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األربعاء 13 حزيران 2018

حصاد عام على بدء خفض التَّصعيد يف 
حمافظة إدلب

قوات احللف السوري الروسي تقتل 1109 
مدنيني بينهم 255 طفاًل، وانتهاكات بال 

توقُّف
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احملتوى: 
أواًل: مقدمة وسياق اترخيي

• حمافظة إدلب وجهة املشردين قسراًي
• أثر اتفاقية خفض التَّصعيد على مستوايت القتل يف حمافظة إدلب

اثنياً: امللخص التنفيذي 
اثلثاً: تفاصيل التقرير 

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات 

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.

مقدمة وسياق اترخيي: 
استطاعت فصائل يف املعارضة املسلحة مع تنظيم جبهة النصرة )هيئة 

حترير الشام حالياً( السيطرة على مدينة إدلب وإهناء وجود قوات النظام 
السوري فيها، وبذلك خرجت حمافظة إدلب عن سيطرة النظام السوري 
ابستثناء بلَديت الفوعة وكفراي اللَّتني بقيتا حتت سيطرة ميليشيات موالية 

للنظام السوري وخضعتا حلصار فرضته فصائل يف املعارضة املسلحة.

خضعت مناطق يف حمافظة إدلب )مدينة إدلب، بلدات معرة مصرين 
وبنِّش، وطعوم، وتفتناز، ورام محدان( لشروط اتفاقية أطلق عليها اتفاقية 

املدن األربعة، أُبرمت بشكل رئيس بني فصيل أحرار الشام -أحد 
فصائل املعارضة املسلحة- والنظام السوري، تنصُّ بنودها على وقف 

مجيع اهلجمات الربيَّة واجلويَّة على هذه املناطق مقابل عدة شروط من 
بينها السَّماح إبدخال مواد غذائية إىل بلديت كفراي والفوعة، إضافة إىل 

شروط أخرى تتعلَّق ببلديت مضااي والزبداين بريف دمشق، متَّ خرق اهلدنة 
عدة مرات وسجَّلنا عدة هجمات روسية وسورية استهدفت مراكز 

هناية آذار/ 2015

24/ أيلول/ 2015
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حيوية مدنيَّة وجتمُّعات سكانية، وحىت بعد متديد العمل ابهلدنة يف 11/ 
حزيران/ 2016 ظلَّت اخلروقات مستمرة بشكل ُمكثَّف من قبل قوات 

احللف السوري الروسي.

ابلتَّزامن مع اتفاقية املدن األربعة كانت حمافظة إدلب أحد املناطق اليت 
مشلتها بياانت وقف األعمال العدائية يف 27/ شباط/ 2016 و 12/ 

أيلول/ 2016، مث اتِّفاق أنقرة لوقف إطالق النار يف 30/ كانون 
األول/ 2016، إالَّ أنَّ أايً من هذه االتفاقات مل يصمد مدة طويلة، ومل 

يؤسس لوقف حقيقي إلطالق النار، وبقيت مناطق يف حمافظة إدلب 
تشهُد موجات كثيفة من عمليات القصف العنيف والتَّدمري والقتل، 
وبقيت الطائرات احلربية الروسية والسورية حُتلِّق وتقصف مىت تشاء.

متَّ تثبيت اتفاقية خفض التَّصعيد يف حمافظة إدلب اليت متَّ اإلعالن عنها 
يف أاير/ 2017، إال أنَّ األشهر اليت تلت تثبيت اتفاقية خفض التَّصعيد 

شهَدت خروقات كارثية ارتكبتها قوات احللف السوري الروسي اإليراين 
يف حمافظة إدلب، وقد أصدران تقريراً وثَّقنا فيه أبرز تلك اخلروقات.

بدأت قوات احللف السوري الروسي اإليراين شنَّ هجمات جويَّة ُمكثَّفة 
تبعتها عمليات اقتحام شاركت فيها ميليشيات إيرانية للقرى الواقعة يف 
ريف محاة الشرقي، وامتدَّت هذه العمليات العسكرية إىل ريفي إدلب 

الشرقي واجلنويب، وبفضل اهلجمات الكثيفة واملتواصلة للطريان الروسي، 
متكَّنت القوات األرضية املوالية للنظام السوري واإليراين من السيطرة على 

مطار أبو الظهور العسكري وعدد كبري من قرى وبلدات ريف إدلب 
الشرقي، ذلك يف غضون 4 أشهر، كما ظهر بشكل واضح التَّنسيق بني 
النظام السوري وتنظيم داعش يف املعارك اليت شهدها ريف محاة الشرقي 
وريفا إدلب اجلنويب والشرقي، وقد رصدان ترافق العمليات العسكرية مع 

عام 2016

14 – 15/ أيلول/ 2017

19/ أيلول/ 2017 
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انتهاكات صارخة حلقوق اإلنسان من عمليات قتل وتدمري وتشريد 
قسري ارتكبتها قوات احللف السوري الروسي اإليراين أوردانها ضمن 

تقرير مفصَّل. 

صدر قرار جملس األمن رقم 2401، الذي نصَّ على وقف األعمال 
القتالية مدة 30 يوم يف عموم أحناء سوراي، لكن قوات احللف السوري 
الروسي استمرَّت يف ارتكاب انتهاكات ال حمدودة يف خرق صارخ لقرار 

جملس األمن اجلديد، كحاِل غريه من القرارات.

24/ شباط/ 2018

• حمافظة إدلب وجهة املشردين قسرايً:
شــكَّلت حمافظــة إدلــب بعــد خــروج مناطــق واســعة منهــا عــن ســيطرة النظــام الســوري مــالذاً لعشــرات آالف العوائــل الــيت تشــرَّدت 
مــن مناطقهــا بعــد أن ُأجــربت علــى االستســالم والرَّحيــل خوفــاً مــن عمليــات اعتقــال أو تعذيــب يقــوم هبــا النظــام الســوري 
وحلفــاؤه، أو مــن إجبــار أبنائهــا علــى االلتحــاق القهــري والقتــال إىل جانــب قواتــه وابلتــايل توريطهــم يف ارتــكاب جرائــم حــرب 
وجرائــم ضــدَّ اإلنســانية، ويوجــد اآلن يف حمافظــة إدلــب قرابــة 2.5 مليــون نســمة حبســب إحصائيــة زوَّدتنــا هبــا  منظمــة منســقو 
االســتجابة1 يف الشــمال الســوري، ذلــك حــىت هنايــة أاير 2018، نصفهــم تقريبــاً انزحــون مــن مناطــق أخــرى كأحيــاء حلــب 

الشــرقية وبلــدات الغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق، وريــف محــص الشــمايل، وخميــم الريمــوك جنــوب دمشــق.

أتسيســاً علــى مــا ســبق، فلقــد ازداد عــدد الســكان يف حمافظــة إدلــب مبعــدل مــرة ونصــف؛ نظــراً لتدفــق عشــرات آالف النازحــني 
مــن جهــة، وإغــالق احلــدود الرتكيــة وابلتــايل توقــف ابب اللجــوء حنــو الــدول األوروبيــة مــن جهــة أخــرى، وهــذا شــكَّل انفجــاراً يف 
األســعار ونــدرة يف السَّــكن واملــواد الغذائيــة األساســية، وأييت كل ذلــك يف ظــلِّ ســيطرة هيئــة حتريــر الشــام )جبهــة النصــرة ســابقاً( 
علــى مناطــق واســعة مــن حمافظــة إدلــب، وبســبب تصنيفهــا علــى قوائــم اإلرهــاب فقــد انقطعــت املســاعدات الدوليــة عــن تلــك 
املناطــق، ونتيجــة لــكل ذلــك، اضطــرَّ معظــم النازحــني للعيــش يف خميمــات ومراكــز إيــواء تفتقــر بشــكل خُميــف ألدىن درجــات 
اخلدمــات األساســية، كامليــاه واحلمامــات وخدمــات الرعايــة الطبيَّــة، وشــحِّ وعــدم انتظــام املســاعدات الواصلــة للمخيمــات، كمــا 
رصــَد فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان انتشــاراً لظواهــر التحــرُّش اجلنســي حبــق النِّســاء، وعــدم توفُّــر احلمايــة الكافيــة هلــن، 

1  منظمة تطوعية تعمل على إحصاء عدد السكان يف الشمال السوري وتنظيم عمل املنظمات استجابة الحتياجاهتم.
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ــا ُتشــكِّله الظــروف القاهــرة الســابقة مــن أوضــاع اســتثنائية ابلنســبة  وبشــكل أكثــر حتديــداً لألرامــل والنِّســاء احلوامــل، عــدا عمَّ
هلــن، ونظــراً لــكلِّ ذلــك فقــد قــررت مئــات العوائــل عــدم االلتحــاق ابملخيمــات ونصبــت خيمــاً بدائيــة ضمــن حقــول ومــزارع علــى 
أطــراف املــدن والبلــدات، كل ذلــك شــكَّل إهانــة وحــطَّ مــن الكرامــة اإلنســانية الــيت خــرج احلــراك الشــعيب الســوري النتزاعهــا مــن 

أجهــزة األمــن القمعيــة يف آذار/ 2011.

ابلتــوازي مــع الوضــع اإلنســاين الكارثــي يعيــش املدنيــون يف حمافظــة إدلــب حتــت هتديــد مســتمر ابلقتــل بفعــل اهلجمــات الســورية 
الروســية علــى خمتلــف مناطــق احملافظــة مبــا فيهــا خميمــات النــزوح، ويف ظــلِّ هــذه الكثافــة الســكَّانية الكبــرية مل تــرتدد روســيا يف 
ــكان وبعيــدة عــن أيــة ُمنشــآت عســكرية أو خمــازن  االســتخدام الواســع للذخائــر العنقوديــة واحلارقــة ضمــَن مناطــق مأهولــة ابلسُّ

أســلحة تتبــع فصائــل يف املعارضــة املســلَّحة.

• أثر اتفاقية خفض التَّصعيد على مستوايت القتل يف حمافظة إدلب:
مل تُقــدِّم اتفاقيــة خفــض التَّصعيــد أثــراً ملموســاً حقيقيــاً يف وقــف االنتهــاكات املتنوعــة مــن عمليــات القصــف واجملــازر واهلجمــات 
العشــوائية أو املقصــودة، الــيت تشــنُّها قــوات احللــف الســوري الروســي، وإن كنَّــا رصــدان اخنفاضــاً يف وتــرية القتــل يف األشــهر األربعــة 
األوىل مــن دخــول االتفاقيــة حيِّــز التَّنفيــذ، إال أنَّ قــوات احللــف الســوري الروســي صعَّــدت علــى حنــو متزايــد مــن وتــرية هجماهتــا 
منــذ أيلــول/ 2017، وعــادت مســتوايت القتــل إىل االرتفــاع بشــكل صــارخ، حيــث ســجَّلنا مقتــل مــا ال يقــل عــن 1109 مدنيــاً 

بينهــم 255 طفــاًل، و209 ســيدة )أنثــى ابلغــة( يف حمافظــة إدلــب يف العــام الــذي تــال اتفاقيــة خفــض التَّصعيــد. 

اعتماداً على قاعدة البياانت اليت متتلكها الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أجرينا مقارنة بني حصيلة الضحااي، الذين قتلتهم قوات 
احللف السوري الروسي يف حمافظة إدلب يف العام الذي سبَق اتفاقية خفض التَّصعيد مع حصيلة الضحااي يف العام الذي تالها.
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املنهجية:
اعتمــَدان يف هــذا التقريــر علــى عمليــات املراقبــة املســتمرَّة للحــوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، 
وعــرب شــبكة عالقــات واســعة مــع عشــرات املصــادر املتنوِّعــة ومــن خــالل تراكــم عالقــات ممتــدة منــذ بــداايت عملنــا حــىت اآلن، 

إضافــة إىل اعتمــادان علــى مقاطعــة املعلومــات الــيت يُقدِّمهــا النَّاجــون وشــهود العيــان وعمــال اإلشــارة املركزيــة2.
يُركِّــز هــذا التَّقريــر علــى انتهــاكات قــوات احللــف الســوري الروســي حبــقِّ املدنيــني يف حمافظــة إدلــب دون التَّطــرق إىل االنتهــاكات 

الــيت ارتكبتهــا التنظيمــات اإلســالمية املتشــددة )هيئــة حتريــر الشــام(، الــيت اســتعرضنا أبرزهــا يف تقريــر ســابق.

ــن التَّقريــر تفاصيــل 6 جمــازر ارتكبتهــا قــوات ســورية وروســية يف العــام الــذي تــال اتفاقيــة خفــض التَّصعيــد يف عــدة مناطــق  يتضمَّ
مــن حمافظــة إدلــب، ختضــع معظــم املناطــق الــيت وقعــت فيهــا اهلجمــات لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة 
حتريــر الشــام وهــي )كفــر بطيــخ ومعــر شــورين، وخــان شــيخون، وجســر الشــغور( يف حــني ختضــع بلــدة أرمنــاز لســيطرة فصائــل يف 
املعارضــة املســلحة، وختضــع مدينــة حــارم لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام، لكــنَّ حتقيقاتنــا أثبتــت أنَّ املناطــق املســتهدفة، الــيت وقعــت 
فيهــا اجملــازر كانــت عبــارة عــن مناطــق مدنيَّــة وال يوجــد فيهــا أيَّــة مراكــز عســكرية أو خمــازن أســلحة اتبعــة لفصائــل يف املعارضــة 
املســلحة أو التَّنظيمــات اإلســالمية املتشــددة أثنــاء اهلجمــات أو حــىت قبلهــا، كمــا أنَّــه مل يتــم توجيــه أي حتذيــر مــن قبــل القــوات 

الروســية والســورية للمدنيــني قُبيــل اهلجمــات كمــا يشــرتط القانــون الــدويل اإلنســاين.

2  شبكة من املراقبني الذين يعملون على التقاط إشارات الرادار اخلاصة ابلطائرات وتتبع املكاملات بني الطيار والقاعدة اجلوية اليت أقلع منها.  

http://sn4hr.org/arabic/2017/10/21/9023/
https://drive.google.com/file/d/1uLUQuRYRY5eFg3BZPtGcONwjfK5FpOI7/view
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يســتعرض التقريــر 15 روايــة حصلنــا عليهــا عــرب 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 التَّقريــر دون أن نُقــدِّم 
ــر االنتهــاك، ومتَّ منــح ضمــاٍن  أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز، كمــا حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيبهــم معــاانة تذكُّ

بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار.

إنَّ ما ورَد يف هذا التَّقرير ُيثِّل احلدَّ األدىن الذي متكنَّا من توثيقه، كما إنه ال يشمُل األبعاَد واألضرار االجتماعية واالقتصادية 
والنفسيَّة والديغرافية.

امللخص التنفيذي:
يوثِّــق التَّقريــر حصيلــة أبــرز االنتهــاكات الــيت ارتكبتهــا قــوات احللــف الســوري الروســي يف حمافظــة إدلــب يف غضــون عــام منــذ 

دخــول اتفاقيــة خفــض التَّصعيــد حيِّــز التَّنفيــذ، أي منــذ أاير/ 2017 حــىت أاير/ 2018: 

ألــف: اجملــازر وأعمــال القتــل غــري املشــروع: ســجَّلنا مقتــل 1109 مدنيــاً بينهــم 255 طفــاًل، و209 ســيدة )أنثــى ابلغــة(،  
و9 مــن الكــوادر الطبيــة بينهــم 3 ســيدة، كمــا ســجَّلنا مــا ال يقــل عــن 32 جمــزرة. 

ابء: االعتــداء علــى املراكــز احليويــة املدنيّــة: ســجَّلنا مــا ال يقــل عــن233  حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويَـّـة مدنيَّــة علــى يــد 
احللــف الســوري - الروســي بينهــا 50 مدرســة، 16 ســوقاً، 34 مركــزاً حيــوايً طبيــاً.

اتء: اهلجمات غري املشروعة:
األسلحة الكيميائية: 1 هجوماً.

الذخائر العنقودية: 19 هجوماً. 
الذخائر احلارقة: 16 هجوماً. 
الرباميل املتفجرة: 752 برمياًل.
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https://drive.google.com/file/d/1DL8atcXo4HXmbZTP2RuQmX9PtCzjuyQG/view
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التفاصيل:
نســتعرض يف هــذا التقريــر 6 جمــازر ارتكبتهــا قــوات احللــف الســوري الروســي مجيعهــا وقعــت بعــد دخــول اتفاقيــة خفــض التَّصعيــد 

حيِّــز التَّنفيــذ، 2 منهــا وقعتــا ضمــن شــهر وقــف األعمــال العدائيــة، الــذي أقــرَّه قــرار جملــس األمــن رقــم 2401:

مدينة جسر الشغور، اإلثنني 25/ أيلول/ 2017:
قرابــة الســاعة 13:30 اســتهدف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي أبربعــة صواريــخ منطقــة كــراج حلــب وســط مدينــة جســر 
الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب، وهــي منطقــة حيويــة تضــمُّ حمــال جتاريــة ومنــازل ســكنية؛ أســفر القصــف عــن مقتــل 16 

مدنيــاً بينهــم 3 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، وإصابــة مــا ال يقــل عــن 40 شــخص، ودمــار كبــري يف احملــال التجاريــة.
بعــد دقائــق مــن وصــول فــرق اإلســعاف والدفــاع املــدين عــاَد الطــريان ذاتــه وشــنَّ غــارة أخــرى اســتهدفت املوقــع ذاتــه؛ مــا أدى إىل 

أضــرار يف إحــدى ســيارات اإلســعاف.

أمساء الضحااي

ــد لنــا الشــهود الذيــن تواصلنــا معهــم أهنــم مسعــوا تعميمــاً مــن عمــال اإلشــارة املركزيــة عــن إقــالع طــريان روســي اثبــت اجلنــاح  أكَّ
مــن مطــار محيميــم، وطــريان حكومــي اثبــت اجلنــاح مــن مطــار التيفــور بريــف محــص، وأنَّ كال الطريانــني شــاركا يف القصــف علــى 

املدينــة، إال أنَّ الطــريان الروســي هــو الــذي نفَّــذ القصــف الــذي تســبَّب يف وقــوع الضحــااي.

قال لنا عبد الوهاب العبدو -مدير مركز الدفاع املدين يف املدينة أنَّ الطريان احلريب مل يغادر مساء املدينة طيلة ذلك اليوم وأنَّ اجملزرة 
ــه فريقنــا إىل موقــع اجملــزرة وُقمنــا بســحب جثــث الضحــااي مــن حتــت األنقــاض  وقعــت بفعــل غــارات شــنَّها الطــريان الروســي: “توجَّ
ــد عبــد الوهــاب أنَّ  وإســعاف املصابــني. بعــض احلرائــق اشــتعلت بفعــل القصــف وســبَّبت خــراابً كبــراً يف احملــال التجاريــة” أكَّ

منطقــة كــراج حلــب منطقــة مدنيَّــة تشــهد اكتظاظــاً ســكَّانياً وحركــة جتاريــة، وأنَّ املنطقــة خاليــة مــن املراكــز أو املركبــات العســكرية.

https://drive.google.com/file/d/1eabwVHZmlqwsEnwGbP514FAfg1MwcXwG/view
https://drive.google.com/file/d/1SgWQl9j38rwdaeyxnqANe9Dx0dUQ4Lwz/view
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ذكــَر عبــد الوهــاب أنَّ غــارة أخــرى اســتهدفت املوقــع ذاتــه بُعيــَد وصــول فــرِق الدفــاع املــدين واإلســعاف إىل املنطقــة، وقــال إنَّ 
الغــارة تســبَّبت أبضــرار يف إحــدى ســيارات اإلســعاف.

بلدة أرمناز، اجلمعة 29/ أيلول/ 2017:
قرابة الســاعة20:30  قصف طريان اثبت اجلناح من طرازSu-24 ، اتبع لقوات النظام الســوري ما ال يقل عن 6 صواريخ 
اســتهدفت حيَّــاً سكنيَّـــاً يُعــرف ابســم “حــارة بيــت النعســان” جنــوب غــرب بلــدة أرمنــاز بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب، بعــد قرابــة 
ســاعتني، ويف أثنــاء عمليــات اإلنقــاذ والبحــث عــن النَّاجــني حتــت األنقــاض أغــارت طائــرة مــن الطــراز ذاتــه علــى موقــع اهلجــوم 

األوَّل بـــ 6 صواريــخ.
تســبَّب اهلجومــان يف مقتــل 31 مدنيــاً، بينهــم 8 طفــاًل، و7 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، وإصابــة 85 آخريــن، إضافــة إىل دمــار واســع 

طــال قرابــة 15 منــزاًل.

أمساء الضحااي

قــال حممــود احلســنا3 -أحــد عمــال اإلشــارة املركزيــة عــرب اتصــال هاتفــي مــع الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان إنــه رصــَد إقــالع 
طــريان اثبــت اجلنــاح مــن طــراز Su-24 مــن مطــار التيفــور بريــف محــص حيمــل رمــز “خابــور”، وذكــر اســم الطيــار الــذي نفَّــذ 
اهلجــوم، وهــو العقيــد نضــال عيســى: “توجهــت الطائــرة مباشــرة ابجتــاه ريــف إدلــب الشــمايل الغــريب وألقــت محولتهــا مــن 
الصواريــخ علــى بلــدة أرمنــاز، مث عــادت إىل القاعــدة، بعــد أقــلَّ مــن ســاعتني عــادت الطائــرة ذاهتــا بعــد التــزوُّد حبمولــة 

جديــدة، واســتهدفت املوقــع ذاتــه بعــدة صواريــخ أيضــًا”.

3  عرب اتصال هاتفي 

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UDdWYV9MNWV4YWc/view?pli=1
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1065&token=nStaoTrcxOUVbLlWwqgjHMFa83VdJOuW
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1065&token=nStaoTrcxOUVbLlWwqgjHMFa83VdJOuW
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UDdWYV9MNWV4YWc/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UDdWYV9MNWV4YWc/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UDdWYV9MNWV4YWc/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1HGiFMzjXsI_6roIFFt8qXsuViu2mVHUJ/view
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ــه إىل موقــع اهلجــوم فــوَر وقوعــه: “كلُّ مــا شــاهدته يف  قــال حممــد جبــس4 -انشــط إعالمــي حملــي يف مدينــة كفــر ختــارمي- توجَّ
موقــع اجملــزرة كان أشــاء األطفــال والنِّســاء املمزقــة، وأجســادهم املدفونــة حتــت الــركام، لقــد حوَّلــت الغــارات اجلويــة حــارة 
بيــت نعســان إىل ركام، كنــت أمســع صيحــات النِّســاء واألطفــال واســتغااثت الرجــال حتــت األنقــاض” ذكــر حممــد أنَّ اهلجــوم 
الثــاين، الــذي وقــع بعــد ســاعتني تســبَّب يف مقتــل بعــض مصــايب اهلجــوم األول بينمــا كنــت جتــري عمليــات انتشــاهلم: “6 صواريــخ 
جديــدة اهنالــت علــى املوقــع ذاتــه، بعضهــا ســقط علــى األبنيــة املدمــرة ذاهتــا، قتلــت هــذه الصواريــخ شــخصني علــى األقــل”. 

توجَّــه حممــد إىل املشــفى إلســعاف طفــل رضيــع ُأصيــب جــراَء اهلجــوم: “فــارَق الطفــل احليــاة بــني يــديَّ ومل أســتطع أن أُقــدم لــه 
شــيئاً، يف املشــفى مل يكــن هــو الطفــل الوحيــد، وجــدُت مــا يزيــد عــن 10 أطفــال بــني مصــاب وقتيــل، بعضهــم تعــرَّض لبــر 

يف األطــراف وبعضهــم قــد ُأصيــب يف رأســه”.

شــارك أمحــد إبراهيــم جبــس5 -عنصــر يف منظمــة  الدفــاع املــدين الســوري- يف عمليــات اإلســعاف “قمنــا برفــع األنقــاض 
ــاة، واصلــت الفــرق عملهــا ملــا يزيــد عــن 24 ســاعة، ومتكَّنــت مــن انتشــال مــا يزيــد  واســتخرجنا مدنيــني علــى قيــد احلي
عــن 30 ضحيــة، وعشــرات اإلصــاابت، تعرَّضنــا لغــارات جديــدة مــن طائــرة حربيــة بعــد ســاعات قليلــة مــن اجملــزرة األوىل، 

ــه وأوقعــت ضحــااي آخريــن”. ســقطت عــدة صواريــخ يف املوقــع ذات

أبنية سكنيَّة مدمرة إثَر هجوم جوي نفَّذه طريان النظام السوري اثبت اجلناح على بلدة أرمناز/ إدلب 29/ 9/ 2017

4 تواصلنا معه عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 

5  تواصلنا معه عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cFdoVWktalVjN1E/view?pli=1
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مدينة خان شيخون، األحد 17/ كانون األول/ 2017:
قرابــة الســاعة14:50  أغــار طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي قرابــة 11 غــارة علــى مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة 
إدلــب اجلنــويب، إحــدى هــذه الغــارات اســتخدم فيهــا صواريــخ حُمملــة بذخائــر حارقــة اســتهدفت منــزاًل ســكنياً يف احلــي اجلنــويب 
الشــرقي مــن املدينــة، تــال ذلــك بعــدة دقائــق اســتهداف املنــزل ذاتــه بصــاروخ ســقط عــرب فتحــة الســالمل؛ تســبَّب القصــف يف مقتــل 

عائلــة رايض الســرماين املكوَّنــة مــن 10 مدنيــني )4 أطفــال و6 ســيدات(، إضافــة إىل إصابــة 4 أشــخاص جبــروح. 
مل ينتج عن هذه الصواريخ دمار موسع، لكنها تسبَّبت يف اشتعال حرائق يف املنزل املستهدف.

 أمساء الضحااي

ذيــل حاضنــة ذخائــر يعتقــد أهنــا حارقــة ُعثــر عليــه يف مدينــة خــان شــيخون إثــَر هجــوم 
جــوي نفَّذتــه قــوات روســية 17/ 12/ 2017

https://drive.google.com/file/d/1AUveqf8Ek7mFsQENmY-OZ0kjcRjehE67/view
https://drive.google.com/file/d/1AUveqf8Ek7mFsQENmY-OZ0kjcRjehE67/view
https://drive.google.com/file/d/1nlE9kIU8LpCIfBJG1yAloUesSKol62oE/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1XVgoy_Vm4J7Y92E8T2gnPekABqkIGpxF/view
https://drive.google.com/file/d/1XAjxumAMVrE57UUA5ddrtyMYOeJF2_e6/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1s4caXhk5qtOur5Iu06g7LZfYpYmznaRe/view?pli=1
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ــد لنــا مجيــع الشــهود الذيــن تواصلنــا معهــم خلــَو منطقــة اهلجــوم مــن أيــة خمــازن أســلحة أو منشــآت عســكرية تتبــع القــوى  أكَّ
املســيطرة علــى املدينــة وهــي فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام.

قــال محيــد قطيــي -انشــط إعالمــي يعمــل يف مركــز الدفــاع املــدين يف املدينــة- إنــه مســع تعميمــاً أطلقــه عمــال اإلشــارة املركزيــة 
ــذ مــا يزيــد عــن  عــن إقــالع ســرب مــن الطائــرات احلربيــة الروســية مــن مطــار محيميــم: “وصــل الســرب إىل أجــواء مدينتنــا ونفَّ
12 غــارة، حدثــت اجملــزرة عندمــا اســتهدف الطــران احلــي اجلنــويب الشــرقي مــن املدينــة، كان االســتهداف بصــاروخ ملنــزل 
ســكين اخــرق الصــاروخ ســقفه وســقط وســط املنــزل وتســبَّب ابشــتعال النــار دون أن ُيــدث دمــاراً كبــراً يف املوقــع، مث 
عــاَد الطــران واســتهدف املنــزل ذاتــه بصــاروخ آخــر، وهنــا وقعــت الكارثــة؛ حيــث تســبَّب يف مقتــل 10 أشــخاص مجيعهــم 

مــن النِّســاء واألطفــال”. 

ــا كانــت حُمملــة بذخائــر حارقــة ُعثــر عليهــا بعــد هجــوم جــوي نفَّذتــه قــوات روســية علــى  غــالف حاضنــة يُرجَّــح أهنَّ
مدينة خان شــيخون 17/ 12/ 2017

https://drive.google.com/file/d/14YZ1l39ROtXe8Snt-nQAuOlkpcf2pIbf/view?pli=1
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قرية معر شورين، ليلة 20/ كانون األول/ 2017: 
مــا اتبعتــان للقــوات الروســية علــى حــي ســكي غــرب قريــة معــر شــورين بريــف معــرة النعمــان  أغــارت طائــراتن اثبتتــا اجلنــاح نعتقــد أهنَّ
يف ريــف إدلــب الشــرقي، بــدأ اهلجــوم قبــل منتصــف الليــل بعــدة دقائــق، حيــث نفَّــذت الطائــرة األوىل هجومهــا أبربعــة صواريــخ، مث 
أغــارت الطائــرة الثانيــة بعــد منتصــف الليــل أبربعــة صواريــخ، ســقطت الصواريــخ يف دائــرة حُميطهــا قرابــة 300م؛ تســبَّب القصــف 
ــع  يف مقتــل 19 مدنيــاً، بينهــم 7 طفــاًل، و6 ســيد )أنثــى ابلغــة(، وإصابــة مــا ال يقــل عــن 15 شــخصاً، إضافــة إىل دمــار موسَّ

طــال قرابــة مخــس مبــاٍن ســكنيَّة.

أمساء الضحااي 

نفــت وزارة الدفــاع الروســية اســتهداف قريــة معــر شــورين، وقالــت إنَّ ســالح اجلــو الروســي مل يشــن أيَـّـة هجمــات علــى احلــي 
الســكي يف القريــة، لكــنَّ حممــود احلســنا وهــو أحــد عمــال اإلشــارة املركزيــة املســؤول عــن رصــد حركــة الطــريان يف ريــف إدلــب 
قــال إنَـّـه رصــد قُبيــل اهلجــوم إقــالع طائرتــني حربيتــني مــن طــرازSu-24  -طــراز تســتخدمه القــوات الســورية والروســية علــى 
حــد ســواء- مــن مطــار محيميــم بريــف الالذقيــة وهــو قاعــدة جويــة عســكرية ُتســيطر عليهــا القــوات الروســية قُبيــل منتصــف الليــل: 
“اختــذت الطائــراتن االجتــاه الشــرقي وصــواًل إىل ريــف إدلــب الشــرقي، مث وصلتــا إىل منطقــة أبــو الظهــور، ومــن مثَّ اختــذات 
اجتــاه الغــرب إىل ريــف معــرة النعمــان الشــرقي، كان صــوت هديــر الطائــرات قــوايً جــداً ومســموعاً يف كلِّ أحنــاء الريــف 

الشــرقي، يبــدو أهنمــا كانتــا حُتلقــان علــى علــٍو منخفــض”.

https://drive.google.com/file/d/1uUkefUrfQ9Nzm8aaYXTvHJ_uWglxyk4z/view
https://drive.google.com/file/d/1uUkefUrfQ9Nzm8aaYXTvHJ_uWglxyk4z/view
https://drive.google.com/file/d/1uUkefUrfQ9Nzm8aaYXTvHJ_uWglxyk4z/view
https://arabic.rt.com/middle_east/916780-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8/
https://drive.google.com/file/d/1CqiwxbeGrqllgB9MQ9sqCYP_g0WzG82h/view
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قــال أنــس املعــراوي6 انشــط إعالمــي حملــي مــن ريــف إدلــب الشــرقي إن طــرياانً اســتطالعياً روســياً حلَّــق يف أجــواء ريــف إدلــب 
الشــرقي قرابــة 3 ســاعات قبــل اهلجــوم، مث قــال إنــه مســع تعميمــاً مــن شــبكة الرصــد اخلاصــة حبركــة الطائــرات عــن إقــالع طائرتــني 
حربيتــني روســيتني مــن مطــار محيميــم، وأضــاف أنــس أن اهلجــوم حصــل علــى دفعتــني، كل طائــرة نفَّــذت علــى حــدة وإنَّ الدفعــة 
الثانيــة مــن الصواريــخ أحدثــت انفجــارات ضخمــة: “لقــد جعلــت الصواريــخ الــي أســقطتها الطائــرة الثانيــة ليــَل املنطقــة هنــارًا، 
اســتطعنا متييــز ذلــك وحنــن خــارج القريــة، وعنــد توجهــي إىل املوقــع كان الدمــار ال يوصــف، فقــد أحصيــت منــازل ُمدّمــرة، 

إضافــة إىل الدمــار الــذي حلــق مبعمــل الســجاد”.

خملفات صاروخ ُعِثَر عليها إثَر هجوم جوي نّفذته قوات روسية على قرية معر شورين ليلة 20/ 12/ 2017  

6 تواصلنا معه عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك.

https://drive.google.com/file/d/1a0nNsy4qEZ68iMr6HlVhcPNDM0UDd5A9/view?pli=1
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تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد حافــظ ترمــان7، يســكُن يف قريــة معــر شــورين علــى بعــد قرابــة 1كــم عــن 
موقــع اهلجــوم: “أحــدث القصــف انفجــارات قويــة، شــعرت كأنَّ زلــزاالً ضــرب املنطقــة، كمــا أنَّ وهجــاً ُيشــبه الــرق أضــاء 
املــكان، كان ذلــك عنــد منتصــف الليــل، توجَّهــت إىل املوقــع وســاعدت يف عمليــات إخــاء اجلرحــى، لقــد كانــوا مــن املدنيــني 
بينهــم أطفــال تــراوح أعمارهــم مــن 8 - 14 ســنة، كان مــن بــني اجلرحــى أقــرابء يل نقلتهــم إىل مشــفى قريبــة، شــاهدت 3 

منــازل ُمدمَّــرة بشــكل كامــل وشــاهدُت فــرَق الدفــاع املــدين تنتشــل جثــث 3 أشــخاص دفنــوا حتــت ســقف منزهلــم”.

7 تواصلنا معه عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك.

https://drive.google.com/file/d/1ZnUmCw0LJbnvBhe-BKgGa800bUHMo7lz/view
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قرية كفر بطيخ، األربعاء 21/ آذار/ 2018:
األربعــاء 21/ آذار/ 2018 قرابــة الســاعة 09:50 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــني ســقطا علــى 
أطــراف قريــة كفــر بطيــخ 27كــم شــرق مدينــة إدلــب، بُعيــد اهلجــوم جلــأ طلبــة مــن مدرســة كفــر بطيــخ الواقعــة وســط القريــة إىل 
مغــارة قريبــة ُمعــدَّة كملجــأ تبعــد عــن املدرســة قرابــة 200م، بعــد دقائــق عــاوَد الطــريان ذاتــه اســتهداف املغــارة بصاروخــني؛ مــا 

أدى إىل تدمريهــا بشــكل كامــل ومقتــل 20 مدنيــاً بينهــم 16 طفــاًل، و3 ســيدة )أنثــى ابلغــة(.

أمساء الضحااي

ــدوا خلــَو املنطقــة املســتهدفة مــن أيــة أهــداف عســكرية  مجيــع الشــهود الذيــن حتدثــت إليهــم الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أكَّ
أو جتمعــات لفصائــل يف املعارضــة املســلحة.

دمار يف أحد املنازل إثَر هجوم جوي نفَّذته قوات روسية على قرية معر شورين/ إدلب ليلة 20/ 12/ 2017  

https://drive.google.com/file/d/1mb1UZmfKGu7DlLPyrQetbqIIegVYCOta/view
https://drive.google.com/file/d/1VO-9SbpwolVL11QiDXuR2jnZGALTFksz/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1VO-9SbpwolVL11QiDXuR2jnZGALTFksz/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1HPitLoZ-66Uha4jaPtI2iIb-L2CqP9XR/view
https://drive.google.com/file/d/1HPitLoZ-66Uha4jaPtI2iIb-L2CqP9XR/view
https://drive.google.com/file/d/1BYijGJJzhPbRdWQyCm-oF_4gj7M-tZE1/view
https://drive.google.com/file/d/1BYijGJJzhPbRdWQyCm-oF_4gj7M-tZE1/view
https://drive.google.com/file/d/1VO-9SbpwolVL11QiDXuR2jnZGALTFksz/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1KofSXpRe5cjo2VlW0jumtkYAfGdokw_a/view
https://drive.google.com/file/d/1ZjtfHhrWPul7MFrAO8509H6SATdbB2fK/view
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ســاهم ليــث العبــد هللا8 يف انتشــال الضحــااي بعــد اجملــزرة، قــال لنــا إنَّ ســقف املغــارة اهنــار ابلكامــل علــى كل مــن جلــأ إليهــا؛ مــا 
جعــل عمليــة انتشــال الضحــااي معقــدة واســتغرقت مــا يزيــد عــن 4 ســاعات: “كان مشــهد الضحــااي مؤملــاً للغايــة، اجلثــث 
ــة حتتهــا، انفطــر قلــي عندمــا شــاهدت جثــة أم قــد  ــا ننتشــل جثــة طفــل جنــد جث ُمتكدســة فــوق بعضهــا، ويف كل مــرة كن
انكبَّــت علــى طفليهــا حلمايتهمــا فماتــوا ســواًي” قــال ليــث إنَّ بعــض األطفــال قتلــوا خنقــاً حتــت الــركام ورجَّــح أن يكــون القصــف 

بصــاروخ خــارق للتَّحصينــات.

8 تواصلنا معه عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك يف 26/ آذار/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1YDm_PmoE8KPfXdpnuTnUsxSDnk9pdNnx/view
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أخــربان ســعود صيــاح9 وهــو انشــط يف قريــة خــان الســبل 9كــم -جنــوب شــرق كفــر بطيــخ- يرصــد عــادة الطلعــات اجلويــة 
للطائــرات احلربيــة، ويوثِّــق غاراهتــا إنَـّـه مســع قبيــل اهلجــوم صــوت هديــر طائــرة اثبتــة اجلنــاح، وقــال إهنــا كانــت مــن طــراز

SU-24 مّيزهــا بشــكلها ولوهنــا: “قرابــة الســاعة 09:41 رصــدُت إقــاع الطائــرة وبعــد 8 دقائــق ابلضبــط مسعــت صــوت 
انفجــار ضخــم مــن قريــة كفــر بطيــخ اجملــاورة، ويف غضــون أقــلَّ مــن عشــر دقائــق تكــرَّرت االنفجــارات علــى القريــة ذاهتــا، 
لقــد شــاهدُت أيضــاً طائــرة اســتطاع يف املنطقــة؛ مــا يــدلُّ علــى أنَّ اجملــزرة الــي اســتهدفت الطــاب الذيــن التجــؤوا إىل 

املغــارة قــد رصدهتــم طائــرة االســتطاع وأرســلت موقعهــم إىل الطائــرة الــي اســتهدفتهم”.

تواصلنــا مــع الســيد حممــود الياســني10 -مديــر مدرســة كفــر بطيــخ للتعليــم األساســي: “ختوَّفنــا مــن هجمــات تســتهدف املدرســة 
بعــد الغــارات الــي نفَّذهــا الطــران علــى أطــراف القريــة، انتظــران بضــع دقائــق بعــد القصــف األول، وقمنــا إبخــراج الطالبــات 
برفقــة املعلمــني، توجهــت بعــض الطالبــات إىل مغــارة قريبــة مــن املدرســة خوفــاً مــن تكــرار القصــف، لكــن مــا حصــل أنَّ 

الطــران اســتهدفهنَّ بشــكل مباشــر، قتلــَن مجعيــاً حتــت ركام املغــارة”.

انتشال جثة طفل قضى إثَر هجوم جوي نفَّذته القوات الروسية على ملجأ يف قرية كفر بطيخ 21/ 3/ 2018

9 تواصلنا معه عرب تطبيق واتساب يف 26/ آذار/ 2018 

10 تواصلنا معه عرب تطبيق واتساب يف 21/ آذار/ 2018 

https://drive.google.com/file/d/1tpQxXuBlkjm7MN1t_ynL2ek90Lk0RTAC/view
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مدينة حارم، اخلميس 22/ آذار/ 2018:
 قرابــة الســاعة 16:00 أغــارت طائــرة اثبتــة اجلنــاح نعتقــد أهنــا روســية مــن طــرازSU-34  مرتــني علــى جنــوب مدينــة حــارم 

بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل الغــريب:
ــذ  ــوق الشــعيب القــدمي قــرب القلعــة األثريــة، بعــَد أقــل مــن عشــر دقائــق نفَّ الغــارة األوىل كانــت بصاروخــني اســتهدفا مدخــل السُّ
الطــريان ذاتــه الغــارة الثانيــة، حيــث اســتهدف صاروخــان منطقــة ســكنية علــى بعــد 100 – 150م مــن موقــع اهلجــوم األول. 
املنطقــة تضــمُّ منــازل قديــة بـُـي معظمهــا مــن الطــني واخلشــب؛ مــا جعــل اهنيارهــا إثــَر الغــارات هائــاًل، كمــا تضــمُّ حمــالت جتاريــة 

تشــهد عــادة جتمعــات مدنيَّــة كبــرية.
أســفر اهلجومــان عــن مقتــل مــا ال يقــل عــن 42 مدنيــاً بينهــم 17 طفــاًل، و6 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، وإصابــة 50 آخريــن، كمــا 

تســبَّبا بدمــار كبــري يف املنــازل الســكنية ومنطقــة الســوق.

أمساء الضحااي 

اهنيار كبري يف أحد املباين يف مدينة حارم بعد هجوم جوي نفَّذته القوات الروسية  22/ 3/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1ekwW5hmdowcig_PXxFjS-_vv_bSYIBFx/view
https://drive.google.com/file/d/1gaCoOXqMyC0YETBn2Vw_PYN59sDquvsq/view
https://drive.google.com/file/d/1gaCoOXqMyC0YETBn2Vw_PYN59sDquvsq/view
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1623&token=HoxrN8lwQp8CW4FYl3dH53tZ3gpBmZFT
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1623&token=HoxrN8lwQp8CW4FYl3dH53tZ3gpBmZFT
https://drive.google.com/file/d/1KEwLwp83XuBjZTZW19MPqyitTK1iDEuC/view
https://drive.google.com/file/d/1KEwLwp83XuBjZTZW19MPqyitTK1iDEuC/view
https://drive.google.com/file/d/1FF9QIwKsWSt0mGfZq0c0xYUh1vw1-8cv/view
https://drive.google.com/file/d/1W1DTMrCeZS14vMVbkr7aCC2hEPOtbVDJ/view
https://drive.google.com/file/d/1aHeuetRErN4GXaEcmTpWpyZeyayHjVtz/view
https://drive.google.com/file/d/1W1DTMrCeZS14vMVbkr7aCC2hEPOtbVDJ/view
https://drive.google.com/file/d/10qg3a8KJXiAniIlaPJXfB-13bgcMGfwu/view
https://drive.google.com/file/d/1pLOYEt9oyH_NCYv6W6sX1QFgk-m0cR-u/view
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قــال حممــد أمحــد رحــال11 -مــن ســكان مدينــة حــارم ويعمــل انشــطاً إعالميــاً يف منظمــة الدفــاع املــدين الســوري- إنَّــه مل يســمع 
صــوت هديــر الطائــرة يف الغــارة األوىل، ومل يشــعر إال بصــوت االنفجــارات اهلائلــة الــيت كانــت قادمــة مــن احلــي الســكي القــدمي، 
لكنَّــه شــاهد الطائــرة بوضــوح يف الغــارة الثانيــة وميَّــز الصاروخــني اللذيــن اســتهدفا الســوق. وأضــاَف حممــد: “لقــد انتشــلت فــرُق 

الدفــاع املــدين 43 ضحيــة، و50 مصــاب بعضهــم كان يف حالــة حرجــة”.

ــه إىل موقــع اهلجــوم إنَّــه مســع تعميمــاً  قــال لنــا عبــد الغــي العــراين12 -انشــط إعالمــي يف مدينــة ســلقني اجملــاورة ملدينــة حــارم- توجَّ
ــه طائــرة حربيــة روســية حنــو الشــمال الغــريب مــن حمافظــة إدلــب، مث مســع تعميمــاً آخــر  لعمــال اإلشــارة املركزيــة حيــذِّرون فيــه مــن توجِّ
عــن تنفيــذ هــذه الطائــرة غارتــني علــى مدينــة حــارم: “وصلــت إىل موقــع اهلجــوم، كان املــوت هــو املســيطر علــى املشــهد، 
والدمــار قــد أصــاب كل شــيء، اســتهدفت إحــدى الغــارات حيَّــاً ســكنياً قدميــاً، أمــا الغــارة الثانيــة فقــد اســتهدفت ســوقاً 
للخضــار، شــاهدت عشــرات الضحــااي بينهــم أطفــال ونســاء كانــوا مكدســني علــى األرصفــة، وكان عشــرات غرهــم 
مدفونــني حتــت الــركام” قــال عبــد الغــي إنَّ عمليــة انتشــال الضحــااي اســتغرقت عــدة ســاعات بســبب الدَّمــار اهلائــل، الــذي حلــق 
ابملنطقــة: “اســتطاع الدفــاع املــدين انتشــال طفلــة صغــرة مــن حتــت األنقــاض بعــد مــرور قرابــة 18 ســاعة علــى اهلجــوم”. 

ثالثــة أطفــال قضــوا يف مدينــة حــارم بعــد هجمــات جويــة نفَّذهتــا القــوات الروســية علــى املدينــة 
2018 /3 /22

11 تواصلنا معه عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك يف 23/ آذار/ 2018

12 تواصلنا معه عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك يف 23/ آذار/ 2018

https://drive.google.com/file/d/19DeogPwtqok4Kgu2PM0re9NsQfojmk-A/view
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ــه إىل موقــع اهلجــوم بعــد  حممــد جبــس13 -انشــط إعالمــي حملــي مــن مدينــة كفــر ختــارمي اجملــاورة ملدينــة حــارم- قــال لنــا إنَّــه توجَّ
مساعــه تعميــم املراصــد عــن تنفيــذ غــارات جويــة روســية علــى مدينــة حــارم، وأضــاف حممــد أنَّ الصواريــخ اســتهدفت منطقــة تعــجُّ 
ابملدنيــني، وأنَّ القصــف قــد تســبَّب حبرائــق ودمــار كبــري، وذكــر أن صوارخيــاً قــد تكــون حمملــة مبــواد حارقــة اســتهدفت منطقــة 
الســوق: “كل الضحــااي مــن املدنيــني كانــوا إمــا يف منازهلــم أو يبتاعــون احتياجاهتــم مــن الســوق، عائــات أبكملهــا دفنــت 
حتــت الــركام، لقــد ســويِّت بيــوت أبكملهــا ابألرض، ال وجــود ألهــداف عســكرية هنــا، دائمــاً مــا تتعمَّــد الطَّائــرات الروســية 

قتــل املدنيــني وتدمــر قراهــم ومدهنــم”.

نقــل لنــا حُممــد تســجياًل صوتيــاً يعــود إىل أبــو أمحــد جبــل -أحــد عمــال اإلشــارة املركزيــة- املســؤول عــن رصــد حركــة الطــريان يف 
منطقــة ريــف إدلــب الشــمايل الغــريب، ذكــر أبــو أمحــد يف التَّســجيل الصــويت أنَّــه رصــَد قرابــة الســاعة 16:03 إقــالع طائــرة مــن 
طــرازSu-34  مــن قاعــدة محيميــم يف الالذقيــة، مث رصــَد دخوهلــا أجــواء منطقــة ســهل الغــاب، مث جبــل الزاويــة، مث توجَّهــت 
ــذت أوَّل غاراهتــا علــى مدينــة حــارم قرابــة الســاعة 16:10، وقــال أبــو أمحــد إنَّ الطائــرة ذاهتــا عــاودت تنفيــد غــارة  مشــااًل، ونفَّ

ــوق يف مدينــة حــارم. أخــرى بعــد دقائــق علــى منطقــة السُّ

صــورة ُتظهــر جثــة أحــد الضحــااي وعليهــا آاثر حــروق شــديدة بعــد هجــوم جــوي نفَّذتــه القــوات الروســية يف 
مدينــة حــارم 22/ 3/ 2018

13 تواصلنا معه عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 23/ آذار/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1Z3qPKvpRn0DGw8K69-JFG1wOL32iRonh/view
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االستنتاجات والتوصيات:   
االستنتاجات القانونية:

1. خرَقــت قــوات احللــف الســوري الروســي بشــكل ال يقبــل التَّشــكيك قــراري جملــس األمــن رقــم 2139 و2254 القاضَيــني 
بوقــف اهلجمــات العشــوائية، وأيضــاً انتهكــت عــرب جريــة القتــل العمــد املادتــني الســابعة والثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي، مــا 

ُيشــكِّل جرائــم حــرب وجرائــم ضــدَّ اإلنســانية.
2. خرقــت قــوات احللــف الســوري الروســي قــرار جملــس األمــن رقــم 2401 الصــادر يف 24/ شــباط/ 2018، الــذي نــص علــى 

وقــف األعمــال القتاليــة مــدة 30 يــوم. 
3. انتهكــت قــوات احللــف الســوري الروســي أحــكام القانــون اإلنســاين الــدويل العــريف والقانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، الــذي 
حيمــي احلــقَّ يف احليــاة. إضافــة إىل أنَّ هــذه اهلجمــات العشــوائية ارتكبــت يف ظــلِّ نــزاٍع مســلح غــري دويل فهــي ترقــى إىل جريــة 

حــرب، وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة.
4. إنَّ عمليــات القصــف الــيت نفَّذهتــا قــوات احللــف الســوري الروســي، قــد تســبَّبت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت 
أرواح املدنيــني أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف إحلــاق الضَّــرر الكبــري ابألعيــان املدنيــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى 

ــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن ابلفائــدة العســكرية املرجــوة. االعتقــاد أبنَّ الضَّ
5. اســتخدمت القــوات الروســية أســلحة حارقــة ضــدَّ أحيــاء ســكنيَّة مأهولــة ابملدنيــني، ومل تتَّخــذ هــذه القــوات أيــة احتياطــات 

ــرر الالحــق ابملدنيــني واملنشــآت واملبــاين. ُتذكــر للتَّقليــل مــن الضَّ
 

التوصيات:
إىل جملس األمن:

• يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القــرار رقــم 2254، الــذي نــصَّ بشــكل واضــح علــى “توقــف 
فــوراً أي هجمــات موجهــة ضــد املدنيــني واألهــداف املدنيــة يف حــد ذاهتــا، مبــا يف ذلــك اهلجمــات ضــد املرافــق الطبيــة والعاملــني 

يف اجملــال الطــيب، وأي اســتخدام عشــوائي لألســلحة، مبــا يف ذلــك مــن خــالل القصــف املدفعــي والقصــف اجلــوي”.
• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــني، مبــن فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت 

تورطــه ابرتــكاب جرائــم حــرب.
• إحــالل األمــن والســالم وتطبيــق مبــدأ مســؤولية محايــة املدنيــني، حلفــظ أرواح الســوريني وتراثهــم وفنوهنــم مــن الدمــار والنهــب 

والتخريــب.
• توســيع العقــوابت لتشــمل النظــام الروســي والســوري واإليــراين املتورطــني بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد 

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

العامــة لألمــم املتحــدة، ومــازال جملــس األمــن يعرقــل محايــة املدنيــني يف ســوراي.
• جتديد الضَّغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

• السَّــعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة واحملاســبة يف ســوراي عــرب اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس حقــوق اإلنســان، واســتخدام 
مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة.

• علــى الــدول الداعمــة ألطــراف النِّــزاع يف ســوراي وخاصَّــة روســيا الضغــط علــى حلفائهــا علــى األرض لتحييــد حمافظــة إدلــب عــن 
العمليــات القتاليــة ومحايــة مــا ال يقــل عــن 2.5 مليــون شــخص يقطنــون فيهــا.

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 القــوات الروســية.

إىل املبعوث األممي إىل سوراي:
• عدم اقتصار اإلحاطة أمام جملس األمن على انتهاكات جبهة النصرة وتنظيم داعش.

• إدانة مرتكيب اجلرائم واجملازر واملتسببني األساسيني يف تدمري اتفاقيات خفض التَّصعيد.
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إىل النظام الروسي:
• التَّعويــض الفــوري ألقــرابء الضحــااي الذيــن قتلــوا علــى يــد القــوات الروســية، وجلميــع مــن دمَّــر القصــف الروســي منازهلــم وحمالهتــم 

وممتلكاهتم.
• جيــب علــى روســيا التَّعهــد إبعــادة البنــاء لــكل مــا قامــت آلتهــا احلربيــة بتدمــريه مــن منشــآت ومبــاٍن، وحتمُّــل التكلفــة االقتصاديــة 

واملعنويــة كاملــة، بــدل الطَّلــب مــن بعــض الــدول األوروبيــة القيــام بذلــك.
• االلتــزام أبحــكام القانــون الــدويل اإلنســاين، والبــدء إبجــراء حتقيقــات واســعة حياديــة يف االنتهــاكات الفظيعــة الــيت ارتكبتهــا يف 

ســوراي.
التَّوقــف عــن اســتخدام الفيتــو هبــدف محايــة النظــام الســوري املتــورِّط يف ارتــكاب جرائــم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم حــرب،   •

أســلحة كيميائيــة. واســتخدام 
• زايدة املســاعدات اإلنســانية ملئــات آالف املشــرَّدين، الذيــن ســامهت قواهتــا إىل جانــب قــوات النظــام الســوري وامليليشــيات 

اإليرانيــة يف تشــريدهم وإهانتهــم.
 

إىل املنظمات اإلغاثية الدولية:
إجياد السُّبل الكفيلة إبيصال املياه والطَّعام واملأوى آلالف املشرَّدين يف مناطق ريف إدلب الشمايل والغريب.

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