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اجلمعة 22 آذار 2019

تصاعد يف وترية خروقات اتفاق 
سوتشي عقب القمة الثالثية الرابعة

ما ال يقل عن 4594 خرقا تسببت يف 
مقتل 248 مدنيا بينهم 82 طفال منذ 

دخول اتفاق سوتشي حيز التنفيذ
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احملتوى:
أواًل: مقدمة ومنهجية

اثنياً: منطقة خفض التَّصعيد الرابعة ما بعد اتفاق سوتشي
اثلثاً: مناذج عن أبرز خروقات اتفاق سوتشي

رابعاً: التوصيف القانوين والتوصيات

أواًل: مقدمة ومنهجية:
اعتــر اإلعــالن عــن اتفــاق سوتشــي يف 17/ أيلــول/ 2018 نتيجــة اجتمــاع الرئيســن الروســي والرتكــي ُمرجــاً للحفــاظ علــى 
منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة واألخــرة )حمافظــة إدلــب وأجــزاء مــن حمافظــات محــاة وحلــب والالذقيــة(، وقــد جنــح مرحليــاً يف 

خفــض كثافــة القصــف علــى تلــك املنطقــة واقتصــاره علــى القصــف األرضــي علــى املناطــق احملاذيــة خلــط التمــاس. 
يف 23/ كانــون الثــاين/ 2019 اجتمــع الرئيســان الروســي والرتكــي يف العاصمــة الروســية موســكو، تنــاوَل االجتمــاع الوضــع يف 
منطقــة خفــض التَّصعيــد الرابعــة وتشــكيل جلنــة دســتورية، وضــرورة تفعيــل اتفــاق أضنــة املــرم بــن احلكومتــن الســورية والرتكيــة 
يف مدينــة أضنــة الرتكيــة بتاريــخ 20/ تشــرين األول/ 1998 برعايــة مصريــة إيرانيــة، الــذي جــاء إثــر التوتــر الكبــر بــن البلديــن 
علــى خلفيــة دعــم النظــام الســوري حلــزب العمــال الكردســتاين، والــذي نــصَّ يف امللحــق الرابــع منــه علــى حــق تركيــا مبالحقــة 

“اإلرهابيــن” حــى عمــق 5 كيلومــرتات يف الداخــل الســوري محايــة ألمنهــا القومــي مــن أي خطــر حمتمــل.
تــال هــذا االجتمــاع انعقــاد القمــة الثالثيــة الرابعــة الــي مجعــت رؤســاء دول روســيا وتركيــا وإيــران يف 14/ شــباط/ 2019 يف 
مدينــة سوتشــي الروســية، وكانــت القمــة الثالثيــة األوىل ُعقــدت يف املدينــة ذاهتــا يف 22/ تشــرين الثــاين/ 2017، فيمــا ُعقــدت 
القمــة الثالثيــة الثانيــة يف العاصمــة الرتكيــة أنقــرة يف 4/ نيســان/ 2018، وُعقــدت القمــة الثالثــة يف العاصمــة اإليرانيــة طهــران يف 

7/ أيلــول/ 2018.

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

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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شــدَّد الرؤســاء الثالثــة يف البيــان اخلتامــي للقمــة علــى نقــاط عــدة، مــن أمههــا ضــرورة تكثيــف اجلهــود إلطــالق عمــل اللجنــة 
الدســتورية يف ســوراي، وضــرورة هتيئــة الظــروف املالئمــة لعــودة الالجئــن الســورين، واالســتمرار يف حماربــة اإلرهــاب يف مجيــع أحنــاء 

ســوراي، مــع تكثيــف اجلهــود لتطبيــق اتفــاق وقــف إطــالق النــار يف حمافظــة إدلــب.

منهجية:
ُيســلط هــذا التقريــر الضــوء علــى منطقــة خفــض التَّصعيــد الرابعــة واألخــرة )املؤلفــة مــن حمافظــة إدلــب وأجــزاء مــن حمافظــات محــاة 
وحلــب والالذقيــة( ويســتعرض حصيلــة أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان منــذ دخــول اتفــاق سوتشــي حيِّــز التنفيــذ يف 17/ أيلــول/ 
2018 حــى 14/ آذار/ 2019، كمــا يُركِّــز التقريــر علــى االنتهــاكات الــي تلــت القمــة الثالثيــة الرابعــة يف مدينــة سوتشــي يف 

14/ شــباط/ 2019 وأثرهــا علــى حركــة تشــريد الســكان الكبــرة.
وقــد اعتمــدان علــى ابحثــن ميدانيــن عاملــن لدينــا، حيــث قمنــا أبخــذ شــهادات مباشــرة مــن انجــن أو مــن أقــرابء لضحــااي أو 
عمــال إغاثــة ونشــطاء إعالميــن، ذلــك ابالعتمــاد علــى شــبكة العالقــات الواســعة الــي منتلكهــا مــن خــالل عملنــا املســتمر منــذ 
ســبع ســنوات، ويســتعرض التَّقريــر مثــاِن شــهادات حصلنــا عليهــا عــر حديــث مباشــر مــع الشــهود، وليســت مأخــوذة مــن مصــادر 
مفتوحــة، وقــد شــرحنا للشــهود اهلــدف مــن املقابــالت، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــي يُقدِّموهنــا يف هــذا 
التقريــر دوَن أن نُقــدِّم أو نعــرض عليهــم أيَّــة حوافــز، وقــد حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيــَب الشــهود معــاانة تذكُّــر 

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

تعمــل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى توثيــق يومــي لالنتهــاكات، وتُعتــر جرميــة القتــل اجلرميــة األعظــم، وُتشــكِّل ابلتــايل 
ل هــذا التقريــر حصيلــة الضحــااي املدنيــن  مؤشــراً أساســياً لتقييــم أثــر االتفاقــات، كذلــك اســتهداف املراكــز احليويــة املدنيَّــة. وُيســجِّ
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.

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

اهلجمــات وجثــَث الضحــااي واملصابــن 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.

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

https://www.youtube.com/watch?v=ZEpKkPUeD4E
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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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.

اثنيًا: منطقة خفض التَّصعيد الرابعة ما بعَد اتفاق سوتشي:
يستعرض التقرير أبرز خروقات اتفاق سوتشي يف منطقة خفض التَّصعيد الرابعة وما جنَم عنها من انتهاكات حقوق اإلنسان:

https://drive.google.com/file/d/1JdGG4LpYdpgUVk9hK9sZ5Qtk_3KVU9Cn/view
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لقــد أســهم اتفــاق سوتشــي، الــذي دخــل حيِّــز التنفيــذ يف 17/ أيلــول/ 2018، أســهم يف وقــف تنفيــذ قــوات النظــام الســوري 
هجمــات جويــة، إال أنَّ اهلجمــات األرضيــة ال تــكاد تتوقــف علــى القــرى والبلــدات احملاذيــة خلــط التَّمــاس وعلــى عمــق قرابــة 
16كــم، وتســتهدف علــى وجــه اخلصــوص بلــدات وقــرى ريــف محــاة الشــمايل وريــف إدلــب اجلنــويب )كاللطامنــة وكفــر زيتــا، 
واللحااي، ومورك يف ريف محاة الشــمايل، والتح واخلوين وجرجناز وخان شــيخون يف ريف إدلب اجلنويب(؛ ما تســبَّب يف تشــريد 

الســكان مــن مســاحة بلغــت قرابــة 20 % مــن مســاحة منطقــة إدلــب خلفــض التصعيــد.
 

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 4594 خرقــاً لالتفــاق مــن قبــل األطــراف الفاعلــة الرئيســة يف املنطقــة، 
جلُّهــا علــى يــد قــوات النظــام الســوري يف املنطقــة منزوعــة الســالح، منــذ توقيــع اتفــاق سوتشــي يف 17/ أيلــول/ 2018 حــى 

14/ آذار/ 2019. توزعــت علــى النحــو التــايل:
- قــوات النظــام الســوري )اجليــش، األمــن، امليليشــيات احملليــة، امليليشــيات الشــيعية األجنبيــة(: 4476 خرقــاً، توزعــت علــى 

النحــو التــايل:
حمافظة إدلب: 1346 

حمافظة حلب: 69 
حمافظة محاة: 3061 

- القوات الروسية: 34 خرقاً، توزعت على النحو التايل:
حمافظة إدلب: 22 
حمافظة حلب: 9 
حمافظة محاة: 3 

- هيئــة حتريــر الشــام )حتالــف بــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام وعــدد مــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة(: 46 خرقــاً، توزعــت علــى 
النحــو التــايل:

حمافظة إدلب: 9 
حمافظة حلب: 21 
حمافظة محاة: 12 

حمافظة الالذقية: 4 



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 5

- فصائل يف املعارضة املسلحة: 38 خرقاً، توزعت على النحو التايل:
حمافظة محاة: 36 

حمافظة الالذقية: 2 

أســفرت هــذه اخلروقــات عــن مقتــل 248 مدنيــاً، بينهــم 82 طفــاًل أحدهــم جنــن، و43 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، إضافــة إىل 5 
جمــازر، توزعــوا علــى النحــو التــايل:

-قوات النظام السوري: 185 مدنياً، بينهم 71 طفالً أحدهم جنن و36 سيدة. و3 جمازر، توزعوا على النحو التايل:
حمافظة إدلب: 129 مدنياً، بينهم 49 طفالً و28 سيدة

حمافظة حلب: 18 مدنياً، بينهم 4 طفاًل و2 سيدة
حمافظة محاة: 38 مدنياً، بينهم 18 طفاًل أحدهم جنن، و6 سيدة

- القوات الروسية: 63 مدنياً، بينهم 11 طفاًل و7 سيدة، و2 جمزرة، توزعت على النحو التايل:
حمافظة إدلب: 56 مدنياً، بينهم 8 طفاًل، و7 سيدة

حمافظة حلب: 6 مدنياً، بينهم 2 طفاًل 
حمافظة محاة: 1 طفاًل

كمــا تســبَّبت تلــك اخلروقــات يف مــا ال يقــل عــن 87 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة، مــن بينهــا 17 حادثــة علــى دور 
عبــادة و19 علــى مــدارس، و6 علــى منشــآت طبيــة، و4 علــى أســواق، توزعــت حصيلــة احلــوادث علــى النحــو التــايل:

- قــوات النظــام الســوري: 71 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة، مــن بينهــا 17 علــى دور عبــادة و19 علــى مــدارس، 
و4 علــى منشــآت طبيــة، و4 علــى أســواق، توزعــت علــى النحــو التــايل:

حمافظة إدلب: 49
حمافظة حلب: 6
حمافظة محاة: 16

- القوات الروسية: 13 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية واحدة منها منشأة طبية، توزعت على النحو التايل:
حمافظة إدلب: 12
حمافظة حلب: 1

- فصائل يف املعارضة املسلحة: 3 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية يف حمافظة محاة، أحدها على منشأة طبية.

كما وثقنا 11 هجوماً بذخائر عنقودية و1 هجوماً أبسلحة حارقة على يد قوات النظام السوري يف حمافظة إدلب.
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اً يف  عقــَب انتهــاء القمــة الثالثيــة الرابعــة يف سوتشــي يف 14/ شــباط/ 2019 رصــدت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تغــرُّ
ــد قصــف قــرى وبلــدات مل يســبق هلــا أن تعرَّضــت للقصــف  سياســة القصــف املتبعــة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري، حيــث تعمَّ
املكثَّــف منــذ دخــول اتفــاق سوتشــي حيِّــز التنفيــذ، مثــل: مدينــة ســراقب يف إدلــب، وبلــدة حريتــان ومدينــة عنــدان يف حلــب، أو 
تعرَّضــت للقصــف مــرات معــدودة، مثــل: مدينــي معــرة النعمــان وخــان شــيخون يف إدلــب، وبلــدة قلعــة املضيــق يف محــاة، وامتــدَّ 
ــز علــى مــدن وبلــدات مكتظــة ابلســكان  القصــف ليشــمل مناطــق علــى بعــد يصــل إىل قرابــة 30كــم عــن خــط التمــاس، وتركَّ
ــد فيهــا النظــام الســوري اتبــاع سياســة الضربــة املزدوجــة  إليقــاع  ســواء األصليــن أو النازحــن إليهــا، كمــا ســجَّلنا حــوادث تعمَّ

أكــر عــدد مــن الضحــااي.

وقــد صعَّــدت قــوات النظــام الســوري مــن هجماهتــا األرضيــة وكان التَّطــور األخطــر هــو تنفيــذ غــارات جويــة مــن طائــرات اثبتــة 
اجلنــاح، ذلــك للمــرة األوىل منــذ دخــول اتفــاق سوتشــي حيِّــز التَّنفيــذ، وقــد ســجَّلنا يف 24/ شــباط تنفيــذ طائــرات اثبتــة اجلنــاح 
اتبعــة للنظــام الســوري غــارات جويــة ابلرشاشــات علــى حميــط بلــدة ســكيك بريــف إدلــب اجلنــويب، كمــا ســجَّلنا غــارات مماثلــة 
علــى قــرى وبلــدات أخــرى كاخلويــن والتمانعــة وســراقب، ويف اليــوم التــايل اســتخدم ســالح اجلــو الســوري الصواريــخ -ألول مــرة 
ثنــا فيــه  أيضــاً منــذ دخــول االتفــاق حيِّــز التَّنفيــذ- ُمســتهدفاً مدينــة كفــر زيتــا مبحافظــة محــاة. وكنــا قــد وثقنــا يف تقريــر ســابق حتدَّ
عــن خروقــات اتفــاق سوتشــي، وثقنــا أول حادثــة قصــف للطــران الروســي وكانــت علــى حــي الراشــدين مبدينــة حلــب يف 25/ 
تشــرين الثــاين/ 2018 ومــن مث قصفــه يف 19/ كانــون الثــاين كاًل مــن بلــديت خــان الســبل وبكســراي بريــف حمافظــة إدلــب لتتــاىل 

بعدهــا هجماتــه اجلويــة علــى املنطقــة.

وقد وثَّقنا بعد 14/ شــباط اســتخداماً موّســعاً ومتكرراً للذخائر العنقودية من قبل قوات النظام الســوري، مشَل مناطق متعددة، 
واســتهدف هبــا حمافظــة إدلــب علــى وجــه اخلصــوص، فيمــا كنــا قــد وثَّقنــا اســتخدام النظــام الســوري هــذه الذخائــر يف هجومــن 
متتالــن منــذ دخــول اتفــاق سوتشــي حيِّــز التنفيــذ حــى 14/ شــباط. كمــا أخــران نشــطاء وســكان حمليــون عــن اســتخدام النظــام 
الســوري صواريــخ جديــدة ذات قــدرة تدمريــة أكــر، مل يتســى لنــا حــى حلظــة إعــداد التقريــر التَّحقــق مــن ماهيتهــا أو زايرة املواقــع 

الــي اســتخدمت فيهــا أو احلصــول علــى صــور ملخلفاهتــا لنتمكَّــن مــن القيــام بعمليــة حتليــل أويل.

رصدان أيضاً بعد 14/ شباط خروقات لفصائل يف املعارضة املسلحة وهيئة حترير الشام، كان جلُّها عقب التصعيد العسكري 
األخر، حيث قامت بقصف بعض املناطق الي ُتسيطر عليها قوات النظام السوري، وكان معظمها على نقاط عسكرية.

http://sn4hr.org/arabic/2018/12/24/10688/
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تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع احملامــي عبــد الناصــر حوشــان3 مــن أهــايل مدينــة كفــر زيتــا يف ريــف حمافظــة محــاة 
الشــمايل وأفــادان ابلتــايل: “عقــب انتهــاء القمــة الثالثيــة ارتفعــت وتــرية التَّصعيــد العســكري مــن حيــث كثافــة الصواريــخ 
ــع مناطــق االســتهداف، حيــث بلــغ عــدد الصواريــخ والقذائــف الــي اســتهدفت مناطــق خفــض التصعيــد يف حمافظــة  وتوسُّ
محــاة قرابــة 5000 صــاروخ وقذيفــة موزَّعــة علــى اللطامنــة وكفــر زيتــا، ومــورك، والــزكاة، واألربعــن، وقلعــة املضيــق، وقــرى 
الغــاب، وكان نصيــب كفــر زيتــا واللطامنــة مــا يزيــد عــن 3000 صــاروخ” أضــاف عبــد الناصــر “تســبَّبت هــذه احلملــة يف 
ــه إىل خميمــات  ــه إىل األراضــي الزراعيــة القريبــة مــن بلداهتــم ومنهــم مــن توجَّ نــزوح قرابــة 50 ألــف شــخص، منهــم مــن توجَّ

الشــمال وآخــرون ماتــزال الســبل هبــم منقطعــة ابنتظــار عــودة اهلــدوء”. 

يف 19/ شــباط دعــت مفوضــة األمــم املتحــدة الســامية حلقــوق اإلنســان “ميشــيل ابشــيليت” يف بيــان هلــا مجيــع األطــراف املعنيــة 
إىل أن تكــون محايــة املدنيــن يف منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة أولويــة يف أثنــاء التخطيــط للعمليــات العســكرية مبــا يتوافــق مــع 

القانــون الــدويل اإلنســاين.

يف 27/ شــباط حتــدَّث الســفر “جــواناثن كوهــن”، القائــم أبعمــال املمثــل الدائــم يف بعثــة الــوالايت املتحــدة إىل األمــم املتحــدة 
يف جملــس األمــن عــن قلــق الــوالايت املتحــدة إزاء التصعيــد األخــر لقــوات النظــام الســوري يف قصفهــا حمافظــة إدلــب، ودعــا مجيــع 

األطــراف لاللتــزام بوقــف إطــالق النــار.

كما حتدث التقرير الذي أصدرته جلنة التحقيق الدولية املســتقلة املعنية ابجلمهورية العربية الســورية يف 28/ شــباط عن اســتمرار 
األعمــال العدائيــة يف عمــوم ســوراي وتطــرَّق إىل مــا تشــهده منطقــة خفــض التصعيــد مــن انتهــاكات، وشــدَّد علــى أنَّ أيــة خطــط 

إلعــادة النازحــن داخــل ســوراي وخارجهــا جيــب أن يتــم وفــق هنــج قائــم علــى احلقــوق.

يف 8/ آذار وتطبيقــاً التفــاق سوتشــي دخلــت الدوريــة العســكرية الرتكيــة األوىل مــن معــر “كفــر لوســن” ابجتــاه تلــة العيــس يف 
حلــب فمدينــة ســراقب مث النقطــة الرتكيــة يف تــل الطوقــان يف إدلــب.

2  سياسة اتَّبعها النظام السوري والروسي تقوم على مبدأ إعادة قصف املوقع املستهدف ذاته بعد مضي عدة دقائق هبدف إيقاع أكر عدد ممكن من اخلسائر البشرية من كوادر الدفاع املدين وفرق اإلسعاف واألطباء.

3  عر تطبيق واتساب يف 28/ شباط/ 2018

https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24178&LangID=A
https://translations.state.gov/2019/02/28/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84/
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=24229&LangID=A&fbclid=IwAR31yL5eDidAiX80CybWP9JnGjisecOr__CwkOtHjOr29ztkxDPIZKTGSwk
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وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 2176 خرقــاً لالتفــاق مــن قبــل األطــراف الفاعلــة الرئيســة يف املنطقــة، 
جلُّهــا علــى يــد قــوات النظــام الســوري يف املنطقــة منزوعــة الســالح، منــذ انعقــاد القمــة الثالثيــة الرابعــة يف 14/ شــباط/ 2019 

حــى 14/ آذار/ 2019. توزعــت علــى النحــو التــايل:
- قوات النظام السوري: 2073 خرقاً، توزعت على النحو التايل:

حمافظة إدلب: 709 
حمافظة حلب: 18 

حمافظة محاة: 1346 
- القوات الروسية: 28 خرقاً، توزعت على النحو التايل:

حمافظة إدلب: 22 
حمافظة حلب: 6 

- هيئة حترير الشام: 46 خرقاً، توزعت على النحو التايل:
حمافظة إدلب: 9 

حمافظة حلب: 21 
حمافظة محاة: 12 

حمافظة الالذقية: 4 
- فصائل يف املعارضة املسلحة: 29 خرقاً، توزعت على النحو التايل:

حمافظة محاة: 27 
حمافظة الالذقية: 2 

أســفرت هذه اخلروقات عن مقتل 171 مدنياً، بينهم 54 طفاًل أحدهم جنن، و28 ســيدة )أنثى ابلغة(، و3 جمازر، توزعوا 
علــى النحــو التايل:

- قوات النظام السوري: 117 مدنياً، بينهم 46 طفالً أحدهم جنن و22 سيدة، و1 جمزرة، توزعت على النحو التايل:
حمافظة إدلب: 76 مدنياً، بينهم 31 طفالً و17 سيدة

حمافظة حلب: 7
حمافظة محاة: 34 مدنياً، بينهم 15 طفاًل أحدهم جنن، و5 سيدة

- القوات الروسية: 54 مدنياً، بينهم 8 طفاًل و6 سيدة، و2 جمزرة، مجيعهم يف حمافظة إدلب.
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كمــا تســبَّبت هــذه اخلروقــات يف مــا ال يقــل عــن 50 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيَّــة، مــن بينهــا 8 علــى دور عبــادة، 
و8 علــى مــدارس، و6 علــى منشــآت طبيــة، و3 علــى أســواق، توزعــت هــذه احلــوادث علــى النحــو التــايل:

- قــوات النظــام الســوري: 36 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة، مــن بينهــا 8 علــى دور عبــادة، و8 علــى مــدارس، و4 
علــى منشــآت طبيــة، و3 علــى أســواق توزعــت علــى النحــو التــايل:

حمافظة إدلب: 27
حمافظة حلب: 3
حمافظة محاة: 6

- القوات الروسية: 11 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، أحدها على منشأة طبية، وكانت مجيعها يف حمافظة إدلب
- فصائــل يف املعارضــة املســلحة: 3 حــوادث اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة أحدهــا علــى منشــأة طبيــة، كانــت مجيعهــا يف 

حمافظــة محــاة.

كما وثَّقنا تنفيذ قوات النظام السوري 9 هجمات بذخائر عنقودية وهجوماً واحداً أبسلحة حارقة على حمافظة إدلب.

ُتشــر اإلحصائيــات ســالفة الذِّكــر إىل أنَّ 69 % مــن حصيلــة الضحــااي اإلمجاليــة منــذ توقيــع اتفــاق سوتشــي قــد وقعــت بعــد 
انعقــاد القمــة الثالثيــة الرابعــة، ومجيــع الضحــااي قــد قتلــوا إثــَر هجمــات قــوات احللــف الســوري الروســي؛ وهــذا مؤشــر واضــح علــى 

تصعيدهــا العســكري علــى املناطــق املأهولــة ابلســكان.
كمــا أســفرت اخلروقــات املتواصلــة عــن توقُـّـف العمليــة التعليميــة بشــكل شــبه كامــل يف بعــض املناطــق الواقعــة ضمــن املنطقــة 
منزوعــة الســالح وتذبذهبــا يف مناطــق أخــرى، فيمــا مت حتويــل بعــض املــدارس بشــكل كامــل أو جزئــي يف مناطــق مشــال إدلــب إىل 

مراكــز إيــواء.
كمــا أســهمت اخلروقــات العســكرية يف تعطيــل عمــل الكــوادر اإلنســانية ومنشــآهتا العاملــة، خصوصــاً إثــر الضــرابت املزدوجــة، 
وقــد ســجَّلنا يف 13/ آذار تعليــق بعــض املشــايف يف مدينــة إدلــب عملهــا بشــكل جزئــي أو كلــي وإخــالء مــن فيهــا مــن مرضــى؛ 

إثــَر هجــوم جــوي الروســي علــى املدينــة.

تســبَّبت عمليــات القصــف املســتمرة منــذ توقيــع اتفــاق سوتشــي يف نــزوح قرابــة 105 آالف مدنيــاً، مل يتمكــن معظمهــم مــن 
العــودة إىل منازهلــم. يف ظــلِّ ارتفــاع كثافــة النازحــن يف الشــمال، ويُعــاين النازحــون اجلــدد مــن صعوبــة العثــور علــى ميمــات تســتطيع 
اســتيعاهبم، وجلــأ العديــد منهــم لإلقامــة يف األراضــي الزراعيــة أو لــدى عوائــل اســتضافتهم أو بيــوت مســتأجرة، كمــا يعانــون 
مــن شــحِّ املتطلبــات األساســية نظــراً ألوضاعهــم املاديــة الســيئة، والنــزوح املتكــرر، وعجــز املنظمــات واهليئــات اإلغاثيــة عــن تلبيــة 

متطلبــات مجيــع النازحــن
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ثنا مع املهندس طارق اإلدليب4 مدير العمليات يف فريق منســقو اســتجابة ســوراي عن أبرز ما رصده فريق منســقو االســتجابة  حتدَّ
حــول الوضــع اإلنســاين يف منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة: “منــذ 2 شــباط تصاعــدت احلملــة العســكرية للنظــام علــى املنطقــة 
منزوعــة الســالح، الــي تضــم قرابــة 212 قريــة عــدا عــن املــزارع والبلــدات الصغــرية جــدًا، الــي كان يقطنهــا قرابــة 557 
ألــف مــدين مــن بينهــم 128 ألفــاً مهجــرون مــن مناطــق أخــرى، فيمــا يقيــم حنــو 475 ألفــاً فيمــا تبقــى مــن منطقــة خفــض 
التَّصعيــد الرابعــة. لقــد تعرضــت املنطقــة منزوعــة الســالح لثــالث محــالت تصعيــد منــذ توقيــع اتفــاق سوتشــي، كانــت األوىل 
يف تشــرين األول/ 2018 والثانيــة يف كانــون األول/ 2018 ونــزح إثــَر هــذه احلملــة قرابــة 70 ألــف مــدين مــن املنطقــة، 
عــاد بعضهــم بعــد توقــف القصــف، وخــالل احلملــة األخــرية املســتمرة حــى اآلن وثَّقنــا نــزوح 17467 عائلــة والعــدد يف 
تزايــد يوميــاً، توزعــوا علــى 86 قريــة وبلــدة بــدءاً ابملنطقــة منزوعــة الســالح حــى ابب اهلــوى، وبعــض العائــالت خرجــت 
ابجتــاه عفريــن ومناطــق درع الفــرات” حتــدث املهنــدس طــارق عــن ضعــف اســتجابة املنظمــات يف احلملــة األخــرة وعــدم مواكبتهــا 
لالحتياجــات يف ظــلِّ اخللــط بــن النازحــن الســابقن واجلــدد؛ إضافــة إىل عــدم اســتقرار حركــة النــزوح، حيــث يتــم علــى عــدة 
مراحــل تبــدأ بــن األحيــاء ضمــن البلــدة أو املدينــة ومــع توســع دائــرة القصــف ينــزح األهــايل ابجتــاه املــزارع، وبعــد تضــاؤل األمــل 
لديهــم بتوقــف القصــف يتوجهــون إىل املناطــق األبعــد واألكثــر أمنــاً، أضــاف طــارق “هنــاك مناطــق ابتــت خاليــة مــن ســكاهنا، 
مثــل جرجنــاز والتــح، ومناطــق ريــف إدلــب الشــرقي، وريــف محــاة احملــاذي ملناطــق ســيطرة النظــام الســوري، وســجَّلنا عــودة 

عــدد طفيــف مــن العائــالت بســبب اســتمرار التهديــد ابلقصــف لتلــك املناطــق”.

بعــض انزحــي قريــة الشــريعة/ محــاة، يف خيــام قــرب نقطــة املراقبــة الرتكيــة يف قريــة شــر املغــار/ محــاة إثــر احلملــة 
العســكرية للحلــف الســوري الروســي - 4/ آذار/ 2019

4 عر تطبيق واتساب يف 15/ آذار/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1uHWuiFiBDJy-76oCGHbrqbv8ULWTlIEZ/view
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اثلثاً: مناذج عن أبرز خروقات اتفاق سوتشي
ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

اخلميــس 27/ كانــون األول/ 2018 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري أربــع قذائــف علــى مســجد العنــكاوي يف 
قريــة العنــكاوي بريــف حمافظــة محــاة الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد. وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرة. ختضــع 

القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

اإلثنــن 31/ كانــون األول/ 2018 قضــى الطفــل يوســف اخلضــر، البالــغ مــن العمــر 14 عامــاً، وأصيــب مخســة أشــخاص 
آخريــن جبــراح، جــراء قصــف رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري جتمعــاً خليــام انزحــن مشــال قريــة حــاس بريــف حمافظــة 

إدلــب اجلنــويب. ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

اجلمعــة 18/ كانــون الثــاين/ 2019 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى األحيــاء الســكنية يف 
بلــدة مــورك بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل مدنيــن اثنــن )طفلــة وســيدة(. ختضــع البلــدة لســيطرة هيئــة حتريــر 

الشــام وقــت احلادثــة.

دمار إثر قصف مدفعية النظام السوري مسجد العنكاوي يف قرية العنكاوي/ محاة يف 27/ كانون األول/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1nlSU8g_7YJEPouKAf_5LGkYQ4gyOvz9u/view
https://drive.google.com/file/d/1KMlSQdjaLR5RJbjkG5cD9dazeN_-s41X/view
https://drive.google.com/file/d/1oZ7H4zS849U5x1B_poEMQlRY1AaKNwcV/view
https://drive.google.com/file/d/1diVkAtwJhd3M7hNcFzfZns_2axVwKTy0/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 12

الثــالاثء 22/ كانــون الثــاين/ 2019 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى املنــازل يف قريــة حويــر 
العيــس بريــف حمافظــة حلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل ثالثــة مدنيــن، وإصابــة آخريــن جبــراح. ختضــع القريــة لســيطرة هيئــة حتريــر 

الشــام وقــت احلادثــة.

اإلثنــن 28/ كانــون الثــاين/ 2019 قضــى الطفــل عبــد هللا عامــر الفــرج بينمــا كان يف طريــق عودتــه مــن مدرســته إىل منزلــه جــراء 
إصابتــه بقذيفــة ســقطت قربــه، إثــر قصــف مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى قريــة الــزكاة بريــف حمافظــة محــاة 

الشــمايل. ختضــع قريــة الــزكاة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

الثــالاثء 29/ كانــون الثــاين/ 2019 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري -نعتقــد أهنــا متمركــزة يف قريــة قبيبــات  
أبــو اهلــدى- بشــكل متتابــع ومكثَّــف األحيــاء الســكنية يف مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، ســقط قرابــة 13 
صاروخــاً علــى األحيــاء الشــرقية واجلنوبيــة والغربيــة وســوق البــزر وســط املدينــة؛ أســفرت هــذه الصواريــخ عــن مقتــل 11 مدنيــاً، بينهــم 
طفالن اثنان وســيدة واحدة، وإصابة قرابة 15 آخرين جبراح. ختضع املدينة لســيطرة فصائل يف املعارضة املســلحة وقت احلادثة.

https://drive.google.com/file/d/1lNnOPYrhPixCRyCZcBOUIa5R3jaUnW_4/view
https://drive.google.com/file/d/1lNnOPYrhPixCRyCZcBOUIa5R3jaUnW_4/view
https://drive.google.com/file/d/1H6keZRvg9j85_WosRFxpJv_XQMByvhYy/view
https://drive.google.com/file/d/1H6keZRvg9j85_WosRFxpJv_XQMByvhYy/view
https://drive.google.com/file/d/1lNnOPYrhPixCRyCZcBOUIa5R3jaUnW_4/view
https://drive.google.com/file/d/1NmPea7UkeREHsYVWrBDkIvg-dh8fkMZB/view
https://drive.google.com/file/d/1B3t7GtXtd0NUcMoyT35_lamLZNZ4XvX6/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 13

خريطة توضح مواقع سقوط الصواريخ على مدينة معرة النعمان:

https://drive.google.com/file/d/1lKZn-d8lRbU554AQRAFMgThoVUGywYlt/view
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أخــر الناشــط اإلعالمــي أمحــد اجلــرابن5 – مــن أبنــاء مدينــة معــرة النعمــان- الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أنَـّـه علــم بينمــا 
كان يف ميــم معرمششــة قــرب املدينــة، علــَم عــر قبضــة الالســكي أنَّ قصفــاً اســتهدف معــرة النعمــان؛ وتســبَّب يف مقتــل شــخص 
وجــرح آخريــن: “أهنيــُت عملــي وتوجَّهــت إىل املدينــة وبينمــا أان يف الطريــق كانــت تصلــي أخبــار عــن ارتفــاع أعــداد الضحــااي، 
وصلــت إىل املدينــة وتوجَّهنــا إىل شــارع )نزلــة تلمنــس( حيــث يوجــد جتمــع حملــالت إصــالح الســيارات، شــاهدت مــكان 
ســقوط الصــاروخ، الــذي تســبَّب يف إصابــة بعــض املدنيــن، كمــا ذهبــت إىل شــارع املســاكن وشــاهدت موقــع ســقوط 
الصــاروخ يف منتصــف الشــارع قــرب البنــك، ويف شــارع الغــزايل يف احلــي الغــريب ســقط الصــاروخ أمــام منــزل أحــد املدنيــن؛ 
ُمتســبباً يف مقتــل أحــد مهجــري مدينــة محــص، ومــررت بســوق البــزر حيــث ســقط عــدد مــن الضحــااي -أجهــل عددهــم 
بدقــة- وحلقــت ابلســوق أضــرار ماديــة كبــرية أذكــر منهــا تضــرر ســيارة واحــدة وثــالث دراجــات انريــة، إضافــة إىل دمــار 
عــدد مــن احملــالت التجاريــة، كمــا ســقط صــاروخ يف طريــق األفــران يف احلــي الشــمايل؛ ُمتســبباً يف ســقوط ضحــااي بــن قتلــى 
وجرحــى، فيمــا طــاَل القصــف أحــد املنــازل خلــف مســجد النعمــان يف احلــي الغــريب وتســبَّب أبضــرار ماديــة فقــط” أضــاَف 
أمحــد أنَّ القصــف اســتمرَّ قرابــة نصــف ســاعة ســقَط خالهلــا 15 صاروخــاً شــديد االنفجــار، خلَّفــت مقتــل 11 شــخصاً وجــرَح 
مــا يزيــد عــن 30 آخريــن، وأخــران أنَّــه رافــَق فــرق الدفــاع املــدين بينمــا كانــوا يعملــون علــى مجــع أشــالء الضحــااي ليتــم دفنهــا الحقــاً. 
قــال أمحــد “خــالل جولــي كنــت أمســع صرخــات وبــكاء األطفــال والنســاء يف كل موقــع أمــر عليــه، لقــد كان يومــاً أســود علــى 
أهــايل املدينــة، فمــا لبثــوا أن شــعروا ابهلــدوء التــام بعــَد أن أفرغــت املدينــة متامــاً مــن مقــرات الفصائــل العســكرية يف اليــوم 

الســابق واســتلم أعضــاء اجمللــس احمللــي إدارهتــا حــى عــاوَد النظــام قصفهــم جمــدداً يف هــذا اليــوم”.

تواصلنــا مــع الناشــط مصطفــى الغريــب6 وهــو إعالمــي يعمــل لصــاحل الدفــاع املــدين الســوري، مــن أبنــاء مدينــة معــرة النعمــان وأفــادان 
ابلتــايل: “بينمــا كنــت يف متجــري تعرَّضــت مدينــة معــرة النعمــان لقصــف صاروخــي عنيــف مــن مواقــع النظــام يف ريــف إدلــب 
الشــرقي، بعــد توقــف دام أشــهراً عــدة. مسعــت قرابــة 13 انفجــار متتــاٍل وخرجــت علــى الفــور لتفقــد مواقــع القصــف، كان 
القصــف متوزعــاً علــى خمتلــف أحنــاء املدينــة يف وســطها وأطرافهــا الشــرقية والغربيــة واجلنوبيــة، ومجيــع املواقــع الــي ســقطت 
فيهــا الصواريــخ مدنيَّــة ومكتظــة ابلســكان، أحصيــت مــا يزيــد عــن عشــرة شــهداء ســقطوا يف خمتلــف املناطــق الــي شــهدت 
القصــف. أســعفنا املصابــن إىل املشــايف الطبيــة، وعاينَّــا مجيــع مواقــع القصــف إلخالئهــا مــن اجلرحــى والقتلــى” أضــاَف 
مصطفــى: “الحظنــا أنَّ الصواريــخ الــي ُقصفــت هبــا املدينــة هــذه املــرة أكــر حجمــاً مــن تلــك الــي كانــت تقصــف هبــا ســابقاً، 

وهــي نوعيــة جديــدة جمنَّحــة، أتوقُّــع أهنــا مــن رامجــات حديثــة روســية الصنــع حديثــة”.

5 تواصلنا معه عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك يف 29/ كانون الثاين/ 2019

6 تواصلنا معه عر تطبيق واتساب يف 30/ كانون الثاين/ 2019
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الثــالاثء 5/ شــباط/ 2019 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري –متمركــزة يف معســكر بريديــج بريــف حمافظــة 
محــاة الغــريب– مســجد الفــاروق يف احلــي اجلنــويب لبلــدة كفــر نبــودة بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل الغــريب؛ أصابــت الصواريــخ حمــراب 
املســجد؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنائــه، وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وقــت احلادثــة.

األربعــاء 6/ شــباط/ 2019 قضــى الطفــل رحيــل حممــد رحيــل جــراء إصابتــه إثــَر قصــف رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام 
الســوري بلــدة جرجنــاز بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي. ختضــع البلــدة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة 

حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

الســبت 9/ شــباط/ 2019 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى احلــي الشــرقي يف مدينــة خــان 
شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل ســتة مدنيــن مــن عائلــة واحــدة، بينهــم ثالثــة أطفــال )1 ذكــر و2 
إانث(، وســيداتن اثنتــان. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

يُظهر الرابط موقع سقوط القذائف الي تسبَّبت ابجملزرة.

أحد الضحااي اجملزرة إثَر قصف مدفعية النظام السوري مدينة خان شيخون/ إدلب يف 9/ شباط/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1E26kZGQzVZaPagfpgM5AtWkr7Kz0lKi5/view
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B026%E2%80%9950.1%22N+36%C2%B039%E2%80%9932.5%22E/@35.44725,36.6612165,902m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d35.4472495!4d36.6590288
https://drive.google.com/file/d/1cxMNUuHOag_8m4Ml0f2wyiRMsv8NgZAQ/view
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الثــالاثء 12/ شــباط/ 2019 قضــى الطفــل شــهاب عــدانن العــكل جــراء إصابتــه إثــَر قصــف رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام 
الســوري مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة 

حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

األربعــاء 13/ شــباط/ 2019 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى قريــة التوينــة بريــف حمافظــة محــاة 
الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل طفلتــن اثنتــن مــن عائلــة واحــدة، وإصابــة أشــخاص آخريــن جبــراح. ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة بــن 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

األربعــاء 13/ شــباط/ 2019 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى اثنويــة الشــهيد أمحــد اليوســف 
لــإلانث وســط مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ ســقطت إحــدى القذائــف يف ســاحة املدرســة وخلَّفــت حفــرة 

وســط الســاحة. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

الطفــل شــهاب عــدانن العــكل، قضــى إثــر قصــف رامجــة صواريــخ النظــام الســوري مدينــة كفــر نبــل/ إدلــب يف 12/ 
شباط/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1Aq9RChJg97jeEHKSRGkt4CJwlUI5xCSE/view
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األربعــاء 13/ شــباط/ 2019 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة قــرب مركــز الدفــاع املــدين –الـــُمنشأ 
داخــل مغــارة– يف احلــي الشــرقي مــن مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املركــز أبضــرار 

ماديــة متوســطة. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

اجلمعــة 15/ شــباط/ 2019 قصفــت رامجــات صواريــخ اتبعــة للنظــام الســوري احلــي الشــرقي مــن مدينــة خــان شــيخون تزامنــاً 
مــع قصــف مدفعيتــه قذائــف عــدة، ســقطت القذائــف والصواريــخ بشــكل متتــاٍل قــرب الطريــق الــدويل حلــب - دمشــق؛ مــا أدى 
إىل مقتــل تســعة مدنيــن )ثــالث ســيدات وســتة أطفــال - 4 ذكــور و2 إانث-( وإصابــة قرابــة 20 آخريــن حبــراح. ختضــع املدينــة 

الواقعــة يف ريــف إدلــب اجلنــويب لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

أضــرار إثــر قصــف مدفعيــة النظــام الســوري اثنويــة الشــهيد أمحــد اليوســف لــإلانث يف مدينــة خــان شــيخون/ إدلــب يف 
13/ شــباط/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1jY9LN0i8vv4lKcLha6sPQijhjF4TaYiU/view
https://drive.google.com/file/d/1XrBxYjbtqpUTaRLeHKvVzZ2W6S4_K6AD/view
https://drive.google.com/file/d/1T_fQI2YZJ6REPf3P2bSTzIDsNWebNnD5/view
https://drive.google.com/file/d/1SuSsz0VMmEVo8NReSCvxBTTKDYEN5Upz/view
https://drive.google.com/file/d/1-QoKSKgVaHH38entAneSYWeunpfoEZ0v/view
https://drive.google.com/file/d/1mwEvtWcg_2iae5iBG8q63ZUfc2bHE63C/view
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خريطة تظهر مواقع سقوط الصواريخ يف مدينة خان شيخون يف إدلب:

https://drive.google.com/file/d/1IYAlzoXrAWvr89aDLG5pduSjNRQ5qVwN/view
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تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع أنــس الــدايب7 ، أحــد عناصــر الدفــاع املــدين، مــن أبنــاء مدينــة خــان شــيخون، 
وأخــران مبــا يلــي: “تتعــرض املدينــة لقصــف عنيــف علــى مــدار اليــوم منــذ مــا يزيــد عــن أســبوع بصواريــخ وقذائــف مدفعيــة 
مصدرهــا مواقــع النظــام يف قــرى قبيبــات  أبــو اهلــدى، وأبــو عمــر، وأبــو دايل، يســقط معظمهــا علــى احلــي الشــرقي، وهــو 
ــد النظــام قصــف املوقــع ذاتــه مــرة اثنيــة بعــد بضــع دقائــق هبــدف اســتهداف  حــي ســكي مكتــظ ابملدنيــن، وغالبــاً مــا يتعمَّ
جتمــع املدنيــن واملســعفن. يف 15 شــباط اســتهدف النظــام املنطقــة بعــدة صواريــخ وقذائــف مدفعيــة بشــكل متزامــن، 
ــة 700م غــرَب اجلســر الشــرقي، وخلَّفــت مــا ال يقــل عــن مخســة شــهداء  توزَّعــت الصواريــخ علــى مســاحة قطرهــا قراب
ســقطوا يف عــدة منــازل، مجيعهــم أطفــال ونســاء، وتســبَّب القصــف يف تشــريد األهــايل الذيــن كانــوا يلجــؤون إىل املــزارع 
ــا كانــت أكــر حجمــاً مــن الــي اعتــادوا ســقوطها ســابقاً  احمليطــة ابملدينــة حبثــاً عــن مــكان آمــن” وصــَف أنــس الصواريــخ أبهنَّ

وحجــم الدمــار الــذي خُتلِّفــه أكــر.

أفادان املســؤول اإلعالمي يف الدفاع املدين الســوري مبدينة خان شــيخون محيد قطيين8، حول احلادثة مبا يلي: “يوم 15 شــباط 
صباحــاً تعرضــت مدينــة خــان شــيخون لقصــف عنيــف مــن املدفعيــة والرامجــات الصاروخيــة املتمركــزة يف قريــة قبيبــات أبــو 
اهلــدى، تركَّــز القصــف علــى احلــي الشــرقي يف منطقــة غــرب اجلســر، ســارعنا إىل املــكان وكان هنــاك قرابــة 3 صواريــخ وعــدة 
قذائف ســقطت على منازل املدنين ويف الشــارع العام، انتشــلنا قرابة ســتة شــهداء مجيعهم أطفال ونســاء، وأســعفنا قرابة 
مثانيــة مصابــن إىل املشــايف” أضــاَف محيــد أنَّ احلركــة التجاريــة يف املدينــة تشــهُد حالــة شــلل شــبه كامــل بســبب اســتمرار القصــف 

عليهــا بشــكل يومــي ومســتمر، وأخــران أنَّ قرابــة عشــرة آالف مــدين قــد نزحــوا يف األايم الســابقة ابجتــاه ريــف املدينــة ومزارعهــا.

الســبت 16/ شــباط/ 2019 قضــى الصيــدالين أمحــد قــدور احلمويــة، مــن مواليــد عــام 1987، جــراء إصابتــه إثــَر قصــف 
مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى بلــدة قلعــة املضيــق بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل الغــريب. ختضــع البلــدة 

لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

الســبت 16/ شــباط/ 2019 قصفت مدفعية اتبعة لقوات النظام الســوري قذائف عدة على األحياء الســكنية يف مدينة خان 
شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل ثالثــة مدنيــن )طفــالن وســيدة(. مث عــاودت املدفعيــة ذاهتــا قصفهــا 
أحيــاء املدينــة مــرة أخــرى قرابــة الســاعة 17:00؛ مــا أدى إىل مقتــل ثالثــة مدنيــن آخريــن مــن عائلــة واحــدة، بينهــم ســيداتن 

اثنتــان. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

7 عر تطبيق واتساب يف 15/ شباط/ 2019

8 عر تطبيق واتساب يف 16/ شباط/ 2019



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 20

الســبت 16/ شــباط/ 2019 أطلقــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة حمملــة بذخــرة عنقوديــة 
اســتهدفت احلــي الشــرقي يف مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل مــدين واحــد، مثَّ عــاودت 
الرامجــة قصفهــا احلــي ذاتــه يف املســاء؛ مــا أدى إىل مقتــل ثالثــة مدنيــن بينهــم ســيدة وطفلهــا. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــن 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

األحــد 17/ شــباط/ 2019 قضــت الســيدة زهــرة خالــد الدبــوس -مــن أبنــاء قريــة الــزكاة بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل- حرقــاً؛ 
إثــَر تعــرُّض مدينــة خــان شــيخون بريــف إدلــب اجلنــويب لقذائــف عــدة وصواريــخ مصدرهــا مدفعيــة ورامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات 

النظــام الســوري. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة

األحد 17/ شــباط/ 2019 قصفت رامجة صواريخ اتبعة لقوات النظام الســوري مدرســة الشــهيد عمر العلوان يف قرية اببولن 
بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة ســور املدرســة أبضــرار ماديــة كبــرة. ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل 

يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

األحــد 17/ شــباط/ 2019 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري الســوَق الشــعيب املعــروف بســوق اخلضــار 
وســط مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل احــرتاق عــدد مــن احملــالت التجاريــة، وإصابتهــا أبضــرار 

ماديــة كبــرة. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

الســيدة زهــرة خالــد الدبــوس، قضــت حرقــاً إثــَر قصــف أرضــي مكثــف لقــوات النظــام الســوري علــى مدينــة 
خــان شــيخون/ إدلــب يف 17/ شــباط/ 2019

https://drive.google.com/file/d/16vn3V1ws_pxcvAuqAyUimPMt71FOtncD/view?fbclid=IwAR0RrVnhFcn7yQGM1-sZLmufLavc79-6YgNJhXIDNbijdzRQwg4z1g1fSbw
https://drive.google.com/file/d/1MJf8Au4KIBHU5mC6hG2UXspiufITvBSM/view
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الثــالاثء 19/ شــباط/ 2019 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة وســط مدينــة خــان شــيخون بريــف 
حمافظــة إدلــب اجلنــويب، ســقطت إحــدى القذائــف علــى فــرن الروضــة للخبــز؛ مــا تســبب يف مقتــل مدنيــن اثنــن، واحــرتاق خــزاانت 
الوقــود علــى ســطح الفــرن، وإصابــة بنــاء الفــرن أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة. كمــا ســقطت قذيفــة أخــرى علــى منــزل 
ســكين يبعــد قرابــة 50م عــن الفــرن؛ مــا أدى إىل مقتــل ثالثــة مدنيــن. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

احــرتاق بعــض احملــالت التجاريــة إثــَر قصــف رامجــة صواريــخ النظــام الســوري الســوَق الشــعيب وســط مدينــة معــرة 
النعمــان/ إدلــب يف 17/ شــباط/ 2019

انــدالع حريــق إثــر قصــف مدفعيــة النظــام الســوري فــرن الروضــة اآليل يف مدينــة خــان شــيخون/ إدلــب يف 19/ شــباط/ 2019 – تصويــر: 
ســعد الديــن زيــدان

https://drive.google.com/file/d/121LYBhgmvCaC-xLRnTiufktZWezU9otm/view?fbclid=IwAR0gBypAoRU1xR-5HKCM809I9_QLbNrjnSjNAyaL6M3DWpcVp0sOd39z6oY
https://drive.google.com/file/d/139MuzZmKdF9SYUzZohrqw3j5rAt6G1xC/view?fbclid=IwAR1_DAbNQg7hd1t-pmBIxsu5rxCCESAfmbFkc94NMYYBdPZw4JrLQzsOJtY
https://drive.google.com/file/d/1gpRmr3IGZlTwpKtA6fbg0UXpsaopu3WT/view
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األربعــاء 20/ شــباط/ 2019 قضــت الســيدة ســارة احلســن، وُأصيــب زوجهــا وعــدد مــن أطفاهلــا جبــراح، جــراء قصــف رامجــة 
صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قريــة الــزكاة بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل؛ اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة 

وقــت احلادثــة.

اخلميــس 21/ شــباط/ 2019 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة علــى مســجد أبــو بكــر الصديــق يف بلــدة 
حريتــان بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع 

البلــدة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

اجلمعــة 22/ شــباط/ 2019 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة، ســقط ثالثــة منهــا يف ســاحة 
ترابيــة تتوســط عــدداً مــن املنــازل قــرب القلعــة األثريــة يف احلــي الشــمايل الغــريب مــن مدينــة معــرة النعمــان، وتزامــن القصــف مــع وجــود 
أطفــال يلعبــون يف الســاحة موقــع القصــف؛ مــا أدى إىل مقتــل ســتة مدنيــن )مخســة أطفــال ذكــور وســيدة واحــدة( دفعــة واحــدة، 

ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

ملفات قصف مدفعية النظام السوري مسجد أبو بكر الصديق يف بلدة حريتان/ حلب يف 21/ شباط/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1C2pSHXJzXwscQf3lc0jjFYalK-5FAUJA/view?fbclid=IwAR1zQ3UzbINFusIL3P80d77Dk8ITIgdDsxz9G0WElq_EnfuG3jBJp_mAGjM
https://drive.google.com/file/d/1U3nocAxVuGGtlWHmYl84FDDPY6Rne-X4/view?fbclid=IwAR1ZCTw_dZYJJc6owB0xBTfSiVO_0bKoX-s5IIc38wqfQ6Zlr4b3wVvSF8k
https://drive.google.com/file/d/1Fny4xseWs7DxmExH4qCze8RCPxIUFz2V/view?fbclid=IwAR1dTCQNHRvTg9wuF3424rF3ee0YJtwHkfjlr2xluSJRvct1wclAsBlZnUA
https://drive.google.com/file/d/1KUnajtiX7DDqSmLUDbdxg4LcoAXBD3QJ/view?fbclid=IwAR2BRykDKYP2RJgxnf8n1zznKD5aBYzCq8W-SkfZDa7MbesmTbAHBq93Qxg
https://www.google.com.tr/maps/place/Ma%60arat+al-Nu%60man,+Syria/@35.6485717,36.6777484,14.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1524f9768c985b59:0x2829bde238d93718!2sMa%60arat+al-Nu%60man,+Syria!3b1!8m2!3d35.6479869!4d36.6795425!3m4!1s0x1524f9768c985b59:0x2829bde238d93718!8m2!3d35.6479869!4d36.6795425
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%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%A3%D9%88%D9%84%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20-%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%20-%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%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A9%20%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%2022%202%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%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%A3%D9%88%D9%84&CID=243e47a3-ed78-468c-ad4b-884838071d21
https://drive.google.com/file/d/1JxzCOE9a_Ej-c7DsAn_nmVCuQPviUH_9/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%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%A3%D9%88%D9%84%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20-%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%20-%20%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%8A%D8%B9%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%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A9%20%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%2022%202%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%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%A3%D9%88%D9%84&CID=487838b4-3272-403b-9cdf-62e852e2d59b
https://drive.google.com/file/d/1RnO2r1U-juxskLjgPZD6eFIkmIDQk_HJ/view?fbclid=IwAR1tIvLtgvAQQn7Dk6dqpdPk7MQhrKyC10yZtviqifL2t06QlB6zWD5TRrQ
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أفــاد عبــادة ذكــرى9 – مديــر مركــز الدفــاع املــدين يف معــرة النعمــان- الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أنَّ املدينــة تتعــرض لقصــف 
أرضــي متقطــع بــن احلــن واآلخــر منــذ 16/ شــباط/ 2019 مصــدره قــوات النظــام الســوري املتمركــزة يف حاجــزي أبــو دايل وأبــو 
عمــر: “اليــوم 22/ شــباط تعرضــت معــرة النعمــان لقصــف بصواريــخ -متنوعــة بــن الكبــرية ذات التأثــري التدمــريي الكبــري 
وصواريــخ الرامجــة العاديــة- واســتهدف القصــف األحيــاء الســكنية يف املدينــة، ســقطت بعــض هــذه الصواريــخ يف فســحة 
تتوســط عــدة منــازل جانــب القلعــة األثريــة مشــال غــرب املدينــة، تســبَّبت مبجــزرة راح ضحيتهــا مخســة أطفــال، بينهــم 3 
أخــوة وآخــر قريــب هلــم، إضافــة إىل ســيدة، ومجيــع الضحــااي كانــوا يف املوقــع ذاتــه؛ حيــث قمنــا ابالســتجابة واجتهنــا إىل 
هنــاك النتشــال الضحــااي وإســعاف اجلرحــى”. أضــاَف عبــادة أنَّ 13 شــخصاً قتلــوا وأصيــب قرابــة 30 آخريــن يف األايم الســتة 
األخــرة نتيجــة القصــف املســتمر. األمــر الــذي أدى إىل حالــة مــن اخلــوف الكبــر لــدى األهــايل يف املدينــة -الــي تــؤوي مــا يزيــد 
عــن 40 ألــف انزح و100 ألــف مــن ســكاهنا األصليــن-، أدت إىل شــلِّ احلركــة فيهــا وإغــالق األســواق واملــدارس حتســباً مــن 

تكــرار القصــف يف أيــة حلظــة.

الثــالاثء 26/ شــباط/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً علــى احلــي الشــرقي يف مدينــة 
خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل ثالثــة أطفــال أخــوة )2 إانث، 1 ذكــر(. ختضــع املدينــة لســيطرة 

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

اإلثنــن 4/ آذار/ 2019 قصفــت رامجــة صواريــخ قــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة مــن منــط9m55k  حمملــة بذخــرة 
عنقوديــة مــن منــط 9n235 اســتهدفت األطــراف اجلنوبيــة مــن مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل 

إصابــة شــخصن جبــروح. ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام.

األربعــاء 6/ آذار/ 2019 قصفــت رامجــة صواريــخ قــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة حُممَّلــة بذخــرة عنقوديــة علــى قريــة خــان 
الســبل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل الســيدة خدجيــة حســن الســفر، وإصابــة أربعــة آخريــن جبــروح. ختضــع 

املنطقــة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام.
 

األحــد 10/ آذار/ 2019 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى األحيــاء الســكنية يف مدينــة 
خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل أربعــة مدنيــن، هــم طفــٌل ووالــداه، والناشــط اإلعالمــي انصيــف 

الســرماين. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

9 تواصلنا معه عر تطبيق واتساب يف 22/ شباط/ 2019

https://drive.google.com/file/d/19HZsVPJTkyuR7_THb4bYI1uVtHa1ctoP/view
https://drive.google.com/file/d/1bxj3zHW67D1kPmwlVHwmjJtpRgjNXZZR/view
https://drive.google.com/file/d/1mYLUh-MDMeiDIvDLsDFoRnzM5am01bnb/view
https://drive.google.com/file/d/1zi7sAgZ--O_o60_A-8qSw_Vty2X4OBe6/view
https://drive.google.com/file/d/1zi7sAgZ--O_o60_A-8qSw_Vty2X4OBe6/view
https://drive.google.com/file/d/1qHd4dDVU2WXoMnuTSpmZ7nE-vOG1fplb/view
https://drive.google.com/file/d/1-KtcckZvy0r7LcS4c3LkC8NmbTMokDqC/view
https://drive.google.com/file/d/1-KtcckZvy0r7LcS4c3LkC8NmbTMokDqC/view
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األحــد 10/ آذار/ 2019 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى مركــز الدفــاع املــدين يف بلــدة مــورك 
بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل نــور الديــن حــاج حســن، أحــد عناصــر الدفــاع املــدين، إضافــًة إىل دمــار جزئــي 

يف بنــاء املركــز. ختضــع البلــدة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

الثــالاثء 12/ آذار/ 2019 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري تتمركــز يف قريــة أبــو دايل بريــف إدلــب الشــرقي، 
قرابة 40 صاروخ على مرحلتن متتاليتن، معظم الصواريخ كانت حمملة مبواد حارقة ســقطت بشــكل عشــوائي على مجيع أحياء 
بلدة التمانعة بريف إدلب اجلنويب يف مناطق بعيدة عن خطوط اجلبهات، تسبَّب اهلجوم يف اشتعال حرائق يف املنازل واألراضي 

ل وقوع إصاابت بن املدنين. ختضع املنطقة لســيطرة فصائل يف املعارضة املســلحة وهيئة حترير الشــام. الزراعية، ومل ُنســجِّ

دمــار يف مركــز الدفــاع املــدين يف بلــدة مــورك/ محــاة إثــر هجــوم أرضــي لقــوات النظــام الســوري يف 10/ آذار/ 2019 – تصويــر: إايد 
أبــو اجلــود 

https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%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%A3%D9%88%D9%84%2F%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9%20%E2%80%93%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%83%20-%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84%20%D8%AC%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%AD%D8%A7%D8%AC%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%A3%D8%AD%D8%AF%20%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%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%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%20%D9%82%D9%8F%D8%AA%D9%84%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%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%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%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9%2010%203%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%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%A3%D9%88%D9%84&CID=882c5ee6-a05e-4624-901f-67a8846d0314
https://drive.google.com/file/d/15RFUcTPFeW2UrnyHm4_U0Oe-H1hpBHWb/view
https://drive.google.com/file/d/1wyQLQO4qzQLR8yad9OmGMpcN3NPfH71i/view
https://drive.google.com/file/d/11uiCXQ8GjWU0bICXmpHq4YnHmZu5jAZw/view
https://drive.google.com/file/d/1u-tpZdnSer1bIAJrXRZGRt0haa542JSk/view
https://drive.google.com/file/d/1xnEkJvz6uhkI3g639UqJZHlfLBH56i41/view
https://drive.google.com/file/d/1xnEkJvz6uhkI3g639UqJZHlfLBH56i41/view
https://drive.google.com/file/d/140bKWawx645WPS7Xjc0I8P8QaTkQ3Q6g/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 25

ابء: القوات الروسية:
اجلمعــة 4/ كانــون الثــاين/ 2019 قرابــة الســاعة 22:09 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة قــرب 
مزرعــٍة لرتبيــة املواشــي والطيــور الداجنــة غــرب مدينــة دارة عــزة بريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل ثالثــة مدنيــن مــن 
عائلــة واحــدة، بينهــم طفــل. ونفــوق عــدد مــن رؤوس املاشــية وإصابــة مرافــق املزرعــة أبضــرار ماديــة كبــرة. ختضــع املدينــة لســيطرة 

هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

األحــد 20/ كانــون الثــاين/ 2019 قرابــة الســاعة 03:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــن علــى فــرن 
التقــوى اآليل للخبــز مشــال قريــة اجلانوديــة التابعــة ملدينــة جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف 
بنــاء الفــرن، وإصابــة معداتــه أبضــرار ماديــة كبــرة، وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع القريــة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

ملفــات أســلحة حارقــة اســتخدمتها قــوات النظــام الســوري يف هجــوم أرضــي علــى بلــدة التَّمانعــة/ إدلــب يف 12/ آذار/ -2019 تصويــر: 
حممــد املرعــي

https://drive.google.com/file/d/11thzdQjb2XZU_uztfxxB99U2-qrObEXM/view
https://drive.google.com/file/d/1on5EFITewxXAva5ROEwY9F6bOvRpchK2/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%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%A3%D9%88%D9%84%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20-%20%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%81%D8%B1%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A%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%801%2020%201%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%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%A3%D9%88%D9%84&CID=17247c77-5764-419b-ac58-02910d567076
https://www.google.com.tr/maps/place/Al+Janoudiyah,+Syria/@35.8821126,36.2935925,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x15244ab6b61fed37:0x34cf4ed740c21d36!2sAl+Janoudiyah,+Syria!3b1!8m2!3d35.885505!4d36.2929075!3m4!1s0x15244ab6b61fed37:0x34cf4ed740c21d36!8m2!3d35.885505!4d36.2929075
https://drive.google.com/file/d/11thzdQjb2XZU_uztfxxB99U2-qrObEXM/view
https://drive.google.com/file/d/1dfMMzvOG5lsAvmCPFkYNtCn-Pcj8wHnN/view
https://drive.google.com/file/d/1ZtOo4wbILSLSjIKnInm73eovA7wA3tiU/view
https://drive.google.com/file/d/1W3ars4DaLw9nHXlVu6CG7NqMgkLhpYMo/view
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الســبت 9/ آذار/ 2019 شــنَّ طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي غــارات عــدة متتاليــة ابلصواريــخ علــى األحيــاء الســكنية يف 
قريــة املنطــار التابعــة ملدينــة جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل أربعــة مدنيــن: طفلــة وســيداتن مــن عائلــة 
واحــدة، وحممــود عمــاد عبــد العــال أحــد إعالميــي مركــز الدفــاع املــدين، الــذي قتــَل بينمــا كان يتفقَّــد موقــع إحــدى الغــارات قبــل أن 
ُيكــّرِر الطــران غاراتــه علــى املوقــع ذاتــه. ختضــع قريــة املنطــار لســيطرة مشــرتكة بــن هيئــة حتريــر الشــام واحلــزب اإلســالمي الرتكســتاين.

الدمــار الــذي حلــق بفــرن التقــوى اآليل للخبــز يف قريــة اجلانوديــة/ إدلــب إثــر 
قصف جوي روسي يف 20/ كانون الثاين/ 2019

حممــود عبــد العــال، إعالمــي يف مركــز الدفــاع املــدين، قضــى إثــَر هجــوم جــوي روســي 
علــى قريــة املنطــار/ إدلــب 9/ آذار/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1aPN03Mn2dY-G2Mr2COQO4CWlYTGagh8n/view
https://drive.google.com/file/d/1D2GE2pzd6dhqUTn9wbUiocz8mD98W1KT/view
https://drive.google.com/file/d/1us8JR8dNE-RZzUV2FwGdf5X-z1WMic8T/view
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األربعــاء 13/ آذار/ 2019 قرابــة الســاعة 03:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــن علــى ميــم 
عشــوائي للنازحــن ومدجنــة “حتــوي طيــور وماعــز وأغنــام”، شــرق قريــة كفــر عميــم بريــف إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 
ســيدتن اثنتــن، وجــرح قرابــة عشــرة أطفــال، إضافــة إىل تضــرر عــدد مــن اخليــام. ختضــع املنطقــة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وفصائــل 

يف املعارضــة املســلحة.

األربعــاء 13/ آذار/ 2019 قرابــة الســاعة 15:15 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ ســجن إدلــب 
املركــزي غــرب مدينــة إدلــب؛ مــا تســبب يف مقتــل 31 ســجيناً حــى حلظــة إعــداد التقريــر ال تــزال احلادثــة قيــد التحقيــق- مث عــاوَد 
الطــران ذاتــه التَّحليــق يف مســاء املدينــة قرابــة الســاعة 17:15 وقصــف منطقــة الكســيح وســط مدينــة إدلــب بثمانيــة صواريــخ 
اســتهدفت املربــع احلكومــي، الــذي يضــمُّ دوائــر مدنيَّــة اتبعــة حلكومــة اإلنقــاذ )مديريــة كهــرابء إدلــب ومســتودعاهتا، وحمطــة 
ــجل املدين، ومقر حكومة اإلنقاذ، ومبى التأمينات االجتماعية، ومقر وزارة الداخلية(. التَّحويل الكهرابئية الرئيســة، ومبى السِّ
ســقط صاروخــان علــى مبــى ســكين يقــع قبالــة مبــى التأمينــات االجتماعيــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 12 مدنيــاً بينهــم مخســة أطفــال 

)3 أنثــى و2 ذكــر( وســيدة واحــدة. 

ُنشــر إىل أن صاروخــاً آخــر ســقَط بــن أبنيــة ســكنية تقــع قبالــة مؤسســة الكهــرابء علــى بعــد حنــو 250م مــن موقــع اجملــزرة؛ مــا 
تســبَّب يف مقتــل أربعــة مدنيــن آخريــن مــن عائلــة واحــدة )طفــالن -ذكــر وأنثــى( وجدَّامهــا. ختضــع مدينــة إدلــب لســيطرة هيئــة 

حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

تســبَّب اهلجــوم أبضــرار ماديــة كبــرة يف كل مــن أبنيــة مديريــة كهــرابء إدلــب ومســتودعاهتا، وحمطــة التحويــل الكهرابئيــة الرئيســة 
ــجل املــدين، ومقــر حكومــة اإلنقــاذ، وقــد خرجــت مجيعــاً عــن اخلدمــة، إضافــة إىل أضــرار ماديــة متوســطة يف مبــى  ومبــى السِّ

ــجل املــدين. التأمينــات االجتماعيــة ومدرســة يوســف العظمــة للتعليــم األساســي، الواقعــة قبالــة مبــى السِّ
يُظهر الرابط موقع السجن املركزي.

https://drive.google.com/file/d/1yyqh4_ZmkqprEunxfxHoI3uFHbOFVeOm/view
https://drive.google.com/file/d/1AEdvYJKu-bZ_Df-eoYXlrCO_5sCb1DGN/view
https://drive.google.com/file/d/1yyqh4_ZmkqprEunxfxHoI3uFHbOFVeOm/view
https://drive.google.com/file/d/1nynGK83JQUQxc7vaRFgyPm50ahWylo96/view
https://drive.google.com/file/d/1a_rOaU_7UUcch1YyFnjeYHKH4pdQUw5s/view
https://drive.google.com/file/d/1_kXBHwFf73adHvWrHUFPwXOCvA2K-jst/view
https://drive.google.com/open?id=14Ih4Z4wWwwyM-OQd-hqx68KOaFfxry6W 
https://drive.google.com/open?id=1Hm-lRpZWQQGaQ5_eN7lVn-jqftvyrNR2
https://drive.google.com/file/d/1-7J1RIXUPbJpe0wCdQlnXWic4E_S6eIX/view
https://drive.google.com/file/d/1TQVFllazUOUjn8RQsI-x1tu5Xo9zhJzy/view
https://drive.google.com/file/d/1-7J1RIXUPbJpe0wCdQlnXWic4E_S6eIX/view
http://cutt.us/nxQVQ
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حتليل بصري يُظهر موقع منطقة الكسيح وتفاصيل اهلجوم اجلوي الروسي عليها:

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الناشــط صهيــب مكحــل10 ، وهــو مــن أبنــاء مدينــة إدلــب وكان يف املدينــة وقــت 
احلادثــة: “قرابــة الســاعة الثالثــة والربــع عصــراً شــنَّت طائــراتن روســيتان مــن نــوع ســوخوي 34 -وفــق تعميــم املراصــد- 
غــارات عــدة، واســتهدفت ســجن إدلــب املركــزي غــرب املدينــة يف منطقــة عــرب ســعيد، وهــو ســجن كبــري مقسَّــم إىل أربعــة 
” أخــران صهيــب أنَّ الطــران أطلــق يف كلَّ غــارة مــن الغــارات أكثــر مــن  طوابــق وفيــه معتقلــون علــى خلفيــة هتــم وجرائــم شــىَّ
صــاروخ واحــد، وقــال أنَّ العديــد مــن اجلثــث وصلــت إىل مشــايف يف مدينــة إدلــب وريفهــا. وأضــاف: “بعــد ســاعتن عــادت طائــرة 
حربيــة روســية ســوخوي 35، كانــت قــد أقلعــت مــن مطــار محيميــم وفــق تتبــع املراصــد، واســتهدفت وســط مدينــة إدلــب 
يف منطقــة مقــرات حكومــة اإلنقــاذ والنفــوس والكهــرابء، طالــت الصواريــخ أبنيــة آل الزيــر واهنــارت ابلكامــل، وأبنيــة قبالــة 

10 عر تطبيق واتساب يف 16/ آذار/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1dHmD-TtqYaephq3P1-U1i6RZYUfS7hkI/view
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مقــر احلكومــة وإىل جانبــه، يقطنهــا مدنيــون وقــد كان دمارهــا هائــاًل، كمــا تســبَّبت تلــك الصواريــخ يف جمزرتــن وقعتــا يف 
موقعــن ال يفصــل بينهمــا أزيــد مــن 300م” قــال صهيــب إنــه كان عنــد دوار الزراعــة حلظــة قصــف منطقــة الكســيح وقــد شــاهد 
انفجــار الصواريــخ: “كان الطــريان يقصــف أربعــة صواريــخ يف كل غــارة وجــاءت هــذه الغــارات لتعيــق عمليــات اإلســعاف 
الــي كانــت تصــل مــن الســجن املركــزي، وتســبَّت يف هــدم البــى التحتيــة للمدينــة، لقــد تدمــرت األبنيــة الســكنية واخلدميــة 

ال ســيما حمطــة الكهــرابء الــي دمــرت بشــكل كبــري وخرجــت عــن اخلدمــة”.
اتء: فصائل يف املعارضة املسلحة:

الســبت 16/ شــباط/ 2019 ســقطت عــدة صواريــخ علــى مشــفى مصيــاف الوطــين يف مدينــة مصيــاف بريــف حمافظــة محــاة 
الغــريب، نعتقــد أنَّ مصدرهــا رامجــة صواريــخ متمركــزة يف منطقــة خاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة؛ مــا أدى إىل إصابــة 

مــرآب املشــفى ومــواد إكســاء بنائــه أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع املدينــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

الســبت 16/ شــباط/ 2019 ســقط صاروخــان علــى حمطــة حمــردة احلراريــة لتوليــد الكهــرابء يف مدينــة حمــردة بريــف حمافظــة محــاة 
الشــمايل، نعتقــد أنَّ مصدرمهــا رامجــة صواريــخ متمركــزة يف منطقــة خاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة؛ مــا أدى إىل 
إصابــة مبــى التَّحكــم اآليل والقاطــع اآليل أبضــرار ماديــة متوســطة. ُنشــر إىل أنَّ قــوات النظــام الســوري جعلــت جــزءاً مــن احملطــة 

مقــراً عســكرايً تتمركــز فيــه آليــات عســكرية ثقيلــة. ختضــع املدينــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

رابعاً: التوصيف القانوين والتوصيات:
• 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 عــر تنفيذهــا قصفــاً مدفعيــاً علــى عــدد مــن القــرى 
والبلــدات يف منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة، جلُّهــا يف املنطقــة منزوعــة الســالح، ريــف محــاة الشــرقي وريــف إدلــب اجلنــويب 

الشــرقي، وقــد تســبَّبت هــذه اهلجمــات يف وقــوع ضحــااي مــن املدنيــن. 
• خرقَــت قــوات النظــام الســوري وامليليشــيات الشــيعية اتفــاق سوتشــي عــر مهامجــة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقتــل عــدد مــن 

أفرادها. 
• انتهكت الفصائل اإلســالمية اتفاق سوتشــي وقصفت مناطق خاضعة لســيطرة قوات النظام الســوري، كما اســتغلت إيقاف 

القتــال وبســطت ســيطرهتا علــى مناطــق إضافيــة علــى حســاب فصائــل يف املعارضــة املســلحة.
• خرقت بعض فصائل املعارضة املسلحة اتفاق سوتشي عر عمليات قصف على مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.

https://drive.google.com/file/d/1kIowlZLowwD-Ki6vPJ6MMGBFWHAS1ApO/view?fbclid=IwAR1KbFWVOBgnJczJRTi68_VPucbUMHpnFkY2F0iMJap9E_JxINa3Ug-YxSk
https://drive.google.com/file/d/1EIZQGLJubVaDzn6hjA5-Z_gT0ydakEiC/view?fbclid=IwAR0RrVnhFcn7yQGM1-sZLmufLavc79-6YgNJhXIDNbijdzRQwg4z1g1fSbw
https://drive.google.com/file/d/10Ci1l86bdE13NVD6PQDkn3QK1rEQl2jQ/view?fbclid=IwAR11Mqkparai-nlgc7BUMmkJhOEXkRI9pD4dEmn5Ca5no4RxcdKAFT8WRe0
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• مارســت قوات النظام الســوري جرمية التَّشــريد يف إطار منهجي وواســع النِّطاق، ومنظَّم ضدَّ الســكان املدنين، 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 للمدنيــن املشــرَّدين. اجلنائيــة الدوليــة، ومل ُنســجِّ
 

التوصيات:
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 املتورطــن، مبــن فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت 

تورطــه يف ارتــكاب جرائــم حــرب.
• إحــالل األمــن والســالم وتطبيــق مبــدأ مســؤولية محايــة املدنيــن، حلفــظ أرواح الســورين وتراثهــم وفنوهنــم مــن الدمــار والنهــب 

والتخريــب.
• 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 قوانــن تســتهدف هنــب ممتلــكات 

النَّازحــن وعقاراهتــم.
 

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 املتورطــن.
• 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 عــر 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 املدنيــن يف ســوراي.
• جتديد الضَّغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.
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• السَّــعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة واحملاســبة يف ســوراي عــر 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 4.7 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.

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 املبعوث األممي إىل سوراي:
• إدانة مرتكيب اجلرائم واجملازر واملتســببن األساســين يف تدمر اتفاقات خفض التَّصعيد، وابلتايل إعالن حتطيم وانتهاء العملية 

السياســية ابلكامل وحتميل مســؤولية ذلك للحلف الســوري الروســي.
• مكاشــفة الشــعب الســوري بســعي روســيا للســيطرة الكاملــة علــى األراضــي الســورية ابلقــوة ورغبتهــا العلنيــة يف إعــادة أتهيــل 

النظــام احلــايل؛ مــا يعــين تشــكيل حــلٍّ سياســي وفــق مصاحلهــا.
 

الدول املاحنة ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية:
• جيــب علــى اجملتمــع الــدويل والــدول املاحنــة أتمــن مســتلزمات احليــاة األساســية واالهتمــام والرعايــة بـــ آالف النازحــن الســورين 

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

إىل القوات الروسية:
• التوقف عن ارتكاب مجيع أمناط جرائم احلرب يف سوراي.

• إعادة إعمار ما دمَّرته اآللة احلربيَّة الروسية.
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• تعويض الضحااي مادايً ومعنوايً واالعتذار بشكل علين.
• االلتزام مبخرجات قمة سوتشي وعدم تكرار سيناريو اخلروقات الذي شهدانه يف اتفاقات خفض التَّصعيد.

• التَّوقــف عــن دعــم جرائــم احلــرب واجلرائــم ضــدَّ اإلنســانية الــي ال يــزال النظــام الســوري يرتكبهــا منــذ مثانيــة ســنوات، ويُعتــر ذلــك 
تورطــاً مباشــراً يف تلــك اجلرائــم.

• املســامهة يف مســاعدة املشــردين الــي قامــت اآللــة احلربيــة الروســية بتشــريدهم مــن الغوطــة الشــرقية مبحافظــة ريــف دمشــق 
وحمافظــي محــص ودرعــا، ومحايــة مــن تبقــى مــن أبنــاء تلــك املناطــق مــن عمليــات االعتقــال واخلطــف واإلخفــاء القســري الــي 

ميارســها النظــام الســوري وامليليشــيات اإليرانيــة.
 

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