
- القوات الروسية: 9 حوادث اعتداء، بينها 3 على مدارس، و1 على مكان عبادة.

اتء: استخدام األسلحة العشوائية وغر املشروعة:
ســجَّلنا مــا ال يقــل عــن 248 برميــاًل متفجــراً ألقاهــا طــريان النظــام الســوري املروحــي واثبــت اجلنــاح منــذ 15 حــىت 26/ كانــون 

األول/ 2019.

اثء: استهداف احللف الروسي السوري 9 مرات طرَق خروج النازحني، و3 مرات خياماً لنازحني:
لقــد عرقلــت قــوات احللــف الروســي الســوري حركــة النازحــني؛ هبــدف تعريضهــم إىل مزيــد مــن الصعــوابت واإلذالل، كان ذلــك 
يف معظــم األوقــات عــرب اســتهداف الطــريان احلــريب الطــرق الرئيســة املكتظــة ابآلليــات الــي حتمــل عشــرات آالف النازحــني 
ابلرشاشــات. وثَّــق فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف املــدة الــي يغطيهــا التقريــر مــا ال يقــل عــن 9 حــوادث اعتــداء علــى 

الطــرق الرئيســة الــي يســلكها النازحــون؛ مــا أجــرب األهــايل علــى ســلك الطــرق الفرعيــة واخلــروج عربهــا ليــاًل.
إضافــة إىل قصــف الطــرق الــي ســوف يســتخدمها النازحــون للهــروب مــن جحيــم القصــف، قامــت قــوات احللــف الروســي الســوري 
بقصف جتمعــات خيــام عشــوائية للنازحــني؛ هبــدف توجيــه رســالة مالحقــة وإرهــاب حــىت بعــد اخلــروج والتشــريد، وقــد وثَّــق فريــق 
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف املــدة الــي يغطيهــا التقريــر ثالثــة حــوادث هامجــت فيهــا قــوات احللــف الروســي الســوري 

جتمعــات خيــام عشــوائية تــؤوي انزحــني.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع عــدد مــن أهــايل معــرة النعمــان، ونعــرض شــهادة الناشــط امليــداين عمــران قيطــاز2 ، 
الــذي قــال فيهــا: »الوضــع يف املدينــة يف غايــة الســوء، فالقصــف ال يهــدأ واألهــايل قــد جتمعــوا يف الشــوارع ينتظــرون مــن 
أييت لُيِقلَُّهــم خارجهــا؛ نظــراً لــردي وضعهــم املــادي. بعضهــم خــرج وعــاد مــرة اثنيــة حيــث مل جيــدوا مــأوًى يلجــؤون إليــه يف 
ظــلِّ الــربد القــارس« أضــاف عمــران: »القصــف يطــال حــى النازحــني يف أثنــاء نزوحهــم، فمنــذ قليــل قصــف الطــران الروســي 
انزحــني يســتقلون ســيارة علــى األوتســراد الــدويل ابلقــرب مــن مشــفى املعــرة، حتولــوا إىل أشــاء، ومل يتــم التعــرف عليهــم 

حــى اآلن«.

2 عرب موقع التواصل االجتماعي فيسبوك يف 22/ كانون األول/ 2019
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خامســاً: بعــد إبــاغ مكتــب الشــؤون اإلنســانية التابــع لألمــم املتحــدة عــن هدنــة، قــوات احللــف الروســي الســوري ختــرق 
اهلدنــة 14 مــرة، أحــد اخلروقــات أســفر عــن جمــرزة حبــق النازحــني:

يف الســاعات األوىل من يوم 24/ كانون األول أرســل مكتب تنســيق الشــؤون اإلنســانية التابع لألمم املتحدة )أوتشــا( يف تركيا 
بريــداً إلكرونيــاً ابللغــة اإلنكليزيــة إىل املنظمــات العاملــة يف إدلــب، يقــول فيــه: 

»إنــه متّكــَن مــن احلصــول علــى موافقــة علــى إيقــاف مؤقــت الســتهداف طريقــني رئيســني يف حمافظــة إدلــب؛ األول هــو 
الطريــق الدويل M5 الواصــل مــن مدينــة معــرة النعمــان إىل مدينــة ســراقب، والثــاين هــو الطريــق الواصــل مــن مدينــة معــرة 
النعمــان إىل مدينــة أرحيــا، ذلــك حــى الســاعة السادســة مــن مســاء اليــوم، ودعــا إىل تعميــم هــذه املعلومــات ليتســى ألكــرب 

قــدر مــن املدنيــني االســتفادة مــن هــذه اهلدنــة والنــزوح بعيــداً عــن املناطــق املســتهدفة«.

ُنشــري إىل أهنــا املــرة األوىل الــي تُعلــن فيهــا أوتشــا عــن هدنــة إنســانية عــن طريــق الربيــد اإللكــروين فقــط، وابللغــة اإلنكليزيــة، 
ويُفــرض أن املخاطَبــون هــم مــن الســوريني ولغتهــم األصليــة هــي العربيــة، كمــا أنَّ أوتشــا مل توضــح عــن تفاصيــل االتفــاق أو 

اإلعــالن عنــه عــرب معرفاهتــا، وهــذا ابلتأكيــد حــدَّ مــن وصولــه إىل شــرائح أوســع وجعــل وصولــه إىل فئــة حمــدودة.

انزحون من منطقة معرة النعمان ابجتاه الشمال السوري يف أثناء عبورهم قرية حزانو - 24/ كانون األول/ 2019

https://drive.google.com/open?id=1Sxv4eZu6HV6mjPQIEcUyz-JytxHHPsQf
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مل حيــرم احللــف الروســي الســوري هــذه اهلدنــة املعلنــة، فقــد رصــد فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا اليقــل عــن 14 
هجومــاً جــوايً وأرضيــاً لقــوات احللــف الروســي الســوري مجيعهــا نـُفِّــذت يف غضــون مــدة اهلدنــة املعلــن عنهــا.

كان مــن أبــرز تلــك اهلجمــات: هجومــان جــواين لقــوات النظــام الســوري علــى الطريقــني املشــمولني ابهلدنــة، األول كان قرابــة 
الســاعة 10:23 علــى الطريــق الــدويل M5 قــرب قريــة اببيــال، مشــال مدينــة معــرة النعمــان، والثــاين: قرابــة الســاعة 12:05 قــرب 

قريــة حنتوتــني علــى الطريــق الواصــل بــني مدينــي معــرة النعمــان وأرحيــا.

أمــا أكــرب خــرق للهدنــة وأفظــع االنتهــاكات فقــد وقــع علــى يــد القــوات الروســية الــي قصفــت طائراهتــا جتمعــاً خليــام انزحــني قــرب 
الطريــق الــدويل M5 يف قريــة جــوابس الــي تقــع جنــوب مدينــة ســراقب؛ أســفر اهلجــوم عــن جمــزرة كان ضحاايهــا انزحــون، وفيمــا 

يلــي توثيــق لتفاصيــل تلــك اجملــزرة:
أصــاب  نعتقد أنه روســي صاروخني  طــريان  قصــف  األول  كانــون   /24 الثــالاثء  يــوم  مــن   09:29 الســاعة  قرابــة 
للنازحــني )مؤلــف مــن قرابــة 25 خيمــة(، يف األطــراف اجلنوبيــة لقرية جوابس جنوب مدينة ســراقب أحدمها خميماً عشــوائياً 
بريف حمافظة إدلب الشــرقي؛ فيما أصــاب الصــاروخ الثــاين املدرســة اإلعداديــة املالصقــة للمخيم؛ ما أدى إىل مقتل 10 مدنيــني، 

معظمهم من عائلة واحدة، بينهــم 5 أطفــال )3 ذكــور، و2 مــن اإلانث( و4 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، إضافــة إىل دمــار 5 خيــام، 
كمــا أدى القصــف إىل هتــدم جــزء مــن ســور املدرســة وأضــرار ماديــة كبــرية يف مــواد إكســاء املدرســة وأاثثها. ختضع قرية جــوابس 

لسيطرة مشركة بني فصائل يف املعارضة املسلحة وهيئة حترير الشــام وقت احلادثة. 
ُنشــري إىل أن املخيــم العشــوائي يقــع علــى بعــد قرابــة 2.3 كــم عــن طريــق دمشــق حلــب الدويل M5 املشــمول ابهلدنــة اإلنســانية 

الــي عمَّمتهــا أوتشــا علــى املنظمــات احملليــة لتســهيل خــروج املدنيــني مــن املنطقــة.

طفان من ضحااي اجملزرة الي ارتكبتها القوات الروسية يف جتمع خيام عشوائي يف قرية 
جوابس/ إدلب - 24/ كانون األول/ 2019

أمساء الضحااي

https://drive.google.com/open?id=19vY9v528TIgPrqzHPI_Qw_zlrEwHHlVX
https://drive.google.com/open?id=19vY9v528TIgPrqzHPI_Qw_zlrEwHHlVX
https://drive.google.com/open?id=1jv8ZfLn_H08aEnBX8nodISKLGE0PTGOj
https://drive.google.com/open?id=1jv8ZfLn_H08aEnBX8nodISKLGE0PTGOj
https://drive.google.com/open?id=1kjHp4u2Y4rRttVqdAVd7r9x6-XkGSrq5
https://drive.google.com/open?id=1kjHp4u2Y4rRttVqdAVd7r9x6-XkGSrq5
https://drive.google.com/open?id=1v1lMqw5mvQuw7spLk27OVl_ALUt3G7-k
https://drive.google.com/open?id=1v1lMqw5mvQuw7spLk27OVl_ALUt3G7-k
https://drive.google.com/open?id=1n9YHbalNPeiBBbfHneOAK_HqXNPQhsbq
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EfNKZjbY4Y9PiNjYystRHnkBi1Q6ByNL2LwEjHmrrgxGTQ?e=7cqCKO
https://drive.google.com/open?id=1uhN7IZXhsptxkSjHNb2GyMsN5XW9hEEf
https://drive.google.com/open?id=1cJfPpTMPSlmC5lE4VdZyC-Ep1oBPbcn4
https://drive.google.com/open?id=1nPIedAgOVFpn_VrFH4-Ek-JIVvS2FIpJ
https://drive.google.com/open?id=1nPIedAgOVFpn_VrFH4-Ek-JIVvS2FIpJ
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خريطة تظهر موقع اجملزرة الي ارتكبتها القوات الروسية يف قرية جوابس بريف إدلب الشرقي يف 24/ كانون األول/ 2019:

https://drive.google.com/open?id=18UQJ1Q3rk62jqSoVzSGsqfsGD1e3uuLz
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تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع حســني عبســي القــدور3، املكلَّــف إبدارة اجمللــس احمللــي يف قريــة جــوابس، وأخــربان 
أنــه كان يف منزلــه الــذي يبعــد قرابــة 800م عــن موقــع اجملــزرة وقــت حــدوث اهلجــوم: »فجــأة مسعــت دوي انفجــار عنيــف جــدًا، 
تســبَّب يف خلــع نوافــذ منــزيل، اعتقــدان بدايــة أن موقــع القصــف قريــب جــدًا، لكــن تبــنيَّ لنــا الحقــاً أنــه قــرب املدرســة 
اإلعداديــة، وصلــت إىل املــكان بعــد أن مت نقــل الشــهداء واملصابــني، الذيــن مت إســعافهم إىل مشــفى عــدي أبــو حســني، 

وشــاهدت مخــس خيــام متضــررة بشــكل كامــل، إضافــة إىل بعــض اخليــام املمزقــة«.

حتدثنــا إىل أســعد حــاج نعســان4، وهــو انشــط حملــي مــن أبنــاء قريــة جــوابس: »أثنــاء وجــودي يف القريــة صبــاح هــذا اليــوم، عمَّمــت 
املراصــد عــن حتليــق طــريان روســي يف األجــواء، مث عمَّمــت عــن تنفيــذه غــارة علــى طريــق داديــخ يف األطــراف اجلنوبيــة الغربيــة مــن 
القرية، قدَّرت على الفور أنَّ الغارة يف منطقة املدرســة اإلعدادية واملخيم املالصق هلا. توجهت مباشــرة إىل املكان حيث كانت 
ــنة كانــت هنــاك أنَّ القصــف  فــرق الدفــاع املــدين عمــل علــى إجــالء الشــهداء واجلرحــى« أضــاف أســعد: »أخربتــين ســيدة ُمسِّ
تســبَّب يف مقتــل عائلــة كاملــة ُجــلُّ أفرادهــا مــن األطفــال والنســاء، كمــا شــاهدت احلفــرة النامجــة عــن ســقوط الصــاروخ 

واألضــرار الكبــرة يف اخليــام جــراء القصــف« أخــربان أســعد أن ســكَّان املخيــم كانــوا يتجهــزون ملغادرتــه عنــد وقــوع اجملــزرة. 

مقطــع مصــوَّر يظهــر موقــع اجملــزرة الــي ارتكبتهــا القــوات الروســية يف قريــة جــوابس/ إدلــب يف 24/ كانــون األول/ 2019 
- الناشــط اإلعامــي حممــد بلعــاس

إبراهيــم أســعد عرســان5 -مــن أهــايل قريــة جــوابس، تواصلــت معــه الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، قــال إبراهيــم إنــه كان خــارج 
القريــة حلظــة اهلجــوم، ووصــل إىل املوقــع بعــد نصــف ســاعة: »لــدى وصــويل إىل املــكان شــاهدت موقــع ســقوط أحــد الصواريــخ 
بــني اخليــام – علــى بعــد قرابــة 20 مــر مــن املدرســة- الــذي تســبَّب يف دمــار ســتة خيــام واحــراق بعضهــا، بينمــا أصــاب 
الصــاروخ الثــاين ســور املدرســة، مجيــع الشــهداء أعرفهــم شــخصياً. مــن تبقــى مــن ســكان املخيــم كانــوا يُلمِلمــون مــا تبقــى 
مــن حاجياهتــم لينتقلــوا هبــا إىل مــكان آخــر« أكَّــد إبراهيــم خلــَو املنطقــة مــن أي وجــود عســكري، وأنَّ الطــريان الروســي هــو مــن 

نفَّــذ الغــارة وفــَق مــا بثَّتــه املراصــد عــرب القبضــات الالســلكية اخلاصــة هبــا.

3 عرب تطبيق واتساب يف 25/ كانون األول/ 2019

4 عرب تطبيق واتساب يف 25/ كانون األول/ 2019

5 عرب تطبيق واتساب يف 25/ كانون األول/ 2019

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/Ef2WyFe1MtZOqIuWn90d4hABrbmrdDKQRYxhYF-IQNEnKw?e=9absGH


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 12

سادساً: خريطة ُتظهر تقدم قوات النظام السوري وحلفائه منذ 15 حى 26/ كانون األول/ 2019:
ترافــق تكثيــف احلملــة العســكرية علــى ريفــي إدلــب الشــرقي واجلنــويب منــذ 15/ كانــون األول مــع تقــدُّم عســكري علــى األرض 
لقــوات النظــام الســوري وحلفائــه، حيــث ســيطر حــىت حلظــة إعــداد التقريــر علــى مــا ال يقــل عــن 30 قريــة وبلــدة، أبرزهــا بلــدة 
جرجنــاز حــىت ابتــت قواتــه علــى مقربــة حنــو بضعــة كيلــو مــرات مــن مدينــة معــرة النعمــان، وبلغــت مســاحة املنطقــة املَســْيَطِر عليهــا 
قرابــة 10 % مــن مســاحة األرض اخلاضعــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة وهيئــة حتريــر الشــام، واخلريطــة التاليــة 

ــح ذلــك:  توضِّ

https://drive.google.com/open?id=1ELaTK2G-Iq7C7ip2Vad-Z2zNq46wPhfx
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سابعاً: أبرز حوادث انتهاكات قوات احللف الروسي السوري يف محلتها العسكرية األخرة على مشال غرب سوراي:
ألف: القتل خارج نطاق القانون:

- قوات النظام السوري:
الثــالاثء 17/ كانــون األول/ 2019 قرابــة الســاعة 11:30 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح )Su-22( اتبــع لقــوات النظــام 
الســوري ابلصواريــخ الســوق الرئيــس وســط قريــة معصــران بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل مخســة مدنيــني دفعــة 
واحــدة، وإصابــة آخريــن جبــراح، إضافــة إىل دمــار متفــاوت يف عــدد مــن احملــالت التجاريــة وإصابــة مرافــق الســوق أبضــرار ماديــة 
كبــرية. نشــري إىل أنَّ قصفــاً مدفعيــاً مــن القــوات ذاهتــا اســتهدف القريــة تــال اهلجــوم اجلــوي مباشــرة؛ مــا تســبب يف مقتــل مدنيــني 
اثنــني، أحدمهــا ســيدة. ختضــع قريــة معصــران لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

الثــالاثء 17/ كانــون األول/ 2019 قرابــة الســاعة 15:45 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح )Su-24( اتبــع لقــوات النظــام 
الســوري صواريخ عدة على منطقة ظهرة تلمنس يف بلدة تلمنس بريف حمافظة إدلب الشــرقي؛ ما أدى إىل مقتل ســبعة مدنيني 
دفعــة واحــدة، معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 3 أطفــال )1 ذكــر، و2 أنثــى(، وســيداتن اثنتــان. ختضــع املنطقــة لســيطرة 

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

ضحااي إثر جمزرة ارتكبتها قوات النظام السوري يف بلدة تلمنس/ إدلب – 17/ كانون األول/ 2019

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EX-zXLtelqlBiEebH19JpBQBDsgnpW-k-UcGZq9O_KNXNg?e=uLoYmj
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EfDkad5-klpNsxXeGfYG3UsBV5gl2mN4zievT7FclNNfvg?e=N8g9rO
http://bit.ly/372fcnf
https://drive.google.com/file/d/1y3Jfyza3A8xEBjxIbFnfBoT7LPybCNGa/view
https://drive.google.com/file/d/17R14jB9Pgg1U505yhZeJZQNIaVvJOphN/view
https://drive.google.com/file/d/1hOEY_Lppn6atgHevjfC8nuSoIBOtHpTl/view
https://drive.google.com/file/d/1KcSUhZkXsMGRWXnaCNpu13hTOxcJnBZE/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EcvBIsFKdTVKmU6l5sslgKQBkU-vFvCbko7sLJ4-4uFlsw?e=wsun90
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EX-zXLtelqlBiEebH19JpBQBDsgnpW-k-UcGZq9O_KNXNg?e=uLoYmj
https://drive.google.com/open?id=10CfmoVWOMszfCGNFCZ2-iPneqBF3aeRP
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/Ea2Jf4xxXxlOj6reiwzx7W0Brc6tHdp1k8b517Ey0ABlyg?e=qdQeYz
http://bit.ly/2QeVoq5
https://drive.google.com/open?id=1yVPfVHEQiXoMbOdQzPvw3wlbzTUT9hjF
https://drive.google.com/open?id=1yVPfVHEQiXoMbOdQzPvw3wlbzTUT9hjF
https://drive.google.com/open?id=1QhhkluFjT3abMsMaJ24YfIkgehZ1HOkS
https://drive.google.com/open?id=1WOgKXPQqXuQ-5aSW_3JmofVd7kEcXj9r
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مســاء اخلميــس 19/ كانــون األول/ 2019 قصــف رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري بشــكل مكثــف مدينــة معــرة 
النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، حيــث أصابــت أحــد الصواريــخ منــزاًل؛ مــا أدى إىل مقتــل مخســة مدنيــني معظمهــم مــن 
عائلــة واحــدة، بينهــم طفلــة واحــدة وســيداتن اثنتــان، كمــا اســتهدف صــاروٌخ مدرســة حســن كامــل للتعليــم األساســي -املدعومــة 
مــن قبــل منظمــة Syria Relief-؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنائهــا وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة متوســطة، وســقط آخــٌر 
وســط ابحــة املســجد الكبــري األثــري الواقــع وســط معــرة النعمــان؛ مــا تســبب يف دمــار جزئــي يف الباحــة وإصابــة أاثث املســجد 
أبضــرار ماديــة بســيطة، نشــري إىل أّن هجمــات النظــام الســوري اجلويــة واألرضيــة الــي اســتهدفت مدينــة معــرة النعمــان وأطرافهــا 
خــالل هــذا اليــوم تســبَّبت أيضــاً يف مقتــل ثالثــة مدنيــني آخريــن، بينهــم طفلــة واحــدة وســيدة واحــدة، إضافــة إىل تضــرر مركزيــن 
اتبعــني ملنظمــات اجملتمــع املــدين. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت 

احلادثــة.

الطفلــة غــادة اخلمــرة قتلــت مــع والديهــا جــراء هجــوم أرضــي لقــوات النظــام الســوري علــى مدينــة معــرة النعمــان 
يف 19/ كانون األول/ 2019

- القوات الروسية:
اإلثنــني 16/ كانــون األول/ 2019 قرابــة الســاعة 12:30 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ منــازل يف 
قريــة معــر مشاريــن التابعــة ملنطقــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل ثالثــة مدنيــني مــن عائلــة واحــدة 
)طفلــة واحــدة وســيداتن اثنتــان(، وإصابــة عــدة مدنيــني آخريــن جبــراح. ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EV3G_p8NeYhDljM3KT5a6TABfZSAs5BrALdSMCPYyVWn7w?e=QNSocl
https://drive.google.com/file/d/1MFeiOkE1WeYn66Wyft6SpLJVsseC_aOW/view
http://bit.ly/2sTLC4E
https://drive.google.com/file/d/1qdMrZPBpFIEexdZzahBTXwfGEhLiZEXu/view
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الســبت 21/ كانــون األول/ 2019 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ منــزاًل يف قريــة الديــر الشــرقي 
بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل مــدين وزوجتــه، إضافــة إىل دمــار املنــزل بشــكل كامــل. ختضــع القريــة لســيطرة 

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

األحد 22/ كانون األول/ 2019 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روســي ابلصواريخ ســيارات وآليات يســتقلها انزحون 
علــى الطريــق الــدويل M5 مشــال مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل أربعــة مدنيــني، بينهــم أٌب 
وولديــه، وإصابــة آخريــن جبــراح، نشــري إىل أّن الطــريان ذاتــه قصــف أيضــاً نقطــة يتجمــع فيهــا انزحــون –مــن أهــايل معــرة النعمــان 
والقــرى احمليطــة هبــا ابنتظــار إخالئهــم إىل مناطــق أكثــر أمنــًا- يف مدينــة معــرة النعمــان، مــا أدى إصابــة عــدد منهــم جبــراح. ختضــع 

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

ضحااي إثر هجوم جوي روسي على سيارات تُقلُّ انزحني من معرة النعمان وريفها يف 22/ كانون األول/ 2019

األحــد 22/ كانــون األول/ 2019 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ مزرعــة تقــع علــى أطــراف قريــة 
معصــران بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل مخســة مدنيــني مــن عائلــة واحــدة. ختضــع املنطقــة لســيطرة مشــركة بــني 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

http://bit.ly/2KYKYZY
https://drive.google.com/open?id=1jfTq8xLUEYVvQQ6acgP_Wrrx49W70i7Z
https://drive.google.com/open?id=18kOBugjW96oKUSSpeVcyuUQq_n3F-Ne2
https://drive.google.com/open?id=1DNvzvmvdi_ugyHiKuLD2E5N94jinhONF
https://drive.google.com/open?id=14U0OxWow2Tp5W4anwi3j0n9zXni6dVlj
https://drive.google.com/open?id=1AP67iaST2VTiGJp3IxR0H6VLl7yuV7m3
https://drive.google.com/open?id=14U0OxWow2Tp5W4anwi3j0n9zXni6dVlj
https://drive.google.com/open?id=12fod7B9_KIM99DH9pP1MjSftvQJq4gXX
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ابء: حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنية:
- قوات النظام السوري:

اإلثنــني 16/ كانــون األول/ 2019 قرابــة الســاعة 17:30 ألقــى الطــريان املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري برميــاًل متفجــراً 
علــى مدرســة ذكــور معــر شــورين يف قريــة معــر شــورين بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي، ســقط الربميــل وســط ســاحة املدرســة؛ مــا 
أدى إىل دمــار جزئــي يف بنائهــا، وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة كبــرية. ختضــع قريــة معــر شــورين لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف 

املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

الثــالاثء 17/ كانــون األول/ 2019 قرابــة الســاعة 09:45 ألقــى الطــريان املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري أســطوانة 
ُمتفجــرة علــى مشــفى الشــهيد ميســر احلمــدو يف قريــة الغدفــة بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي، ســقطت األســطوانة علــى ســور 
املشــفى؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف بنائه وســوره، ُنشــري إىل أّن املشــفى تعّرض العتداءات عدة ســابقاً، وقد توقف عن العمل 
منــذ أزيــد مــن 20 يــوم، إثــر هجمــات قــوات احللــف الروســي الســوري املســتمرة علــى املنطقــة منــذ 26/ نيســان/ 2019. ختضــع 

قريــة الغدفــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

الثالاثء 17/ كانون األول/ 2019 قرابة الساعة 12:00 قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام السوري ابلصواريخ 
مصلى الســيدة فاطمة يف قرية معر مشارين بريف حمافظة إدلب الشــرقي؛ ما أدى إىل دمار بناء املصلى بشــكٍل كامل، وخروجه 

عن اخلدمة. ختضع قرية معر مشارين لســيطرة مشــركة بني فصائل يف املعارضة املســلحة وهيئة حترير الشــام وقت احلادثة.

صورة تظهر مصلى السيدة فاطمة يف قرية معر مشارين قبل تعرضه هلجوم جوي سوري يف 17/ كانون األول/ 2019 وبعده 

https://drive.google.com/file/d/1VmDYYoM-opoCSQC60G5ZbYcz8sf0LdTV/view
https://drive.google.com/open?id=1INHezxxKf7Av3MDK6YPevV86yoR34hJ-
https://drive.google.com/open?id=16UiwaYfwpNxg-VvjSPxx8n2iF5GG59pc
https://drive.google.com/open?id=15wkVCtgpAJqNsHYj2dctML_P28aHJOQc
https://drive.google.com/open?id=1nkmniWVV1jv6UGS3ueBpjDFXthU0igIR
https://drive.google.com/file/d/1LpQgvEAdOfrsYbvHPS9E3ADOMBVSpIld/view
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األربعاء 18/ كانون األول/ 2019 ألقى الطريان املروحي التابع لقوات النظام الســوري عدداً من الرباميل املتفجرة على بلدة 
تلمنــس بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ تســبَّبت شــظااي متناثــرة مــن أحدهــا يف إصابــة انشــطني إعالميــني اثنــني يف أثنــاء تغطيتهمــا 
للقصــف، فيمــا ســقط برميــل متفجــر علــى الســوق الشــعيب وســط البلــدة؛ مــا أدى إىل دمــار كبــري يف عــدد مــن احملــالت التجاريــة 
ومرافــق الســوق، وســقط آخــٌر علــى مســجد حســان بــن اثبــت؛ مــا تســبَّب يف دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد وإصابــة أاثثــه أبضــرار 

ماديــة كبــرية، ختضــع بلــدة تلمنــس لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

اجلمعــة 20/ كانــون األول/ 2019 قرابــة الســاعة 10:30 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح )Su-22( اتبــع لقــوات النظــام 
الســوري ابلصواريخ مســجد اإلميان يف قرية معر شــورين بريف حمافظة إدلب الشــرقي؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء املســجد، 
وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرية. ختضــع قريــة معــر شــورين لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام 

وقــت احلادثــة.

- القوات الروسية:
الســبت 21/ كانــون األول/ 2019 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى قريــة تلمنــس بريــف 
حمافظــة إدلــب الشــرقي، أصــاب بعضهــا معمــاًل لألعــالف؛ مــا تســبب يف مقتــل ثالثــة مدنيــني مــن عمــال املعمــل؛ إضافــة إىل 
دمــار جزئــي يف بنــاء املعمــل، وبعــد وصــول فريــق الدفــاع املــدين إىل املنطقــة ويف أثنــاء عملــه علــى إجــالء الضحــااي واجلرحــى كــرَّر 
الطــريان ذاتــه قصفــه علــى املنطقــة ذاهتــا دون تســجيل أيــة إصــاابت، كمــا اســتهدفت صواريــخ عــدة مســجد أبــو بكــر الصديــق؛ 
مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنائــه وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع بلــدة تلمنــس لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف 

املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

اثمناً: التوصيف القانوين والتوصيات:
انتهكــت القــوات الســورية والروســية قواعــد عــدة يف القانــون الــدويل اإلنســاين، علــى رأســها عــدم التمييــز بــني املدنيــني 	 

واملقاتلــني، وبــني األهــداف املدنيــة والعســكرية، وقصفــت مشــاٍف ومــدارس ومراكــز وأحيــاء مدنيــة، وترقــى هــذه االنتهــاكات 
إىل جرائــم حــرب.

إنَّ شنَّ هجوم مقصود على العاملني يف اجملال الطيب ضمن سياق نزاع مسلح غري دويل، جرمية حرب، تستوجب العقاب 	 
مبوجــب القانــون الــدويل اإلنســاين، والقانــون اجلنائــي الــدويل )املــواّد 2-8 ب، 24، و 2-8 هـــ 2 مــن النظــام األساســي 
للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة(، ونعتقــد أن القــوات الروســية والســورية قــد تعمَّــدت اســتهداف العاملــني يف اجملــال الطــيب يف عــدد 

مــن اهلجمــات.
إنَّ النــزوح أو التشــريد القســري جرميــة حــرب يف النِّزاعــات املســلحة غــري الدوليــة، عندمــا يرتكــب يف إطــار هجــوم مــدروس أو 	 

واســع النطــاق وموجَّــه ضــّد الســكان املدنيــني )املــاداتن -2-8ب7- و-2-8هـــ8- مــن النظــام األساســي للمحكمــة اجلنائيــة 
الدوليــة(، وميكــن اعتبارهــا أيضــاً جرائــم ضــّد اإلنســانية )املــادة -1-7 د مــن النظــام األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة(.

https://drive.google.com/file/d/16OA7PwY55Dig1A2T3RBRWapA7uEBLjRs/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EVFRVfeKpglLgYdNFrs3qroBBAZJgjGBzExJ1D38QUUWTQ?e=pHwdj2
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/Ed1FV279KzhCjuatgqqdEK4Bxmm4f0hVeQMYG__kwskBeA?e=Ybh7io
http://bit.ly/2SjuYG1
https://drive.google.com/open?id=110tmQN5mU4sjHwlZzLDSrjw5ur7NxaRu
https://drive.google.com/open?id=1tvDbFiLgPvoQCCedJvE2S02XlTI4TXgu
http://bit.ly/34QLsZ4
http://bit.ly/34QLsZ4
http://bit.ly/2Sj9Q2T
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خرقــت قــوات احللــف الروســي الســوري 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، وقــد تســبَّبت هــذه اهلجمــات يف وقــوع ضحــااي مــن املدنيــني. 

خرقَــت قــوات النظــام الســوري وامليليشــيات الشــيعية اتفــاق سوتشــي عــرب مهامجــة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقتــل عــدد مــن 	 
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 تدابــري لتوفــري مــأوى أو رعايــة صحيــة أو غــذاء للمدنيــني املشــرَّدين. اجلنائيــة الدوليــة، ومل ُنســجِّ
لقد وافقت الدول ابإلمجاع يف قمة عام 2005 على مسؤولية كل دولة عن محاية سكاهنا من اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم 	 

احلــرب، إن هــذه املســؤولية تســتلزم منــع هــذه اجلرائــم، ومنــع التحريــض علــى ارتكاهبــا بكافــة الوســائل املمكنــة، وعندمــا ختفــق 
الدولة بشــكل واضح يف محاية ســكاهنا من اجلرائم الفظيعة، أو تقوم هي ابرتكاب هذه اجلرائم كما يف حالة النظام الســوري، 

فــإن مــن مســؤولية اجملتمــع الــدويل التدخــل ابختــاذ إجــراءات محايــة بطريقــة مجاعيــة وحامســة ويف الوقــت املناســب.
 

التوصيات:
إىل املبعوث األممي إىل سوراي:

إدانة مرتكيب 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 االنتقــايل.
الطلــب مــن النظــام الســوري وحليفــه الروســي عــن كافــة االنتهــاكات وأتمــني إجــراءات حســن النيــة عــن طريــق إيقــاف القصــف 	 

وكشــف مصري املختفني قســرايً على أقل تقدير.

إىل جملس األمن الدويل:
ــن إجــراءات عقابيــة 	  يتوجــب علــى جملــس األمن إصــدار قــرار مــن أجــل تثبيــت وقــف إطــالق النــار يف إدلــب، وأن يتضمَّ

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 التَّهجــري وشــرعنة قوانــني تســتهدف هنــب ممتلــكات 

النَّازحــني وعقاراهتم.

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

املتضــرر، وإن جتاهــل ذكــر مرتكــيب 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 ظــلِّ انقســام جملــس األمــن وشــلله الكامــل، يتوجــب التَّحــرك علــى املســتوى الوطــي واإلقليمــي إلقامــة حتالفــات لدعــم 	 

الشــعب الســوري، ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزايدة جرعــات الدَّعــم املقدمــة علــى 
الصَّعيــد اإلغاثــي. والسَّــعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة، يف حماكمــات عادلــة 

جلميــع األشــخاص املتورطــني.
دعت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان مراراً وتكراراً يف عشــرات الدراســات والتقارير وابعتبارها عضو يف التحالف الدويل 	 

إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة، وقــد مت اســتنفاذ اخلطــوات السياســية عــرب اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة الســيد كــويف 
عنــان، وابلتــايل ال بـُـدَّ 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 من أجل إحقاق العدالة واحملاســبة يف ســوراي عرب اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملس حقوق اإلنســان، واســتخدام 	 

مبــدأ الواليــة القضائيــة العاملية.
ــة روســيا الضغــط علــى حلفائهــا علــى األرض لتحييــد منطقــة إدلــب 	  علــى الــدول الداعمــة ألطــراف النِّــزاع يف ســوراي وخاصَّ

عــن العمليــات القتاليــة، ومحايــة مــا ال يقــل عــن 3 مليــون شــخص يقطنــون فيهــا.
 

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

املرتكبــة مــن قبــل قــوات احللــف الروســي الســوري، وأن تديــن مــا حيصــل مــن انتهــاكات يف مشــال غــرب ســوراي وحتــدد مرتكــيب 
االنتهــاكات بشــكل واضــح.

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

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

:COI إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة
ــابقة، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد 	  فتــح حتقيقــات يف احلــاالت الــواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّ

للتَّعــاون والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 
حديــد 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 وتدمري 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.	 

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 واحرام القانون العريف اإلنساين. 	 

 

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