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اخلميس 13 متوز 2017

قوات احللف السوري الروسي تعمَّدت 
استهداف عناصر الدفاع املدين يف 

ريف محاة

مقتل 8 من عناصر الدفاع املدين يف 
مدينة كفر زيتا
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حمتوايت التقرير: 
أواًل: مقدمة 

اثنياً: تفاصيل استهداف مركزي الدفاع املدين يف مدينة كفر زيتا
اثلثاً: املرفقات

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات

أواًل: املقدمة:
أتسست منظمة الدفاع املدين السوري يف آذار/ 2013 يف حمافظة حلب وتوسَّع انتشارها لتشمل معظم احملافظات السورية 
وتركَّــز عملهــا بشــكل خــاص علــى تلبيــة االحتياجــات واخلدمــات الســريعة واملباشــرة الــي تلــي عمليــات القصــف ومــا ُيلفهــا مــن 
قتلــى وجرحــى ودمــار، وهــذا مــا جعلهــا هدفــاً لعمليــات ُمنهجــة مــن القصــف واالســتهداف مــن قبــل قــوات احللــف الســوري 
الروســي بشــكل خــاص، هــذه اهلجمــات اســتهدفت مقــرات ومرافــق منظمــة الدفــاع املــدين كمــا اســتهدفت ِفــَرق الدفــاع املــدين 
أثنــاء أتديــة خدمــات اإلســعاف وانتشــال الضحــااي عــر تكــرار سياســية الضربــة املزودجــة: )هــي سياســة اتَّبعهــا النظــام الســوري 
والروســي تقــوم علــى مبــدأ إعــادة قصــف املوقــع املســتهدف ذاتــه بعــد مضــي عــدة دقائــق هبــدف إيقــاع أكــر عــدد مكــن مــن 

اخلســائر البشــرية مــن كــوادر الدفــاع املــدين وفــرق اإلســعاف واألطبــاء(.
تقــوم الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان برصــد االنتهــاكات بشــكل يومــي ودوري وُتصــدر تقاريــر شــهرية توثــق فيهــا أبــرز 
انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف ســوراي مــن قبــل أطــراف النــزاع؛ ونظــراً لتصاعــد عمليــات قصــف واســتهداف املشــايف واملرافــق 
الطبيــة ومرافــق منظمــة الدفــاع املــدين خصَّصــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تقريــراً شــهرايً لرصــد هــذه االنتهــاكات وكنَّــا 

قــد أصــدران بتاريــخ 22/ أاير/ 2016 تقريــراً وثَّقنــا فيــه أبــرز االنتهــاكات حبــق الدفــاع املــدين الســوري منــذ أتسيســه. 
منــذ آذار/ 2013 حــى حلظــة إعــداد هــذا التقريــر قتلــت قــوات احللــف الســوري الروســي مــا اليقــل عــن 153  عنصــراً مــن 
عناصــر الدفــاع املــدين؛ كمــا ارتكبــت هــذه القــوات مــا اليقــل عــن 230 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز اتبعــة للدفــاع املــدين أو 
ســيارات خدميــة اتبعــة لــه وُتشــر هــذه اإلحصائيــات إىل املنهجيــة الــي تتبعهــا قــوات احللــف الســوري الروســي يف اســتهداف 

كــوادر ومرافــق الدفــاع املــدين.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.

http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A/
http://sn4hr.org/arabic/2016/05/22/6346/
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اثنياً: تفاصيل استهداف مركزي الدفاع املدين يف مدينة كفر زيتا:
ملخص: 

تتبــع مدينــة كفــر زيتــا حمافظــة محــاة وتبعــد عــن مدينــة محــاة حنــو 38كــم ابجتــاه الشــمال الغــريب، ســيطرت عليهــا فصائــل املعارضــة 
املســلحة يف هنايــة عــام 2012، وشــنَّت قــوات النظــام الســوري محــات عســكرية عديــدة علــى املدينــة كانــت الســبب الرئيــس يف 
نــزوح اآلالف مــن ســكاهنا، كان آخرهــا هنايــة شــباط/ 2017 حيــث كثَّفــت قــوات التحالــف الســوري الروســي مــن هجماهتــا 
علــى ريــف محــاة الشــمايل وريــف إدلــب اجلنــويب رّداً علــى تقــدُّم فصائــل املعارضــة املســلحة يف تلــك املناطــق، وتســببت هــذه احلملــة 
يف نــزوح مــا اليقــل عــن 5000 – 6000 نســمة مــن مدينــة كفــر زيتــا وحدهــا ويُقــدَّر عــدد الســكان حاليــاً مبــا اليقــل عــن 
1000 نســمة مازالــوا يف املدينــة وريفهــا يف حــن بلــغ عــدد الســكان مــا اليقــل عــن 25 ألــف نســمة يف بدايــة احلــراك الشــعيب 

حنــو الدميقراطيــة آذار/ 2011.  

ختضع املدينة حالياً لسيطرة مشرتكة بن فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام )جبهة النصرة سابقاً(. 
ُتيــط مبدينــة كفــر زيتــا عــدة قــرى مواليــة للنظــام الســوري تتمركــز فيهــا حواجــز عســكرية ورامجــات صواريــخ ومدفعيــة تســتهدف 
املدينــة: مدفعيــة قريــة بريديــج مــن الغــرب، مدفعيــة متمركــزة يف مدينــة حمــردة مــن جهــة اجلنــوب الغــريب، مدفعيــة متمركــزة يف جبــل 

زيــن العابديــن مــن اجلنــوب الشــرقي.

يوثِّــق التقريــر تنفيــَذ قــوات احللــف الروســي الســوري هجمــات ُمتكــررة يــوم الســبت 29/ نيســان/ 2017 علــى مركَزيــن اتبعــن 
ملنظمــة الدفــاع املــدين الســوري يف مدينــة كفــر زيتــا، مهــا املركــزان 107 و109، تســبَّب اهلجــوم يف مقتــل 9 أشــخاص بينهــم 8 

مــن عناصــر الدفــاع املــدين، إضافــة إىل دمــار كبــر يف مرافــق الدفــاع املــدين.
ويستعرض التقرير اهلجمات الي استهدفت ِفَرق اإلسعاف وعمَّال اإلنقاذ الذين قدموا إىل موقع اجملزرة النتشال الضحااي.
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منهجية التقرير:
قــام فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ابلتواصــل مــع عــدد مــن أهــايل املدينــة وشــهود العيــان وانجــن مــن احلــوادث، ومــع 
نشــطاء إعاميــن حمليــن وعناصــر مــن الدفــاع املــدين، وقاطعنــا هــذه الشــهادات مــع مــا عمَّمتــه املراصــد املوجــودة يف املدينــة ذلــك 
اليــوم وهــم مراقبــون يعملــون علــى التقــاط إشــارات الــرادار اخلاصــة ابلطائــرات وتتبُّــع املكاملــات بــن الطيــار والقاعــدة اجلويــة الــي 
أقلــع منهــا، هــذه املراصــد تعمــل عــادة علــى تعميــم خــر إقــاع الطائــرات احلربيــة مــن القواعــد العســكرية وتتبــع حركتهــا إلعــام 
الســكان يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وتذيرهــم بضــرورة االحتمــاء يف املاجــئ يف املناطــق الــي مــن 
املمكن أن تســتهدفها وتســتطيع املراصد متيِّيز الطران الذي يقلع من قاعدة محيميم العســكرية والي تُعتر مركزاً عســكرايً روســياً 

أو مــن قواعــد جويــة يف ريفــي محــاة ومحــص الــي تســتخدمها طائــرات النظــام الســوري.

مل نســتطع إســناد مســؤولية اهلجمــات بشــكل كامــل إىل النظــام الســوري أو الروســي نظــراً الســتخدام كا الطرفــن األســلحة 
والطائــرات ذاهتــا، إضافــة إىل إقــاع طائــرات روســية وســورية مــن مطــار محيميــم يف الاذقيــة ومطــار التيفــور يف محــص. 

حيتــوي هــذا التقريــر 11 روايــة، وقــد شــرحنا للشــهود اهلــدف مــن املقابــات، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات 
الي يُقدِّموهنا يف هذا التقرير دون أن نُقدَِّم أو نعرض عليهم أية حوافز، كما حاولت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان جتنيبهم 

ــر االنتهــاك، ومتَّ منــح ضمــاٍن بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم ُمســتعار.  معــاانة تذكُّ

أثبتــت التحقيقــات الــواردة يف هــذا التقريــر أنَّ املناطــق املســتهدفة كانــت عبــارة عــن مناطــق مدنيــة وال يوجــد فيهــا أيــة مراكــز 
عســكرية أو خمــازن أســلحة اتبعــة لفصائــل املعارضــة املســلحة أو التنظيمــات اإلســامية املتشــددة يف أثنــاء اهلجــوم أو حــى قبلــه 
كمــا أنــه مل يتــم توجيــه أي تذيــر مــن قبــل قــوات النظــام الســوري للمدنيــن قبيــل اهلجــوم كمــا يشــرتط القانــون الــدويل اإلنســاين. 

مــا ورَد يف هــذا التقريــر مُيثِّــل احلــد األدىن الــذي متكنــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال يشــمل 
احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنفســية.  

حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــورة والصــور الــي ُعرضــت علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي وأظهــرت 
مقاطــع مصــورة احلفــرة الــي ســببتها الصواريــخ شــديدة االنفجــار كمــا أظهــرت صــور أخــرى بقــااي ذخائــر عنقوديــة غــر منفجــرة 

مــن منــط PTAB-1M وصــوراً للحفــرة الــي تســببت هبــا الصواريــخ شــديدة االنفجــار.
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التفاصيل:
الســبت 29/ نيســان/ 2017 حنــو الســاعة 12:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات احللــف الســوري الروســي مــا 
اليقــل عــن صاروخــن شــديدي االنفجــار ُمســتهدفاً مركــز الدفــاع املــدين 107 مشــال مدينــة كفــر زيتــا -علــى الطريــق املــؤدي إىل 

قريــة تــل عــاس-؛ مــا تســبب يف مقتــل 8 مــن عناصــر الدفــاع املــدين.

بعــد اهلجــوم األول ســجلنا سلســلة مــن اهلجمــات املتتاليــة اســتمرت مــا اليقــل عــن 4 ســاعات اســتخدمت فيهــا قــوات احللــف 
الســوري الروســي ســاح اجلــو والرامجــات األرضيــة؛ ُمســتهدفة حميــط مركــز الدفــاع املــدين 107 وفــرق اإلســعاف وعناصــر الدفــاع 

املــدين الذيــن كانــوا يقومــون بعمليــات اإلنقــاذ:
- قرابــة الســاعة 12:30 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات احللــف الســوري الروســي عــدة صواريــخ يف حميــط مركــز الدفــاع 

املدين 107.
- بــن الســاعة 14:00 – 15:00 شــنَّ طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات احللــف الســوري الروســي غارتــن ابلصواريــخ يف 

حميــط مركــز الدفــاع املــدين 107. 
- قرابة الساعة 15:00 سجلنا استهداف قوات النظام السوري حميَط املركز ذاته مبا اليقل عن 6 قذائف مدفعية. 

- بــن الســاعة 15:30 – 16:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات احللــف الســوري الروســي صاروخــاً مــن منــط
RBK500  حيمــل ذخائــر مــن منــط PTAB-1M؛ مــا أدى إىل مقتــل املســعف حســن حممــد عرفــات، إضافــة إىل تضــرر 

يف آليــات الدفــاع املــدين الــي كانــت تســتعملها فــرق اإلنقــاذ يف عمليــات رفــع األنقــاض وانتشــال الضحــااي.

تســببت اهلجمــات املتكــررة الــي تلــت تدمــر مركــز الدفــاع املــدين يف إعاقــة عمليــات اإلســعاف وانتشــال الضحــااي، حيــث اضطــر 
عمــال اإلنقــاذ إىل العمــل بشــكل ُمتقطــع نتيجــة الغــارات اجلويــة وقذائــف املدفعيــة الــي اســتهدفت املوقــع ذاتــه، كمــا تســببت 
يف مقتــل أحــد املســعفن؛ مــا ُيشــر بشــكل واضــح إىل نيَّــة قــوات احللــف الســوري الروســي إيقــاَع حجــم أكــر مــن الضــرر املــادي 

واخلســائر البشــرية. 

وقــد تعــرَّض مركــز الدفــاع املــدين 109 بــن الســاعة 19:30 و20:30 الســتهداف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع للنظــام الســوري؛ 
مــا أدى إىل تضــرر يف بنائــه وهــو مركــز متخصــص يف إزالــة خملفــات األســلحة.

وأصــدرت منظمــة الدفــاع املــدين الســوري بيــاانً حــول مقتــل العناصــر الثمانيــة وأشــارت إىل اســتهداف مقاتــات النظــام الســوري 
ملركــزي الدفــاع107 ،109 

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0QVhQX002dkpOYlk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0QVhQX002dkpOYlk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0a0tLdVlnRzhBYzA/view
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وصــف لنــا الشــهود وعناصــر الدفــاع املــدين واإلعاميــون الذيــن زاروا موقــع اهلجــوم بنــاَء املركــز 107 املكــوَّن مــن غرفتــن ومغــارة 
تــت األرض يصــل بينهمــا درج، املغــارة ذات البنــاء احملصــن تســتعمل ملجــًأ أثنــاء القصــف، وعلــى الرغــم مــن البنــاء احملصــن هلــا 
فقــد تدمــرت كليــاً يف الغــارة األوىل وقتــل كل مــن كان فيهــا، ويبــدو أنَّ قــوات احللــف الروســي الســوري  اســتخدمت صواريــخ 
شــديدة االنفجــار أو صواريــخ خارقــة للخرســانة وهــذا يتَّســق مــع الدمــار الــذي تســبَّبت بــه ومــع أقــوال الشــهود، وقــد أشــارت 
جلنــة التحقيــق الدوليــة يف تقريرهــا املاضــي الصــادر يف شــباط/ 2017 عــن اســتخدام هــذا النــوع مــن  الصواريــخ عــدة مــرات يف 

اجلــزء الشــرقي مــن حلــب.

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/026/64/PDF/G1702664.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/026/64/PDF/G1702664.pdf?OpenElement
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TDRsNUZPbUJOaEk/view
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ــد  ثنــا مــع 5 مــن عمــال املراصــد الذيــن كانــوا يقومــون برصــد الطائــرات يف مطــارات ريــف محــاة وريــف محــص ومحيميــم، أكَّ تدَّ
أربعــة منهــم إقــاع طائــرات اثبتــة اجلنــاح مــن مطــار محيميــم قُبيــل هجــوم كفــر زيتــا األول ورجَّحــوا أهنــا املســؤولة عــن اســتهداف 
مركــز الدفــاع املــدين، يف حــن أن مرصــداً آخــر قــال أنــه اســتطاع رصــد طائــرة مــن مطــار التيفــور يف ريــف محــص  قرابــة الســاعة 

11:32 ورجــح أهنــا املســؤولة عــن الغــارة األوىل الــي اســتهدفت املركــز. 
فيما أمجع اخلمســة على رصدهم لطائرات روســية وســورية طوال الوقت الذي حصل فيه اهلجوم أي منذ قرابة الســاعة11:45  

 SU-34، SU-24 ،MIG-23 حى الساعة 15:30 وذكروا عدة أنواع للطائرات منها طراز
كانــت الســماء طيلــة مــدة اهلجــوم تــت ســيطرة كل مــن القــوات الروســية والســورية؛ ونظــراً لتنفيــذ هــذه القــوات عشــرات الغــارات 

اجلويــة مل نســتطع إســناد املســؤولية إىل جهــة بعينهــا يف كل غــارة علــى حــدة.
زوَّدان أحــد عناصــر الدفــاع املــدين يف حمافظــة محــاة مبقطــع مصــوَّر يزعــم أنــه التقطــه يف مدينــة كفــر زيتــا يــوم 29/ 4/ 2017 

يُظهــر تليــق طائــرة اثبتــة اجلنــاح نعتقــد أهنــا روســية.

قال حممد احملمد1  وهو مدير مركز الدفاع املدين 109 يف حديث مع الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان أنه مسع تعميماً أطلقه 
املرصــد عــن تليــق طــران اثبــت اجلنــاح يف أجــواء مدينــة كفــر زيتــا أقلــع مــن مطــار محيميــم وتنفيــذه غارتــن بينهمــا 10 دقائــق 
ــه إىل مــكان القصــف ووصــَف لنــا الدمــار والضــرر الــذي حلــق آبليــات الدفــاع املــدين وحالــة الذعــر يف  اســتهدفتا املركــز 107، توجَّ
صفــوف عمــال اإلنقــاذ: “أخــرين أحــد العناصــر ممَّــن كانــوا داخــل املركــز حلظــة وقــوع اهلجــوم أنَّ زمــاءه اختبــؤوا يف املغــارة 
قُبيــل اهلجــوم خوفــاً مــن اســتهدافهم، لكــنَّ هــذه املغــارة اهنــارت ابلكامــل نتيجــة القصــف، حاولنــا انتشــال الضحــااي ورفــع 
األنقــاض، لكــن غــارات جديــدة حنــو الســاعة 12:30 اســتهدفت أحيــاء ســكنية يف املدينــة حتيــط ابملركــز أعاقــت عملنــا 

ومنعتنــا مــن تشــغيل اآلليــات؛ مــا جعــل عمليــة انتشــال الضحــااي أكثــر صعوبــة”. 

قــال حممــد أنَّ اهلجمــات اســتمرَّت عــدة ســاعات، ويبــدو أنَّ طائــرات االســتطاع كانــت ُتــدد األهــداف لتقــوم الطائــرات بتنفيــذ 
هجماهتــا علــى مركــز الدفــاع وحميطــه وكذلــك مدفعيــة النظــام الســوري، وجــاء يف روايتــه أهنــم توقفــوا عــن العمــل عــدة مــرات نتيجــة 
االســتهدافات املتكــررة: “حنــو الســاعة 15:30 نفَّــذت طائــرات اثبتــة اجلنــاح ثــاث غــارات ابلذخائــر العنقوديــة قــرب 
املركــز تــويف علــى إثرهــا حســن عرفــات أحــد العاملــن يف املنظومــة الطبيــة التابعــة ملديريــة صحــة محــاة، اســتمر عملنــا حــى 
غــروب الشــمس وكنــا قــد اســتطعنا ســحب 5 جثــث مــن زمائنــا يف الدفــاع واتبعنــا صباحــاً يف اليــوم التــايل خوفــاً مــن متابعــة 

العمــل ليــًا واســُتهدفنا مــن قبــل الطــران احلــريب”.

https://www.youtube.com/watch?v=80cuDb9d03g&feature=youtu.be
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أخــران حممــد أنَّ املركــز 109 تعــرَّض لاســتهداف يف اليــوم ذاتــه، وقــال أن األضــرار ماديــة فقــط ألن املركــز مت إخــاؤه قبــل اهلجــوم 
ــباً من اســتهدافه. بعدة أايم تسُّ

قال أبو هشــام احلموي2  -انشــط إعامي حملي- أنه شــاهد الطائرة الي اســتهدفت مركز الدفاع املدين حن كان يف بلدة اهلبيط 
اجملــاورة، وصفهــا أبهنــا كانــت طائــرة بلــون أبيــض أو أزرق فاتــح وجــاء تعميــم املرصــد ليؤكــد لــه أهنــا روســية: “لقــد اســتهدف أحــد 
الصواريــخ مغــارة احتمــى فيهــا عناصــر الدفــاع املــدين، لكنهــم دفنــوا مجيعــاً حتــت أنقاضهــا، تناوبــت عــدة طائــرات حربيــة علــى 
اســتهداف املركــز وحميطــهSU-25  وMIG-23 وحنــو الســاعة الثالثــة عصــراً تكــرَّر القصــف ونفــذَّت طائــرات روســية 

غــارة بصــاروخ، بينمــا نفَّــذت طائــرة ســورية غــارة ابألســلحة العنقوديــة”.
ذَكــَر أبــو هشــام وصفــاً للصــاروخ الــذي قصفتــه الطائــرة الروســية وقــال أنــه “ارجتاجــي” وذلــك ألنــه دمَّــر املغــارة احملصنــة بشــكل 

كبــر حســب زعمــه.

وقــد وثقنــا اســتخدام طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع للحلــف الســوري الروســي ذخائــر عنقوديــة مضــادة للــدروع، وأظهــرت صــور زوَّدان 
PTAB-1M حُممَّلــة بذخائــر مــن منــط RBK500 هبــا أحــد عناصــر الدفــاع املــدين حاضنــة مــن منــط

ذيــل حاضنــة مــن منــط RBK500 حُممَّلــة بذخائــر مــن منــط PTAB-1M عثــر عليهــا يف مدينــة كفــر زيتــا بعــد هجــوم 
جــوي روســي ســوري يف 29/ 4/ 2017 

2  تواصلنا معه عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 30 نيسان 2017

1  تواصلنا معه عر تطبيق واتساب 30 نيسان 2017 

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0M3V1aThxYTc0OFE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0akdKdm9DN1JBTDQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZWpnOUw4ejVIbkU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZWpnOUw4ejVIbkU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cWJnTndwZm8xeUk/view
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أخــران الناشــط اإلعامــي هــادي عبــد هللا3  أنــه زار موقــع اهلجــوم بعــد عــدة ســاعات ووصــَف حفــرة ارتطــام أحــد الصواريــخ 
ابلقــرب مــن املركــز، وحــدَّد ُعمقهــا بـــ 3 إىل 4 أمتــار، وقــال أن ســياَريت إســعاف وجرافــة ودراجــات انريــة قــد تضــرَّرت بفعــل 
القصــف، وتعــرَّض هــادي مــع الطاقــم اإلعامــي املرافــق لــه لغــارة جويــة بعــد دقائــق مــن وصولــه إىل موقــع احلادثــة: “مبجــرد اقرتابنــا 
مــن املــكان ألقــت الطائــرات صواريــخ عنقوديــة انفجــرت هــذه الذخائــر فــوق رؤوســنا وأصيــَب أحــد املدنيــن، كمــا إنَّــي 

شــهدت غارتــن عنــد وصــويل إىل املدينــة أعتقــد أهنــا قريبــة مــن موقــع املركــز”.
قال هادي إنه مل يشاهد أي مظاهر عسكرية ابلقرب من موقع مركز الدفاع ومل جيد أي مقاتل من املعارضة.

صــورة ُملتقطــة مــن مقطــع مصــور زوَّدان بــه هــادي ُتظهــر احلفــرة الــي خلَّفهــا القصــف والــي تــراوح عمقهــا بــن 3 إىل 4 أمتــار 
حبســب رواايت الشــهود 

ذخائــر صغــرة غــر منفجــرة مــن منــط PTAB-1M ُعثِــَر عليهــا يف مدينــة كفــر زيتــا بعــد هجــوم جــوي روســي ســوري يف 
2017 /4 /29

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZnhvZmF0cF9DRUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UHE2bS1yMUN3bXc/view
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منــاف الصــاحل4  وهــو مديــر الدفــاع املــدين يف مدينــة اللطامنــة -تبعــد عــن مدينــة كفــر زيتــا قرابــة 6كــم- كان ابلقــرب مــن موقــع 
اهلجــوم حلظــة وقوعــه وشــارك يف عمليــة انتشــال الضحــااي: “بعــد تنفيــذ الغــارات اقرتبــت مــن بنــاء املركــز وعلمــت أنَّ 8 مــن 
زمائــي دفنــوا يف املغــارة بعــد اســتهدافها بشــكل مباشــر أبحــد الصواريــخ، رفعنــا األنقــاض وانتشــلنا أشــاء 5 ُجثــث مــن 
زمائنــا، طــوال مــدة عملنــا كانــت الطائــرات ال تُغــادر الســماء واســتهدفتنا غــارات بصواريــخ عنقوديــة وقذائــف مدفعيــة”.

4 تواصلنا معه عر تطبيق واتساب 30 نيسان 2017 
3  تواصلنا معه عر تطبيق واتساب 30 نيسان 2017 

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0M0pvSFNQdWFzOTA/view
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قــال ُمنــاف أنــه شــاهد طائرتــن روســيتن قصفــت إحدامهــا عــدة صواريــخ قبيــل اهلجــوم بعــدة دقائــق، وأنــه مســع تعميــم املرصــد 
بعــد ذلــك عــن إقــاع طائــرة روســية مــن مطــار محيميــم ابجتــاه مدينــة كفــر زيتــا، كمــا أخــران منــاف أن مراكــز الدفــاع املــدين يف 
حمافظــة محــاة ابتــت هدفــاً لقــوات النظــام وروســيا وأن مركــز اللطامنــة الــذي يُديــره متَّ نقلــه إىل املركــز 107 يف كفــر زيتــا بعــد تعرُّضــه 

للقصــف عــدة مــرات يف نيســان/ 2017.

قــدَّم أبــو حممــد5  وهــو مديــر القطــاع الشــمايل يف منظمــة الدفــاع املــدين شــهادته عــن احلادثــة، وهــو الــذي زار موقــع اهلجــوم بعــد 
قرابــة ســاعة مــن الزمــن، ووصــف الدمــار الــذي أصــاب مبــى مركــز الدفــاع املــدين 107 وذكــر أن صاروخــن ارجتاجيَــن دمــرا املغــارة 
بشــكل كامــل وقــال إنَّ 3 غــارات علــى األقــل و8 قذائــف مدفعيــة اســتهدفتهم عنــد عمليــة انتشــال الضحــااي الــي اســتمرت عــدة 
ــرات مل تغــادر الســماء ومل يكــن مبقــدوران  ــا علــى انتشــال الضحــااي وحنــن خائفــون مرتقبــون، الطائ ســاعات: “لــدى عملن

متيِّيــز الطــران الروســي مــن الســوري”.

ويف مقابلــة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد حممــد محــادة6  مديــر املكتــب اإلعامــي ملديريــة الدفــاع املــدين يف محــاة 
ــه إىل موقــع احلادثــة قــال إن طائــرة اثبتــة اجلنــاح أغــارت ابلذخائــر العنقوديــة يف حميــط مركــز الدفــاع املــدين 107 أثنــاء  الــذي توجَّ
عمليــة انتشــال الضحــااي: “وصلــت بعــد الغــارات األوىل الــي أودت حبيــاة زمائــي، شــاهدت يــداً مبتــورة ألحدهــم وأشــاء 

ممزقــة لشــهيد آخــر، كان املشــهد مؤملــاً للغايــة”.
زوَّدان حممد مبقطع مصور صوَّره بنفسه يُظهر عناصر للدفاع املدين أثناء انتشاهلم الضحااي من تت األنقاض 

6 تواصلنا معه عر تطبيق واتساب 2 أاير 2017 

5 تواصلنا معه عر تطبيق واتساب 30 نيسان 2017 

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=963&token=XlFZn2hr69qwmANMVPHDbbpOPw7mWEfJ
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اثلثاً: املرفقات:
أمساء الضحااي

أظهرت عدة صور ضحااي من عناصر الدفاع املدين بعد انتشاهلم من تت األنقاض
وأظهرت صور أخرى عملية انتشال الضحااي بعد القصف الذي تعرَّض له مركز الدفاع املدين 107

أحد ضحااي الدفاع املدين الذين قضوا بعد هجوم جوي روسي سوري يف مدينة كفر زيتا 29/ 4/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ck9pNUtTWUpvMkU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cG9FZjZpSFBwTVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0QVhQX002dkpOYlk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eElJcFNaQXFoWW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eE8tYVdOV29jMEE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0QURPd0JCbUhSbDQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0T0xLaU5JOFZTS2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Y3JLN09vMFFBX28/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VUxVaTk3NWFLSWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cllLdkdsTEg0eDg/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bU5UUDlMbG5nZ0U/view
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رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:   
االستنتاجات القانونية:

1. حبســب القانــون الــدويل اإلنســاين تُعتــر اهلجمــات العشــوائية أو املتعمــدة أو الغــر متناســبة، هجمــات غــر مشــروعة، وإن 
اعتــداء القــوات احلكوميــة والروســية علــى مقــرات وآليــات الدفــاع املــدين هلــو اســتخفاف صــارخ أبدىن معايــر القانــون الــدويل 

اإلنســاين، وُيشــكل جرائــم حــرب متكــررة.
2. خرقت قوات احللف السوري/ الروسي بشكل ال يقبل التشكيك قراَري جملس األمن رقم 2139 و2254 القاضَين بوقف 

اهلجمات العشوائية، وأيضاً انتهكت عر جرمية القتل العمد املادة الثامنة من قانون روما األساسي؛ ما ُيشكل جرائم حرب.
3. نؤكــد علــى أن القصــف الــوارد يف التقريــر قــد اســتهدف أفــراداً مدنيــن عــزل، وابلتــايل فــإن قــوات احللــف الســوري الروســي 
انتهكــت أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلــق يف احليــاة. إضافــة إىل أهنــا ارتكبــت يف ظــلِّ نــزاع مســلح غــر 

دويل فهــي ترقــى إىل جرميــة حــرب، وقــد توفَّــرت فيهــا األركان كافــة.
4. إنَّ اهلجمــات الــواردة يف التقريــر، الــي قــام هبــا احللــف الســوري الروســي تُعتــر مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين الــدويل العــريف، 

ــه إىل هــدف عســكري حمــدد. ذلــك أن القذائــف قــد أُطلقــت علــى مناطــق مأهولــة ابلســكان ومل توجَّ
5. إن عمليــات القصــف، قــد تســببت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف 
إحلــاق الضَّــرر الكبــر ابألعيــان املدنيــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً تمــل علــى االعتقــاد أبنَّ الضَّــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن 

ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.

التوصيات:
إىل جملس األمن:

• يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القــرار رقــم 2139 وال يوجــد التزامــات بوقــف عمليــات 
القصــف العشــوائي، وجيــب أن يلتــزم هبــا مجيــع أطــراف النــزاع، إىل جانــب االلتــزام بقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين.

• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــن، مبــا فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت تورطــه 
ابرتــكاب جرائــم حرب.

• إحــال األمــن والســام وتطبيــق مبــدأ مســؤولية محايــة املدنيــن، حلفــظ أرواح الســورين وتراثهــم وفنوهنــم مــن الدمــار والنهــب 
والتخريــب. 

• توســيع العقــوابت لتشــمل النظــام الســوري الروســي واإليــراين املتورطــن بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد 
اإلنســانية ضــد الشــعب الســوري.
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إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
على املفوضية الســامية أن تُقدم تقريراً إىل جملس حقوق اإلنســان وغره من هيئات األمم املتحدة عن هذه اجملزرة تديداً، واجملازر 

الي ســبقتها ابعتبارها عامة صارخة يف ظلِّ جمازر يومية متفرقة أقل حجماً، وحماولة تنفيذ التوصيات الواردة يف هذا التقرير.

إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظلِّ انقســام جملس األمن وشــلله الكامل، يتوجب التحرك على املســتوى الوطين واإلقليمي إلقامة تالفات لدعم الشــعب 
الســوري، ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزايدة جرعــات الدعــم املقدمــة علــى الصعيــد 
اإلغاثــي. والســعي إىل مارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة، يف حماكمــات عادلــة جلميــع 

األشــخاص املتورطــن.

• دعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــراراً وتكــراراً يف عشــرات الدراســات والتقاريــر وابعتبارهــا عضــو يف التحالــف الــدويل، 
إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )ICRtoP(، وقــد مت اســتنفاذ اخلطــوات السياســية عــر اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة 
 ،)R2P( الســيد كــويف عنــان، وابلتــايل البــد بعــد تلــك الفــرتة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة

الــذي أقرتــه اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، ومــازال جملــس األمــن يعرقــل محايــة املدنيــن يف ســوراي.
• جتديد الضغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

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

إىل االحتاد األورويب والوالايت املتحدة األمريكية:
دعــم اآلليــة الدوليــة احملايــدة املنشــأة بقــرار اجلمعيــة العامــة رقــم 71/248 الصــادر يف 21/ كانــون األول/ 2016 وفتــح حماكــم 

الــدول احملليــة الــي لديهــا مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة، وماحقــة جرائــم احلــرب املرتكبــة يف ســوراي.

شكر وعزاء
خالــص الشــكر والعــزاء جلميــع األهــايل والنشــطاء احملليــن وخاصــة عناصــر منظمــة الدفــاع املــدين الذيــن أغنــت مســامهاهتم هــذا 

التقريــر بشــكل فعــال.
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