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اجلمعة 9 أيلول 2016

 حمتوايت التقرير: 
أواًل: املقدمة واملنهجية.

اثنياً: امللخص التنفيذي.
اثلثاً: تفاصيل احلوادث اجلديدة. 
رابعاً: االستنتاجات والتوصيات.

شكر وعزاء

ما اليقل عن 59 مركزاً طبياً قصفتها القوات الروسية منذ تدخلها يف سوراي
النظام الروسي شريك يف هتجري الشعب السوري

أواًل: املقدمة واملنهجية:
أصدرت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان منذ بداية اهلجمات الروسية 16 تقريراً خمتلفاً 
عن حوادث قصف ألهداف مدنية يف مناطق سيطرة املعارضة وداعش، وقد تسببت يف 
عمليات قتل ودمار وتشريد ترقى إىل جرائم حرب، حتدثنا يف بعضها عن جمازر كبرية 

حمددة، وهذا التقرير هو السابع عشر خنصصه الستهداف املراكز الطبية حتديداً.

اليت  الطبية  املراكز  استهداف  يوثق  سابق  لتقرير  حتديث  عن  عبارة  هو  التقرير  هذا 
قصفتها القوات الروسية حصراً، حيث صدر التقرير األول يف 19/ شباط/ 2016 
بعنوان »حمرقة غروزين«، وقد سجلنا فيه قصف 27 مراكزاً طبياً، وعلى الرغم من كثرة 
التنديدات احلقوقية وحىت السياسية الستهداف املشايف إال أنه حىت هناية آب/ 2016 
من  العدد قد تضاعف مرتني، مع األخذ بعني االعتبار أن عدداً  كبرياً  أن  الحظنا 
املشايف مت قصفه عدة مرات، وحنن نعتربه منشأة واحدة ونسجل عدد حاالت القصف.

وعلى الرغم من تطبيق بيان وقف األعمال العدائية يف 27/ شباط/ 2016 إال أنَّ 
اهلجمات على املراكز الطبية مل تتوقف، يف حني أهنا تصاعدت بشكل خميف بعد إعالن 
اهليئة العليا للمفاوضات أتجيل مشاركتها يف مباحثات جنيف يف 19/ نيسان/ 2016 
حيث تعّرض ما اليقل عن 30 مركزاً طبياً للقصف بعد ذلك التاريخ حىت اتريخ إعداد 

هذا التقرير.
وقد رصدان استخدم القوات الروسية ملختلف أنواع الذخائر يف هجماهتا على املراكز 

الطبية كالذخائر العنقودية واألسلحة احلارقة والصواريخ البالستية.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
»إن هجمات القوات الروسية على املراكز الطبية وعلى الكوادر الطبية، يُعترب 
انتهاكاً صارخاً للقانون الدويل اإلنساين، ويرقى إىل جرمية حرب من خالل اهلجوم 
لقد  ابحلماية،  املشمولة  األعيان  على  املتعمد  األحيان  من  ويف كثري  العشوائي 
تسبب كل ذلك يف آالم مضاعفة للجرحى واملصابني، وهو أحد األسباب الرئيسة 
لتهجري الشعب السوري، عرب رسالة واضحة أنه التوجد منطقة آمنة، أو خط 

أمحر، مبا فيها املشايف، عليكم أن هتاجروا مجيعاً أو تـَْفَنوا«.

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

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/arabic/category/تقارير/التقارير-الخاصة/القوات-الروسية/
http://sn4hr.org/arabic/category/تقارير/التقارير-الخاصة/القوات-الروسية/


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 2

النظام الروسي يُنكر مجيع هذه احلوادث الواردة يف التقرير، مل يكرتث النظام الروسي جبميع التقارير الصادرة حبقه بل يتجاهلها 
ابملطلق، ومل يـَُقْم بفتح حتقيق واحد حىت اآلن.

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

مقاطع الفيديو والصور املذكورة يف هذا التقرير.

ماورد يف هذا التقرير مُيثل احلد األدىن الذي متكنا من توثيقه من حجم وخطورة االنتهاكات اليت حصلت، كما ال يشمل 
احلديُث األبعاَد االجتماعية واالقتصادية والنفسية.

اثنياً: امللخص التنفيذي: 
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 59 مركزاً طبياً عن طريق هجمات يُعتقد أهنا روسية من ضمنها 5 
منشآت تعرضت لالستهداف مرات عدة، ذلك منذ بداية الغارات الروسية األربعاء 30/ أيلول/ 2015 حىت األربعاء 31/ 
آب/ 2016، ونالحظ أن %84 من اهلجمات قد وقعت يف حمافظيت حلب وإدلب، تتوزع هذه املراكز حبسب احملافظات 

على النحو التايل:
خريطة تظهر توزع املراكز الطبية اليت استهدفتها قوات يُزعم أهنا روسية منذ 30/ أيلول/ 2015 حىت 31/ آب/ 2016

ألف: املناطق اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة: 44 منشأة طبية تتوزع حبسب احملافظات إىل:

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MDhSN2dQc0hLS2M/view?usp=sharing
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وقد تسببت تلك اهلجمات يف مقتل 86 مدنياً، بينهم 8 أطفال، و13 سيدة. 
من بني الضحااي 26 شخصاً من الكوادر الطبية.

اثلثاً: تفاصيل احلوادث اجلديدة: )احلوادث السابقة يف تقريران حمرقة غروزين( 
يستعرض هذا التقرير 32 مركزاً طبياً تعرضوا لالستهداف من قبل قوات يُزعم أهنا روسية خالل املدة بني 15/ شباط/ 2016 
حىت 31/ آب/ 2016 بينهم حادثة يف بلدة طفس يف درعا بتاريخ 5/ شباط/ 2016 مل نوردها يف تقريران السابق ألهنا 

كانت ماتزال قيد التحقق واملتابعة.
كما استعرض التقرير عدة هجمات جديدة ملراكز طبية ورد توثيقها يف تقريران السابق. 

حمافظة حلب:
1. مشفى الكنانة - مدينة دارة عزة، اجلمعة 26/ شباط/ 2016

قصفت طائرات اثبتة اجلناح يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ مشفى الكنانة يف مدينة دارة عزة؛ ما أدى إىل تصدع جدران غرف 
العيادات واالستقبال، أعلنت إدارة املشفى توقفه عن العمل جراء تعرضه للقصف.

2 - املشفى امليداين يف بلدة كفر محرة: تعرض لالستهداف مرتني:
• احلادثة األوىل: اجلمعة 26/ شباط/ 2016 قصف طائرات اثبتة اجلناح يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ املشفى امليداين يف بلدة 

كفر محرة، ما أدى إىل إصابة بناء املشفى أبضرار مادية متوسطة وحتطم زجاجه.

• احلادثة الثانية: اخلميس 14/ متوز/ 2016 قصفت طائرات اثبتة اجلناح يُزعم أهنا روسية صاروخاً استهدف مشفى بلدة 
كفر محرة امليداين؛ تسبب القصف مبقتل 4 مدنيني، بينهم 3 من الكادر الطيب، إضافة إىل أضرار كبرية يف مبىن املشفى تسببت 

يف خروجه عن اخلدمة. 

أمساء الضحااي:
خالد راجو/ 50 عاماً/ سائق سيارة إسعاف 

حممد طه اآلش/ 37 عاماً/ ممرض 
حممود مجال حاج إبراهيم/ 39 عاماً/ حارس مشفى 

عبد هللا حممد غنام/ 28 عاماً/ انشط إعالمي

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=i6I4lDcs8RM&list=PLBcWo3dNdE5nrUFLAhJt_0Zumon0MDgQK&index=5
https://youtu.be/aPhnVbT3uU8
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZjdBcEhndHM5SXc
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPZmxYUDUzV2RFWGc/view
https://youtu.be/r7cGOkoEYdE
https://youtu.be/r7cGOkoEYdE
https://youtu.be/aPhnVbT3uU8
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPTU5zazF2Nmw5R1U
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPaVV5Z0cyTE41T0U/view
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3 - مشفى القدس - حي السكري، األربعاء 27/ نيسان/ 2016 
قصفت طائرات اثبتة اجلناح يُزعم أهنا روسية بصاروخ مشفى ابسل أصالن امليداين )مشفى القدس( يف حي السكري مبدينة 
حلب، ما تسبب مبقتل طبيبني وممرضة واثنني من الكوادر الطبية، إضافة إىل دمار كبري يف بناء املشفى وخروجها عن اخلدمة.

أمساء الضحااي:
1. حممد وسيم خالد معاز/ 36 عاماً/ طبيب أطفال

2. أمحد حممد ايسني )أبو اليمان(/ 28 عاماً/ طبيب أسنان
3. إمساعيل أمحد احلسني )إمساعيل صيانة(/ 23 عاماً/ عامل صيانة يف املشفى 

4. أمحد حممد طبشو )أبو حممد حرس(/ 38 عاماً/ حارس بناء املشفى 
5. صفاء ديب القسوم/ محاة/ بلدة كرانز

4 - مشفى اهلدى اإلسعايف - قرية جمبينة، اإلثنني 13/ حزيران/ 2016
استخدمت طائرات اثبتة اجلناح يُزعم أهنا روسية أسلحة حارقة استهدفت مشفى اهلدى اإلسعايف يف قرية جمبينة، ما أدى إىل 

إصابة بناء املشفى أبضرار مادية متوسطة وخروجه عن اخلدمة.

5 - مشفى عمر بن عبد العزيز - حي املعادي، الثالاثء 14/ حزيران/ 2016
قصفت طائرات اثبتة اجلناح يُزعم أهنا روسية عدة صواريخ يف حميط مشفى عمر بن عبد العزيز يف حي املعادي؛ ما أدى إىل 

دمار جزئي يف غرف املرضى الواقعة يف اجلزء الشرقي من بناء املشفى وتضرر حمتوايهتا وخروج املشفى عن اخلدمة.

حريتان،  مدينة  يف  الصحي  املركز   -  6
األربعاء 29/ حزيران/ 2016 

أهنا  يُزعم  اجلناح  اثبتة  طائرات  قصفت 
مدينة  الصحي يف  املركز  روسية ابلصواريخ 
حريتان، ما أدى إىل دمار بناء املركز بشكل 

شبه كامل وخروجه عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0Yl82bGlCYzE1aU0/view
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWnhOY0l1V3lmQVk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPd3J6QjNmYUtJRkE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0TzZhU1J4T1BtUmM
https://youtu.be/miVVwgYKGBQ
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdnVwc01MeGdETVU
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPdnpQQlp3T0xoVkE/view
https://youtu.be/6wgLfPjcCTI
https://youtu.be/PcyxmDtEMhE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZmVpNWhKdzJVU2M
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPNTZKWXhoTm5WZ3c
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPREQ0UkpNaG12RkU/view
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7 - منظومة اإلسعاف الطبية يف منطقة 
متوز/   /18 اإلثنني  املهندسني،  مجعية 

2016
أهنا  يُزعم  اجلناح  اثبتة  طائرات  قصفت 
مبىن  استهدفت  صواريخ  عدة  روسية 
منطقة مجعية  الطبية يف  اإلسعاف  منظومة 
ريف املهندسني بريف حمافظة حلب الغريب، 

ما أدى إىل دمار جزئي يف املبىن وسوره.

8 - مشفى الدقاق - حي الشعار، األحد 24/ متوز/ 2016 
قصفت طائرات اثبتة اجلناح يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ حميط مشفى الدقاق )مشفى إسعاف جراحي( يف حي الشعار، ما 

أدى إىل إصابة بناء املشفى أبضرار مادية بسيطة.

9 - مشفى فاطمة الزهراء امليداين - حي الشعار، األحد 24/ متوز/ 2016
قصفت طائرات اثبتة اجلناح يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ حميط مشفى فاطمة الزهراء )مشفى توليد( يف حي الشعار؛ ما أدى 

إىل إصابة بناء املشفى أبضرار مادية متوسطة.

10 - مشفى احلكيم - حي الشعار األحد 24/ متوز/ 2016  
قصفت طائرات اثبتة اجلناح يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ حميط مشفى احلكيم )مشفى أطفال( يف حي الشعار، ما أدى إىل مقتل 

الرضيع »علي الشبلي« اختناقاً يف احلاضنة اخلاصة فيه؛ إضافة إىل إصابة بناء املشفى أبضرار مادية متوسطة.

11 - مبىن بنك الدم - حي الشعار، األحد 24/ متوز/ 2016  
قصفت طائرات اثبتة اجلناح يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ حميط بنك الدم يف حي الشعار؛ ما أدى إىل تضرر يف املبىن ويف غرفة 

املخرب وأجهزة التحليل.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPTGgzaVlkUnBLcTA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPTGgzaVlkUnBLcTA
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPdU16VU1SanZYS3c/view
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12 - مشفى اهلدى امليداين - بلدة احلور، األحد 31/ متوز/ 2016 
قصفت طائرات اثبتة اجلناح يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ مشفى اهلدى امليداين 
يف بلدة حور بريف حمافظة حلب الغريب، ما أدى إىل دمار جزئي يف جدران 
املشفى وإصابة مواد إكساء بنائه ومعداته أبضرار مادية كبرية وخروجه عن 

اخلدمة.

13 - مشفى اإلميان - بلدة أورم الكربى، األحد 14/ آب/ 2016 
قصفت طائرات اثبتة اجلناح يُزعم أهنا روسية عدة صواريخ استهدفت مشفى اإلميان لألطفال والنسائية؛ ما أدى إىل أضرار يف 

ابحة املشفى وتكسر يف النوافذ وبعض أبواب الغرف.

14 - مشفى األطفال والنسائية - بلدة كفر محرة، اجلمعة 12/ آب/ 
 2016

قصفت طائرات اثبتة اجلناح يُزعم أهنا روسية عدة صواريخ استهدفت مشفى 
)مسعف  اثنني  مدنَيني  مقتل  إىل  أدى  ما  البلدة؛  يف  والنسائية  األطفال 

وممرض(، وإحداث أضرار جسيمة يف املشفى وخروجه عن اخلدمة.
أمساء الضحااي: 

نزار إمساعيل/ 29 عاماً/ مسعف
حممود بركات

15 - مشفى الريح املرسلة - مدينة دارة عزة، الثالاثء 16/ آب/ 2016 
 قصفت طائرات اثبتة اجلناح يُزعم أهنا روسية عدة صواريخ استهدفت مشفى الريح املرسلة يف مدينة دارة عزة بريف حلب 

الغريب؛ ما أدى الحرتاق سياريت إسعاف اتبعتني للمشفى وخروجهما عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdlF4Q1YyX2ltMjQ
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVjBvZHFHV2RIX1U
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0ckk0NENyZkdBUVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0a3AzVHAyVkV4V1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0a3AzVHAyVkV4V1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Z1Jud0FpdzVPY1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NURwem1KV0gtQjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0X3BMcmRGdzRpZTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPSGg1aTU4YmVVaG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bTFaTGxKUXpKbG8/view


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 7

16 - مركز لينداو الطيب - قرية اجلينة، الثالاثء 16/ آب/ 2016
أضرار يف غرفة  أدى إىل حدوث  ما  الطيب؛  لينداو  استهدف مركز  أهنا روسية صاروخاً  يُزعم  اجلناح  اثبتة  قصفت طائرات 

االستقبال وأضرار يف الصيدلية التابعة للمركز.

حمافظة إدلب: 
1.  املشفى الوطين - مدينة إدلب، اإلثنني 30/ أاير/ 2016

قصفت طائرات اثبتة اجلناح يُزعم أهنا روسية صاروخني يف حميط املشفى الوطين؛ ما أدى إىل إصابة بناء املشفى من جهة 
املدخل الشمايل، ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

مسلم السيد عيسى، إعالمي وصل إىل مكان احلادثة بعدها مباشرة –تواصلنا معه عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي 
فيسبوك-، أفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:

»كنت من أوائل من وصلوا إىل منطقة حميط املشفى الوطين بعد استهدافها بصاروخني أحدمها سقط يف 
الشارع الرئيس بني األبنية السكنية، واآلخر سقط قرب بناء األشقر وفيه صيدلية األشقر، تدمَّر البناء ابلكامل، 
وانتشلت فرق اإلسعاف مباشرة 12 ضحية، وما يزيد عن 20 جرحياً، بينهم شخصيات معروفة يف البلد 
منهم حماٍم من آل عز الدين وصيدالنية، وطبيبة من آل األشقر. القصف كان بطريان روسي مل خيرتق جدار 

الصوت وقصف من ارتفاع شاهق«. 

2. مبىن منظومة شام اإلسعافية - مدينة إدلب، اإلثنني 30/ أاير/ 2016
قصفت طائرات اثبتة اجلناح يُزعم أهنا روسية مبىن منظومة إسعاف شام يف مدينة إدلب، ما أدى إىل مقتل مدين واحد، وتضرر 
4 سيارات اتبعة ملنظومة شام، إضافة إىل أضرار يف األبنية اجملاورة، ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة 

وتنظيم جبهة فتح الشام.
صورة تظهر األضرار يف سيارات منظومة شام اإلسعافية جراء قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي حميط املشفى الوطين مبدينة 

إدلب يف 30/ أاير/ 2016 -مصدر الصور، د.أبو الوليد مدير منظومة شام اإلسعافية-

3. مركز غسيل الكلى - مدينة إدلب، اإلثنني 30/ أاير/ 2016
قصفت طائرات اثبتة اجلناح يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ مركز غسيل الكلى يف مشفى ابن سينا مبدينة إدلب؛ ما أدى إىل إصابة 
بناء املركز أبضرار مادية متوسطة وخروجه عن اخلدمة. ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم 

جبهة فتح الشام.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SWY1UmoxMkJtSDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Mi1RaERxd0ktZEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RkZ0RmdETzUzb1k/view?usp=sharing
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4 - مشفى اإلحسان - مدينة سراقب، السبت 4/ حزيران/ 2016 
قصفت طائرات اثبتة اجلناح يُزعم أهنا روسية حميط مشفى اإلحسان يف مدينة سراقب بصاروخ من منط RBK-500  حيمل 
ذخائر من نوع ShOAB-0.5، ما أدى إىل إصابة بناء املشفى أبضرار مادية بسيطة وتعطُّل مولدات الكهرابء وخروج 
املشفى عن اخلدمة بشكل مؤقت، ختضع املدينة لسيطرة  فصائل املعارضة املسلحة مع تواجد بسيط لتنظيم جبهة فتح الشام.
صورة ُتظهر ذخرية عنقودية جراء قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي قرب مشفى اإلحسان بسراقب يف 4/ حزيران/ 2016 

-مصدر الصورة حسني العبد هللا عنصر دفاع مدين-
صورة تظهر ذخرية عنقودية جراء قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي قرب مشفى اإلحسان بسراقب يف 4/ حزيران/ 2016 

- مصدر الصورة حسني العبد هللا عنصر دفاع مدين-

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0THpscVR0dHkweEk/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZElKaUs3anlpV3c/view
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5 - مشفى األمل اخلريي - بلدة ملس، 
السبت 6/ آب/ 2016

يُزعم  اجلناح  اثبتة  حربية  طائرات  أغارت 
مبىن  على  صواريخ  أبربعة  روسية  أهنا 
مشفى األمل اخلريي يف بلدة ملس؛ تسبب 
القصف مبقتل 11 مدنياً، بينهم 4 أطفال، 
الطيب   الكادر  من  أشخاص  و4  وسيداتن 
العمليات  غرفة  يف  دمار كامل  إىل  إضافة 

والعناية املشددة.
أمساء الضحااي

6 - مركز املعاجلة الفيزايئية - مدينة سرمني، السبت 6/ آب/ 2016 
أغارت طائرات حربية اثبتة اجلناح يُزعم أهنا روسية بصاروخ قرب مركز املعاجلة الفيزايئية الذي يقع قبالة مبىن املشفى امليداين، 

تسبب القصف أبضرار متوسطة يف مبىن املركز وأاثثه.

7 -  مشفى اجلراحة التخصصي - مدينة إدلب، اإلثنني 29/ آب/ 2016 
أغارت طائرات حربية اثبتة اجلناح يُزعم أهنا روسية مرتني، إحدامها ابألسلحة احلارقة استهدفتا مبىن مشفى اجلراحة التخصصي 

تسبب ذلك أبضرار كبرية يف املبىن والتجهيزات وخروجه عن اخلدمة بشكل مؤقت.
صورة تظهر آاثر الدمار يف مشفى اجلراحة التخصصي بعد قصف يُعتقد أنه روسي

 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bVlseURlejJiaVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TFFwb0MtdkEyZUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WFhVQkhlbl9zUFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bVlseURlejJiaVE/view
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صورة تظهر حاضنة حمملة ابألسلحة احلارقة قصفتها طائرات يُزعم أهنا روسية 
 

8 - مشفى اإلميان - بلدة سرجة، اإلثنني 29/ آب/ 2016
قصفت طائرات حربية اثبتة اجلناح يُزعم أنه روسية صاروخاً سقط يف حميط مشفى اإلميان يف بلدة سرجة؛ تسبب القصف 

بتضرر يف مبىن املشفى وجتهيزاته الطبية وخروجة عن اخلدمة بشكل مؤقت.

9 - مشفى األمومة - مدينة إدلب، اإلثنني 29/ آب/ 2016
قصفت طائرات حربية اثبتة اجلناح يٌزعم أهنا روسية صاروخاً استهدف مشفى األمومة يف مدينة إدلب، تسبب القصف بتضرر 

يف بناء املشفى والتجهيزات الطبية.

حمافظة محص:
1.  املشفى امليداين - قرية تري معلة، اجلمعة 12/ آب/ 2016

قصفت طائرات اثبتة اجلناح يُزعم أهنا روسية صاروخاً استهدف منطقة سكنية؛ تسبب القصف مبقتل مدين يُدعى »حسن 
حممد الكوسا«، وإصابة 15 آخرين، وتضرر املشفى امليداين يف القرية.

كنان أبو أسامة انشط إعالمي حملي يف قرية تري معلة تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان معه عن طريق تطبيق واتس 
آب- أفاد ابلتايل:

»كنت يف املنزل عندما عمَّمت املراصد املوجودة يف املنطقة عن انطالق طريان حريب روسي من مطار محيميم، 
وقرابة الساعة 1:30 فجراً  عمَّمت املراصد أن الطريان أصبح يف أجواء الريف الشمايل حملافظة محص مث مسعنا 
صوت االنفجار، حيث قصفت الطائرة صاروخاً على منطقة سكنية ابلقرب من مسجد الصحايب أبو بكر 
الصديق واملشفى امليداين للقرية، توجهت مباشرة إىل مكان سقوط الصاروخ وأحصيت دمار 4 منازل مدنية 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0aWFxdW1KWktiRE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0aWFxdW1KWktiRE0/view


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 11

بشكل كامل وتدمري املوضأ واحلمامات يف مسجد أبو بكر الصديق، وتدمري بعض األاثث داخل املسجد، 
إضافة إىل ذلك خرجت غرفة عمليات املشفى امليداين عن اخلدمة بعد أن تدمَّرت األجهزة داخله، علمت أن 

كهاًل ضريراً من آل كوسا فقد حياته يف هذا القصف«.

حمافظة درعا:
املشفى امليداين - بلدة طفس اجلمعة 5/ شباط/ 2016

AO- حتمل ذخائر عنقودية من منط RBK-500 قصفت طائرات اثبتة اجلناح يُزعم أهنا روسية قرابة 10 صواريخ من نوع
2.5RTM   / AO-2.5RT على عدة مناطق يف بلدة طفس تسبب القصف إبصابة 4 أشخاص مدنيني وأضرار 

مادية بسيطة يف املشفى امليداين للبلدة التابع ملنظمة أطباء بال حدود.

أبو رعد اجلبايب انشط إعالمي حملي يف بلدة طفس كان حاضراً أثناء القصف وأفاد الشبكة السورية حلقوق 
اإلنسان بروايته:

»قرابة الساعة 9:30 مساًء بدأت الغارات على البلدة، كانت الطائرة حتلق على ارتفاع عاٍل جداً وهذا جعلين 
أجزم أن القصف كان من طريان روسي فهو األقدر على توجيه الضرابت لياًل ومن علٍو مرتفع.

عدد الصواريخ كان تقريباً 14 صاروخاً عنقودايً استهدفت عدة مناطق، 3 صواريخ استهدفت مآذن املساجد 
البلدة  امليداين يف  القدمي؛ إضافة إىل استهداف املشفى  العمري  البعل والغزايل واملسجد  فقد تضرر مسجد 
التابع ملنظمة أطباء بال حدود بصاروخني حيمالن قنابل عنقودية سقط األول داخل املشفى والثاين أمام السور 
اخلارجي للمشفى؛ إضافة إىل صاروخ سقط يف حي على أطراف البلدة، حيتوي الصاروخ الواحد على قنابل 
عنقودية كروية الشكل ترتاوح أعدداها بني 200 إىل 300 قنبلة انفجر أقل من نصفها، بينما قامت فرق 
القنابل  القنابل وإتالفها، زرت األماكن املستهدفة مجيعها وقمت بتصوير خملفات  الدفاع املدين جبمع بقية 

العنقودية«. 

صور تظهر خملفات قنابل عنقودية جراء قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ العنقودية بلدة طفس يف حمافظة درعا 
يف 5/ شباط/ 2016 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0SS1jYjg3SUVzbHM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0SS1jYjg3SUVzbHM/view
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ابء: املراكز الطبية الواقعة يف املناطق اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش:
حمافظة حلب: 

1. املشفى اجلراحي - مدينة الباب، اإلثنني 27/ حزيران/ 2016
قصفت طائرات اثبتة اجلناح يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ املشفى اجلراحي يف مدينة الباب، ما أدى إىل إصابة بناء املشفى 

أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة.

2. مشفى الفاروق - مدينة الباب، الثالاثء 16/ آب/ 2016
 قصفت طائرات اثبتة اجلناح يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ واستهدفت مشفى الفاروق )مشفى اجلبل سابقاً(؛ ما أدى إىل دمار 

يف قسم احلواضن وأضرار حلقت يف قسم النسائية.

حمافظة الرقة: 
3. مشفى الطب احلديث - مدينة الرقة، األحد 10/ نيسان/ 2016 

قصفت طائرات اثبتة اجلناح يُزعم أهنا روسية مشفى الطب احلديث يف مدينة الرقة؛ ما أدى إىل اندالع حريق يف إحدى غرف 
املولدات الكهرابئية قرب املشفى.

4. مشفى التوليد والنسائية - مدينة الرقة، األحد 10/ نيسان/ 2016 
قصفت طائرات اثبتة اجلناح يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ مشفى التوليد النسائية يف شارع عدانن املالكي مبدينة الرقة؛ ما تسبب 

بدمار جزئي يف بناء املشفى، وحتطُّم عدد من األجهزة الطبية، وخروج املشفى عن اخلدمة.

حمافظة احلسكة:
1. املستوصف الصحي - مدينة الشدادي، اخلميس 18/ شباط/ 2016

الشدادي  مدينة  الريفي( يف  اإلنعاش  )مركز  الصحي  املستوصف  ابلصواريخ  روسية  أهنا  يُزعم  اجلناح  اثبتة  طائرات  قصفت 
مبحافظة احلسكة؛ ما أدى إىل إصابة بناء املستوصف أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة.

كما وثقنا 5 هجمات جديدة ملراكز طبية وردت يف تقريران السابق: 
• املشفى الوطين - مدينة الرقة، األحد 10/ نيسان/ 2016

قصفت طائرات اثبتة اجلناح يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ املشفى الوطين يف حي الثكنة وسط مدينة الرقة؛ ما أدى إىل مقتل 3 
مدنيني بينهما سيداتن إحدامها ممرضة، إضافة إىل دمار جزئي يف املبىن الشمايل من املشفى وخروجه عن اخلدمة.

أمساء الضحااي:
بتول العلوش/ ممرضة

احلاج أمني الزعيب، أبو طلعت/ تدمر بريف محص 
السيدة حنان آغا العنتبلي - زوجة احلاج أمني الزعيب/ تدمر بريف محص 

http://www.sn4hr.org
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• مشفى عندان اخلريي - حلب: تعرضت لالستهداف مرتني:
احلادثة األوىل: األربعاء 15/ حزيران/ 2016 

استخدمت طائرات اثبتة اجلناح يُزعم أهنا روسية أسلحة حارقة مستهدفة حميط مشفى عندان اخلريي امليداين ما أدى إىل إصابة 
بناء املشفى أبضرار مادية متوسطة.

الثانية: مساء السبت 30/ متوز/ 2016  احلادثة 
روسية  أهنا  يُزعم  اجلناح  اثبتة  طائرات  قصفت 
ابلصواريخ مشفى عندان اخلريي  امليداين، ما أدى 
ومعداته  املشفى  بناء  يف  مادية كبرية  أضرار  إىل 

وخروجه عن اخلدمة.

• مشفى األاترب – حلب، األحد 24/ متوز/ 2016
قصفت طائرات اثبتة اجلناح يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ حميط املشفى امليداين يف مدينة األاترب؛ ما أدى إىل إصابة جدران 

ومعدات غرفة العمليات يف املشفى أبضرار مادية متوسطة.

• مشفى سرمني امليداين – إدلب، السبت 6/ آب/ 2016
سقط صاروخ ابلسيت نعتقد أن مصدره البوارج الروسية يف حميط املشفى امليداين يف مدينة سرمني؛ تسبب  القصف أبضرار 

مادية متوسطة يف املشفى وأاثثه، وخروجه عن اخلدمة.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

1. خرق النظام الروسي بشكل ال يقبل التشكيك قرار جملس األمن رقم 2139 وقرار جملس األمن رقم 2254 القاضيان 
بوقف اهلجمات العشوائية، وأيضاً انتهك عرب جرمية القتل العمد املادة الثامن من قانون روما األساسي، ما ُيشكل جرائم حرب.
2.   نؤكد على أن القصف الوارد يف التقرير قد استهدف أفراداً مدنيني عزل، وابلتايل فإن القوات الروسية انتهكت أحكام 
القانون الدويل حلقوق اإلنسان الذي حيمي احلق يف احلياة. إضافة إىل أهنا ارتكبت يف ظل نزاع مسلح غري دويل فهي ترقى إىل 

جرمية حرب، وقد توفرت فيها األركان كافة.
3.  إن اهلجمات الواردة يف التقرير واليت قام هبا النظام الروسي تعترب مبثابة انتهاك للقانون اإلنساين الدويل العريف، ذلك أن 

القذائف قد أطلقت على مناطق مأهولة ابلسكان ومل توجه إىل هدف عسكري حمدد.
4.   إن عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية يف حدوث خسائر طالت أرواح املدنيني أو إحلاق إصاابت هبم أو يف 
إحلاق الضرر الكبري ابألعيان املدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً حتمل على االعتقاد أبن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن 

ابلفائدة العسكرية املرجوة.
5. إن القوات الروسية عرب استهداف املراكز الطبية ارتكبت انتهاكاً يرقى إىل جرمية حرب عرب قصف عشوائي ويف كثري من 

األحيان ُمتعمَّد ملنشآت يفرتض أهنا مشمولة ابحلماية.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0YVE4MkUwdl9kLUk/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=kgaqKwQUuh0&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SkF2YmppbU12Qlk/view?usp=sharing
https://youtu.be/QSeVvyvvTJc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPOWttaG1zTndzeXM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPcDJFWFpIYmlGbVk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPOWttaG1zTndzeXM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPR0pEWmtrNlhrZWM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPR0pEWmtrNlhrZWM
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPcmU3U1Fva3B1S2s/view
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التوصيات:
إىل النظام الروسي:

1. فتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف التقرير، وإطالع اجملتمع السوري على نتائجها، وحماسبة املتورطني.

2. تعويض كافة املشايف املتضررة وإعادة بنائها وجتهزيها من جديد، وتعويض كافة أسر الضحااي واجلرحى.
3. التوقف التام عن قصف املشايف واألعيان املشمولة ابلرعاية واملناطق املدنية واحرتام القانون العريف اإلنساين.

إىل جملس األمن:
• يتوجب على جملس األمن اختاذ إجراءات إضافية بعد مرور قرابة عامني على القرار رقم 2139 وال يوجد التزامات بوقف 

عمليات القصف العشوائي، وجيب أن يلتزم هبا مجيع أطراف النزاع، إىل جانب االلتزام بقواعد القانون الدويل اإلنساين.
• جيب إحالة امللف السوري إىل احملكمة اجلنائية الدولية وحماسبة مجيع املتورطني، مبا فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه 

ابرتكاب جرائم حرب.
والنهب  الدمار  من  وفنوهنم  وتراثهم  السوريني  أرواح  املدنيني، حلفظ  مسؤولية محاية  مبدأ  وتطبيق  والسالم  األمن  إحالل   •

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

اإلنسانية ضد الشعب السوري.

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
على املفوضة السامية أن تُقّدم تقريراً إىل جملس حقوق اإلنسان وغريه من هيئات األمم املتحدة عن هذه احلوادث حتديداً، 

ابعتبارها نفذت من قبل قوات نعتقد أهنا روسية.

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

املتورطني.
• دعت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مراراً وتكراراً يف عشرات الدراسات والتقارير وابعتبارها عضو يف التحالف الدويل، 
إىل تطبيق مبدأ مسؤولية احلماية )ICRtoP(، وقد مت استنفاذ اخلطوات السياسية عرب اتفاقية اجلامعة العربية مث خطة السيد 
كويف عنان، وابلتايل البد بعد تلك الفرتة من اللجوء إىل الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية احلماية )R2P(، الذي أقرته 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة، ومازال جملس األمن يعرقل محاية املدنيني يف سوراي.
• جتديد الضغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

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

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

http://www.sn4hr.org

