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اإلثنني 30 أيلول 2019

القوات الروسية قتلت 6686 مدنياً 
بينهم 1928 طفال منذ تدخلها 

العسكري يف سوراي

ال ميكن الثقة بروسيا يف أية عملية سياسية 
أو إعادة إعمار بعد أن ارتكبت مئات 

جرائم احلرب، ومل تعتذر وتعوض الضحااي
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احملتوى: 
أواًل: املقدمة

اثنياً: مغالطات وأكاذيب وزارة الدفاع الروسية، واهلجوم على من يفضح اجلرائم واألكاذيب الروسية
اثلثاً: اسرتاتيجية القوات الروسية يف العام الرابع

رابعاً: روسيا غدرت ابتفاقات خفض التصعيد كافة، واستخدمتها لبسط سيطرة النظام السوري على مزيد من املناطق
خامساً: روسيا ال تزال تدعم النظام السوري املتهم ابرتكاب جرائم حرب

سادساً: روسيا استغلت تدخلها العسكري إلظهار فعالية أسلحتها وجتريبها عملياً يف سوراي؛ ما رفع من مبيعات شركاهتا 
اخلاصة بتصنيع األسلحة

سابعاً: حتليل لواقع انتهاكات القوات الروسية حسب قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان
اثمناً: تفاصيل تستعرض بعض احلوادث املسجَّلة يف العام الفائت يف قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان

اتسعاً: االستنتاجات والتوصيات

أواًل: املقدمة:
قبــل أربعــة أعــوام أعلنــت روســيا رمسيــاً يف 30/ أيلــول/ 2015 تدخلهــا العســكري إىل جانــب النظــام احلاكــم يف ســوراي، وقــد 
يكون التدخل بطلب من النظام الســوري، لكن على روســيا أن حترتم قواعد القانون العريف اإلنســاين يف أثناء قيامها ابلعمليات 
ــنوية الرابعــة للتَّدخــل العســكري الروســي يف ســوراي، وقــد  العســكرية، وابلتــايل ُيصــادف اليــوم 30/ أيلــول/ 2019 الذكــرى السَّ
قــام فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ تلــك األايم مبحاولــة توثيــق وأرشــفة االنتهــاكات الــي قامــت هبــا القــوات الروســية، 
الــي شــكل كثــر منهــا جرائــم حــرب، وذلــك عــر عمليــات الرَّصــد والتَّوثيــق املســتمرة، الــي يقــوم هبــا فريقنــا، ومتَّ جتميــع تلــك 
ــن تفاصيــل مــكان وزمــان  احلــوادث بشــكل تراكمــي، وعــر اتبــاع منهجيــة عاليــة املعايــر، ومجيــع اهلجمــات املســجلة لدينــا تتضمَّ
احلادثــة، وأمســاء وصــور ومقاطــع مصــورة لقتلــى إن وجــدت، وشــهادات لناجــن مــن القصــف، أو شــهود عيــان، وصــور لدمــار، 
وعــر تراكــم األايم والســنوات متكنَّــا مــن جتميــع كافــة احلــوادث الــي نعتقــد أن القــوات الروســية ارتكبتهــا بشــكل منفــرد أو بشــكل 
حتالــف مــع قــوات النظــام الســوري أو النظــام اإليــراين، وتعــرُض الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف هــذه املناســبة املؤملــة نظــراً ملــا 

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.

R190914
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تســبَّبت بــه مــن انتهــاكات وصــل بعضهــا إىل جرائــم حــرب، حتديثــاً لقاعــدة بيــاانت احلــوادث الــي شــكَّلت انتهــاكات للقانــون 
الــدويل، وحصيلــة إمجاليــة ملــا وصلــت إليــه تلــك االنتهــاكات، وتــرد علــى بعــض مزاعــم وزارة الدفــاع الروســية، وتقــوم مبحاولــة 

لتحليــل اســرتاتيجية القــوات الروســية خــال الســنة األخــرة.
إنَّ الرابط التَّايل يتضمَّن جمموع التَّقارير، الي توثِّق أبرز انتهاكات القوات الروســية منذ تدخلها العســكري يف ســوراي يف أيلول/ 
2015 ومــا تبــَع ذلــك مــن انتهــاكات قتــل وتدمــر وتشــريد قســري، وتــرُد يف هــذه التقاريــر كميــة كبــرة مــن البيــاانت املتعلقــة 

ابحلــوادث، الــي متكنَّــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن توثيقهــا:
https://goo.gl/xdvqjm

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%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9/
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%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9/
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%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9/
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يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“ال ميكننــا الوثــوق أبيــة عمليــة تســوية سياســية برعايــة أو إشــراف روســيا الــي دعمــت النظــام الســوري منــذ األايم 
األوىل يف عملياتــه الوحشــية واجلرائــم ضــدَّ اإلنســانية الــي ارتكبهــا عــر 13 فيتــو، وكان الفيتــو األول يف 4/ تشــرين 
األول/ 2011 أي قبــل ظهــور أي تنظيــم عســكري جمتمعــي أو متطــرف، وكذلــك عــر الدعــم ابلســاح واخلــراء، 
وأخــراً عــر التدخــل العســكري املباشــر والقصــف والقتــل جنبــاً إىل جنــب مــع قــوات النظــام الســوري، روســيا متورطــة 
ابرتــكاب جرائــم حــرب وال بــدَّ هلــا مــن االعتــذار عــن تلــك اجلرائــم، مث ترميــم مــا دمَّرتــه وتعويــض الضحــااي، والتوقــف 
عــن دعــم حكــم عائلــة واحــدة لســوراي، مث ميكــن احلديــث عــن انتقــال سياســي حنــو الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان 

وبنــاء واســتقرار ســوراي واجملتمــع”.
 

املنهجية:
خــال عمليــات املراقبــة املســتمرة للحــوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وعــر شــبكة عاقــات 
واســعة مــع عشــرات املصــادر املتنوعــة مــن خــال تراكــم عاقــات ممتــدة منــذ بــداايت عملنــا حــى اآلن، فعندمــا تــردان أو ُنشــاهد 
عــر شــبكة اإلنرتنــت ووســائل اإلعــام أخبــاراً عــن انتهــاك نقــوم مبتابعــة اخلــر وحماولــة التَّحقــق ومجــع أدلــة وبيــاانت، ويف بعــض 
األحيــان متكَّــن الباحــث مــن زايرة موقــع احلــدث أبســرع وقــت ممكــن، لكــنَّ هــذا اندراً مــا حيــدث؛ نظــراً للمخاطــر األمنيــة املرتفعــة 
جــداً، ولكثــرة احلــوادث اليوميــة، وأيضــاً اإلمــكاانت البشــرية واملاديــة، وهلــذا ختتلــف إمكانيــة الوصــول إىل األدلــة، وابلتــايل درجــة 
تصنيفهــا، وغالبــاً مــا نقــوم يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مثــل هــذه احلــاالت ابالعتمــاد علــى شــهادات انجــن تعرَّضــوا 
لانتهــاك مباشــرة؛ حيــث حنــاول قــدَر اإلمــكان الوصــول إليهــم مباشــرة، وبدرجــة اثنيــة َمــْن شــاَهَد أو صــوَّر هــذا االنتهــاك، إضافــة 
إىل حتليــل املــواد املتوفــرة يف مصــادر مفتوحــة كشــبكة اإلنرتنــت، ووســائط اإلعــام، واثلثــاً عــر احلديــث مــع كــوادر طبيــة قامــت 

بعــاج املصابــن وعاينــت جثــث الضحــااي وحــدَّدت ســبب الوفــاة.
وكمــا أشــران يف تقاريــران الســابقة فقــد اعتمــدان يف مســألة إســناد مســؤولية هجمــات بعينهــا إىل القــوات الروســية عــدة معطيــات 
منهــا مقاطعــة معلومــات واعرتافــات صــرَّح هبــا اإلعــام احملســوب علــى الســلطات الروســية مــع مــا نوثِّقــه علــى األرض، إال أنَّ 
إعــان الســلطات الروســية عــن مواقــع تنفيــذ هجماهتــا علــى األراضــي الســورية توقَّــف بعــد األشــهر الثاثــة األوىل مــن تدخلهــا 
العســكري، وقــد اســتفدان مــن تلــك التَّصرحيــات ألهنــا مكَّنــت فريقنــا مــن مقاطعتهــا مــع رواايت الشــهود، الــي حصلنــا عليهــا، 
وأعطــاان ذلــك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد مبســؤولية القــوات الروســية عــن هجمــات بعينهــا، لكــنَّ القــوات الروســية 
مل تعــد تنشــر أي تصريــح بعــد ذلــك، فيمــا يبــدو أنَّــه قــد لفــت انتباههــا أنَّ عــدداً مــن املنظمــات احلقوقيــة ومــن بينهــا حنــن قــد 
اســتخدمت تلــك التصرحيــات ضدَّهــا، ومنــذ ذلــك احلــن وهــي تتبــع سياســة اإلنــكار؛ لذلــك اجتهنــا إىل عمليــة مقاطعــة عــدد كبــر 
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مــن الــرواايت الــي يعــود معظمهــا إىل عمــال اإلشــارة املركزيــة، الذيــن يعملــون علــى مراقبــة حركــة الطائــرات احلربيــة الــي تُقلــع مــن 
القواعــد اجلويــة الســورية أو الروســية وحتديــد مســارها، ويســتطيع عمــال املراصــد يف كثــر مــن اهلجمــات حتديــد طــراز املقاتــات 

والرمــوز الــي حتملهــا.
 

يف كثر من األحيان استفدان من تفاوت اهلجمات والقوة التدمرية الي أحدثتها اهلجمات الروسية ابملقارنة مع هجمات حكومية 
يف حتديد مسؤولية القوات الروسية عن هجمات ُمعيَّنة، فضاً عن قدرة ساح اجلو الروسي على التَّحليق والقصف لياً.

 
يف العــام املنصــرم أي العــام الرابــع للتدخــل الروســي الحظنــا أنَّ القــوات الروســية مل تعــد تكتفــي بشــنِّ هجمــات جويــة، لكنهــا 
اخنرطــت يف هجمــات بريــة وعــززت مــن وجودهــا علــى األرض، وشــنَّت هجمــات بريَّــة بواســطة ســاح املدفعيــة والــدابابت، كمــا 
أن تقاريــر إعاميــة متنوعــة -مل نتمكــن مــن حتديــد دقتهــا- حتدَّثــت عــن اســتجاب روســيا ملرتزقــة يقاتلــون مقابــل دخــل مــادي 
إىل جانــب قواهتــا األرضيــة، وإذا كان إبمكاننــا إىل حــدٍّ مــا حتديــد املســؤول عــن اهلجمــات اجلويــة ومتييــز هجمــات قــوات النظــام 
الســوري اجلويــة عــن هجمــات القــوات الروســية اجلويــة، فإنَـّـه ويف حــال اهلجمــات األرضيــة عــر الــدابابت واملدفعيــة فــإن متييــز 
وحتديــد املســؤولية أعقــَد بكثــر مــن ســاح اجلــو، وقــد أســندان أغلــب اهلجمــات الريــة إىل قــوات النظــام الســوري، ويف بعــض 
األحيــان قمنــا ابإلشــارة إىل قــوات احللــف الســوري الروســي يف حــال متكنَّــا مــن التحقــق مــن وجــود قــوات روســية يف املنطقــة الــي 
صــدرت منهــا اهلجمــات األرضيــة، لكــنَّ التَّحقــق كان صعبــاً واندر احلــدوث وال نــزال حنــاول أن نطــوِّر آليــات معرفيــة وحتليليــة 

أكثــر متكننــا مــن متييــز هجمــات النظــام الســوري عــن هجمــات النظــام الروســي.
 

حيتــوي هــذا التَّقريــر علــى أربــع رواايت حصلنــا عليهــا عــر حديــث مباشــر مــع الشــهود، وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، 
وقــد شــرحنا للشــهود اهلــدف مــن املقابــات، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــي يُقدِّموهنــا يف هــذا التقريــر 
ــر  دوَن أن نُقــدِّم أو نعــرض عليهــم أيَـّـة حوافــز، كمــا حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيــَب الشــهود معــاانة تذكُّ

االنتهــاك، ومتَّ منــُح ضمــاٍن بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار.
وأثبتــت التَّحقيقــات الــواردة يف هــذا التقريــر أنَّ املناطــق املســتهدفة كانــت عبــارة عــن مناطــق مدنيــة وال يوجــد فيهــا أيــة مراكــز 
عســكرية أو خمــازن أســلحة اتبعــة لفصائــل يف املعارضــة املســلحة أو التنظيمــات اإلســامية املتشــددة أثنــاء اهلجمــات أو حــى 
قبلها، كما أنه مل يتم توجيه أي حتذير من قبل القوات الروسية للمدنين قُبيل اهلجمات كما يشرتط القانون الدويل اإلنساين.
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حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــورة والصــور الــي ُنشــرت عــر اإلنرتنــت، أو الــي أرســلها لنــا نشــطاء حمليــون 
عــر الريــد اإللكــرتوين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي، كمــا أظهــرت مقاطــع مصــورة بثَّهــا انشــطون 
موقــع اهلجمــات وجثــَث الضحــااي واملصابــن وحجــم الدمــار الكبــر الــذي تســبَّب بــه القصــف، إضافــة إىل صــور أخــرى أظهــرت 

خملفــات لذخائــر عنقوديــة روســية وفــوارغ ألســلحة حارقــة.  
حنتفــظ بنســٍخ مــن مجيــع الصــور واملقاطــع املصــورة املذكــورة يف هــذا التقريــر ضمــن قاعــدة بيــاانت إلكرتونيــة ســرية، ونســٍخ احتياطيــة 
علــى أقــراٍص صلبــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك ال ندَّعــي أننــا ُقمنــا بتوثيــق احلــاالت كافــة، وذلــك يف ظــلِّ احلظــر واملاحقــة مــن قبــل 

قــوات النظــام الســوري وبعــض اجملموعــات املســلحة األخــرى.
 

إنَّ الســلطات الروســية تُنكــر كل هــذه احلــوادث واجلرائــم ومل تفتــح حتقيقــاً واحــداً، وهــي بذلــك تســر علــى هنــج النظــام الســوري 
الــذي مل حياســب أحــداً مــن قواتــه منــذ آذار/ 2011، لكــنَّ ذلــك ابلتأكيــد ال يُعفيهمــا مــن املســؤولية.

 
مــا ورَد يف هــذا التقريــر مُيثِّــل احلــدَّ األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال يشــمل 

احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية. 

اثنياً: مغالطات وأكاذيب وزارة الدفاع الروسية، واهلجوم على من يفضح اجلرائم واألكاذيب الروسية:
ال تعــرتف روســيا أبي مــن عمليــات قصــف املشــايف أو مراكــز الدفــاع املــدين أو اســتهداف األحيــاء الســكنية، أو إنشــاء مســارات 
سياســية هتــدف إىل إعــادة الشــرعية ومتكــن نظــام العائلــة يف ســوراي للحكــم إىل عشــرات الســنن بعــد أن ارتكــب عشــرات آالف 
اجلرائــم، بــل تبــث دائمــاً عــر بياانهتــا ووســائل إعامهــا أهنــا تقــوم بقتــل اإلرهابيــن ومســاعدة الشــعب الســوري، وأهنــا ال تتمســك 

أبــداً بعائلــة األســد وأنَّ قواهتــا ملتزمــة متامــاً ابلقانــون الــدويل، وجتسَّــدت أبــرز تلــك األكاذيــب يف النقــاط الرئيســة التاليــة:
 

واحد: كذبة القوات الروسية ركَّزت هجماهتا وقصفها على مناطق وقوات تنظيم داعش:
لقــد بنــت روســيا اســرتاتيجية تدخلهــا بشــكل رئيــس علــى أنَّ قــوات التحالــف الــدويل بقيــادة الــوالايت املتحــدة األمريكيــة قــد 
فشــلت يف حماربــة التنظيمــات اإلرهابيــة، وأعلنــت مــراراً أنَّ قواهتــا قــد اســتهدفت مواقــع اتبعــة للتنظيمــات اإلســامية املتشــددة 
)تنظيــم داعــش، تنظيــم جبهــة فتــح الشــام، تنظيــم جنــد األقصــى( بشــكل كبــر، لكــن حتليــل بيــاانت مئــات حــوادث اهلجمــات 

الروســية الــي منتلكهــا يُثبــت بشــكل واضــح:
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ــَد القــوات الروســية اســتهداف املدنيــن بشــكل مباشــر ومركَّــز يف معظــم األحيــان، وقتــل عــدد كبــر مــن املدنيــن، وقــد  ألــف: تعمُّ
جتــاوزت حصيلــة الضحــااي املدنيــن الذيــن وثَّقنــا مقتلهــم علــى يــد القــوات الروســية حصيلــة الضحــااي الذيــن وثقنــا مقتلهــم علــى 

يــد تنظيــم داعــش اإلرهــايب.
ابء: أنَّ اهلجمــات اجلويــة املتعمــدة والفوضويــة الــي شــنَّتها القــوات الروســية كانــت ضمــن اســرتاتيجية واضحــة دعمــت مــن خاهلــا 
النظــام الســوري الســتعادة الســيطرة علــى املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرته، وقــد تســبَّبت يف ســحق وتدمــر مــدن أبكملهــا مل تشــهد 
يومــاً ســيطرة لتنظيــم داعــش كحــال أحيــاء حلــب الشــرقية، ومــدن وبلــدات الغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق ومدينــة خــان شــيخون 
مؤخــراً، وقــد حصلنــا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى صــور أقمــار صناعيــة ملــدن ومناطــق عــدة علــى األرض الســورية 
وقمنــا بتحليلهــا وأظهــرت حجــم الدمــار يف تلــك املناطــق قبــل اهلجمــات الروســية، وبعــد اهلجمــات الروســية وســيطرة النظــام 

الســوري عليهــا.
يف املقابل فإنَّ املناطق الي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش هي الي تعرضت بشكل أقل بكثر للغارات الروسية.

جيــم: عمــدت روســيا إىل اســتهداف وإضعــاف خمتلــف فصائــل املعارضــة املســلحة املعتدلــة وبشــكل خــاص الــي عارضــت اتفــاق 
مســار أســتاان، عــر قصــف مقراهتــا وتكثيــف قصــف املناطــق اخلاضعــة لســيطرهتا مــن أجــل تشــريد ســكاهنا والســيطرة عليهــا يف 
حماولــة إلهنــاء وجــود تلــك الفصائــل بشــكل كامــل، وضمــن التكتيــك ذاتــه تقريبــاً الحظنــا أنَّ روســيا كانــت دائمــاً طرفــاً ضامنــاً 
التفاقــات وقــف إطــاق انر وهــدن عديــدة، وطرفــاً خيــرق تلــك اهلــدن واالتفاقــات أو ُيســاند حليفــه النظــام الســوري خلرقهــا يف 

الوقــت ذاتــه.  
 

اثنان: إنكار قتل املدنين واستهداف املراكز احليوية املدنية:
أصــدرت وزارة الدفــاع الروســية بيــاانت تنفــي فيهــا مســؤوليتها بشــكل قاطــع عــن ارتكاهبــا جمــازر أو قصــف وتدمــر بــى حتتيــة 
ومراكــز حيويــة مدنيــة، لقــد قــام فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مبقاطعــة عــدد مــن احلــوادث الــي نفــت وزارة الدفــاع 
الروســية مســؤوليتها عنهــا مــع قاعــدة بيــاانت االنتهــاكات الروســية الــي وثقناهــا وتبــن لنــا أن تلــك احلــوادث مســجل لدينــا فيهــا 

تــورط واضــح للقــوات الروســية ابرتــكاب انتهــاكات فيهــا وبعضهــا ُيشــكل جرائــم حــرب.
مــن انحيــة اثنيــة، ولــدى حتليــل بيــاانت وزارة الدفــاع الروســية تبــنَّ لنــا وبشــكل متكــرر أهنــا لــدى اإلعــان عــن عملياهتــا ونتائــج 
غاراهتــا اجلويــة، تصــرِّح مــن خاهلــا بشــكل عــام وغــر حمــدد أهنــا قــد قتلــت آالف املســلحن اإلرهابيــن، دون ذكــر للمناطــق 

واألحيــاء بشــكل حمــدد، ودون ذكــر وتســمية التنظيــم اإلرهــايب ومواقــع ســيطرته.
وقــد أشــار تقريــر لــوزارة الدفــاع الروســية إىل إعــادة ترميــم مــا يقــارب 900 منشــأة تعليميــة و200 مركــز طــي وحبســب قاعــدة 
بياانتنــا فــإنَّ القــوات الروســية قــد نفــذت منــذ تدخلهــا العســكري يف ســوراي مــا ال يقــل عــن 190 حادثــة اعتــداء علــى منشــآت 

طبيــة، و201 حادثــة علــى مــدارس. 

http://syria.mil.ru/peacemaking_en/info/news/more.htm?id=12254099@egNews
http://syria.mil.ru/peacemaking_en/info/news/more.htm?id=12254099@egNews
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ثاثة: إظهار أن األوضاع مستقرة لعودة الاجئن والنازحن وابلتايل إعادة اإلعمار:
تقــوم وزارة الدفــاع الروســية بتصويــر األوضــاع يف ســوراي علــى أهنــا تعــود إىل طبيعتهــا، ذلــك مــن أجــل هتيئــة األرضيــة للحديــث 
عــن بــدء إعــادة اإلعمــار، ويف آخــر التقاريــر الــي نشــرهتا وزارة الدفــاع الروســية ادَّعــت عــودة قرابــة 650 ألــف ســوري مــن دول 
اللجــوء إىل ســوراي، وعــودة مــا يقــارب 1.3 مليــون شــخص مــن املشــردين داخليــاً إىل منازهلــم بعــد أن ســيطرت القــوات الروســية 
أو قــوات النظــام الســوري علــى مناطــق خرجــت عــن ســيطرة املعارضــة، لكنهــا ال تذكــر أنَّ العمليــات الروســية الوحشــية األخــرة 
علــى مشــال غــرب ســوراي قــد شــردَّت أكثــر مــن 630 ألــف شــخص، أمــا عملياهتــا العســكرية ضمــن كامــل مســار أســتاان فهــي 
مســؤولة بشــكل مباشــر عن تشــريد مناطق الغوطة الشــرقية وجنوب ســوراي ومؤخراً مناطق يف مشال غرب ســوراي، ونقدِّر حصيلة 

املشــردين بســبب اهلجمــات الروســية ونقــض اتفاقــات خفــض التصعيــد مبــا ال يقــل عــن 3.3 مليــون مشــرد داخليــاً.

أمــا عــن مــدى األمــان لاجئــن والنازحــن العائديــن إىل مناطــق ســيطرة النظــام الســوري فقــد أصــدران يف الشــهر املنصــرم تقريــراً وثَّــق 
اعتقــال النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن 1916 عائــداً حتــول قرابــة 638 منهــم إىل خمتفــن قســرايً، وقــد قتــل مــا اليقــل عــن 15 

منهــم بســبب التعذيــب، كمــا جنــد قســرايً مئــات مــن النازحــن والاجئــن العائديــن.

أربعــة: التصريــح بشــكل متكــرر عــن النيــة بســحب القــوات الروســية مــن ســوراي، والصحيــح هــو مزيــد مــن االنتشــار العســكري 
واهليمنــة علــى مقــدرات الدولــة الســورية:

 منــذ آذار/ 2016 بــدأت روســيا تصــرِّح بنيتهــا لســحب قواهتــا مــن ســوراي، تكــرر ذلــك يف مناســبات عــدة، يف كانــون األول/ 
2017 وحزيــران/ 2018، لكــن علــى أرض الواقــع كان الوضــع مغايــراً متامــاً إذ أن القــوات الروســية بــدأت تعــزز مــن وجودهــا 
على األرض،  وعلى الرغم من نفي روسيا املتكرر لوجود قوات برية يف سوراي إال أن صوراً ومقاطع مصورة وبعض التصرحيات 
ــع هــذا االنتشــار. يف آذار/ 2016 ذكــرت قنــاة فوكــس نيــوز أنَّ خــراء  الغربيــة غــر الرمسيــة كانــت ُتشــر بشــكل كبــر إىل توسُّ
أجانــب يقــدرون وجــود مــا بــن 3000 - 6000 جنــدي روســي علــى األراضــي الســورية، ويف كانــون األول/ 2016 نشــرت 

وزارة الدفــاع الروســية صــوراً ملقاتلــن روس يف أحيــاء حلــب الشــرقية، لكنهــا قالــت إهنــم مــن الشــرطة العســكرية الروســية.

http://syria.mil.ru/peacemaking_en/info/news/more.htm?id=12254137@egNews
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/nwsyria_sitrep11_6sept2019.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/nwsyria_sitrep11_6sept2019.pdf
http://sn4hr.org/arabic/2019/08/15/11454/
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-42307500
https://arabic.rt.com/russia/953525-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1/#
https://arabic.rt.com/russia/953525-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1/#
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-42307500
https://www.foxnews.com/world/russian-air-force-syria-withdrawal-to-be-complete-in-3-days?fbclid=IwAR1hYyr5oAzLKnvsG1vruC4yS_CNzYdDjfSkZz6T95WJQj5HSfSTF2pVznQ
https://www.foxnews.com/world/russian-air-force-syria-withdrawal-to-be-complete-in-3-days?fbclid=IwAR1hYyr5oAzLKnvsG1vruC4yS_CNzYdDjfSkZz6T95WJQj5HSfSTF2pVznQ
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Si1sRGxfTkNjNFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SUdyQUtzdG9ONnM/view
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يف 18/ متــوز/ 2019 نفــت وزارة الدفــاع الروســية مشــاركة قــوات خاصــة روســية يف املعــارك يف منطقــة إدلــب، مؤكــدة أنــه ال 
توجــد أيــة قــوات بريــة روســية يف ســوراي. إال أنَّ حســاابت إعاميــة روســية نشــرت صــوراً تظهــر وجــود مقاتلــن روس علــى األرض، 
مــن بينهــم وكالــة ANNA الــي نشــرت يف 25/ أاير صــوراً ذكــرت أهنــا لعناصــر مــن املخابــرات العســكرية الروســية يف أثنــاء 
تنفيذهــم مهمــة جنــوب غــرب إدلــب. ويف آب/ 2019 صــرَّح وزيــر اخلارجيــة الروســي ســرغي الفــروف أن قــوات بــاده لديهــا 

قــوات موجــودة علــى األرض يف ســوراي.

لقــد قامــت روســيا تدرجييــاً ابهليمنــة علــى مقــدرات الدولــة الســورية، ذلــك يف ظــلِّ وجــود الســلطات احلاكمــة احلاليــة يف ســوراي، 
الــي ال تكــرتث ســوى لبقــاء حكــم العائلــة يف ســوراي ولــو كلــف ذلــك تدمــر الدولــة الســورية وقتــل وتشــريد مايــن الســورين، ويف 
نيســان 2019 أعلنــت احلكومــة التابعــة للنظــام الســوري عــن اتفــاق تقضــي بتأجــر مينــاء طرطــوس لروســيا مــدة 49 ســنة، ونــّص 
االتفــاق علــى تــويل موســكو مهــام توســيع املينــاء وحتديــث إمكانياتــه الســتخدامه يف أغــراض اقتصاديــة ولوجســتية، ويعتــر مينــاء 

طرطــوس مــن أكــر موانــئ ســوراي، حيــث يشــغل مســاحة 3 مايــن مــرت مربــع.

وضمــن الســياق ذاتــه جــاء تصريــح وزارة الدفــاع الروســية يف 26/ أيلــول/ 2019 عــن ترميــم وتوســيع قاعــدة محيميــم يف الاذقيــة 
مــن أجــل زايدة عــدد الطائــرات والســتيعاب مجيــع أنواعهــا مؤشــراً قــوايً علــى عــدم وجــود أيــة بــوادر النســحاب روســي قريــب مــن 

ســوراي ويبــدو أن األمــور تتجــه حنــو مزيــد مــن توســع النفــوذ الروســي علــى األراضــي الســورية.

أخــراً، مل تســهم روســيا يف تقــدمي أي دعــم مــادي ملمــوس لرتميــم املنشــآت واملبــاين الــي قصفتهــا، كمــا أهنــا مل تســتقبل أعــداداً مــن 
الاجئــن الســورين، أو تعلــن عــن رغبتهــا يف املشــاركة يف عمليــات إعــادة التوطــن، مبــن فيهــم املوالــون للنظــام الســوري، الذيــن مل 
يلجــؤوا إليهــا أصــًا، بــل إىل تركيــا ولبنــان وأورواب، كمــا مل تقــم احلكومــة الروســية بعــرض رغبتهــا يف املســامهة يف ختفيــف معاانهتــم 

واســتضافة أعــداد منهــم علــى املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن.
وقــد حاولــت بشــكل حثيــث وخمطــط تشــويه مسعــة ومهامجــة كل مــن يقــوم بفضــح تلــك األكاذيــب واملغالطــات ويكشــف للــرأي 
العــام الروســي والــدويل حقيقــة مــا تقــوم بــه القــوات الروســية يف ســوراي، ويف هــذا اإلطــار ُنشــر إىل أنَّ صحفيــن مأجوريــن وموالــن 
لروســيا عملــوا علــى التَّهجــم واهتــام الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان دون تقــدمي أيــة أدلــة، وقامــوا بنشــر تقاريرهــم تلــك يف مواقــع 
صفــراء وســوداء ال يــكاد يعرفهــا أحــد، لكــن التكتيــك الروســي عمــد إىل االقتبــاس مــن تلــك التقاريــر واســتضافة الصحفيــن 
التابعــن لروســيا يف مواقــع روســية أوســع انتشــاراً، الــي يفــرتض أهنــا تتحلــى بنــوع مــن املهنيــة كموقــع روســيا اليــوم، ووكالــة األنبــاء 

الروســية الرمسيــة ســبوتنيك؛ هبــدف تعميــم ونشــر تلــك األكاذيــب علــى مســتوى أكــر.

https://twitter.com/annanews_info/status/1132232184474079233?s=12&fbclid=IwAR39wg2Afou8XZKi42amTsJrEt75rXwKSQ3tIiYlyUOhShl-IVJelV4uWSk
https://www.middleeastmonitor.com/20190821-russia-acknowledges-its-ground-troops-are-fighting-in-idlib/?fbclid=IwAR20iwlwh630nSv64kpZ3hKgwj_VE_26ZeUwQTkuZ9z9Nf1hTGeLFALDVYY
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/4/20/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b7%d8%b1%d8%b7%d9%88%d8%b3-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/4/20/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b7%d8%b1%d8%b7%d9%88%d8%b3-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/4/20/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b7%d8%b1%d8%b7%d9%88%d8%b3-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7
https://arabic.rt.com/russia/1047679-%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%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%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%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%85/
http://sn4hr.org/arabic/2019/06/29/11280/
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اثلثاً: اسرتاتيجية القوات الروسية يف العام الرابع:
لقــد ســامهت الغــارات اجلويــة وعمليــات القصــف املكثــف يف مســاعدة النظــام الســوري بشــكل حاســم علــى اســتعادة ثــاث 
مناطق كانت مشــمولة ابتفاق خفض التَّصعيد يف عام 2018، واتبعت القوات الروســية تلك االســرتاتيجية عر غاراهتا اجلوية 
علــى آخــر مناطــق خفــض التصعيــد الواقعــة مشــال غــرب ســوراي )حمافظــة إدلــب وأجــزاء مــن حمافظــات محــاة وحلــب والاذقيــة(، 

الــي كانــت مشــمولة ضمــن اتفــاق سوتشــي الــذي دخــل حيِّــز التنفيــذ يف 17/ أيلــول/ 2018.
وقــد جنــح اتفــاق سوتشــي مرحليــاً يف األشــهر الســتة األوىل يف خفــض عمليــات القصــف اجلــوي علــى منطقــة خفــض التصعيــد 
الرابعــة بشــكل ملمــوس، إال أنَّ روســيا فشــلت أو مل ترغــب يف منــع اهلجمــات األرضيــة لقــوات النظــام الســوري علــى القــرى 
والبلــدات احملاذيــة خلــط التَّمــاس، الــي اســتهدفت علــى وجــه اخلصــوص بلــدات وقــرى ريــف محــاة الشــمايل وريــف إدلــب اجلنــويب، 
مث رصــدان الحقــاً تنفيــذ القــوات الروســية أوىل غاراهتــا اجلويــة علــى منطقــة سوتشــي يف 25/ تشــرين الثــاين/ 2018، الــي تبعتهــا 
سلســة مــن الغــارات اســتهدفت بلــدات خــان الســبل وبكســراي يف ريــف إدلــب مطلــع عــام 2019، وقــد متكنَّــا مــن توثيــق مقتــل 
1726 مدنيــاً منــذ دخــول اتفــاق سوتشــي حيِّــز التنفيــذ يف 17/ أيلــول/ 2018 حــى 30/ أيلــول/ 2019 علــى يــد قــوات 

احللــف الســوري الروســي، منهــم 447  علــى يــد القــوات الروســية.

منــذ 26/ نيســان/ 2019 وابلتزامــن مــع انعقــاد اجلولــة 12 ملؤمتــر أســتاان يف العاصمــة الكازخيــة نــور ســلطان )أســتاان( يف 25 
- 27/ نيســان ارتفعت وترة العمليات العســكرية بشــكل خطر وصعَّدت القوات الروســية من هجماهتا وعمليات اســتهداف 
املدنيــن والبــى التحتيــة ويف غضــون عشــرة أايم فقــط رصــدان قرابــة 572 غــارة نفذهــا ســاح اجلــو الروســي، إضافــة إىل كــم كبــر 
مــن االنتهــاكات الــي شــكَّل قســم كبــر منهــا جرائــم حــرب، والــي ال تــزال مســتمرة حــى اآلن، وحبســب مــا متكنَّــا مــن توثيقــه فقــد 
قتلــت قــوات احللــف الســوري الروســي منــذ 26/ نيســان/ 2019 حــى 30/ أيلــول/ 2019 مــا ال يقــل عــن 1151 مدنيــاً، 

بينهــم 286 طفــًا، القــوات الروســية مســؤولة عــن قتــل 21 % ابملئــة منهــم.  
 

ووفقــاً لتحليــل قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اخلاصــة بتوثيــق االنتهــاكات الروســية فقــد الحظنــا أن وتــرة 
انتهــاكات القــوات الروســية قــد اخنفضــت يف العــام الرابــع لتدخلهــا مقارنــة ابألعــوام الســابقة، ويبــدو أن ذلــك يعــود ألســباب 

عديــدة مــن أبرزهــا:

ألــف: تقلــص مســاحة املناطــق املســتهدفة ابلقصــف والقتــل مقارنــة ابألعــوام الســابقة، بعــد أن ســيطر النظــام الســوري مبســاندة 
القــوات الروســية علــى معظــم املناطــق.

http://sn4hr.org/arabic/2019/05/08/11150/
http://sn4hr.org/arabic/2019/05/08/11150/
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ابء: أن القوات الروســية عمدت يف األشــهر الثاثة األخرة إىل ختفيف وترة غاراهتا اجلوية -الي ميكننا إســناد مســؤوليتها عنها 
بشــكل أقــوى- يف مقابــل تعزيــز وجودهــا علــى األرض واعتمادهــا علــى اهلجمــات األرضيــة، وهــذا ُيشــكِّل ابلنســبة إلينــا صعوبــة 

ابلغــة يف حتديــد جنســية منفِّــذ اهلجمــات، وابلتــايل إســناد مســؤولية هجمــات معينــة إىل القــوات الروســية.

جيــم: لدينــا بعــض املؤشــرات إىل أن اخنفــاض وتــرة العمليــات القتاليــة الروســية كان علــى حســاب ازدايد النفــوذ اإليــراين يف 
املنطقــة، وبــدا وكأن القــوات الروســية قــد تراجعــت عــن تنفيــذ بعــض اهلجمــات يف مقابــل إطــاق العنــان للميليشــيات اإليرانيــة 
فيمــا يبــدو أن اهلــدف مــن وراء ذلــك أن تظهــر القــوات الروســية مبظهــر امللتــزم ابتفــاق سوتشــي، واحرتامهــا لنقــاط املراقبــة الرتكيــة، 
واســتناداً إىل معلومــات حصلنــا عليهــا مــن أهــايل ونشــطاء حمليــن فقــد شــهدت جبهــة تــل ســكيك وحمــور ســكيك بريــف إدلــب 
اجلنــويب الشــرقي مشــاركة عناصــر مــن ميليشــيات إيــران “حــزب هللا اللبنــاين” يف وقــت كانــت قــوات النظــام الســوري وقــوات 
خاصــة روســية تتقــدم علــى حمــاور اهلبيــط وريــف إدلــب اجلنــويب وريــف محــاة الشــمايل، كمــا شــاركت قــوات الدفــاع احمللــي، ســرااي 

الرعــد، لــواء األحــرار، علــى حمــاور اجلبــن وتــل احلماميــات وهــي ميليشــيات حمليــة مواليــة إليــران.

أمــا مــن انحيــة قصــف املراكــز الطبيــة والبــى التحتيــة ومقــرات منظمــة الدفــاع املــدين الســوري فُيشــر حتليــل قاعــدة بيــاانت الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان إىل أن القــوات الروســية قــد حافظــت علــى منــط اثبــت طــوال الســنوات األربــع يف كراهيتهــا للمراكــز 
الطبيــة ومراكــز الدفــاع املــدين بشــكل خــاص وماحقتهــا عــر عمليــات اســتخباراتية وقصفهــا وتدمرهــا، ويف هــذا اإلطــار فقــد 
وثقنــا يف حمافظــة إدلــب ومــا حوهلــا، الــي ال تتجــاوز مســاحتها 6300 كــم مربــع مــا ال يقــل عــن 129 حادثــة اعتــداء علــى 
مراكــز حيويــة مدنيــة نفَّذهتــا القــوات الروســية بــن أيلــول/ 2018 وأيلــول/ 2019، بينهــا 24 حادثــة كانــت علــى مراكــز طبيــة، 
يف حــن أننــا قــد وثَّقنــا 193 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة نفَّذهتــا القــوات الروســية بــن أيلــول/ 2017 وأيلــول/ 
2018، بينهــا 35 علــى مراكــز طبيــة. كان ذلــك وقتهــا موزعــاً علــى مناطــق خفــض التصعيــد األربعــة )الغوطــة الشــرقية، ريــف 
محــص الشــمايل، املنطقــة اجلنوبيــة، حمافظــة إدلــب وماحوهلــا( إضافــة إىل مناطــق غــرب الفــرات يف حمافظــات الرقــة وديــر الــزور.

لقــد اتبعــت القــوات الروســية اتباعهــا لتكتيــك غــروزين طــوال األعــوام الثاثــة األوىل، واســتمر ذلــك يف العــام الرابــع كذلــك، وذلــك 
عــر التخطيــط لعمليــات هتــدف إىل التدمــر الواســع للمــدن والبلــدات الــي خرجــت عــن ســيطرة النظــام الســوري وقــد حصلنــا علــى 
صــور ملتقطــة ابألقمــار الصناعيــة يف 2/ آب/ 2019 ملدينــة خــان شــيخون بريــف إدلــب اجلنــويب وهــي إحــدى املــدن الــي شــهدت 
تصعيــداً عســكرايً خطــراً يف اآلونــة األخــرة، ومتكنَّــت قــوات النظــام الســوري مــن الســيطرة عليهــا يف 23/ آب/ 2019. وأظهــر 
حتليــل صــور األقمــار الصناعيــة 220 نقطــة تعرضــت فيهــا مبــاٍن لدمــار كبــر، وقمنــا مبقاطعــة مواقــع معظــم تلــك املبــاين مــع صــور 
ومقاطع مصورة أرضية حصلنا عليها ســابقاً، وأظهرت نتائج التحليل اجلمعي أن قرابة 35 % من مســاحة املدينة مدمرة بشــكل 

كامــل، وأن 40 % منهــا مدمــرة بشــكل جزئــي، أي أن قرابــة 75 % مــن مبــاين املدينــة مدمــرة بشــكل جزئــي أو كامــل.

http://sn4hr.org/arabic/2019/07/15/11345/
http://sn4hr.org/arabic/2019/05/29/11189/
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ــة خــان شــيخون إثــر هجمــات  ــة األكثــر تضــرراً يف مدين ــة يظهــر مواقــع األبني حتليــل يعتمــد علــى صــور األقمــار الصناعي
قــوات احللــف الروســي الســوري: 

https://drive.google.com/file/d/1K5KBuMwT-d-3IeBWhzv75a4kMovNWhNK/view
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كل ذلــك يُثبــت أنَّ هــدف القــوات الروســية هــو تطبيــق منــوذج غــروزين والغوطــة الشــرقية علــى مــا تبقــى مــن منطقــة إدلــب 
واالســتمرار يف هنــج تدمــر أكــر قــدر ممكــن مــن املبــاين واملنشــآت؛ هبــدف أتديــب ســكان تلــك املناطــق وإجبارهــم علــى دفــع 

أعظــم مثــن ممكــن أتديبــاً هلــم خلروجهــم عــن ســيطرة النظــام احلاكــم واملطالبــة إبســقاطه وتغيــره.

رابعــاً: روســيا غــدرت ابتفاقــات خفــض التصعيــد كافــة، واســتخدمتها لبســط ســيطرة النظــام الســوري 
علــى مزيــد مــن املناطــق:

لقــد دعمــت روســيا إنشــاء مســار أســتاان هلــدف واضــح وهــو بســط الســيطرة علــى املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري 
الواحــدة تلــَو األخــرى، ومل حتــرتم أي اتفــاق أو هدنــة، ومنــذ املراحــل األوىل التفــاق أســتاان بــدا واضحــاً نيــة روســيا الســيطرة علــى 
مناطــق خفــض التصعيــد كافــة، لكنهــا كانــت ترغــب أن يتــم ذلــك ضمــن مســار سياســي بعيــداً عــن مســار جنيــف حبيــث تضمــن 
عــدم ممانعــة أو معارضــة بقيــة دول العــامل واجملتمــع الــدويل كمــا هــو احلــال لــو بقيــت املفاوضــات ومســارات األزمــة الســورية ضمــن 
جنيــف، وكان اتفــاق خلفــض التصعيــد قــد نتــَج عــن مباحثــات أســتاان يف جولتهــا الرابعــة، أقــرَّ أربــع مناطــق خلفــض التَّصعيــد: 
)حمافظــة إدلــب ومــا حوهلــا ومشــال حمافظــة محــص والغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق وأجــزاء مــن حمافظــي درعــا والقنيطــرة( وحــدَّد 
خرائطهــا ونــصَّ علــى إيقــاف العمليــات العســكرية وإدخــال املســاعدات الغذائيــة، وعــودة النازحــن، وقــد ظهــرت لنــا بوضــوح 
بــوادر اهنيــار االتفــاق منــذ أيلــول/ 2017 أي بعــد ُمضــي أربعــة أشــهر فقــط علــى دخولــه حيِّــَز التنفيــذ، عندمــا شــنت قــوات 
احللــف الســوري الروســي اإليــراين محلــة عســكرية واســعة علــى حــدود منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة )منطقــة إدلــب( وانتهــت 
بســيطرهتا علــى 45 % منهــا ويف عــام 2018 رسَّــخت القــوات الروســية هدفهــا يف تدمــر اتفاقــات خفــض التصعيــد مــن خــال 

دعمهــا النظــام الســوري إلحــكام قبضتــه علــى ثــاث مــن مناطــق خفــض التصعيــد.
بــن شــباط/ 2018 حــى نيســان مــن العــام ذاتــه ركَّــزت القــوات الروســية عملياهتــا يف الغوطــة الشــرقية واســتخدمت خمتلــف أنــواع 
األســلحة والذخائــر شــديدة التدمــر؛ ومل تتوقــف العمليــات العســكرية إال بعــد استســام مــدن وبلــدات الغوطــة الشــرقية واحــدة 
تلــو األخــرى يف ظــلِّ مفاوضــات تســبَّبت يف تشــريد مــا ال يقــل عــن 200 ألــف نســمة، منهــم 65 ألــف نســمة تعرضــوا لرتحيــل 

قســري إىل مناطــق الشــمال الســوري، كمــا فصَّلنــا ذلــك ضمــن تقريــر ســابق. 

http://sn4hr.org/arabic/2018/05/31/9967/
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هنايــة نيســان/ 2018 انتقلــت قــوات احللــف الســوري الروســي إىل منطقــة خفــض التَّصعيــد الثانيــة )ريــف محــص الشــمايل وريــف 
ــَر علــى إثــره  محــاة اجلنــويب( ومل تســتمر عمليــات القصــف طويــًا قبــل أن ختضــع املنطقــة التفــاق مماثــل التفــاق الغوطــة الشــرقية ُهجِّ

مــا ال يقــل عــن 35 ألــف مــدين مــن أهــايل املنقطــة ابجتــاه الشــمال الســوري.

ويف منتصــف العــام ذاتــه بــدأت قــوات النظــام الســوري مدعومــة بســاح اجلــو الروســي بتنفيــذ غــارات جويــة ُمكثفــة وعمليــات 
اقتحــام وســيطرة يف منطقــة اجلنــوب الســوري وكانــت آخــر املناطــق الــي تشــهد اهنيــار اتفــاق خفــض التصعيــد، وكان للمنطقــة 
اجلنوبيــة وضــع أكثــر خصوصيــة، فهــي مل تكــن ختضــع فقــط التفــاق خفــض التَّصعيــد، بــل قــد خضعــت الحقــاً التفــاق يُعتــر 
أكثــر أمهيــة وهــو االتفــاق الثنائــي الروســي األمريكــي بــن الرئيَســن ترامــب وبوتــن، الــذي تعهَّــد بوقــف إطــاق النــار ودخــل حيِّــز 
التَّنفيــذ يف 9/ متــوز/ 2017 وبعــد مــرور قرابــة عــام علــى االتفــاق األمريكــي الروســي كانــت قــوات احللــف الســوري الروســي قــد 
خرقت هذين االتفاقن وبدأت محلة عســكرية عنيفة  قتل فيها املئات وتشــرد فيها مئات اآلالف، ومت إرضاخ الســكان للقبول 
بتســوايت ُمذلــة، حيــث مت عقــد اتفاقــات حمليــة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة مــن جهــة والقــوات الروســية وقــوات النظــام 
الســوري مــن جهــة اثنيــة وتعهــدت روســيا حبمايــة هــذه املناطــق مــن انتهــاكات النظــام الســوري وحبمايــة املواطنــن مــن عمليــات 

ــع يف تقريــر ســابق أيضــاً. ثنــا عــن ذلــك بشــكل موسَّ االعتقــال التعســفي، وقــد حتدَّ
أمــا منطقــة إدلــب الــي تعتــر آخــر مناطــق خفــض التصعيــد وتضــم )حمافظــة إدلــب وأجــزاء مــن حمافظــات حلــب ومحــاة والاذقيــة( 
ــَه أراتل عســكرية إىل ختومهــا، وكان ذلــك مؤشــراً واضحــاً علــى نيَّــة احللــف الســوري  فقــد رصــدان يف مطلــع آب/ 2018 توجُّ
الروســي اإليــراين بــدء معركــة واســعة للســيطرة عليهــا، لكــن اتفــاق سوتشــي – أيلــول 2018 جــاء كمخــرج إليقــاف العمليــة 

العســكرية يف أكثــر املناطــق كثافــة ســكانية حيــث يوجــد فيهــا قرابــة 3 مليــون مــا بــن مقيــم وانزح.

حبســب مــا متكنَّــا مــن تســجيله يف غضــون األشــهر املاضيــة فقــد كان الوضــع يف املناطــق الــي خضعــت لســيطرة النظــام الســوري 
والســيما املنطقــة اجلنوبيــة ســيئاً جــداً، حيــث ال يــكاد ميــر يــوم دون أن نســجل فيــه عمليــات اعتقــال حبــقِّ مدنيــن خضعــوا 

إلجــراءات تســوية.

وذكــر بيــان ملفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية حلقــوق اإلنســان، خصَّصتــه للحديــث عــن املنطقــة اجلنوبيــة أهنــا تلقــت بــن26 / 
متوز/ 2018 و31/ آذار/ 2019 تقارير تُفيد ابعتقال 380 شخص يف املنطقة اجلنوبية على األقل، مت اإلفراج عن 150 

منهــم يف حــن تعــرض 230 شــخص علــى األقــل لاختفــاء القســري.

http://sn4hr.org/arabic/2018/07/31/10208/
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24633&LangID=A
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خامساً: روسيا ال تزال تدعم النظام السوري املتهم ابرتكاب جرائم حرب:
ُتظهــر روســيا دائمــاً معارضتهــا لتغيــر أنظمــة احلكــم مــن اخلــارج، حــى لــو قامــت تلــك األنظمــة ابرتــكاب أفظــع االنتهــاكات، الــي 
قــد تصــل إىل درجــة اجلرائــم ضــدَّ اإلنســانية، لكنهــا يف ســوراي قــد تدخلــت منــذ األايم األوىل للحــراك الشــعي وقبــل أن تتدخــل 
أي دول خارجيــة عــر دعــم النظــام الســوري بشــكل مطلــق يف مجيــع مــا ارتكبــه مــن جرائــم ضــدَّ املتظاهريــن، وكان الفيتــو الروســي 
األول يف جملــس األمــن بتاريــخ 4/ تشــرين األول/ 2011 أي قبــل ظهــور أي تنظيــم مســلح جمتمعــي أو متطــرف، وللعــام الرابــع 
علــى التــوايل اســتمرت القــوات الروســية بدعــم النظــام احلاكــم يف ســوراي سياســياً عــر 13 فيتــو يف جملــس األمــن الــدويل، وحقوقيــاً 
عــر التصويــت دائمــاً ضــد كافــة قــرارات جملــس حقــوق اإلنســان، وضــدَّ متديــد عمــل جلنــة التحقيــق الدوليــة يف ســوراي، وضــدَّ 
إنشــاء آليــة التحقيــق احملايــدة املســتقلة، وضــدَّ عمــل جلنــة نــزع األســلحة الكيميائيــة، وكذلــك عــر إمــداد النظــام الســوري ابلســاح 
واملعــدات احلربيــة الــي أصبــح يقينــاً عــر عــدة حتقيقــات مــن جلــان أمميــة ودوليــة وحمليــة أنــه يســتخدمها يف ارتــكاب جرائــم ضــدَّ 
اإلنســانية وجرائــم حــرب، كل ذلــك جعــل روســيا مبوجــب القانــون الــدويل شــريكاً مباشــراً يف اجلرائــم الــي ارتكبهــا النظــام الســوري، 

إضافــة إىل اجلرائــم الــي ارتكبتهــا قواهتــا علــى حنــو خــاص.

لقــد كان أســوأ مــا فعلتــه روســيا هــو ضمــان إفــات النظــام الســوري مــن العقــاب؛ مــا يعــي تشــجيعه علــى ارتــكاب املزيــد مــن 
الفظاعــات واالنتهــاكات بــل زايدهتــا وتكثيفهــا، فبعــد اســتخدام احلكومــة الروســية أول فيتــو شــعر النظــام الســوري حبصولــه علــى 
ضــوء أخضــر؛ األمــر الــذي شــجَّعه علــى التَّصعيــد يف القســوة والســاديَّة وصــواًل إىل التَّعذيــب حــى املــوت واالغتصــاب، والتشــريد 

القســري، وإلقــاء براميــل متفجــرة، واســتخدام أســلحة كيميائيــة، وتتحمــل روســيا بشــكل كبــر مســؤولية هــذه اجلرائــم.
وتدعــم الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان احلظــر علــى اســتخدام الفيتــو عندمــا ترتكــب جرائــم حــرب وجرائــم ضــدَّ اإلنســانية كمــا 
هــو احلــال يف ســوراي، لقــد اســتخدمت روســيا حــقَّ النقــض الفيتــو 13 مــرة بشــكل تعســفي حلمايــة نظــام ارتكــب أبشــع اجلرائــم 
يف العصــر احلديــث؛ مــا أدى إىل عرقلــة أيِّ قــرار يدعــو إىل حماســبته، ومــن امللفــت أنَّ مــن ضمــن الـــ 13 فيتــو هنــاك 6 فيمــا 
يتعلــق مبلــف األســلحة الكيميائيــة، وهــذا يؤكــد دعــم روســيا الســتخدام النظــام الســوري أســلحة دمــار شــامل، وقــد منعــت روســيا 
عــر حــق النقــض )الفيتــو( متديــد عمــل آليــة التَّحقيــق الدوليــة املشــرتكة يف تشــرين الثــاين/ 2017 بعــد أن أثبتــت مســؤولية النظــام 
الســوري عــن 5 هجمــات كيميائيــة، وكان آخــر فيتــو روســي وصيــي يف 19/ أيلــول/ 2019 ضــدَّ مشــروع قــرار يدعــو فقــط إىل 
جمــرد وقــف األعمــال العدائيــة يف إدلــب، وهــذا يعــي بوضــوح عــدم رغبــة روســيا والنظــام الســوري يف وقــف األعمــال العدائيــة يف 

مشــال غــرب ســوراي ورغبتهــم يف الســيطرة علــى مناطــق إضافيــة ولــو عــر عمليــات وحشــية وتشــريد مئــات آالف الســكان.
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خمطــط زمــين يســتعرض تواريــخ 13 اســتخداماً حلــق النقــض )الفيتــو( مــن قبــل روســيا ضــدَّ مشــاريع قــرارات يف جملــس األمــن 
تتعلق بســوراي، منذ آذار 2011:

https://drive.google.com/file/d/12y30MRHxoxz22dtrCKjBKut9PNXd1RBs/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 16

ومل يقتصــر الدعــم الروســي للنظــام الســوري علــى اســتخدام حــق النقــض الفيتــو فقــد ســعت روســيا إىل عرقلــة وتشــويه عمليــات 
التَّحقيــق األمميــة، كمــا حصــل بشــأن هجــوم مدينــة دومــا الكيميائــي – نيســان/ 2018، والتضييــق علــى عمــل آليــه التَّحقيــق 

الدوليــة املســتقلة.
وقــادت روســيا حتالفــاً يهــدف إىل إفشــال الواليــة اجلديــدة ملنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، الــي متنحهــا صاحيــة حتديــد 
مســؤولية مرتكــي اهلجمــات الكيميائيــة، ويف اجتمــاع للــدول األعضــاء يف معاهــدة حظــر األســلحة الكيميائيــة بتاريــخ 20/ 
تشــرين الثاين/ 2018، ُعِقَد يف مقر املنظمة يف مدينة الهاي اهلولندية من أجل مناقشــة زايدة ميزانية املنظمة، حاولت روســيا 

وحلفاؤهــا جمــدداً الطعــن وإفشــال الواليــة اجلديــدة للمنظمــة.
 

يف 12/ متوز/ 2019 عقدت السفارة الروسية يف الهاي مؤمتراً صحفياً سعت من خاله لتشويه ونفي حقائق استخدام غاز 
الكلــور يف هجــوم مدينــة دومــا، وعــرض مســؤولون روس بعــض الشــهادات لســكان حمليــن يف املدينــة، وتطعــن هــذه الشــهادات 

بتقريــر منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة الــذي أكــد اســتخدام الغــازات الســامة يف املدينــة بتاريــخ 7/ نيســان/ 2018.

سادســاً: روســيا اســتغلت تدخلهــا العســكري إلظهــار فعاليــة أســلحتها وجتريبهــا عمليــاً يف ســوراي؛ مــا رفــع 
مــن مبيعــات شــركاهتا اخلاصــة بتصنيــع األســلحة:

اعتــر النظــام الروســي ســوراي ســاحة تدريــب حــي وفعلــي لتجريــب األســلحة الــي تصنعهــا الشــركات الروســية بــداًل مــن جتريبهــا 
يف مناطــق خاليــة ضمــن روســيا، ومل خيجــل النظــام الروســي مــن تكــرار اإلعــان عــن جتريــب أســلحة علــى األراضــي الســورية، 
وحبســب وزارة الدفاع الروســية فإن العملية العســكرية يف ســوراي شــهدت جتربة 231 منوذجاً من األســلحة احلديثة واحملدثة منها 
الطائــرات احلربيــة واملروحيــات، ودابابت الروبــوت، والصواريــخ، إضافــة اىل كــم كبــر مــن الذخائــر، وكنــا قــد رصــدان مــن خــال 
تقاريــران املاضيــة معظــم أنــواع األســلحة الــي شــاركت هبــا القــوات الروســية منــذ تدخلهــا العســكري يف ســوراي كالذخائــر العنقوديــة 

والذخائــر احلارقــة والصواريــخ اخلارقــة للتحصينــات، وصواريــخ كالبــر، وصواريــخ مــن منــط توشــكا.

وقد أعلن وزير الدفاع الروســي، ســرغي شــويغو، أن باده أوقفت إنتاج 12 منوذجاً من األســلحة الروســية بعد جتربتها الفاشــلة 
خال العملية العسكرية يف سوراي، فيما مت حتديث 300 منوذج آخر.

وبفضــل التدخــل العســكري الروســي يف ســوراي وجتريــب خمتلــف أنــواع األســلحة علــى مــدن وبلــدات الدولــة والشــعب الســوري فقــد 
ارتفعــت نســبة مبيعــات األســلحة الروســية، وحبســب التقريــر الــذي أصــدره معهــد ســتوكهومل لبحــوث الســام هنايــة عــام 2018، 
الــذي يُغطــي مبيعــات 100 شــركة حــول العــامل يف عــام 2017، فقــد ازدادت مرابــح شــركات األســلحة الروســية وشــركائها ضمــن 
النظام الروسي مثل شركة “أملاز- آني” وشركة “هاي بريسيجن سيستمز” بنسبة 8.5 % يف عام 2017، يف حن كان من 
املفــرتض أن تنخفــض نســبة كافــة مبيعــات الشــركات الروســية حــول العــامل وأن تتــم مقاطعتهــا نظــراً لتورطهــا يف ارتــكاب جرائــم حــرب 

يف ســوراي، وكذلــك دعــم النظــام الســوري املتــورط ابرتــكاب جرائــم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم حــرب.

https://www.yenisafak.com/ar/world/3434297
https://arabic.rt.com/russia/1046745-%D8%B4%D9%88%D9%8A%D8%BA%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D9%82%D9%81%D8%AA-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-12-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/?fbclid=IwAR1JIAnSp2_RnpDbhCXwq27Q8ng5gyve2pUUIifnKQfOufSCxsmxy4rYTwQ
https://arabic.rt.com/world/1046757-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1/?fbclid=IwAR2KLf9-CF3Wdg85jWbA-nE3NrGoL1Adq_q2sE_b6NnoFIS3p7wBw3PcBZg
https://arabic.rt.com/world/1046757-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1/?fbclid=IwAR2KLf9-CF3Wdg85jWbA-nE3NrGoL1Adq_q2sE_b6NnoFIS3p7wBw3PcBZg
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سابعاً: حتليل لواقع انتهاكات القوات الروسية حسب قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:

ألف: حصيلة الضحااي: 
وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل6686  مدنياً بينهم 1928 طفًا و908 سيدة )أنثى ابلغة( على يد القوات 

الروسية منذ تدخلها العسكري يف سوراي حى 30/ أيلول/ 2019.

توزَّعت حصيلة الضحااي املدنين على يد القوات الروسية حبسب األعوام على النَّحو التايل:
• منذ 30/ أيلول/ 2015 حى 30/ أيلول/ 2016: 3734 بينهم 1047 طفًا، و414 سيدة

• منذ 30/ أيلول/ 2016 حى 30/ أيلول/ 2017: 1547 بينهم 448 طفًا، و236 سيدة
• منذ 30/ أيلول/ 2017 حى 30/ أيلول/ 2018: 958 بينهم 354 طفًا، و211 سيدة

• منذ 30/ أيلول/ 2018 حى 30/ أيلول/ 2019: 447 بينهم 79 طفًا، و47 سيدة

 

توزَّعت حصيلة الضحااي املدنين على يد 
القوات الروسية حبسب احملافظات على النحو التايل: 
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ابء: حصيلة اجملازر )مقتل مخسة أشخاص فما فوق دفعة واحدة(:

وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما ال يقل عن 335 جمزرة على يد القوات الروسيَّة منذ تدخلها العسكري يف سوراي 
حى 30/ أيلول/ 2019

توزَّعت حصيلة اجملازر حبسب األعوام على النَّحو التايل: 
• منذ 30/ أيلول/ 2015 حى 30/ أيلول/ 2016: 172 

• منذ 30/ أيلول/ 2016 حى 30/ أيلول/ 2017: 90 
• منذ 30/ أيلول/ 2017 حى 30/ أيلول/ 2018: 59
• منذ 30/ أيلول/ 2018 حى 30/ أيلول/ 2019: 14

توزَّعت حصيلة اجملازر حبسب احملافظات السورية
على النَّحو التايل: 
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اتء: حصيلة حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنيَّة:
وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما ال يقل عن 1083 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، منها 190 على 

منشآت طبيَّة، و201 على مدارس، و56 على أسواق؛ تسبَّبت هبا هجمات القوات الروسية منذ تدخلها العسكري يف 
سوراي حى 30/ أيلول/ 2019.

توزَّعت حصيلة حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنيَّة حبسب األعوام على النَّحو التايل:
منذ 30/ أيلول/ 2015 حى 30/ أيلول/ 2016: 452 حادثة بينها 74 على مدارس، و77 على منشآت • 

طبيَّة، و35 على أسواق.
منذ 30/ أيلول/ 2016 حى 30/ أيلول/ 2017: 309 حادثة بينها 65 على مدارس، و54 على منشآت طبيَّة، • 

و12 على أسواق.
منذ 30/ أيلول/ 2017 حى 30/ أيلول/ 2018: 193 حادثة بينها 37 على مدارس، و35 على منشآت طبية، • 

و8 على أسواق. 
منذ 30/ أيلول/ 2018 حى 30/ أيلول/ 2019: 129 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 25 على • 

مدارس، و24 على منشآت طبية، و1 على أسواق.

توزَّعت حصيلة حوادث االعتداء على املراكز احليوية
املدنيَّة حبسب احملافظات السورية على النَّحو التايل: 
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اثء: حصيلة الضحااي من الكوادر الطبيَّة وعناصر الدفاع املدين:  
وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 107 من العاملن يف اجملال الطي وعناصر الدفاع املدين، مجيعهم قضوا إثَر 

هجمات شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري يف سوراي حى 30/ أيلول/ 2019.

جيم: حصيلة الضحااي من الكوادر اإلعالمية:
وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 21 إعامياً إثَر هجمات شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري يف 

سوراي حى 30/ أيلول/ 2019.

حاء: حصيلة استخدام الذخائر العنقودية:
وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما ال يقل عن 236 هجوماً بذخائر عنقودية، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها 

العسكري يف سوراي حى 30/ أيلول/ 2019.

خاء: حصيلة استخدام األسلحة احلارقة:
وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما ال يقل عن 125 هجوماً أبسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها يف 

سوراي حى 30/ أيلول/ 2019.

دال: التَّشريد القسري:
لقد كان حلجم العنف املتصاعد الذي مارسته القوات الروسية األثر األكر يف حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وسامهت 

هجماهتا ابلتوازي مع اهلجمات الي شنَّها احللف السوري اإليراين يف تشريد قرابة 3.3 مليون نسمة معظم هؤالء املدنين 
تعرضوا للنزوح غَر مرة.



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 21

اتفوغرافيك يستعرض أبرز انتهاكات القوات الروسية حلقوق اإلنسان منذ تدخلها العسكري يف سوراي - أيلول 2015:

https://drive.google.com/file/d/1tPniG9acz_qQvc2qcdxpKFPzZaq8ilbR/view
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اثمناً: تفاصيل تستعرض بعض احلوادث املسجَّلة يف العام الفائت يف قاعدة بياانت الشبكة السورية 
حلقوق اإلنسان:

يف املدة ما بن 30/ أيلول/ 2018 حى 30/ أيلول/ 2019 وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف قاعدة بياانهتا:
• مقتل 447 مدنياً، بينهم 79 طفًا، و51 سيدة )أنثى ابلغة(

• ما ال يقل عن 14 جمزرة
• ما ال يقل عن 129 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية منها 24 على منشآت طبية، و25 على مدارس، و1 على سوق.

• مقتل 15 من الكوادر الطبيَّة وعناصر الدفاع املدين
• مقتل 2 من الكوادر اإلعامية.
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توزَّعت حصيلة الضحااي املدنين على احملافظات السورية على النَّحو التايل:

ويستعرض التقرير 19 هجوماً استهدفت هبا قوات روسية مناطق مدنية ومراكز حيوية مدنية، وتسبَّب عدد منها يف سقوط 
ضحااي مدنين، ذلك بن 30/ أيلول/ 2018 حى 30/ أيلول/ 2019.

وقد صنَّفنا هذه اهلجمات ضمن قاعدة البياانت إىل عدة أمناط، على سبيل املثال: هناك حوادث تسبَّبت يف وقوع جمازر 
وهجمات استهدفت مراكز حيوية مدنيَّة، إضافة إىل هجمات تسبَّبت يف وقوع ضحااي من الكوادر الطبية وعناصر الدفاع املدين.

ألف: أبرز اهلجمات اليت تسبَّبت يف جمازر:
اجلمعة 22/ آذار/ 2019 قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صواريخ عدة على أحياء سكنية وسط قرية 

كفراي بريف حمافظة إدلب الشمايل -ألول مرة منذ خروجها عن سيطرة قوات النظام السوري يف متوز -2018، سقطت 
الصواريخ بشكل متتاٍل ضمن مساحة تقدر بنحو 500م²؛ ما أدى إىل مقتل 15 مدنياً -حى حلظة إعداد التقرير ال تزال 

احلادثة قيد التحقيق-، بينهم أربعة أطفال )2 ذكر و2 أنثى( ووالداهم إضافة إىل سيدة أخرى، وإصابة قرابة 30 آخرين 
جبراح. ُنشر إىل وجود مقرات عسكرية عدة هليئة حترير الشام يف منطقة قريبة من موقع سقوط الضحااي املدنين )على بعد 

قرابة 50 مرتاً(. ختضع القرية لسيطرة مشرتكة بن هيئة حترير الشام واحلزب اإلسامي الرتكستاين وقت احلادثة.
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اجلمعة 26/ نيسان/ 2019 قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صواريخ عدة على قرية تل هواش يف منطقة سهل 
الغاب بريف حمافظة محاة الغريب؛ ما أدى إىل مقتل مخسة مدنين معظمهم من عائلة واحدة، بينهم طفلة واحدة، وسيدة 

واحدة. ختضع القرية لسيطرة مشرتكة بن فصائل يف املعارضة املسلحة وهيئة حترير الشام وقت احلادثة.

اإلثنن 22/ متوز/ 2019 قرابة الساعة 08:35 شنَّ طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي هجوماً مزدوجاً وسط مدينة 
معرة النعمان بريف حمافظة إدلب اجلنويب، كان اهلجوم األول بصاروخ استهدف جمموعة أبنية سكنية، تقع يف هناية سوق 

اخلضار، ما تسبَّب يف إصاابت عدة بن املدنين، وبعد قرابة مخس دقائق جتمَّع املدنيون ورجال الدفاع املدين فشنَّت الطائرة 
غارة جديدة على املوقع ذاته -سقط الصاروخ الثاين يف منتصف الشارع على بعد قرابة عشرة أمتار من الصاروخ األول- 

وتسبَّب يف مقتل 39 مدنياً، بينهم أربعة أطفال )ذكر واحد، وثاث من اإلانث(، وسبع سيدات، ومن بن الضحااي أحد 
كوادر الدفاع املدين كان يعمل على تفقُّد مكان الضربة األوىل. وقد أصدران تقريراً يسلط الضوء على هذه اجملزرة.

طفلة - إحدى ضحااي جمزرة؛ إثَر هجوم جوي روسي على قرية كفراي/ إدلب – 22/ آذار/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1PsfTATWLn2O2pyVQhoVNQUQxSt6tF8ym/view
https://drive.google.com/file/d/1bRP8Q_ufonW17i2Q7zrDdUQEuy2PdgzT/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EV8JimuybglHkF0mAC44Fz0BEYosE-kyZqWdkUIiqed4rw?e=gv6ain
https://drive.google.com/file/d/1wpOT5s6T-JpxuNknVTolIDXOKbzkA6JQ/view
https://drive.google.com/file/d/1LQaIRp48jqHc7_fnAp-bGyl1Adkzawrv/view
https://drive.google.com/file/d/1JTHNGiL8ZfPgcl4qB8peD8XGcngpd_b4/view
https://drive.google.com/file/d/1bR7nvo864kSDLJgpPSmTl_4S8Kw_pA1K/view
https://drive.google.com/file/d/1tAed4hRkpxsfXsDzUS-p0vG5U6vK8FBB/view
https://drive.google.com/file/d/13Cy6RnSp25qx5ktfqbJKq-T4qJaUyI6P/view
https://drive.google.com/file/d/1F_qUEChZssfcbRmdgDhmV5okKurpDfWg/view
https://drive.google.com/file/d/1F_qUEChZssfcbRmdgDhmV5okKurpDfWg/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%20%2D%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%AA%20%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%20%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D9%806%2022%207%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWZiYmlPSmNnWEpNaFQ1a2d5VlVlWUlCOFlKT0Yxd3lWOW9yRzhtWnpqcExCdz9ydGltZT1ycG1XQjNWRjEwZw
http://sn4hr.org/arabic/?p=11426
https://drive.google.com/file/d/1tfakds_t8D4Pc_PYTkCxOU6WKl029QL2/view
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خريطة تظهر موقع هجوم جوي روسي تسبَّب مبجزرة يف مدينة معرة النعمان إبدلب، ومواقع هجمات جوية أخرى لقوات 
احللف السوري الروسي استهدفت املدينة يوم اإلثنن 22/ متوز/ 2019:

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع عبادة ذكرى مدير مركز الدفاع املدين السوري يف مدينة معرة النعمان الذي توجه 
إىل موقع اجملزرة النتشال الضحااي واملصابن: “عمَّمت كل من مراصد الطريان وخدمة الراصد اخلاصة ابلدفاع املدين صباح 

ذلك اليوم عن وصول طريان حريب روسي أقلع من مطار محيميم إىل أجواء مدينة معرة النعمان، ويف غضون أقل من دقيقة 
هزَّ انفجار عنيف وسط املدينة، فتوجهت إحدى فرق الدفاع املدين إىل املوقع، كان اهلجوم قد وقع هناية الشارع املؤدي 

إىل سوق اخلضراوات ابلقرب من حمال إلصالح الدراجات النارية” قال عبادة أنَّ هجوماً آخر نفَّذه الطران الروسي وقع بعد 
دقائق من اهلجوم األول وعلى بعد عشرة أمتار منه، تسبَّب يف احلجم األكر من الضحااي: “معظم ضحااي اهلجوم الثاين كانوا 

https://drive.google.com/file/d/1E12E1CmB21JLq_AMmhaS3TL7ET3NyK0j/view
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من املدنيني الذين سارعوا إىل املوقع للمسامهة يف انتشال مصايب اهلجوم األول، كما استشهد أحد عناصر الدفاع املدين. 
انتشلنا الشهداء واجلرحى وقمنا بنقلهم إىل املراكز الطبية، كما انتشلنا أشالء مل نتمكَّن من التعرف عليها”. أضاف عبادة 
أنَّ الطران الروسي نفَّذ غارات اثنية شرق املدينة وأتبعه قصف الطران احلريب السوري للمدينة وأكَّد أن املناطق املستهدفة كانت 

خالية من أي وجود عسكري لفصائل يف املعارضة املسلحة أو هيئة حترير الشام.

اإلثنن 29/ متوز/ 2019 قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صواريخ عدة على بلدة اللطامنة بريف حمافظة محاة 
الشمايل الغريب؛ ما أدى إىل مقتل مخسة مدنين من عائلة واحدة، بينهم طفل واحد، وثاث سيدات. كانت بلدة اللطامنة 

خاضعًة لسيطرة مشرتكة بن فصائل يف املعارضة املسلحة وهيئة حترير الشام وقت احلادثة.

اجلمعة 16/ آب/ 2019، قرابة الساعة 19:20 قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي -أقلع من مطار محيميم بريف 
حمافظة الاذقية- صواريخ عدة على قرية الرمحة السكنية -عبارة عن أبنية خمصصة إليواء النازحن- شرق قرية حاس بريف إدلب 

اجلنويب، ما أدى إىل مقتل 14 مدنياً -مجيعهم انزحون من ريف محاة الشمايل-، بينهم سبعة أطفال )ثاثة من الذكور وثاثة 
من اإلانث، وجنن واحد(، وثاث سيدات، وإصابة قرابة 20 آخرين جبراح، إضافة إىل دمار كبر يف املباين السكنية املخصصة 

للنازحن. ختضع املنطقة لسيطرة مشرتكة بن فصائل يف املعارضة املسلحة وهيئة حترير الشام وقت احلادثة.

ضحااي إثر جمزرة ارتكبتها قوات نعتقد أهنا روسية يف قرية الرمحة السكنية للنازحن قرب قرية حاس/ إدلب – 16/ آب/ 2019

https://www.google.com/maps/place/Hass,+Syria/@35.6169928,36.5783142,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152458135269b317:0x72eed6d7c9044532!8m2!3d35.6181774!4d36.5958947
https://drive.google.com/file/d/1UHMqpF0HOyIY7c8gczoIS5T7ngAAmoeb/view
https://drive.google.com/file/d/1deNQLvXbB9g3ipU5ogZ0GB1QHZd33Lye/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%AD%D8%A7%D8%B3%20%2D%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9%20%D8%B4%D8%B1%D9%82%20%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%AD%D8%A7%D8%B3%20%D8%AC%D9%802%2016%208%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVZNVjJhR0N6YXhEci1Nb2YxTzZFYzhCWGhDVzlMQzZGaHJhUTRJekQ2NVFqdz9ydGltZT1JX3pFX0hWRjEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EWxoSuBJwHlIuLbJbOWphooBT0H4rL1YoA2cpLXvcfcLTA?e=8hh5AK
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EWxoSuBJwHlIuLbJbOWphooBT0H4rL1YoA2cpLXvcfcLTA?e=8hh5AK
https://drive.google.com/file/d/1gMgKzvEDIKvIuvRFUK8n5rxwJqwhQkci/view
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تواصلت الشبكة السورية مع الناشط اإلعامي فادي ايسن، وهو من أبناء قرية كفرومة، وكان على بعد قرابة 1 كم عن 
موقع القصف وقت احلادثة: “عممت املراصد عرب القبضات الالسلكية عن إقالع طريان حريب روسي من مطار محيميم 

بريف الالذقية واجتاهه حنوان، لتبدأ غاراته بعد دقائق، رأيت عن بعد سقوط الصواريخ على القرية السكنية قرب قرية 
حاس املخصصة إليواء انزحني من ريف محاة، فاجتهُت مسرعاً إىل املوقع حيث شاهدت أشالء الضحااي منتشرة بني 

املباين وقد أصاب املكان دمار كبري واندلعت حرائق. ساعدت عناصر الدفاع املدين واألهايل الذين سبقوين إىل املكان 
ابنتشال جثمان امرأة ممزق وقد خرج جنينها من بطنها ونقلناها إىل مشفى معرة النعمان على أمل إنقاذ اجلنني لكنه 

فارق احلياة”. أخران فادي أنّه وصل إىل مشفى معرة النعمان حنَو 12 ضحية وعشرات املصابن، وكان الوضع صعباً جداً.

ابء: أبرز ضحااي الكوادر الطبية والدفاع املدين على يد القوات الروسية يف العام الرابع لتدخلها:
كوادر طبية: 

عبد الباسط مبارك، وسليمان اليعقوب، ومصطفى احلسن، من كوادر منظومة إسعاف كفر زيتا التابعة ملديرية صحة محاة 
“احلرة”، من أبناء مدينة كفر زيتا بريف حمافظة محاة الشمايل، قُتلوا يوم السبت 27/ متوز/ 2019 جراء قصف طران 

اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ قرب سيارة إسعاف كانوا يستقلوهنا على الطريق الواصل بن مدينة كفر زيتا وبلدة 
اللطامنة بريف حمافظة محاة الشمايل، بينما كانوا يف طريقهم إلسعاف أحد اجلرحى إثر قصٍف سابٍق من قوات احللف 

السوري - الروسي على املنطقة.
عبد الباسط مبارك، سائق سيارة إسعاف، من مواليد عام 1985.

سليمان اليعقوب، مسعف وسائق سيارة إسعاف، من مواليد عام 1987.  
مصطفى احلسن، مسعف، من مواليد عام 1978.

مصطفى احلسن، سليمان اليعقوب، عبد الباسط مبارك

https://drive.google.com/file/d/1vzxv37gL0WcPATc1KaejxSuO_VMaZNDQ/view
https://drive.google.com/open?id=12vf63x4ZpF09Ll3GEi-x6INUzE9e6SSl
https://drive.google.com/file/d/1AXDJKLujDVpkC7PUap04v6Tabu6YPOAr/view
https://drive.google.com/file/d/1dprzsjMxVapeQ37OrX875HsDysrXHFUW/view
https://drive.google.com/file/d/1A0MsSFBA5-zh5ep5snE2koxg88SiA1xI/view
https://drive.google.com/open?id=1p_yZBBNFyfUhvrnAu9pk58fr3hNYCbZk
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كوادر الدفاع املدين:
حممود عماد عبد العال، إعامي لدى مركز حممبل التابع للدفاع املدين، من أبناء 

قرية حممبل بريف حمافظة إدلب الغريب، من مواليد عام 1990، حاصل على 
الشهادة الثانوية، متزوج ولديه أربعة أطفال. قُتل يوم السبت 9/ آذار/ 2019 
جراء قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ قرية املنطار التابعة 

ملدينة جسر الشغور بريف حمافظة إدلب الغريب، بينما كان يتفقد مع فرق الدفاع 
املدين موقع قصٍف سابٍق نفَّذه الطران ذاته على القرية.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعامي حسان العلي صديق حممود، الذي نقل لنا ما رواه له أحد أعضاء 
الفريق الذي كان شاهداً على إصابة حممود: “قرابة الساعة الرابعة والنصف مساء شنَّ الطريان الروسي غارات عدة على 
قرية املنطار بريف حمافظة إدلب الغريب، وبينما كان حممود يوثِّق عملية القصف، سقط قربه صاروخ؛ ما سبب له إصابة 

بليغة يف بطنه، وعلى الفور مت إسعافه إىل مشفى جسر الشغور، لكن لألسف بعد وصوله مبدة قليلة فارق احلياة” 
وأضاف حسان: “لقد تسبَّب القصف على القرية يف ذلك اليوم يف مقتل سيدتني اثنتني أيضاً، وإصابة ستة مدنيني 

بينهم طفالن وعنصران من الدفاع املدين”.
وقد نعى الدفاع املدين السوري حممود عَر حسابه الرمسي على منصة التواصل االجتماعي “تويرت”.

زهر الرجو، مدير مكتب املوارد البشرية يف القطاع الشمايل التابع ملديرية الدفاع 
املدين مبحافظة محاة، من أبناء مدينة كفر زيتا بريف حمافظة محاة الشمايل، قُتل 

يوم اإلثنن 29/ متوز/ 2019 مع عدد من أفراد أسرته، جراء قصف طران اثبت 
اجلناح نعتقد أنه روسي صواريخ عدة على مدينة كفر زيتا.

وقد نعى الدفاع املدين السوري زهر عَر حسابه الرمسي على منصة التواصل 
االجتماعي “تويرت”.

حممود عبد العال

زهر الرجو

https://drive.google.com/file/d/1us8JR8dNE-RZzUV2FwGdf5X-z1WMic8T/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D8%A7%D8%B1%20%E2%80%93%20%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9%20%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9%84%D8%AF%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%8B%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A8%20%D9%85%D9%86%D9%87%20%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%87%209%203%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVJCaEM2M0RQNkpLZzJrU1lQZzZUZXNCSTB4NHRFcGlCb2pkd0w4LWZXVjE3QT9ydGltZT1wOEZnTVhkRjEwZw
https://twitter.com/SyriaCivilDefe/status/1104422534978682880
https://twitter.com/SyriaCivilDefe/status/1155795052465143809
https://drive.google.com/file/d/1D2GE2pzd6dhqUTn9wbUiocz8mD98W1KT/view
https://drive.google.com/file/d/1KaMlUUeAKaebXCjqJOqabTimGDtRFeYs/view
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اتء: أبرز الضحااي اإلعالميني على يد القوات الروسية يف العام الرابع لتدخلها:
األحد 21/ متوز/ 2019 قضى الناشط اإلعامي أنس عبد اجمليد الدايب متأثراً إبصابته بشظااي عدة يف معظم أحناء 

جسده، جراء قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ على احلي الغريب الشمايل يف مدينة خان شيخون بريف 
حمافظة إدلب اجلنويب، بينما كان يتفقد مع فرق الدفاع املدين موقع قصٍف سابٍق نفَّذه الطران ذاته على احلي.

أنس، مصور لدى مركز خان شيخون التابع للدفاع املدين، من أبناء مدينة خان شيخون بريف حمافظة إدلب اجلنويب، من 
مواليد عام 1997، حاصل على الشهادة الثانوية، أعزب. نشر إىل أّن أنس ُأصيب مرات عدة سابقاً، كانت إحدى 

إصاابته إثَر اهلجوم الكيميائي الذي نفَّذه النظام السوري على احلي الشمايل يف مدينة خان شيخون يف 4/ نيسان/ 
.2017

وقد نعى الدفاع املدين السوري أنس عَر حسابه الرمسي على منصة التواصل االجتماعي “تويرت”.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع اإلعامي أيهم البيوش، صديق أنس، الذي نقل لنا ما رواه أحد زماء أنس 
الذين كانوا برفقته عند إصابته: “يوم األحد 21/ متوز شنَّ الطريان الروسي غارات عدة على احلي الشمايل الغريب يف 
مدينة خان شيخون بريف حمافظة إدلب اجلنويب، وبينما كان أنس برفقة فريقه يف أحد املواقع اليت تعرضت للقصف 

يتفقد املكان ويوثق ما جرى، سقط ابلقرب منه صاروخ مصدره الطريان ذاته، أصابت شظاايه مواضع عدة يف جسد 
أنس، نقل على إثرها على الفور إىل مشفى ابب اهلوى ابلقرب من احلدود السورية – الرتكية، لكنه لألسف فارق 

احلياة قبل وصوله املشفى” أضاف أيهم أنَّ القصف تسبَّب يف إصابة عنصرين آخرين جبراح.

تشييع جثمان الناشط اإلعامي أنس دايب الذي قضى إثَر هجوم جوي روسي على مدينة خان شيخون/ إدلب - 21/ 
متوز/ 2019

https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D9%86%20%2D%20%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%8A%D8%B9%20%D8%AC%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%20%D8%A3%D9%86%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%20%D9%82%D9%8F%D8%AA%D9%84%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D9%801%2021%207%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWRtTWxMWmVNZTlOcTBMMkRCRVJtcmdCY05wb3ozVkhNZkxwZUpuLVlINlJ2Zz9ydGltZT10aW0zTG5oRjEwZw
https://drive.google.com/file/d/1G1QggzrpmWtMKbfRVmMUzssKI-El5aGf/view
https://drive.google.com/file/d/1-uRp22Gy0W2l3s0u-pXZ1MlpYVTtcRRZ/view
https://drive.google.com/file/d/1eoIMUU4ynLZFeUeTORppYqwGipumMkoa/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/1Bbk6QPlUWthfV1RcUGy2XTvqajdIw47j/view?usp=drive_open
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D9%86%20%2D%20%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%8A%D8%B9%20%D8%AC%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%20%D8%A3%D9%86%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%20%D9%82%D9%8F%D8%AA%D9%84%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D9%802%2021%207%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVpOZnd5WW5tczFIbTZjMTg4RjNxYXNCNUdRMElSb2hwMk45cDlEUV80WnppQT9ydGltZT1TbEN5WDNoRjEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D9%86%20%2D%20%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%8A%D8%B9%20%D8%AC%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%20%D8%A3%D9%86%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%20%D9%82%D9%8F%D8%AA%D9%84%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D9%801%2021%207%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWRtTWxMWmVNZTlOcTBMMkRCRVJtcmdCY05wb3ozVkhNZkxwZUpuLVlINlJ2Zz9ydGltZT10aW0zTG5oRjEwZw
https://twitter.com/SyriaCivilDefe/status/1152904088092385280
https://drive.google.com/file/d/1TRRuMjTcICPqgA22wR2EuWq_rWvpMttY/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 30

اثء: أبرز حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنية على يد القوات الروسية يف العام الرابع لتدخلها: 
املراكز احليوية الدينية:

املساجد:
اجلمعة 22/ آذار/ 2019 قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مسجد عمر بن اخلطاب يف بلدة كفراي 

بريف حمافظة إدلب الشمايل؛ ما أدى إىل دمار كبر يف بناء املسجد وأاثثه، وخروجه عن اخلدمة، ُنشر إىل أن املسجد 
كان عبارة عن حسينية سابقاً مت حتويلها إىل مسجد. ختضع البلدة لسيطرة مشرتكة بن هيئة حترير الشام واحلزب اإلسامي 

الرتكستاين وقت احلادثة.

الثااثء 13/ آب/ 2019 قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صواريخ عدة على مسجد عز الدين الصياد يف 
مدينة خان شيخون بريف حمافظة إدلب اجلنويب؛ ما أدى إىل دمار كبر يف بناء املسجد، وإصابة أاثثه أبضرار مادية كبرة، 

وخروجه عن اخلدمة. كانت مدينة خان شيخون خاضعًة لسيطرة مشرتكة بن فصائل يف املعارضة املسلحة وهيئة حترير الشام 
وقت احلادثة.

املراكز احليوية الرتبوية:
املدارس:

الثااثء 30/ نيسان/ 2019 قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مدرسة القصابية للتعليم األساسي يف قرية 
القصابية بريف حمافظة إدلب اجلنويب -أثناء ساعات الدوام املدرسي-، ما أدى إىل دمار كبر يف اجلزء اجلنويب من املدرسة، 

وإصابة أاثثها أبضرار مادية كبرة. ختضع القرية لسيطرة مشرتكة بن فصائل يف املعارضة املسلحة وهيئة حترير الشام وقت احلادثة.

دمار إثر هجوم جوي روسي على مسجد عمر بن اخلطاب يف بلدة كفراي/ إدلب – 22/ آذار/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1PXTiv0YB_aCqqBOYSx8T7t__Hhog3NDW/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%2FDocuments%2Fاعتداء%20على%20مراكز%20حيوية%20مدنية%2F2019%2Fالربع%20الثاني%2Fإدلب%20–%20القصابية%20-%20الدمار%20في%20مدرسة%20القصابية%20للتعليم%20الأساسي%20جراء%20قصف%20طيران%20ثابت%20الجناح%20نعتقد%20أنه%20روسي%20بالصواريخ%20جـ2%2030%204%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%2FDocuments%2Fاعتداء%20على%20مراكز%20حيوية%20مدنية%2F2019%2Fالربع%20الثاني&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWJHY2x3bzhSSGREbWY3c0dLNTlyazhCVVZON2huNzFwUEFJaEJVMVRRZTVCdz9ydGltZT1RMkJwTlhsRjEwZw
https://drive.google.com/file/d/1adSfIIuSeYrLVYTABxArEXPlmbbkp6Ox/view
https://drive.google.com/file/d/1yUf-qs7TfdsnPh6Y-oJr97188-3KaQRF/view
https://drive.google.com/file/d/1pvw7E47HY3TVbJRe84ZfM-HgkCh50hlq/view
https://drive.google.com/file/d/1hl4HQeUUkIyMjyPokKJffSs-fpqoh0-n/view
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اإلثنن 26/ آب/ 2019 قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مدرسة بنات إحسم اإلعدادية يف بلدة 
إحسم بريف حمافظة إدلب اجلنويب؛ ما أدى إىل دمار كبر يف بناء املدرسة، وإصابة أاثثها أبضرار مادية كبرة. ختضع بلدة 

إحسم لسيطرة مشرتكة بن فصائل يف املعارضة املسلحة وهيئة حترير الشام وقت احلادثة.

املراكز احليوية الطبية:
املنشآت الطبية:

األحد 5/ أاير/ 2019 شنَّ طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي أربع غارات ابلصواريخ استهدفت بشكل مباشر مشفى 
كفر نبل اجلراحي -يتحصن قسم منه داخل مغارات مت حفرها حتت األرض أسفل بناء املشفى األساسي- مشال مدينة كفر 

نبل بريف حمافظة إدلب اجلنويب؛ ما أدى إىل مقتل مدين واحد من مراجعي املشفى، إضافة إىل دمار كبر يف بناء املشفى 
وإصابة جتهيزاته أبضرار مادية متوسطة، ودمار كبر يف سيارة إسعاف اتبعة ملنظومة شام اإلسعافية كانت أمام املشفى، ُنشر 
إىل أن املشفى تعرَّض يف اليومن التالين هلجمات من قبل القوات ذاهتا رغم خروجه عن اخلدمة، تاها هجوم لطران اثبت 
اجلناح اتبع لقوات النظام السوري يف 10/ أاير. ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بن فصائل يف املعارضة املسلحة وهيئة حترير 

الشام وقت احلادثة.

دمار يف مشفى كفر نبل اجلراحي إثَر هجوم جوي روسي على مدينة كفر نبل/ إدلب 5/ أاير/ 2019 

https://drive.google.com/file/d/1hZbQRAKeLFkZWiWgEqkRUYau8yoAOWcv/view
https://drive.google.com/file/d/1ddRP6M-hBz5KdTJ8wtUx3AetfCgOhKRi/view
https://drive.google.com/file/d/1AP91Qhr35MwIkS_oClYyfm1pH-6tzFSS/view
https://drive.google.com/file/d/1OUeEW5FI_2vuGe8FjtRoJjzvKXJM5HU_/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D9%83%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A8%D9%84%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%89%20%D9%83%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D9%804%205%205%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVZwRnZ1RG9uOTlJblhWd3BKdDBOcFFCc09EMTR0ZHFJM25DLVdIVkpWM1gxQT9ydGltZT1KdUg2dlhsRjEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D9%83%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A8%D9%84%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%89%20%D9%83%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D9%804%205%205%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVZwRnZ1RG9uOTlJblhWd3BKdDBOcFFCc09EMTR0ZHFJM25DLVdIVkpWM1gxQT9ydGltZT1KdUg2dlhsRjEwZw
https://drive.google.com/file/d/1zwp6dqVUxKoHpiqV_sN2Tsp4UJcU7dd6/view
https://drive.google.com/file/d/1RpuOs4EItXdJ5DvGfKVBvJwaJdZeevlR/view
https://drive.google.com/file/d/1k53kj_XEWAV-bIs75Flm1kIA2-rAx-Pn/view
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األربعاء 21/ آب/ 2019 قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صواريخ عدة قرب مشفى الرمحة اجلراحي –املنشأ 
يف موقع حمصن- شرق بلدة تلمنس بريف حمافظة إدلب الشرقي، سقطت الصواريخ على بعد قرابة 50م من املشفى، ليكّرر 
الطران ذاته بعدها بدقائق قصفه بصاروخ أصاب بناء املشفى بشكل مباشر؛ ما تسبب خبسائر بشرية، إضافة إىل دمار كبر 
يف البناء، وإصابة معدات املشفى أبضرار مادية كبرة. ختضع بلدة تلمنس لسيطرة مشرتكة بن فصائل يف املعارضة املسلحة 

وهيئة حترير الشام وقت احلادثة.

البىن التحتية:
املنشآت واملصادر املائية:

األحد 14/ متوز/ 2019 شنَّ طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي غارات عدة على مدينة معرة النعمان يف ريف حمافظة 
 AO-2.5RT، حمملتن بذخائر عنقودية من منط RBK-500 إدلب اجلنويب، استخدم يف أحدها قنبلتن من منط
AO-2.5RTM سقطت املخلفات العنقودية على حمطة مياه خزان الزرقاء يف األطراف الغربية من املدينة؛ ما تسبَّب 

بدمار متوسط يف منشأة احملطة، وتضرر معداهتا أبضرار مادية متوسطة، وخروجها عن اخلدمة، إضافة إىل إصابة أربعة 
أشخاص من حراس املوقع، ختضع املنطقة لسيطرة مشرتكة بن فصائل يف املعارضة وهيئة حترير الشام وقت احلادثة.

دمار إثَر هجوم جوي روسي على مشفى الرمحة اجلراحي يف بلدة تلمنس/ إدلب – 21/ آب/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1Edre55cc8dyByV6jJgt5L9qsOzX5KQaM/view
https://drive.google.com/file/d/1TV9FLgcg0MU4I0lvwTn419Y1PKlIQmL1/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D9%803%2021%208%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWE3amU2dTBSOTVEbGVXMHQ3SVJnZmdCbUJscUVXV25PSlJuQXFrWmJ6V29kQT9ydGltZT16RDlWa0hwRjEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/Edvqwds1wKtMrs_VTF5U6yEBdUVJuYrz74qD5VIJpbKhyw?e=jnuGx7
https://drive.google.com/file/d/1Lhw-UwcgQ5La9JJEWxBBjx7tNw0XtJos/view
https://drive.google.com/file/d/1CTe-NiHE0Q0OQQfyoTjz_6FHqr9JZXDz/view
https://drive.google.com/file/d/1zU2dyTY2_NODHQ0JzYawmSl6VCvpBumy/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/1SgeAlV1FwjgqkCMPsRHStxIbFHjC4RFa/view?usp=drive_open
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ESCInPBQ0zBFl20N5uHKGuwBggBCBQG58omLM3FGWk0N0g?e=2Go75R
https://drive.google.com/file/d/1u6rCuPV8DsDQ35uq8iUo81PnAwlnVphl/view
https://drive.google.com/file/d/11Nr0uvVVSaKZCaAmhuV_DgQrpnf3tYqS/view
https://drive.google.com/file/d/1-VZj3PTVvIWGCA-rqrgKrtLM5Lil1TXl/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%20%2D%20%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%20%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9%20%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%20%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A1%20%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%A5%D8%AB%D8%B1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9%20%D8%A8%D8%B0%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%AC%D9%802%2014%207%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWZHWWl6OVlLeUpQbjFuZWpBZFJuRUVCNzJkX1U1WXRhang0VjFyOEdIWEZ5UT9ydGltZT16TnRHbm50RjEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ESCInPBQ0zBFl20N5uHKGuwBggBCBQG58omLM3FGWk0N0g?e=2Go75R
https://drive.google.com/file/d/1GYoA8CG9WanaCVCU8yooSO0C-p5Hs31p/view
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ُنشر إىل أن منشأة احملطة عبارة عن حمطات ضخٍّ مع خزان أرضي جتميعي –بسعة 5 آالف مرت مكعب- يروي قرابة 120 
ألف نسمة وأهنا كانت الوحيدة الي ال تزال قيد العمل يف املنطقة بعد أن خرجت حمطة بسيدا عن اخلدمة يف قصف جوي 
سوري استهدفها يف 5/ متوز. أصدرت منظمة اليونيسيف الداعمة للمنشأة يف 20/ متوز بياانً ُتطالب فيه مجيع األطراف 

بوقف اهلجمات على مرافق املياه.

األفران:
األحد 20/ كانون الثاين/ 2019 قرابة الساعة 3:00 قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخن على فرن 

التقوى اآليل للخبز مشال قرية اجلانودية التابعة ملدينة جسر الشغور بريف حمافظة إدلب الغريب؛ ما أدى إىل دمار كبر يف بناء 
الفرن، وإصابة معداته أبضرار مادية كبرة، وخروجه عن اخلدمة، ختضع القرية لسيطرة هيئة حترير الشام وقت احلادثة.

بقااي حاضنة عنقودية من منط RBK-500 استخدمتها القوات الروسية يف هجوم جوي على حمطة مياه خزان الزرقاء يف مدينة معرة النعمان/ 
إدلب - 14/ متوز/ 2019

https://www.unicef.org/mena/ar/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%91%D9%8F%D8%B6-%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%91%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A-250/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9?fbclid=IwAR18WMOSmgo-MPMVPs18x0TEAgCJtQaCcEnZMo2cZLETiQ3pIRwiWM0RfwQ
https://drive.google.com/file/d/1aPN03Mn2dY-G2Mr2COQO4CWlYTGagh8n/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%81%D8%B1%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D9%801%2020%201%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVRSOUhvamo2NVpDdUVnUF9pMUpieDRCMlFxVGpNUjN5cmxrVHRaT1J5VFUtZz9ydGltZT12ZEQ3QVh4RjEwZw
https://drive.google.com/file/d/1dfMMzvOG5lsAvmCPFkYNtCn-Pcj8wHnN/view
https://drive.google.com/file/d/1on5EFITewxXAva5ROEwY9F6bOvRpchK2/view
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جيم: أبرز اهلجمات ابلذخائر العنقودية:
اجلمعة 3/ أاير/ 2019 قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي قنبلة من منط RBK حمملة بذخرة عنقودية من منط 
AO-2.5RTM / AO-2.5RT، ُمستهدفاً منازل سكنية مدنية يف قرية اجلماسة بريف محاة الغريب؛ ما أدى إىل 
أضرار مادية يف املمتلكات، ختضع املنطقة لسيطرة مشرتكة بن فصائل يف املعارضة املسلحة وهيئة حترير الشام وقت احلادثة. 

دمار يف فرن التقوى اآليل للخبز يف قرية اجلانودية/ إدلب إثر قصف جوي روسي يف 20/ كانون الثاين/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1bNQnJ5d3mc0UMexV88s5exdYvQbCDtoN/view
https://drive.google.com/file/d/11thzdQjb2XZU_uztfxxB99U2-qrObEXM/view
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اتسعاً: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية: 

1. لقد تورط النظام الروسي بدعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ اإلنسانية حبق الشعب السوري، عر تزويده 
ابلساح واخلرات العسكرية واحلصانة من احملاسبة عر حق النقض الفيتو، وكذلك عر التدخل العسكري املباشر إىل جانبه، 

وإنَّ دعم نظام متورط جبرائم ضدَّ اإلنسانية ُيشكِّل انتهاكاً واضحاً للقانون الدويل وجيعل النظام الروسي عرضة للمحاسبة.
2. خرَق النظام الروسي بشكل ال يقبل التَّشكيك قراري جملس األمن رقم 2139 و2254 القاضَين بوقف اهلجمات 

العشوائية، وأيضاً انتهك عر جرمية القتل العمد املادة الثامنة من قانون روما األساسي، ما ُيشكِّل جرائم حرب.
3. نؤكِّد على أنَّ القصف الوارد يف التقرير قد استهدف أفراداً مدنين عزل، وابلتايل فإنَّ القوات الروسية قد انتهكت أحكام 

القانون الدويل حلقوق اإلنسان الذي حيمي احلق يف احلياة. إضافة إىل أهنا ارتكبت يف ظلِّ نزاع مسلح غر دويل فهي ترقى 
إىل جرمية حرب، وقد توفرت فيها األركان كافة.

4. إنَّ اهلجمات الواردة يف التَّقرير، الي قام هبا النظام الروسي تعتر مبثابة انتهاك للقانون اإلنساين الدويل العريف، ذلك أنَّ 
القذائف قد أطلقت على مناطق مأهولة ابلسُّكان ومل توجَّه إىل هدف عسكري حمدد.

5. إنَّ عمليات القصف، قد تسبَّبت بصورة عرضية يف حدوث خسائر طالت أرواح املدنين أو إحلاق إصاابت هبم أو يف 
إحلاق الضرر الكبر ابألعيان املدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً حتمل على االعتقاد أبنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن 

ابلفائدة العسكرية املرجوة.

خملفات ذخرة عنقودية من منط AO-2.5RTM / AO-2.5RT استخدمتها القوات الروسية يف 
هجوم جوي على قرية اجلماسة/ محاة – 3/ أاير/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1wgS6qXIUhsOri_A1Qf8sKTfa0CHIMVFo/view
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التوصيات: 
إىل جملس األمن:

• يتوجب على جملس األمن اختاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على “توقف 
فوراً أي هجمات موجهة ضد املدنين واألهداف املدنية يف حد ذاهتا، مبا يف ذلك اهلجمات ضد املرافق الطبية والعاملن يف 

اجملال الطي، وأي استخدام عشوائي لألسلحة، مبا يف ذلك من خال القصف املدفعي والقصف اجلوي”.
• جيب إحالة امللف السوري إىل احملكمة اجلنائية الدولية وحماسبة مجيع املتورطن، مبن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه 

ابرتكاب جرائم حرب.
• إحال األمن والسام وتطبيق مبدأ مسؤولية محاية املدنين، حلفظ أرواح السورين وتراثهم وفنوهنم من الدمار والنهب 

والتخريب.
• توسيع العقوابت لتشمل النظام الروسي والسوري واإليراين املتورطن بشكل مباشر يف ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 

اإلنسانية ضد الشعب السوري.

إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظلِّ انقسام جملس األمن وشلله الكامل، يتوجب التَّحرك على املستوى الوطي واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشعب 

السوري، ويتجلى ذلك يف محايته من عمليات القتل اليومي ورفع احلصار، وزايدة جرعات الدعم املقدمة على الصعيد 
اإلغاثي. والسَّعي إىل ممارسة الوالية القضائية العاملية بشأن هذه اجلرائم أمام احملاكم الوطنية، يف حماكمات عادلة جلميع 

األشخاص املتورطن. 
• يف ظل استمرار الفيتو الروسي على الرغم من استمرار ارتكاب النظام السوري جرائم ضدَّ اإلنسانية وجرائم حرب، ال بدَّ 
من العمل على تشكيل حتالف دويل حضاري خارج نطاق جملس األمن يهدف إىل محاية املدنين يف سوراي من اهلجمات 

الروسية وهجمات النظام السوري.
• توسيع العقوابت االقتصادية السياسية واالقتصادية ضد النظام الروسي بسبب ارتكابه جرائم حرب يف سوراي، وبسبب 
استمراره يف خرق العقوابت املفروضة على النظام السوري، ومساعدته يف خرق قرارات جملس األمن مبا فيها املتعلقة بعدم 

تكرار استخدام األسلحة الكيميائية والراميل املتفجرة.
• 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 عر اتفاقية اجلامعة العربية مث خطة 
 ،)R2P( السيد كويف عنان، وابلتايل ال بُدَّ بعد تلك املدة من اللجوء إىل الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية احلماية

الذي أقرَّته اجلمعية العامة لألمم املتحدة، وال يزال جملس األمن يعرقل محاية املدنين يف سوراي.
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• جتديد الضَّغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.
• السعي من أجل إحقاق العدالة واحملاسبة يف سوراي عر اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملس حقوق اإلنسان، واستخدام 

مبدأ الوالية القضائية العاملية.
 

:COI إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة
• الحظنا يف التقارير الصادرة عن جلنة التحقيق منذ عام 2017 حى آخر تقرير عدم إسناد أية مسؤولية للقوات الروسية 
بشكل واضح عن احلوادث واالنتهاكات الي قامت هبا، فيما عدا حادثتن فقط، ال بدَّ للجنة التحقيق الدولية من حتديد 

اجملرمن بشكل واضح كما كانت تفعل يف تقاريرها األوىل.

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
• على املفوضية السَّامية أن تُقدِّم تقريراً إىل جملس حقوق اإلنسان وغره من هيئات األمم املتحدة عن احلوادث الواردة يف 

التقرير، ابعتبارها نفِّذت من قبل قوات نعتقد أهنا روسية ابلتَّنسيق مع القوات احلكومية.
• تسمية مرتكي االنتهاكات والسيما القوات الروسية بشكل واضح بعد أن قصفت تلك القوات عشرات املراكز الطبية 

ومراكز الدفاع املدين وعدم اخلشية من فضح تلك املمارسات.

إىل املبعوث األممي إىل سوراي:
• عدم اقتصار اإلحاطة أمام جملس األمن على انتهاكات جبهة النصرة وتنظيم داعش.
• إدانة مرتكي اجلرائم واجملازر واملتسببن األساسين يف تدمر اتفاقات خفض التَّصعيد.

 
إىل النظام الروسي: 

• التوقف عن دعم النظام السوري احلايل واالعتذار للشعب السوري عن كافة االنتهاكات الي مارستها القوات الروسية.
• دعم عملية انتقال سياسي حقيقي بعيداً عن العائلة احلاكمة وأجهزة األمن املتوحشة هو السبيل الوحيد للوصول إىل األمن 

واالستقرار وإعادة البناء.
• فتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف التَّقرير، وإطاع اجملتمع السوري على نتائجها، وحماسبة املتورطن.

• تعويض املراكز واملنشآت املتضّرِرة كافة، وإعادة بنائها وجتهيزها من جديد، وتعويض ُأسر الضحااي واجلرحى كافة، الذين 
قتلهم النظام الروسي احلايل.

• التَّوقف التام عن قصف املشايف واألعيان املشمولة ابلرعاية واملناطق املدنيَّة واحرتام القانون العريف اإلنساين.
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إىل الدول األوروبية واالحتاد األورويب:
• تطبيق عقوابت اقتصادية على روسيا نظراً ملا ارتكبته من جرائم حرب يف سوراي.

• دعم الضحااي املشردين مؤخراً يف مشال غرب سوراي، وبشكل أساسي توفر املياه الصاحلة للشرب واالستخدام فهناك أكثر 
من 1.6 مليون سوري هم يف حاجة عاجلة للمساعدة بعد أن شنَّت القوات الروسية وقوات النظام السوري هجمات عنيفة 

على تلك املناطق منذ نيسان املاضي حى اآلن.

شكر وعزاء
خالص العزاء جلميع ُأسِر الضحااي واملتضررين الذين متكنَّا من التَّعرف عليهم وتوثيق أمسائهم، وكل الشكر لألهايل والنشطاء 

احمللين وذوي الضحااي، الذين لوال تعاوهنم مل نكن لنتمكَّن من بناء مثل هكذا قاعدة بياانت وإصدار هذا التقرير.
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