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اإلثنني 24 كانون األول 2018

أبرز االنتهاكات التفاق سوتشي 
بني روسيا وتركيا يف منطقة خفض 

الــتَّــصـعـيد الرابعة واألخرية
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احملتوى:
أواًل: مقدمة ومنهجية

اثنياً: منطقة خفض التَّصعيد األخرية وجهة املشردين قسراًي
اثلثاً: التَّحضريات العسكرية اليت سبقت اتفاق سوتشي، وأثرها على منطقة خفض التَّصعيد األخرية

رابعاً: منطقة خفض التَّصعيد الرابعة ما بعد اتفاق سوتشي
خامساً: هيئة حترير الشام تستغلُّ االتفاق لصاحل تعزيز قوهتا ومتددها

سادساً: مناذج عن أبرز خروقات اتفاق سوتشي
سابعاً: التوصيف القانوين والتوصيات

أواًل: مقدمة ومنهجية:
بعــد أن نقضــت روســيا اتفــاق مناطــق خفــض التَّصعيــد وســيطرت قواهتــا ابلتَّحالــف مــع قــوات النظــام اإليــراين والســوري علــى كل 
مــن الغوطــة الشــرقية ومنطقــة اجلنــوب الســوري وريــف محــص الشــمايل، بقيــت منطقــة خفــض التَّصعيــد الرابعــة واألخــرية )حمافظــة 
إدلــب وأجــزاء مــن حمافظــات محــاة وحلــب والالذقيــة(، حيــث بــدأت احلشــود العســكرية للنظــام الســوري وامليليشــيات اإليرانيــة 
ابلتَّجمــع اســتعداداً إلهنــاء اتفــاق مناطــق خفــض التَّصعيــد ابلكامــل، لكــن االتفــاق الروســي - الرتكــي الــذي جــاء كمخــرَج نتيجــة 
اجتمــاع الرئيســن الروســي والرتكــي يف مدينــة سوتشــي أوقَــف العمليــة العســكرية، إال أنَّ اتفــاق سوتشــي مشــمول ســابقاً ضمــن 
اتفاقيــات أســتانة، الــيت نصَّــت يف اجلولــة السادســة علــى ضــمَّ حمافظــة إدلــب وحميطهــا إىل مناطــق خفــض التَّصعيــد، لكــنَّ روســيا 
تذرَّعــت دائمــاً يف مجيــع هجماهتــا علــى مناطــق خفــض التَّصعيــد حبجــة تفكيــك التَّنظيمــات اإلرهابيــة، وهــذه التنظيمــات شــبه 
معدومــة الوجــود يف مناطــق خفــض التَّصعيــد السَّــابقة، لكنهــا تــرز بشــكل واضــح يف حالــة املنطقــة الرابعــة ُمتمثلــة يف هيئــة حتريــر 
الشــام، إضافــة إىل تنظيمــات متشــددة أقــل حجمــاً مثــل: )أنصــار التوحيــد، حــراس الديــن، جبهــة أنصــار الديــن، جبهــة أنصــار 
اإلســالم(، الذيــن أعلنــوا يف بيــان هلــم عــن رفضهــم االتفــاق، وهــذه التنظيمــات تشــرتك مــع امليليشــيات اإليرانيــة والنظــام الســوري 
يف رغبتهــا يف حتطيــم أي اتفــاق واالســتمرار يف دائــرة االقتتــال املفتــوح، ويُعــدُّ التَّخلــص مــن هــذه التنظيمــات وعناصرهــا األجنبيــة 

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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https://drive.google.com/file/d/1j-UnAypecfUTKduwXVKm25n0lbsWIXmV/view
https://drive.google.com/file/d/1T9VyzOZOCv6O5Ti6A0ai5-CGHHckT6oG/view
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واحــد مــن أكــر التَّحــدايت الــيت تواجــه اجملتمــع احمللــي يف إدلــب وهــو حباجــة لتكامــل اجلهــود مــن الــدول اإلقليميــة ودول أصدقــاء 
الشــعب الســوري، حنــن نتحــدث عــن عمليــة جراحيــة شــديدة التَّعقيــد والتَّكلفــة، فقــد زاد طــول أمــد الكارثــة الســورية وإمهاهلــا مــن 

تغلغــل هــذه التَّنظيمــات املتطرفــة داخــل اجملتمعــات احملليــة.

يبقــى الوضــع اإلنســاين املتشــابك يف منطقــة خفــض التَّصعيــد الرابعــة هــو التحــدي األكــر نظــراً لوجــود قرابــة 5 مليــون مــا بــن 
مقيــم وانزح، يعيــش قســم كبــري منهــم علــى املعــوانت، ذلــك يف ظــلِّ انتشــار الفقــر والبطالــة، وتوقــف عــدد كبــري مــن املنظمــات عــن 
العمــل إثــَر توقُّــف أو انقطــاع التمويــل؛ مــا تســبَّب يف تــرك مصــري عشــرات آالف العائــالت عرضــة لالبتــزاز والعمــل حتــت ســيطرة 
التنظيمــات املتشــددة، وهــذه مســؤولية تتحمَّلهــا الــدول الــيت تزعــم مكافحــة انتشــار ظواهــر التنظيمــات املتشــددة، وأخــرياً يتوجــب 
يف هــذا الســياق اإلشــارة إىل أن خميمــات النازحــن مل تســلم مــن عمليــات اســتهداف ُمتعمَّــد مــن قبــل قــوات النظــام الســوري؛ مــا 

يُهــدِّد اســتقرار مئــات آالف املدنيــن داخــل تلــك املخيمــات ويزيــد مــن وطــأة االحتياجــات اإلنســانية األساســية.

منهجية:
ُيســلط هــذا التقريــر الضــوء علــى منطقــة خفــض التَّصعيــد الرابعــة واألخــرية )املؤلفــة مــن حمافظــة إدلــب وأجــزاء مــن حمافظــات محــاة 
وحلــب والالذقيــة( ونســتعرض فيــه حصيلــة أبــرز االنتهــاكات منــذ دخــول اتفــاق خفــض التَّصعيــد حيِّــز التَّنفيــذ يف أاير/ 2017 
حــى 23/ كانــون األول/ 2018 كمــا يُركِّــز التقريــر علــى عمليــة التَّحضــري والتَّصعيــد العســكري الســوري الروســي الــذي ســبق 
اتفاق سوتشي املنعِقد يف الـ 17 من أيلول/ 2018 يف مدينة سوتشي الروسية وأثر ذلك على حركة تشريد السكان الكبرية.

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 الــيت منتلكهــا مــن خــالل عملنــا املســتمر منــذ 
ســبع ســنوات، ويســتعرض التَّقريــر 9 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 الــيت 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 
مؤشــراً أساســياً لتقييــم أثــر االتفاقــات، كذلــك اســتهداف املراكــز احليويــة املدنيَّة.كمــا حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 
املقاطــع املصــورة والصــور الــيت ُنشــرت عــر اإلنرتنــت، أو الــيت 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 الكبــري الــذي تســبَّبت بــه اهلجمــات.
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حنتفــظ بنســٍخ مــن مجيــع مقاطــع الفيديــو والصــور املذكــورة يف هــذا التَّقريــر ضمــن قاعــدة بيــاانت إلكرتونيــة ســرية، ونســٍخ احتياطيــة 
علــى أقــراٍص صلبــة، وابلرغــم مــن ذلــك ال ندَّعــي أننــا ُقمنــا بتوثيــق احلــاالت كافــة، وذلــك يف ظــلِّ احلظــر واملالحقــة مــن قبــل قــوات 

النظام الســوري وبعض اجملموعات املســلحة األخرى.
مــا ورَد يف هــذا التقريــر مُيثِّــل احلــدَّ األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال يشــمل 

احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.

اثنيًا: منطقة خفض التَّصعيد األخرية وجهة املشردين قسرايً:
تُعــدُّ منطقــة خفــض التَّصعيــد الرابعــة )املؤلفــة مــن حمافظــة إدلــب وأجــزاء مــن حمافظــات محــاة وحلــب والالذقيــة( واحــدة مــن أربــع 
مناطق خلفض التَّصعيد أقرَّها اتفاق خفض التَّصعيد يف أاير/ 2017، ومتَّ تثبيت حدودها يف اجلولة السَّادسة من مفاوضات 
أســتانة الــيت انعقــدت علــى مــدار يومــن يف 14 - 15/ أيلــول/ 2017 وإثــر نقــض روســيا جلميــع تعهداهتــا يف احلفــاظ علــى 
مناطــق خفــض التصعيــد الثــالث )مناطــق ُمعيَّنــة مــن مشــال حمافظــة محــص، وأجــزاء مــن حمافظَــيت درعــا والقنيطــرة، والغوطــة الشــرقية 
يف حمافظــة ريــف دمشــق( قامــت قواهتــا ابلتحالــف مــع قــوات النظــام الســوري ابلســيطرة عليهــا مجيعــاً، ومــن وجهــة نظــران فــإنَّ 
روســيا تســعى للســيطرة علــى منطقــة خفــض الّتصعيــد الرابعــة -علــى غــرار ســابقاهتا- ونقــض االتفــاق املتهالــك، لكنهــا ال تــزال 

تنتظــر الفرصــة املناســبة.

وترجــع أمهيــة هــذه املنطقــة بشــكل أساســي إىل حدودهــا املشــرتكة مــع تركيــا ووجــود معــر ابب اهلــوى احلــدودي الــذي يُعــدُّ مــن 
أكــر املعابــر مشــااًل، إضافــة إىل مــرور الطريقــن الدوليــن )محــاة - حلــب( و)حلــب - الالذقيــة( اللذيــن يُعتــران مــن أهــم الطــرق 

املغذيــة لالقتصــاد الســوري والواصَلــن بــن مناطــق وســط وجنــوب ســوراي مــع مشاهلــا ومشاهلــا مــع غرهبــا.
 

وقــد شــكَّلت منطقــة إدلــب مــالذاً ملئــات آالف املواطنــن الســورين الذيــن تشــرَّدوا مــن مناطقهــم قبــل تشــريد أهــايل مناطــق خفــض 
التَّصعيــد الثــالث، الــيت ســيطرت عليهــا روســيا والنظــام الســوري، فقــد نــزح إىل حمافظــة إدلــب عشــرات اآلالف مــن حمافظــيت محــص 
ومحــاة، ومــن مدينــة داراي والغوطــة الشــرقية وغريهــا مــن بلــدات ومناطــق حمافظــة ريــف دمشــق، ولــدى هجــوم القــوات الروســية علــى 
مناطق خفض التَّصعيد ومسامهتها يف عقد تسوايت ُمذلة مع أهلها، جلأت إىل منطقة خفض التَّصعيد الرابعة موجات جديدة 
مــن عشــرات آالف املشــردين، وبنــاء علــى كل ذلــك فإننــا نُقــدِّر أنَّ منطقــة خفــض التَّصعيــد الرابعــة واألخــرية تضــمُّ قرابــة 5 ماليــن 
مواطــن ســوري، يتوزعــون إىل قرابــة 3 مليــون مقيــم، و2 مليــون انزح مــن خمتلــف احملافظــات الســورية، وترفــض النســبة العظمــى مــن 
هــؤالء النازحــن العــودة إىل املناطــق الــيت ُيســيطر عليهــا النظــام الســوري خوفــاً مــن عمليــات االعتقــال والتعذيــب واإلخفــاء القســري، 

أو إجبــار أبنائهــم علــى االلتحــاق القهــري بصفــوف املقاتلــن إىل جانــب قــوات النظــام الســوري وميليشــياته احملليــة.
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وقــد أصــدران يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــدداً مــن التقاريــر اخلاصــة بعــدة مناطــق تعرَّضــت لعمليــات تشــريد قســري، 
نــزح معظــم أهلهــا إىل منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة، وفيمــا يلــي جــدول يســتعرض املناطــق الــيت شــرَّدت قــوات احللــف الســوري 

- الروســي - اإليــراين أهلهــا قســرايً ابجتــاه منطقــة الشــمال الســوري:   

اتريخ االتفاقعدد املشردين قسراًياملنطقة
2018آب 10000اجلنوب السوري
2018آذار 65000الغوطة الشرقية

2016كانون األول   2000التل

2018نيسان 6300القلمون
2016آب 2000داراي

2016تشرين األول 2900معضمية الشام

– زاكية – خان الشيح 
الديرخبية

2016تشرين الثاين 3500

2017كانون الثاين 2500قرى وادي بردى

2016كانون األول 45000أحياء حلب الشرقية

2017أاير 7000أحياء دمشق الشرقية

2017نيسان 3500بقني– الزبداين – مضااي 

2018أاير 35000ريف محص الشمايل
2018أاير 9000أحياء جنوب دمشق

2017آذار 20000حي الوعر

2016تشرين األول 2600قدسيا واهلامة

 ألف 217املناطق اليت خضعت التفاقيات تشريد قسري، ونزح مبوجبها قرابة 
مواطن سوري حنو مناطق يف الشمال السوري

http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A/
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اثلثاً: التَّحضريات العسكرية اليت سبقت اتفاق سوتشي، وأثرها على منطقة خفض التَّصعيد األخرية:
منــذ دخــول اتفــاق خفــض التَّصعيــد حيِّــز التَّنفيــذ يف أاير/ 2017 مــروراً بتثبيتــه يف اجلولــة السادســة مــن مفاوضــات أســتانة، 
ــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مبراقبــة انتهــاكات  الــيت انعقــدت علــى مــدار يومــي 14 - 15/ أيلــول/ 2017 اهتمَّ
هــذا االتفــاق؛ ملــا لذلــك مــن أثــر مباشــر علــى حيــاة مئــات آالف املواطنــن الســورين القاطنــن يف تلــك املناطــق، وتثبيتــاً اترخييــاً 
وتوثيقيــاً ُيــدد املســؤولن عــن خــرق هــذا االتفــاق، وقــد أصــدران عــدداً مــن التقاريــر يف عمليــة متسلســلة خدمــة هلــذه الغايــة، 
وانتهــى عمليــاً هــذا االتفــاق بنقــض صــارخ مــن روســيا، الــيت هــي طرفــه الرئيــس، وابلتــايل ســيطرة قــوات احللــف الســوري الروســي 
هنايــة آب 2018 علــى ثــالث مناطــق خلفــض التَّصعيــد )الغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق مث منطقــة ريــف محــص الشــمايل، مث 

آخرهــا اجلنــوب الســوري(.

شــهَدت منطقــة خفــض التَّصعيــد الرابعــة )الــيت ضمــت حمافظــة إدلــب وأجــزاء مــن حمافظــات حلــب ومحــاة والالذقيــة( هجمــات 
كثيفــة مــن عمليــات القصــف العنيــف والتَّدمــري والقتــل شــنَّتها قــوات احللــف الســوري الروســي، وحبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان فــإنَّ احلملــة العســكرية علــى كل مــن ريفــي إدلــب اجلنــويب والشــرقي وريــف محــاة الشــرقي، وريــف 
حلــب اجلنــويب يف 19/ أيلــول/ 2017، الــيت ترافقــت مــع عمليــات اقتحــام شــاركت فيهــا ميليشــيات إيرانيــة كانــت أبــرز هــذه 
اهلجمات، وقد أســفرت عن ســيطرة قوات احللف الســوري الروســي على مطار أبو الظهور العســكري وقرى وبلدات يف منطقة 
إدلــب، وهتجــري مئــات آالف الســكان. وقــد رصــدان يف تقريــر ُمفصَّــل حصــاد عــام علــى بــدء خفــض التَّصعيــد يف حمافظــة إدلــب. 

وعلــى الرغــم مــن صــدور قــرار مــن جملــس األمــن رقــم 2401 يف 24/ شــباط/ 2018، ينــصُّ علــى وقــف األعمــال القتاليــة مــدة 
30 يــوم يف عمــوم أحنــاء ســوراي، إال أنَّ قــوات احللــف الســوري الروســي اســتمرَّت يف ارتــكاب انتهــاكات ال حمــدودة يف خــرق 
ــذت عــدة هجمــات علــى منطقــة الشــمال الســوري وكان أبرزهــا هجــوم قريــة كفــر بطيــخ بريــف  صــارخ لقــرار جملــس األمــن ونفَّ

إدلــب الشــرقي يف 21/ آذار/ 2018 وهجــوم مدينــة حــارم بريــف إدلــب الشــمايل الغــريب يف 22/ آذار/ 2018.
 

مطلــع آب/ 2018 وبعــد االنتهــاء مــن الســيطرة علــى مناطــق خفــض التَّصعيــد الثــالث، رصــدت الشــبكة الســورية حلقــوق 
اإلنســان اســتقدام النظام الســوري تعزيزات عســكرية إىل القواعد اجلوية يف ريف محاة، ونقل بعض من قواته الرية اليت شــاركت 
يف معــارك الســيطرة علــى منطقــة اجلنــوب الســوري والغوطــة الشــرقية ابجتــاه كل مــن ريــف محــاة الشــمايل الغــريب وريــف الالذقيــة، 

وكان ذلــك مؤشــراً واضحــاً علــى نيَّــة النظــام الســوري واإليــراين بــدء معركــة واســعة للســيطرة علــى منطقــة إدلــب.

http://sn4hr.org/arabic/2018/06/13/10022/
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كمــا رصــدان عــدة تقاريــر إخباريــة صــادرة عــن وســائل إعــالم مواليــة للنظــام الســوري تتحــدَّث عــن حشــود عســكرية ورغبــة يف 
شــنِّ محلــة عســكرية تنتهــي ابلســيطرة علــى كامــل األراضــي الســورية، ويف 25/ آب/ 2018 نشــرت وكالــة أنبــاء اتس الروســية 
نقــاًل عــن اجلنــرال إيغــور كوانشــنكوف املتحــدث ابســم وزارة الدفــاع الروســية أنَّ تنظيــم جبهــة النصــرة خُيطــط هلجــوم ابألســلحة 
الكيميائيــة، ويســعى الهتــام احلكومــة الســورية بتنفيــذه ضــدَّ املدنيــن، وهــذا مــا تُعلــن عنــه احلكومــة الروســية دائمــاً قبــل قيامهــا بعمــل 
عســكري، فقــد ســجَّلنا تصريــات مشــاهبة قُبيــل اهلجــوم علــى منطقــة الغوطــة الشــرقية، وكذلــك قبيــل اهلجــوم علــى حمافظــة درعــا.

 
يف 10/ آب/ 2018 شــنَّت قــوات النظــام الســوري غــارات جويــة علــى بلــدات التمانعــة والتــح وخــان شــيخون بريــف إدلــب 
اجلنــويب، ترافــق ذلــك مــع عمليــات قصــف مدفعــي وصاروخــي مصدرهــا قــوات النظــام الســوري املتمركــزة يف قــرى املصاصنــة 
وحلفــااي وأبــو دايل، ومزرعــة أبــو عمــر، اســتهدفت اهلجمــات األرضيــة مــدن وبلــدات ريــف محــاة الشــمايل )اللطامنــة، وكفــر زيتــا، 

ومــورك( وقــرى ريــف محــاة الشــرقي )قســطون، وزيــزون، والــزايرة(. 

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع أمحــد1، وهــو أحــد عمــال اإلشــارة املركزيــة يف ريــف إدلــب، الــذي أخــران أنَـّـه 
رصــد قرابــة 47 طلعــة جويــة نفَّذهتــا املروحيــات التَّابعــة لقــوات النظــام الســوري مــن مدرســة اجملنــزرات بريــف محــاة يف اليــوم األول 
مــن احلملــة العســكرية، وأنَّ ثــالث مروحيــات تناوبــت يومهــا علــى تنفيــذ الغــارات: “شــهَد اليــوم األول مــن احلملــة العســكرية 
لعمليــات القصــف، فلــم تُغــادر املروحيــات مســاء املنطقــة، إضافــة إىل قصــف ُمكثَـّـف نفَّذتــه رامجــات  تصعيــداً كبــرياً 
الصواريــخ التابعــة للنظــام الســوري شــرق محــاة” وذكــر أمحــد أنَّــه رصــد يف اليــوم ذاتــه 7 مقاتــالت مــن طــرازSu-24  أقلعــت 
من مطارات التيفور2 والشــعريات والســن، إضافة إىل 7 مقاتالت من طراز Su-22 أقلعت من مطاري الشــعريات والتيفور، 
كمــا رصــد طائرتــن مــن طــراز Mig-23، وطائــرة مــن طــرازMig-21  أقلعــت مجيعهــا مــن مطــار محــاة: “كان اليــوم األول 
هــو األكثــر تصعيــدًا، يف حــني أنَّ األايم الــيت تلتــه شــهدت تراجعــاً واضحــاً يف اســتخدام الطائــرات اثبتــة اجلنــاح حلســاب 
الطــريان املروحــي الــذي اســتمرَّ يف تنفيــذ طلعاتــه اجلويــة وإلقــاء براميلــه املتفجــرة، ثــاث مروحيــات تناوبــت علــى عمليــات 

القصــف علــى إدلــب محلــت الرمــوز 403 و230 و233”.
 

وقــد وثَّقنــا بعــض اهلجمــات الــيت نفَّذهتــا فصائــل يف املعارضــة املســلحة علــى املناطــق اخلاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري يف 
ريــف محــاة، وقعــت هــذه اهلجمــات عقــب التَّصعيــد العســكري الســوري الروســي، واســتهدفت يف غالبهــا مقــرات عســكرية اتبعــة 

للنظــام الســوري إال أنَّ بعــض اهلجمــات تســبَّب يف مقتــل مدنيــن؛ مــا ُيشــكِّل خرقــاً للقانــون اإلنســاين الــدويل. 

 1  عر تطبيق واتساب يف 15/ آب/ 2018

 2  مطار التياس العسكري املعروف بقاعدة T4 العسكرية اجلوية

http://tass.com/defense/1018635
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خريطة تظهر النِّقاط اليت تعرَّضت للقصف منذ 10/ آب/ 2018 حىت 17/ أيلول/ 2018

ترافقــت العمليــات العســكرية والغــارات اجلويــة املتواصلــة الــيت شــنَّتها قــوات احللــف الســوري الروســي منــذ 10/ آب/ 2018 
يز التنفيذ يف 17/ أيلول/ 2018 ابنتهاكات جســيمة حلقوق اإلنســان، ســجَّلنا هجمات عدة  حى دخول اتفاق سوتشــي حِّ
اســتهدفت منشــآت حيويــة مدنيَّــة وهجمــات اســتهدفت الطــرق الرئيســة ال ســيما الطريــق الــدويل حلــب - دمشــق؛ األمــر الــذي 

تســبَّب يف إعاقــة حركــة النــزوح وعمليــات إســعاف املدنيــن الذيــن أصيبــوا إثــر عمليــات القصــف، حيــث وثقنــا:
• مقتل 110 مدنياً بينهم 35 طفاًل، و14 سيدة )أنثى ابلغة(. توزعوا على النَّحو التايل:

حمافظة إدلب: 44 مدنياً، بينهم 9 طفاًل، و6 سيدة.
حمافظة حلب: 43 مدنياً، بينهم 21 طفاًل، و7 سيدة.

حمافظة محاة: 23 مدنياً، بينهم 5 طفاًل، و1 سيدة.
• جمزراتن. 

https://drive.google.com/file/d/1W1kUO2f3gXT0ItO4y6ICdhErpG1QjX6w/view
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• 16 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، بينها 5 على منشآت طبّية.
• ألقت قوات النظام السوري ما ال يقل عن 155 برمياًل متفجراً.

تســبَّبت عمليــات القصــف والقتــل والتدمــري منــذ 10/ آب/ 2018 حــى 17/ أيلــول/ 2018 يف نــزوح مــا ال يقــل عــن 48 
ــه معظــم النازحــن إىل قــرى وبلــدات ريــف معــرة  ألــف شــخص مــن بلــدة التَّمانعــة وقــرى التــح وحتتــااي واخلويــن وأم اخلالخيــل، توجَّ
ــه بعضهــم إىل منطقــة الصرمــان بريــف إدلــب الشــرقي واضطــرَّ آالف النَّازحــن لإلقامــة يف املــدارس  النعمــان الشــرقي، كمــا توجَّ

وضمــن خميمــات عشــوائية أُقيمــت علــى عجــل ضمــن األراضــي واحلقــول الزراعيــة. 

ــه  كمــا نــزَح مــن مناطــق ريــف حلــب اجلنــويب إثــر اهلجمــات األخــرية علــى قريــة جــزرااي مــا يقــارب 500 شــخص معظمهــم توجَّ
حنــو مدينــة ســرمدا بريــف إدلــب الشــمايل.

خُميــف إىل أدىن درجــات اخلدمــات األساســية كامليــاه  تفتقــر بشــكل  إيــواء  النازحــن اآلن يف خميمــات ومراكــز  يُقيــم معظــم 
املخيمــات. إىل  تصــل  الــيت  املســاعدات  انتظــام  وعــدم  ُشــحَّ  ويُعانــون  الطبيــة،  الرعايــة  واحلمامــات وخدمــات 

انزحــون إثــَر قصــف قــوات احللــف الســوري - الروســي ريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، يف أثنــاء مرورهــم قــرب مدينــة معــرة 
النعمــان يف 15/ آب/ 2018 - جابــر البكــري

https://drive.google.com/file/d/1C5scaz7B1wPKute-CMlPFGfQt_vURLWZ/view
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قــال محــود الســلطان3 انزح مــن أهــايل قريــة التــح بريــف إدلــب للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان: “كنــا قــد بــدأان ابلعــودة إىل 
قريتنــا منــذ عــدة أشــهر عقــب هــدوء الغــارات اجلويــة، رممنــا منازلنــا وحمالنــا لنســتطيع إعــادة احليــاة للقريــة، إال أنَّ ذلــك مل 
يكتمــل، ففــي يــوم واحــد اهنالــت علــى قريتنــا عشــرات القذائــف والصواريــخ والرباميــل املتفجــرة فلــم نســتطع الصمــود، 
وبــدأان ابلنــزوح هــرابً مــن عمليــات اقتحــام قــد تكــون وشــيكة، نزحنــا بدايــة إىل املــزارع والبســاتني احمليطــة ابلقريــة لكــنَّ 
كثافــة القصــف أجربتنــا علــى إخــاء املنطقــة برمتهــا والنــزوح جمــددًا” قــال محــود إنَّ قرابــة 12 ألــف مــدين نزحــوا مــن قريتــه 
ــه إىل احلــدود الرتكيــة، ووصــف لنــا أوضــاع النازحــن املعيشــية  ابجتــاه منطقــة الصرمــان وريــف معــرة النعمــان الشــرقي ومنهــم مــن توجَّ
الســيئة: “هربنــا مــن القصــف واملــوت ومل حنمــل معنــا إال القليــل مــن املــاء والغــذاء، تقطَّعــت الســبل آبالف العائــات هنــا، 

م لنــا أيَّــة مســاعدات مــن غــذاء ودواء ومــاء صحــي للشــرب”. حيــث ال يوجــد مــن يُقــدِّ

خيام انزحن من ريف حمافظة إدلب اجلنويب إىل قرية الصرمان بريف حمافظة إدلب الشرقي/ 15/ آب/ 2018 - جابر البكري

 3  تواصلنا معه عر تطبيق واتساب يف 14/ آب/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1kaDcSA05JcPAd3KsXnDWeW1wOemyOGyV/view
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تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد جابــر البكــري4  وهــو انشــط إعالمــي حملــي يف بلــدة التمانعــة: “مل ميــِض 
علــى عــودة بعــض األهــايل إىل البلــدة عــدة أشــهر حــىت عــاودت قــوات النظــام الســوري اســتهدافنا، عشــرات الصواريــخ 
ســقطت علــى البلــدة ويف غضــون ســاعات كان القصــف قــد مشــل بلــدات التــح وحتتــااي ومدينــة خــان شــيخون، مل يكــن 
البقــاء ممكنــاً، نزحــُت مــع عائلــيت ومئــات العائــات األخــرى ابجتــاه ريــف معــرة النعمــان الشــرقي، فيمــا نزحــت عائــات إىل 
ــه إىل ريــف إدلــب الشــمايل، معظمنــا بقــي دون مســكن يف خيمــة ال تقــي حــىت مــن حــرِّ  منطقــة الصرمــان، ومنهــا مــن اجتَّ
الشــمس” أضــاَف جابــر أنَّ مروحيــات قــوات النظــام الســوري كانــت تتنــاوب يف إلقــاء الراميــل واحلــاوايت املتفجــرة علــى البلــدات 

والقــرى: “كان القصــف ال يوصــف، االنفجــارات الــيت خلَّفتهــا الرباميــل كانــت هائلــة وأحدثــت دمــاراً كبــريًا”.

راين األمحــد5  أحــد العاملــن يف جمــال اإلغاثــة شــرق حمافظــة إدلــب وصــَف للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان حالــة العجــز الــيت 
يواجههــا عمــال اإلغاثــة لســدِّ متطلبــات واحتياجــات عشــرات آالف النازحــن: “إهنــم يفتقــرون ألدىن متطلبــات احليــاة فــا 
مــأوى هلــم وال غــذاء وبــدون ميــاه صاحلــة للشــرب، عشــرات العائــات قطنــت يف املــدارس وعائــات أخــرى تشــاركت 
خيمــاً صغــرية يف األراضــي الزراعيــة، حنتــاج اآلن وبشــكل عاجــل إىل دعــم كبــري لتأمــني اخلبــز وميــاه الشــرب ابحلــد األدىن”.

يف 17/ أيلــول/ 2018 جــاء اتفــاق سوتشــي ليثبِّــت اتفــاق خفــض التَّصعيــد يف املنطقــة الرابعــة، الــذي أثبــت هشاشــته وعــدم 
فاعليتــه علــى األرض يف ظــلِّ صمــت دويل صــارخ، حيــث فقــدت هــذه املنطقــة قرابــة 45 % مــن مســاحتها لصــاحل قــوات النظــام 

الســوري جــراء احلمــالت العســكرية املتتابعــة الــيت شــنَّتها قــوات احللــف الســوري الروســي.

 4  تواصلنا معه عر تطبيق واتساب يف 15/ آب/ 2018

 5  تواصلنا معه عر تطبيق واتساب يف 15/ آب/ 2018
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ح تغريُّ مناطق السيطرة بني اتفاق خفض التَّصعيد أاير 2017 واتفاق سوتشي أيلول 2018 خريطة توضِّ

وحبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ســجَّلنا يف منطقــة إدلــب منــذ دخــول اتفــاق خفــض التَّصعيــد حيِّــز 
التَّنفيــذ يف 6/ أاير/ 2017 حــى 17/ أيلــول/ 2018 اتريــخ عقــد اتفــاق سوتشــي عــدداً كبــرياً مــن االنتهــاكات علــى يــد 

ــدت بشــكل أساســي علــى النَّحــو التــايل: قــوات احللــف الســوري الروســي جتسَّ
- مقتل ما ال يقل عن 1856 مدنياً بينهم 476 طفاًل و313 سيدة )أنثى ابلغة(. توزعوا على النحو التايل:

حمافظة إدلب: 1123 مدنياً، بينهم 306 طفاًل، و203 سيدة.
حمافظة حلب: 350 مدنياً، بينهم 98 طفاًل، و54 سيدة.
حمافظة محاة: 383 مدنياً، بينهم 72 طفاًل، و56 سيدة.

- 53 جمزرة.
- 346 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، بينها 77 حادثة على مدارس، و57 حادثة على منشآت طبية.

- ألقت قوات النظام السوري ما ال يقل عن 1167 برمياًل متفجراً.

https://drive.google.com/file/d/1mzELXACS6efoj4WMDweSO5MGoVhDznOj/view
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رابعًا: منطقة خفض التَّصعيد الرابعة ما بعد اتفاق سوتشي:
اإلثنــن 17/ أيلــول/ 2018 ُعقــد اجتمــاع بــن الرئيســن الرتكــي والروســي يف مدينــة سوتشــي الروســية بغــرض الوصــول التفــاق 
هتدئــة حــول منطقــة إدلــب، ســَبق هــذا االجتمــاع عــدة مباحثــات حيــث عقــد يف مدينــة طهــران قمــة ثالثيــة علــى مســتوى رؤســاء 
دول تركيــا وروســيا وإيــران تالهــا اجتماعــان جمللــس األمــن يف 7 و11/ أيلــول لتــداول موضــوع اهلجــوم العســكري احملتمــل علــى 

منطقــة إدلــب ومــا حوهلــا.
وأبرز النقاط اليت متَّ االتفاق عليها يف مدينة سوتشي:

1 - إنشاء منطقة منزوعة السالح بعمق 15 - 20 كم داخل منطقة خفض التَّصعيد. 
2 - سحب مجيع األسلحة الثقيلة من هذه املنطقة حبلول 10/ تشرين األول/ 2018. 
3 - إبعاد مجيع اجلماعات “اإلرهابية” من املنطقة حبلول 15/ تشرين األول/ 2018. 

4 - السماح حبركة املرور عر الطريقن إم 4 )حلب - الالذقية( وإم 5 )حلب - محاة( حبلول هناية عام 2018.
كمــا متَّ االتفــاق علــى تثبيــت 29 نقطــة مراقبــة )10 منهــا روســية، و12 تركيــة، و7 إيرانيــة( تتابــع وقــف إطــالق النــار عنــد 

حــدود املنطقــة منزوعــة الســالح يف إدلــب.
 

ومــن وجهــة نظــر إنســانية فقــد جنــح االتفــاق ولــو مرحليــاً يف وقــف حتليــق الطــريان احلــريب وابلتــايل وقــف عمليــات القصــف اجلويــة 
وقتــل املواطنــن الســورين عــر القصــف اجلــوي، إال أنَّــه مل ينجــح يف وقــف القصــف املدفعــي، فقــد اســتمرت قــوات النظــام الســوري 
بقصــف شــبه يومــي علــى القــرى والبلــدات احملاذيــة خلــط التَّمــاس، علــى وجــه اخلصــوص بلــدات وقــرى ريــف محــاة الشــمايل وريــف 
إدلــب اجلنــويب )كاللطامنــة وكفــر زيتــا، واللحــااي، ومــورك يف ريــف محــاة الشــمايل، والتمانعــة واخلويــن وجرجنــاز وخــان شــيخون 

يف ريــف إدلــب اجلنــويب(.
ومل تكتفــي قــوات النظــام الســوري ابلقصــف املدفعــي بــل قامــت بتصعيــد كبــري ففــي 9/ تشــرين الثــاين ســجَّلنا عمليــة اقتحــام قــوات 
النظــام الســوري إىل داخــل منطقــة ســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة عــر حمــور الزالقيــات، متكنَّــا مــن التَّحقــق مــن مقتــل 19 
مقاتــاًل مــن جيــش العــزة، اســتمرَّ اهلجــوم قرابــة ســاعتن قبــل أن تعــود قــوات النظــام الســوري إىل مواقعهــا، وقــد تكــرَّرت حمــاوالت 
قــوات النظــام الســوري القتحــام منطقــة خفــض التَّصعيــد الرابعــة، حيــث ســجَّلنا 10 حمــاوالت يف املــدة الــيت يغطيهــا هــذا التقريــر.
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يف 25/ تشــرين الثــاين حصــل تطــور خطــري، حيــث ســجَّلنا للمــرة األوىل حادثــة قصــف بطــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنَّــه روســي، 
اســتهدف حــي الراشــدين يف مدينــة حلــب.

رصــدان أيضــاً خروقــات لفصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام، حيــث قامــت بقصــف بعــض املناطــق الــيت ُتســيطر 
عليهــا قــوات النظــام الســوري.

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 369 خرقــاً لالتفــاق مــن قبــل قــوات النظــام الســوري، جلُّهــا يف املنطقــة 
منزوعــة الســالح، منــذ توقيــع اتفــاق سوتشــي يف 17/ أيلــول/ 2018 حــى 23/ كانــون األول/ 2018. 

حمافظة إدلب: 145 خرقًا
حمافظة حلب: 22 خرقًا
حمافظة محاة: 202 خرقًا

 
أسفرت هذه اخلروقات عن مقتل 45 مدنياً، بينهم 22 طفاًل، و6 سيدة )أنثى ابلغة(، توزعوا على النحو التايل:

حمافظة إدلب: 35 مدنياً، بينهم 20 طفاًل، و5 سيدة.
حمافظة حلب: 9 مدنياً، بينهم 2 طفاًل.
حمافظة محاة: 1 مدنياً، بينهم 1 سيدة.

 إضافــة إىل ذلــك مل يتمكــن معظــم األهــايل الذيــن تشــردوا مــن املنطقــة منزوعــة الســالح مــن العــودة إىل منازهلــم؛ نظــراً لتعرضهــا 
لقصــف مدفعــي علــى الرغــم مــن دخــول االتفــاق حيِّــَز التَّنفيــذ.

https://drive.google.com/file/d/1Od-KzjmQsUwaE8JXF_kPgOlSzUovGgc7/view
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خريطة تظهر منطقة إدلب واملنطقة منزوعة الساح ونقاط املراقبة واخلروقات 

https://drive.google.com/file/d/1bFm4L1PbIy-RMzbF5qz7HM31VdFQ3G8n/view
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خامساً: هيئة حترير الشام تستغلُّ االتفاق لصاحل تعزيز قوهتا ومتددها:
رصــدان منــذ بدايــة أيلــول/ 2018 ارتفاعــاً ملحوظــاً يف وتــرية االنتهــاكات الــيت ارتكبتهــا هيئــة حتريــر الشــام يف منطقــة إدلــب، 
حيث أقدمت على اقتحام عدة قرى واعتقال عشــرات األشــخاص من بينهم انشــطون حمليون وعمال إغاثة وخطباء مســاجد، 
ويبــدو لنــا أنَّ كل ذلــك كان اســتباقاً لالتفــاق الرتكــي الروســي؛ هبــدف حتقيــق أكــر مكتســبات ممكنــة علــى أرض الواقــع، وبعــد 
دخــول االتفــاق الرتكــي الروســي يف 17/ أيلــول حيِّــز التَّنفيــذ اســتفاد األهــايل مــن اخنفــاض معــدالت القصــف والقتــل يف أتمــن 
بعــض االحتياجــات األساســية بشــكل خــاص، لكــن انتهــاكات هيئــة حتريــر الشــام أدَّت إىل زعزعــة حالــة األمــن واالســتقرار الــيت 
كان اجملتمــع هنــاك أبمــس احلاجــة إليهــا، وولَّــدت حالــة مــن الذعــر يف عــدد مــن القــرى واملناطــق. وكنــا قــد وثَّقنــا يف تقريــر أصــدرانه 

ســابقاً اســتغالل هيئــة حتريــر الشــام التفــاق التَّهدئــة وتصعيــد انتهاكاهتــا يف منطقــة إدلــب.

سادساً: مناذج عن أبرز خروقات اتفاق سوتشي:
الثــالاثء 25/ أيلــول/ 2018 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري متمركــزة يف قريــة املصاصنــة عــدة قذائــف علــى مدينــة 
اللطامنة يف ريف محاة الشمايل اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وقت احلادثة؛ ما تسبَّب يف إصابة مدنين اثنن جبراح. 

األربعــاء 24/ تشــرين األول/ 2018 قضــت الطفلــة جــى خالــد تيــت، البالغــة مــن 
النظــام الســوري  إثــَر قصــف مدفعيــة اتبعــة لقــوات  العمــر 5 أعــوام؛ جــراء إصابتهــا 
قذائــف عــدة علــى قريــة كفــر محــرة يف ريــف حلــب الغــريب اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف 

املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

صبــاح األحــد 25/ تشــرين الثــاين/ 2018 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام 
الســوري 8 قذائــف علــى مدينــة كفــر زيتــا يف ريــف محــاة الشــمايل اخلاضعــة لســيطرة 
فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة؛ مــا تســبَّب يف إصابــة مــدين واحــد جبــراح.

اجلمعــة 26/ تشــرين األول/ 2018 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري متمركــزة يف ريــف إدلــب اجلنــويب الشــرقي 
قذائــف عــدة اســتهدفت منــازل مدنيــن يف قريــة الرفــة بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل ســتة مدنيــن.

الطفلــة جــى خالــد تيــت، قَضــت إثــَر قصــف 
محــرة/  قريــة كفــر  الســوري  النظــام  مدفعيــة 

2018  /10  /24 يف  حلــب 

http://sn4hr.org/arabic/2018/10/21/10505/
http://sn4hr.org/arabic/2018/10/21/10505/
http://sn4hr.org/arabic/2018/10/21/10505/
https://drive.google.com/file/d/1qEj578JOoxNsIk-_Ch2z-Uro4dd3MoIk/view
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حتدثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الناشــط حممــد بلعــاس6 ، مــن أبنــاء منطقــة ســنجار بريــف إدلــب الشــرقي، وأخــران: 
“مســاء اجلمعــة 26 تشــرين األول، بــدأت املدفعيــة املتمركــزة يف قــرى وبلــدات ريــف إدلــب اجلنــويب الشــرقي، منهــا أبــو 
عمــر وأبــو دايل، والــزرزور بقصــف عنيــف ومكثــف وعشــوائي علــى قريــة الرفــة، طالــت إحــدى القذائــف منــزل أحــد 
املدنيــني؛ وتســبَّبت يف مقتــل 4 أشــخاص” أضــاَف حممــد أنَّ القريــة قريبــة مــن خطــوط التمــاس مــع قــوات النظــام الســوري “قبــَل 
ــة الذيــن كانــوا قــد نزحــوا عنهــا، إال أنَّ جتــدد القصــف يــوم أمــس  ــَر اتفــاق سوتشــي عــاد بعــض أهــايل القري أســبوعني وإث
دفــع جــلَّ األهــايل إىل اخلــروج مــن القريــة هائمــني علــى وجوههــم يف الــرباري” قــال حممــد إنَّــه توجــه إىل القريــة عندمــا مســَع أنَّ 
القصــف قــد خلَّــف ضحــااي : “توجهــت إىل املنــزل املذكــور حيــث علمــت أنَّ الضحــااي مــن عائلــة واحــدة. كانــت القريــة 

خاليــة مــن أي وجــود عســكري إثــر اتفــاق سوتشــي لكــنَّ النظــام يكــرر خروقاتــه ويقصفهــا”.

عصــر الســبت 27/ تشــرين األول/ 2018 قصفــت قــوات النظــام الســوري املتمركــزة يف قريــة معــان بريــف محــاة الشــرقي قذائــف 
مدفعيــة عــدة ُمســتهدفة األطــراف الشــرقية لبلــدة التمانعــة الشــرقية بريــف إدلــب اجلنــويب بــدون تســجيل أيــة إصــاابت.

قــال حممــد البكــري7 ، مــن أبنــاء بلــدة التمانعــة، للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان: “مــا لبــث النازحــون مــن األهــايل يعــودون إىل 
البلــدة، حــىت عــاود النظــام الســوري قصفهــا ابملدفعيــة مــرات عــدة وبشــكل متقطــع يف يومــي 26 و27/ تشــرين األول، 
ــز القصــف علــى املنــازل الســكنية يف أطــراف القريــة، ومل ُيلِّــف إصــاابت بشــرية حبمــد هللا، فالبلــدة تــكاد تكــون شــبه  تركَّ

مهجــورة جــراء احلمــات العســكرية الســابقة للقــوات الســورية والروســية”.

اإلثنــن 29/ تشــرين األول/ 2018 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري متمركــزة يف قريــة رتيــان بريــف حلــب الشــمايل 
عــدة قذائــف علــى بلــدة حيــان يف ريــف حلــب الشــمايل اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة؛ مــا تســبَّب 

يف مقتــل مقاتــل يف صفــوف هيئــة حتريــر الشــام وإصابــة آخريــن جبــراح.

اجلمعــة 2/ تشــرين الثــاين/ 2018 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى خميــم الصرمــان يف قريــة 
الصرمان بريف حمافظة إدلب الشــرقي؛ ما أدى إىل إصابة عدد من اخليم أبضرار مادية متوســطة. ختضع القرية لســيطرة مشــرتكة 

بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

 6  تواصلنا معه عر تطبيق واتساب يف 25/ تشرين األول/ 2018

 7  تواصلنا معه عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك يف 27/ تشرين األول/ 2018
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اجلمعــة 2/ تشــرين الثــاين/ 2018 قصفــت مدفعيــة قــوات النظــام الســوري املتمركــزة يف ريــف إدلــب الشــرقي قذائــف عــدة علــى 
قريــة التــح بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب. ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

محــود ســلطان8، مــن أبنــاء قريــة التــح حتــدَّث إىل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــن مواصلــة قــوات النظــام الســوري املتمركــزة يف 
قريــيت معــان بريــف محــاة الشــرقي وتــل مــرق يف ريــف إدلــب الشــرقي عمليــات خــرق اتفــاق إدلــب: “تقــوم تلــك القــوات بشــكل 
شــبه يومــي بقصــف منطقــة مــا علــى طــول خــط املنطقــة منزوعــة الســاح، واليــوم اجلمعــة كان نصيــب قريــة التــح عــدة 
قذائــف اســتهدفت مزارعهــا الشــرقية، الــيت تشــهد حركــة للمدنيــني الذيــن يعملــون علــى قطــاف حمصــول الزيتــون، لكــن 

حبمــد هللا مل يتســبَّب القصــف أبيــة إصــاابت بينهــم”.

اجلمعــة 2/ تشــرين الثــاين/ 2018 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري متمركــزة يف قــرى إعجــاز وأبــو عمــر وأبــو دايل 
بريــف إدلــب الشــرقي، قذائــف عــدة -قرابــة 16 قذيفــة- ســقطت بشــكل متتابــع يف الشــارع الرئيــس وســط بلــدة جرجنــاز بريــف 
حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 8 مدنيــن، بينهــم طفــالن اثنــان، وجــرح قرابــة 13 آخريــن، وقــد ســقط الضحــااي يف 
عــدة مواقــع. ختضــع البلــدة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة، وتبعــد قرابــة 

8كــم عــن خــط التمــاس مــع النظــام الســوري بريــف إدلــب الشــرقي.
تواصلنــا مــع حممــد الدغيــم9 انشــط مــن أبنــاء بلــدة جرجنــاز بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي وأفــادان ابلتــايل: “يــوم اجلمعــة 2/ تشــرين 
الثــاين أمطــرت مدفعيــة النظــام الســوري ابلقذائــف الشــارع الرئيــس وســط بلــدة جرجنــاز وحميطــه -ضمــن دائــرة قطرهــا قرابــة 
500م- تســبَّب القصــف يف مقتــل مثانيــة مدنيــني مــن بينهــم أشــخاص كانــوا عابــري ســبيل بســيارهتم مــن صــوران، إضافــة 

إىل عامــل يف صيدليــة وطفلــني.
أضــاَف حممــد: “القريــة مكتظــة ابملدنيــني نظــراً لبعدهــا عــن خطــوط التمــاس، تســبَّب القصــف املباغــت حبالــة هلــع لديهــم 

وخــرج العديــد منهــم إىل املــزارع”.

الســبت 15/ تشــرين الثاين/ 2018 قصفت مدفعية اتبعة لقوات النظام الســوري عدة قذائف على بلدة الزايرة يف ريف محاة 
الغريب اخلاضعة لســيطرة فصائل يف املعارضة املســلحة وقت احلادثة؛ ما تســبَّب يف إصابة مدين واحد جبراح.

اجلمعــة 16/ تشــرين الثــاين/ 2018 قصفــت مدفعيــة قــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى بلــدة التمانعــة بريــف حمافظــة 
إدلــب اجلنــويب. ختضــع البلــدة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

 8 تواصلنا معه عر تطبيق واتساب يف 2/ تشرين الثاين/ 2018

 9  تواصلنا معه عر تطبيق واتساب يف 2/ تشرين الثاين/ 2018
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الســبت 17/ تشــرين الثــاين/ 2018 قصفــت رامجــة صواريــخ قــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة اســتهدفت خميمــاً للنازحــن 
“خميــم قطــرة” يف األطــراف الغربيــة لقريــة قطــرة بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا دفــع قاطــي املخيــم للهــرب إىل األراضــي الزراعيــة، 
أصــاب أحــد الصواريــخ عائلــة يف موقــع قريــب مــن املخيــم يف أثنــاء هروهبــا؛ مــا أدى إىل مقتــل ســيدة واحــدة وطفلهــا وإصابــة اثنــن 

آخريــن مــن أفــراد العائلــة، ختضــع املنطقــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

الثــالاثء 20/ تشــرين الثــاين/ 2018 قرابــة الســاعة 16:30 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة علــى مســجد 
طالفــح يف قريــة طالفــح بريــف حمافظــة حلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد وأاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرية. ختضــع القريــة 

لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

الســبت 24/ تشــرين الثــاين/ 2018 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري –متمركــزة يف قريــة أبــو دايل بريــف 
حمافظــة إدلــب اجلنــويب الشــرقي- قــرب ســيارة إنقــاذ “نــوع بيــك آب” اتبعــة للدفــاع املــدين- مركــز تلمنــس يف احلــي اجلنــويب يف 
بلــدة جرجنــاز بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي، بينمــا كان كادر الســيارة يعمــل علــى إســعاف جرحــى قصــف ســابق؛ مــا أدى إىل 
إصابــة أحــد عناصــر الدفــاع املــدين جبــراح، إضافــة إىل إصابــة الســيارة بشــظية. ختضــع البلــدة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف 

املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

الســبت 24/ تشــرين الثــاين/ 2018 قصفــت رامجــة صواريــخ قــوات النظــام الســوري -متمركــزة يف الغالــب يف قريــة أبــو دايل- 
ثالثة صواريخ متوســطة املدى، اســتهدفت األطراف اجلنوبية لبلدة جرجناز بريف حمافظة إدلب الشــرقي، قرب مدرســة اخلنســاء 
ومعهــد إعــداد املدرســن “حمــاذي للمدرســة وضمــن ســور واحــد”، مــا أدى إىل مقتــل عشــرة مدنيــن علــى األقــل بينهــم مثانيــة 
أطفــال – ســبعة مــن طــالب املدرســة بعــد خروجهــم مــن املدرســة وجنــن– وســيداتن اثنتــان، وجــرح عــدة مدنيــن آخريــن، كــرَّرت 
قــوات النظــام الســوري القصــف علــى املنطقــة ذاهتــا بعــد وصــول عناصــر الدفــاع املــدين؛ مــا أدى إىل إصابــة عنصــر جبــراح بســيطة، 

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

https://drive.google.com/file/d/1ILfBjp7ReFOgi3F2cYSMepx8GxbuVfMj/view
https://drive.google.com/file/d/1OE2Ups3myoIP4C3-__QexRVJNY5NMofT/view
https://drive.google.com/file/d/1tmRrYSlTkW3M1S_76kBcWhQAtTwh6fh5/view
https://drive.google.com/file/d/1rLM5XrySWaTYno-i56_zGGL43RlQyiKZ/view
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1820&token=x5ECpVDe24zX8thYCw84BhZN7iXyqghN
https://drive.google.com/file/d/1kz4-0zGmK_tAEafAuJxBnT29CnEY1nOI/view
https://drive.google.com/file/d/1QWNcGJlyCO_YavZtsoefmqfhLc4ca50T/view
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1821&token=UebvwVJUhlM54fcB2HdlBCqXjTOKlo26
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1820&token=x5ECpVDe24zX8thYCw84BhZN7iXyqghN
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تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع مصطفــى محــدو الدغيــم10 وهــو مــدرس يف معهــد إعــداد املدرســن يف بلــدة 
جرجنــاز، الــذي أخــران أنَّ صاروخــاً ذا صــوت انفجــار قــوي جــداً ســقط يف احلــي الســكي علــى بعــد قرابــة 800م عــن املعهــد 
بينمــا كان مصطفــى يُلقــي حماضــرة يف إحــدى قاعــات املعهــد املالصــق ملدرســة اخلنســاء: “قمنــا إبنــزال مجيــع طالبــات املعهــد 
-اللــوايت يف غالبيتهــَن مــن قاطــي القــرى احمليطــة يف املنطقــة- إىل الطابــق األرضــي، مث تــا ذلــك ضربــة اثنيــة كان صــوت 
انفجارهــا أقــوى وأقــرب إىل املعهــد وهنــا كانــت قــد وصلــت ســيارات عــدة لتفقــد موقــع القصــف ليــدوي صــوت انفجــار 
اثلــث يف املنطقــة ذاهتــا، بعــد توقُّــف القصــف خرجــُت مــن املعهــد ألشــاهد جرحــى علــى بعــد قرابــة 30 مــراً مــن املعهــد، 
وعلمــت أنَّ فــرق اإلســعاف قــد نقلــت جثامــني ثــاث نســاء وثاثــة طــاب قضــوا جــراء القصــف بعــد أن خرجــوا مــن 
املدرســة إثــَر ســقوط الصــاروخ األول”. أضــاَف مصطفــى أنَّ الضَّــرر األساســي كان ســببه الصاروخــن الثــاين والثالــث يف موقــع 
قريــب مــن املدرســة، وقــال أيضــاً “مل أشــهد مثــل هــذه الصواريــخ ســابقاً لقــد كان دوي انفجارهــا أقــوى مــن ضــرابت املدفعيــة 

وخملفاهتــا كبــرية جــداً وغــري مألوفــة”.

فجــَر األحــد 25/ تشــرين الثــاين/ 2018 قصفــت مدفعيــة قــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى بلــدة جرجنــاز بريــف حمافظــة 
إدلــب الشــرقي، مــا أدى إىل مقتــل طفلــة واحــدة وجــرح عــدة مدنيــن آخريــن. ختضــع البلــدة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف 

املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة. 

ضحااي أطفال إثر هجوم أرضي لقوات النظام السوري على بلدة جرجناز/ إدلب يف 24/ 11/ 2018

 10 عر تطبيق واتساب يف 24/ تشرين الثاين/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1fVu8cf0eDzTnv_XBqDF2BvKhq-SBjgt2/view
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اخلميــس 29/ تشــرين الثــاين/ 2018 قصفــت رامجــة صواريــخ قــوات النظــام الســوري املتمركــزة يف قريــة أبــو دايل صواريــخ عــدة؛ 
اســتهدفت بلــدة جرجنــاز بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل مــدين واحــد وجــرح آخريــن. ختضــع البلــدة لســيطرة 

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

الســبت 1/ كانــون األول/ 2018 قصفــت رامجــة صواريــخ قــوات النظــام الســوري متمركــزة يف قريــة أبــو دايل صواريــخ عــدة قــرب 
روضــة أمــل الغــد يف قريــة التــح بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار متوســط يف بنــاء الروضــة وأضــرار ماديــة كبــرية يف 
أاثثهــا وجتهيزاهتــا وخروجهــا عــن اخلدمــة. ختضــع املنطقــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام 

وقــت احلادثــة.

الثــالاثء 18/ كانــون األول/ 2018 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً علــى مدرســة حطــن يف 
بلــدة جرجنــاز بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املدرســة، ختضــع البلــدة لســيطرة مشــرتكة بــن 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

دمار يف روضة أمل الغد إثَر هجوم أرضي لقوات النظام السوري على قرية التح/ إدلب يف 1/ 12/ 2018 – حممد بلعاس

https://drive.google.com/file/d/1pcaAe-IjRz3EbOeh02uNHKGeHCcNgLjs/view
https://drive.google.com/file/d/1OeqYbfkrpGIfYxvMaSmftor2oSGgxPUc/view
https://drive.google.com/file/d/16gazPGoYpKqtSzg18BLMgN9_F7HUV8fb/view
https://drive.google.com/file/d/1GrVEsoiZksJei-EKQSVX11HSfrMWvhVr/view
https://drive.google.com/file/d/1cznETUoetaOyfN4y3BWldDA0udXlNvdG/view
https://drive.google.com/file/d/1sG2Wy_NqGYbFvuuQwgGHyNpqrEdBk8SB/view
https://drive.google.com/file/d/1QSMtuoSCtOZ1BqmS7Zoq2AZG89gAlgE9/view
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األربعــاء 19/ كانــون األول/ 2018 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري –متمركــزة جنــوب مدينــة حلفــااي بريــف 
حمافظــة محــاة الشــمايل الغــريب– قذيفتــن أمــام مركــز الدفــاع املــدين يف بلــدة اللطامنــة بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى 
إىل إصابــة 3 ســيارات )ســيارة إســعاف، ســيارة إنقــاذ، وآليــة تركــس( اتبعــة لــه أبضــرار ماديــة متفاوتــة، ختضــع البلــدة لســيطرة 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

سابعاً: 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. 

أضرار يف سيارة إسعاف إثر هجوم أرضي لقوات النظام السوري على بلدة اللطامنة/ محاة يف 19/ 12/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1heb7AfbQ_H12E0f5PnRoEk_err3HbaGg/view
https://drive.google.com/file/d/1HIfptBsXfZ-PJBoSKS5g78aM23iIxJip/view
https://drive.google.com/file/d/1P7j150hG4-hHwaj_29uDQENHOFVlqoAT/view
https://drive.google.com/file/d/1bhU4RwhHZKdn0fw4quh7YQFNev4rTpKZ/view
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• انتهكت الفصائل اإلســالمية اتفاق سوتشــي وقصفت مناطق خاضعة لســيطرة النظام الســوري، كما اســتغلت إيقاف القتال 
وبســطت ســيطرهتا على مناطق إضافية على حســاب فصائل يف املعارضة املســلحة.

• خرقــت بعــض فصائــل املعارضــة املســلحة اتفــاق سوتشــي عــر عمليــات قصــف علــى مناطــق خاضعــة لســيطرة قــوات النظــام 
الســوري.

• 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 تدابــري لتوفــري 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 التَّهجــري وشــرعنة قوانــن تســتهدف هنــب ممتلــكات 

النَّازحــن وعقاراهتــم.
 

إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظلِّ انقســام جملس األمن وشــلله الكامل، يتوجب التَّحرك على املســتوى الوطي 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.
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• 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.

• 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 الــيت طالتهــم مبــا يف ذلــك رد املمتلــكات املنهوبــة إىل أصحاهبــا.

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 الســوري الروســي.

إىل املبعوث األممي إىل سوراي:
• إدانة مرتكيب اجلرائم واجملازر واملتســببن األساســين يف تدمري 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 يعــي تشــكيل حــلٍّ سياســي وفــق مصاحلهــا.
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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.
• تعويض الضحااي مادايً ومعنوايً واالعتذار بشكل علي.

• االلتزام مبخرجات قمة سوتشي وعدم تكرار سيناريو اخلروقات الذي شهدانه يف اتفاقات خفض التَّصعيد.
• التَّوقــف عــن دعــم جرائــم احلــرب واجلرائــم ضــدَّ اإلنســانية الــيت ال يــزال النظــام الســوري يرتكبهــا منــذ مثانيــة ســنوات، ويُعتــر ذلــك 

تورطــاً مباشــراً يف تلــك اجلرائــم.
• املســامهة يف مســاعدة املشــردين الــيت قامــت اآللــة احلربيــة الروســية بتشــريدهم مــن الغوطــة الشــرقية مبحافظــة ريــف دمشــق 
وحمافظــيت محــص ودرعــا، ومحايــة مــن تبقــى مــن أبنــاء تلــك املناطــق مــن عمليــات االعتقــال واخلطــف واإلخفــاء القســري الــيت 

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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