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اجلمعة 30 أيلول 2016

حمتوايت التقرير: 
أواًل: املقدمة واملنهجية

اثنياً: امللخص التنفيذي 
تقارير  يف  ترد  مل  تفاصيل  اثلثاً: 

سابقة
رابعاً: االستنتاجات والتوصيات 

شكر وعزاء

حصاد عام ألبرز انتهاكات حقوق اإلنسان من قبل القوات الروسية
قتلت 3264 بينهم 911 طفاًل و619 سيدة

أواًل: املقدمة:
بعد أن أعلنت روسيا تدخل قواهتا الربية والبحرية واجلوية بشكل رمسي إىل جانب النظام 
احلاكم يف سوراي يف 30/ أيلول/ 2015، بدأان يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 
برصد انتهاكات تلك القوات بشكل مستقل عن بقية أطراف النزاع، ومع هناية عام 
من التدخل الروسي يف سوراي بلغ عدد التقارير اليت أصدرانها 22 تقريراً، سجلنا فيها 
معظم احلوادث واالنتهاكات اليت قامت هبا القوات الروسية، حيث قمنا بعملية حتديث 

مستمرة على مدار العام.

جيب أن نشري إىل أنه على الرغم من أن عام التدخل الروسي قد شهد اتفاقيتني لوقف 
 /12 2016 والثانية يف  27/ شباط/  العدائية، وبرعاية روسية، األوىل يف  األعمال 
أيلول/ 2016، إال أنَّ القوات الروسية خرقت بنود االتفاقيتني بشكل موثق لدينا يف 

عدة تقارير أصدرانها عن رصد خروقات األعمال العدائية.
قرابة  استمر  األوىل،  االتفاقية  بعد  الروسية  اهلجمات  وترية  يف  اخنفاضاً  الحظنا  وقد 
الروسي يف 14/ آذار انسحاب قسم من  النظام  شهر كامل، وخباصة بعد أن أعلن 
قواته من سوراي، لكن تلك القوات عادت يف هناية آذار للتصعيد تدرجيياً، والرتكاب 
اجملازر وعمليات القصف العشوائي واملتعمد على األحياء السكنية، لتعود وترية القصف 
تدرجيياً إىل ماكانت عليه قبل بيان وقف األعمال العدائية، ولينهار البيان بشكل كامل 

يف هناية متوز 2016.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
إعالميا  السورية،  الثورة  الندالع  األول  اليوم  منذ  السوري  النظام  روسيا  »ساندت 
ودبلوماسياً وقدمت له أربعة فيتو، األول منها كان يف تشرين الثاين/ 2011 واألخري 
يف عام 2014، منعت إحالة امللف السوري إىل احملكمة اجلنائية الدولية، وأمَّنت له 
حصانة كاملة عن جرائمه ضد اإلنسانية اليت مارسها حبق الشعب السوري، وغطَّت 
على مجيع انتهاكاته الصارخة لكافة قرارات جملس األمن الصادرة عن سوراي بعد عام 
2011، لكن مجيع ماذكر يف جانب، وبعد 30/ أيلول/ 2015 أمر خمتلف متاماً، 
ودمرت  وقتلت  السوري  الشعب  والبحرية  واجلوية  الربية  قواهتا  هامجت  عندما  وذلك 
وارتكبت جرائم حرب، وبناء على حجم اجلرائم اليت سجلناها، فمعظم الشعب السوري 

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

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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يعترب روسيا عدواً مباشراً، اليقبل حبال من األحوال أن تكون يف الوقت ذاته راعية لعملية السالم، كما لن تكون مصاحلها 
واستثماراهتا بعيدة األمد يف مأمن من االنتقام وردود األفعال، ما مل تُغري روسيا هنجها بشكل كامل، وتسحب قواهتا، وتعتذر 

عن اجلرائم، وتُعوِّض الضحااي ومجيع املراكز اليت قصفتها«.

ُيثل هذا التقرير حتديثًا النتهاكات حدثت بعد آخر تقارير أصدرانها، ومتكنا من احلصول على شهادات حلوادث سابقة، 
نوردها يف هذا التقرير، كما يشمل حصيلة عام كامل ألبرز االنتهاكات اليت قامت هبا القوات الروسية.

رصد فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان هذه احلوادث واهلجمات اجلديدة ضمن سياق عمليات املراقبة والتوثيق اليومية، 
وقمنا مبتابعتها والتحدث مع انجني من اهلجمات أو مع أقرابء للضحااي أو مع شهود عيان على احلوادث، وسنستعرض 10 

رواايت خاصة هبذه احلوادث.
 كما قمنا مبراجعة الصور والفيديوهات اليت وردتنا وحتققنا من صدقيتها، حيث أظهرت هذه الصور حجم الدمار الكبري الذي 
تسببت به الغارات الروسية، كما حصلنا على صور ملخلفات وذخائر عنقودية وخملفات ألسلحة حارقة استخدمتها قوات 

نعتقد أهنا روسية، وحنتفظ بنسخ من مجيع مقاطع الفيديو والصور املذكورة يف هذا التقرير.
كما أثبتت التحقيقات الواردة يف هذا التقرير أن املناطق املستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية واليوجد فيها أي مراكز 

عسكرية أو خمازن أسلحة اتبعة لفصائل املعارضة املسلحة أو التنظيمات اإلسالمية املتشددة خالل اهلجوم أو حىت قبله.

ما ورَد يف هذا التقرير ُيثل احلد األدىن الذي متكنا من توثيقه من حجم وخطورة االنتهاك الذي حصل، كما ال يشمل احلديُث 
األبعاَد االجتماعية واالقتصادية والنفسية.

اثنياً: امللخص التنفيذي:
يشمل التقرير حصاد اهلجمات والعمليات العسكرية اليت نفذهتا قوات نعتقد أهنا روسية بني 30/ أيلول/ 2015 حىت 29/ 
أيلول/ 2016 وقد استعرضنا فيه أبرز احلوادث اليت متكنا من توثيقها سواء يف املنطقة اخلاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة أو 
مناطق سيطرة تنظيم داعش وُيشكل التقرير مع التقارير الـ 22 املاضية حصيلة موسعة ودقيقة للهجمات الروسية على املواقع 

املدنية يف سوراي.
ألف: اجملازر وغريها من أعمال القتل غري املشروع: سجلنا مقتل3264  مدنياً، بينهم 911 طفاًل، و619 سيدة كما سجلنا 

ما اليقل عن 169 جمزرة.
ابء: استهداف املراكز احليوية املدنية: سجلنا ما اليقل عن 417 مركزاً حيوايً مدنياً 

جيم: استخدام الذخائر العنقودية: سجلنا ما اليقل عن 147 هجمة 
دال: استخدام األسلحة احلارقة: سجلنا ما اليقل عن 48 هجمة 

هاء: استهداف الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين: سجلنا مقتل 32 شخصاً من الكوادر الطبية، بينهم 7 سيدات، و11 
شخصاً من الدفاع املدين 

واو: استهداف الكوادر اإلعالمية: سجلنا مقتل 12 شخصًا
زاي: النزوح والتشريد القسري: سجلنا نزوح ما اليقل عن 59 ألف شخص 
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اثلثاً: التفاصيل: 

ألف: اجملازر وغريها من أعمال القتل غري املشروع:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل3264  مدنياً، بينهم911  طفاًل، و619 سيدة يف هجمات نعتقد أهنا روسية، 

كما سجلنا ارتكاب هذه القوات ما اليقل عن 169 جمزرة.
الثالاثء 3/ تشرين الثاين/ 2015 قصفت طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية ابلصواريخ مدينة الرقة، اخلاضعة لسيطرة تنظيم 

داعش، ما أدى إىل مقتل 32 شخصاً، بينهم سيدة وطفل، وجرح ما اليقل عن 50 آخرين.

اجلمعة 18/ كانون األول/ 2015 قصفت طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية ابلصواريخ مدينة جسر الشغور بريف 
حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 15 شخصاً، من عائلة واحدة )8 أطفال، و7 

سيدات(.
حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد دريد الباش –عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك-، أحد 

إعالميي منظمة الدفاع املدين توجه إىل مكان القصف وأفادان مبشاهدته:
»بدأ القصف ظهراً بصاروخ استهدف أحد املنازل يف احلارة الشمالية للمدينة، كان املنزل يشهد حتضريات 
زفاف عندما قصفته الطائرة الروسية اليت قتلت العروس أيضاً، بقيت فرق الدفاع املدين تنتشل الضحااي مدة 
يومني من حتت األنقاض. من بني الضحااي الذين انتشلناهم جنني بعمر 8 أشهر وطفلة صغرية مل يبَق من 
فضغط  للغاية  مؤملة  املشاهد  كانت  نصف جسدها،  فقدت  امرأة  جثة  انتشلنا  كما  الرأس،  إال  جسدها 
االنفجار حوَّل الضحااي إىل أشالء، كما جعلها تتناثر على مسافة واسعة، جنا من القصف 7 أشخاص فقط، 
3 منهم توفوا بعد نقلهم إىل املشفى، أما األربعة البقية كانوا سيدة وأطفاهلا الثالثة، مل ُيصابوا إال جبروح خفيفة.

املنطقة اليت استهدفها القصف منطقة مدنية ال وجود فيها ألي مسلح، إن مدينتنا تتعرض لإلابدة حبجة وجود 
اجليش احلر علماً أن مجيع مراكزهم تقع خارج املدينة«.
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اجلمعة 25/ كانون األول/ 2015 قصفت طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية ابلصواريخ منزاًل يف منطقة سيجراز يف 
مدينة اعزاز بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 6 أشخاص من عائلة 

واحدة، بينهم طفالن، و3 سيدات، ودمار املنزل بشكل شبه كامل.
حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد بكري درابلة صاحب بقالية يف املنطقة، كان شاهداً على القصف وأخربان 

بروايته:
»إن العائلة اليت قضت ابلقصف نزحت من بلدة البل اليت ُتشكُِّل خطَّ مواجهة بني تنظيم داعش وفصائل 

املعارضة، لكن القوات الروسية استهدفتهم يف اعزاز وقتلتهم مجيعاً.
حصل االستهداف بصاروخني من طائرة روسية علمت ذلك من هول االنفجار وشدة الدمار الذي سببه 
القصف، صاروخان دمرا املنزل بشكل كامل كما تضرر مبىن املشفى الوطين الذي يقع يف املنطقة نفسها«. 

السبت 16/كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية صاروخاً على احلي الشرقي لبلدة فيلون يف 
حمافظة إدلب اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام، ما أدى إىل مقتل 11 شخصاً، 

بينهم 8 أطفال، و3 سيدات، كما أدى إىل دمار شبه كامل يف 3 منازل، وأضرار جزئية يف منازل أخرى.

حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد أبو جالل السعيد، أحد شهود العيان، وأخربان بروايته:
»كانت الساعة قرابة 15:00 عندما سقط الصاروخ على بُعد أقلَّ من 300م عين، سقط وسط منطقة 
سكنية ابلقرب من 3 نساء ُكنَّ جيلسَن ابلقرب من أطفاهلن، قُتَل حلظتها 13 شخصاً، حتوَّلوا إىل أشالء، 
مجيعهم نساء وأطفال، وتدمَّرت واجهات 3 منازل وحمل جتاري، وتصدَّعت جدران البيوت احمليطة وسقط 
زجاج النوافذ، كانت هذه الغارة على احلي الشرقي على بعد قرابة 200 عن مدرسة فليون املختلطة االبتدائية. 
استطعت حتديد هوية الطريان عرب قبضة أمحلها يُعلن عربها اجليش احلر عن إقالع الطائرات احلربية، وكان 
املرصد قد عمَّم عن إقالع طريان روسي من مطار محيميم، كما أن الطائرة اليت قصفت كان حُتلِّق على ارتفاع 

عاٍل وهذا ما ُييِّز الطريان الروسي«. 
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األبعاء 20/كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية صاروخني وسط بلدة حزانو إبدلب، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل 7 أشخاص، بينهم 3 أطفال، كما أدى إىل دمار 3 منازل وحمّلني جتارَيني 

بشكل شبه كامل.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد حممد حيىي إعالمي يف منظمة الدفاع املدين يف قطاع كلّلي، الذي توجه 
إىل مكان احلادثة وأفادان بروايته:

»قرابة الساعة 14:30 مسعت صوت انفجار صاروخني، مث مسعت صوت حتليق الطائرة وعمَّمت مراصد 
اجليش احلر عن حتليق طريان روسي يف املنطقة، توجهت مع فريق للدفاع املدين إىل مكان القصف عند الطريق 

الذي يصل أوتسرتاد ابب اهلوى مبدينة معرة مصرين، هذا الطريق يقسم بلدة حزانو إىل قسمني.
تدمَّرت اسرتاحة لبيع املشروابت نتيجة القصف وعلق حتت أنقاضها 3 أشخاص استطعنا إخراجهم أحياء 
واحلمد هلل، لكن عائلة كاملة قضت يف أحد املنازل الذي تدمَّر نتيجة القصف، كانوا 4 أطفال وسيدتني 
ورجل، كما قُتل شخص آخر داخل حمل لبيع احملروقات، أحصيت 3 منازل مدمرة نتيجة القصف وعدداً 
من السيارات اليت كانت تعرب الطريق، إن املنطقة املستهدفة خالية من أي جتمعات عسكرية تتبع للمعارضة 

أو ألي تنظيم مسلح«.

مقطع فيديو يُظهر آاثر الدمار بعد هجوم نعتقد أنه روسي على بلدة حزانو 
مقطع فيديو يظهر انتشال طفلة من حتت األنقاض بعد هجوم نعتقد أنه روسي على بلدة حزانو

صور تظهر آاثر الدمار بعد هجوم نعتقد أنه روسي على بلدة حزانو

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/_VLeu3jK_v8
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=379&token=iat3du6How6oqnafD0Tt78vPv5CJHa4Q
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cF9RVTIxaUxGOG8/view


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 8

األربعاء 20/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية 4 صواريخ على خيمة عزاء يف قرية 
شقرا بريف حمافظة دير الزور الغريب، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل 8 أشخاص، وإصابة قرابة 15 آخرين 

جبراح.

الثالاثء 16/ شباط/ 2016 قصفت طائرات حربية اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية مبا اليقل عن 4 صواريخ الفرن اآليل يف 
مدينة الشدادي الواقعة يف ريف احلسكة اجلنويب واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل مقتل 20 شخصاً، بينهم 4 

أطفال وسيدة، وإصابة قرابة 20 آخرين جبراح.

اجلمعة 27/ أاير/ 2016 قصفت طائرات حربية اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية ابلصواريخ مبىن فرن اخلبز اآليل يف مدينة 
حريتان بريف حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل 11 شخصاً دفعة واحدة، بينهم 

طفل.

الثالاثء 28/ حزيران/ 2016 قصفت طائرات حربية اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية عدة صواريخ استهدفت األحياء اجلنوبية 
من بلدة اخلفسة بريف حلب الشرقي اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ تسبب القصف يف مقتل 7 أشخاص  بينهم طفالن 

وسيدة.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع أحد سكان بلدة اخلفسة –رفض الكشف هن هويته-، الذي زار مكان احلادثة 

وأخربان بروايته:

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=502&token=ZO0XqkRfYthUbpzXy8c2W7c4Q7LpM3kC
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQ3Q5YXdoWmd5WTg/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=503&token=tyAXRhaUSIyKVnDoLxO62UuIJvm5gRmz
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=503&token=tyAXRhaUSIyKVnDoLxO62UuIJvm5gRmz
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPeDFXM2UyRXlrdVU/view
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPd1cyRzh1ZnRaQVU
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZGNTcXN6YUJZQlE/view
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»عند السحور قرابة الساعة 3:00 مسعنا صوت صفري صاروخ يهوي بسرعة ومل نستطع حتديد موقعه ولكنه 
أحدث صوت انفجار ضخم وظلَّ الطريان الروسي حُيلِّق يف املنطقة، مل نستطع الذهاب إىل مكان القصف 

وال إىل املسجد ألداء الصالة.
بعد عدة ساعات ذهبت إىل مكان سقوط الصاروخ، كان قد استهدف منزاًل لعائلة أمحد احلسني الذي يقع 
ابلقرب من مقربة البلدة وهو انزح من بلدة السفرية، قضى مع عائلته وتدمر املنزل على رؤسهم، كان الدمار 
كبرياً جداً وكأنه مسح املنزل عن الوجود، الُمربر الستهداف املنزل فهو بعيد جداً عن أي مقر عسكري يتبع 

للتنظيم«. 

عصر األحد 10/ متوز/ 2016 قصفت طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية ابلصواريخ املباين السكنية مشال بلدة إبني 
بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبقتل 19 شخصاً، بينهم 15 طفاًل وسيدة.

ظهر اجلمعة 12/ آب/ 2016 قصفت طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية ابلصواريخ األجزاء الغربية من بلدة حيان بريف 
حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 14 شخصاً معظمهم من عائلة واحدة، 

)10 أطفال، و4 سيدات(.

السبت 10/ أيلول/ 2016 قصفت طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية ابلصواريخ منطقة قرب اجملمع الرتبوي يف سوق 
اخلضرة الواقع وسط السوق الرئيس يف األجزاء الغربية من مدينة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب 

مبقتل 65 شخصاً، بينهم 16 طفاًل، و14 سيدة، وإصابة حنو 60 آخرين حبراح.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPS2JJMzlSbDFNc3M
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWmJlbkI5dUdhRE0
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=492&token=98zb2ow5XQ81Lbr8wZLEdQn3FmUcWNXV
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=492&token=98zb2ow5XQ81Lbr8wZLEdQn3FmUcWNXV
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPbWtraEJRVk5zWVU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPbWtraEJRVk5zWVU
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPM1VQM2U2V2FMSFE/view
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ابء: استهداف املراكز احليوية املدنية: 
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 417 مركزاً حيوايً مدنياً تعّرض لالعتداء على يد قوات نعتقد أهنا روسية 

يف املدة اليت يُغطيها التقرير، 25 منها تعّرض لالعتداء أكثر من مرة.

األحد 4/ تشرين األول/ 2015 قصفت طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية ابلصواريخ سوقاً لبيع األغنام يف قرية عقريابت 
يف ريف محاة الشرقي؛ ما تسبب مبجزرة، إضافة إىل إصابة موقع السوق أبضرار مادية ومقتل عدد من املاشية.

اخلميس 29/ تشرين األول/ 2015 قصفت طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية ابلصواريخ املشفى امليداين يف مدينة دوما 
مبحافظة ريف دمشق اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبجزرة إضافة إىل إصابة اثنني من الكوادر الطبية 

جبراح، وإصابة املشفى أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة.

يوم الثالاثء 3/ تشرين الثاين/ 2015 قصفت طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية حديقة األطفال يف مدينة الرقة اخلاضعة 
لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل إصابتها أبضرار مادية متوسطة.

األحد 8/ تشرين الثاين/ 2015 قصفت طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية ابلصواريخ مدرسة قرية تل العلباوي يف حمافظة 
محاة، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ماتسبب أبضرار مادية يف ابحة املدرسة وأحد أبنيتها.

املعري  العالء  أبو  مدرسة  ابلصواريخ  روسية  أهنا  نعتقد  اجلناح  اثبتة  طائرات  قصفت   2015 الثاين/  تشرين   /15 األحد 
اإلعدادية للبنني يف مدينة معرة النعمان بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة 

بناء املدرسة أبضرار مادية كبرية.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0R1lvam50ekhEd0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZUx5RmFNMG91ck0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NjRwckwzWXNIOG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WWdOOERvajlDYUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SVh4Y29OdUQ3djA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eVpDQ3RiaHI3cEE/view?usp=sharing
https://youtu.be/q2Udgj5OP1s
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPYk0yMFNOclZ6SjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0LVFEb01VWHE5dkU/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=vaufbIFSnfA&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPYk0yMFNOclZ6SjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0LVFEb01VWHE5dkU/view
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اجلمعة 4/ كانون األول/ 2015 قصفت طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية ابلصواريخ سوقاً جتارايً يف مدينة كفر بطنا 
مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبجزرة، إضافة إىل تضرر وتدمري عدد من احملالت 

التجارية.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد قصدي أبو الفداء –عرب حساب صديق له على موقع التواصل االجتماعي 

فيسبوك-، صاحب أحد احملال التجارية يف سوق البلدة وهو أحد الناجني من اجملزرة وأفادان بروايته:

»مسعت صوت حتليق الطائرة، لكنين مل أَرها مث مسعنا أصوات الصواريخ، أحد الصواريخ سقط على بعد مرتين 
عين وجنوت من املوت أبعجوبة، أحصيت 8 صواريخ سقطت يف منطقة مساحتها 500م وأحدثت دماراً 
هائاًل، قضى جاري مع ثالثة من زابئنه داخل حمله نتيجة القصف كما استشهد آخرون بينهم نساء وأطفال .
ال يوجد يف املنطقة أي مظهر ُمسّلح أو مقر للجيش احلر، لكن اهلدف من القصف يف هذا الوقت هو املسجد 

اجملاور للسوق حيث حصل القصف بعد صالة اجلمعة قرابة الساعة 13:30«.

اجلمعة 5/ شباط/ 2016 قصفت طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية ابلذخائر العنقودية قرب مسجد البعل جنوب شرق 
مدينة طفس بريف حمافظة درعا، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ماتسبب أبضرار مادية بسيطة يف بناء املسجد.

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

املشفى امليداين يف بلدة كفر محرة يف حمافظة حلب 
تعرض لالستهداف مرتني:

 2016 شباط/   /26 اجلمعة  األوىل:  احلادثة   •
روسية  أهنا  نعتقد  اجلناح  اثبتة  طائرات  قصفت 
ما  محرة؛  بلدة كفر  يف  امليداين  املشفى  ابلصواريخ 
أدى إىل إصابة بناء املشفى أبضرار مادية متوسطة 

وحتطم زجاجه.
 

 2016 متوز/   /14 اخلميس  الثانية:  احلادثة   •
روسية  أهنا  يُزعم  اجلناح  اثبتة  طائرات  قصفت 
صاروخاً استهدف مشفى بلدة كفر محرة امليداين؛ 
ما تسبب أبضرار كبرية يف مبىن املشفى تسببت يف 

خروجه عن اخلدمة. 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPd3Z1WE5nWFJVQXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdWdaX183bUZsakU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPd3Z1WE5nWFJVQXM/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=310&token=arv73plh122NG2JDTgGxGPo4XNajV1rV
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdWdaX183bUZsakU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0SS1jYjg3SUVzbHM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0dmJHOTkxeWpvRVU
https://youtu.be/r7cGOkoEYdE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZjdBcEhndHM5SXc
https://youtu.be/aPhnVbT3uU8
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPaVV5Z0cyTE41T0U
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZmxYUDUzV2RFWGc
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZjdBcEhndHM5SXc/view
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األربعاء 2/ آذار/ 2016 قصفت طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية ابلقنابل العنقودية مؤسسة املياه يف قرية كسرة فرج 
بريف حمافظة الرقة اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب مبجزرة، إضافة إىل دمار كبري يف بناء املؤسسة وخروجها 

عن اخلدمة.

اثبتة  طائرات  قصفت   2016 حزيران/   /16 اخلميس 
اإليان  نور  مدرسة  ابلصواريخ  روسية  أهنا  نعتقد  اجلناح 
اخلاضعة  الشمايل،  حلب  حمافظة  بريف  حريتان  مدينة  يف 
بناء  دمار  إىل  أدى  ما  املسلحة،  املعارضة  فصائل  لسيطرة 

املدرسة بشكل شبه كامل وخروجها عن اخلدمة.

ظهر اخلميس 4/ آب/ 2016 قصفت طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية ابلذخائر العنقودية خميماً للنازحني يف قرية معارة 
األاترب بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب ابحرتاق عدد من اخليم وإصابة عدد 

آخر أبضرار متفاوتة، إضافة إىل أضرار مادية كبرية يف املرافق احليوية للمخيم.

مدرسة نور األميان

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPak1VaDJYWV9Vbk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0OHhZV0hMenFxMFU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPY05XajQ3WnQ0TnM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWDNKa0VvNWdoM2M
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPSXYweGpQYnQ0WUk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdXhJOGdmak9qVHM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPSXYweGpQYnQ0WUk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPNDhWd2VTMGx3emM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPQ21rajhXbUZxaVE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdEJHVWxyQ3ZscVE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPQ21rajhXbUZxaVE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWlozX01DNDlneFE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPLXZ3WXZYNWQxbkE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPcWpFdWVnbElYN0U
https://www.facebook.com/AleppoAMC/photos/pcb.271125933265116/271125463265163/?type=3&theater
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWlozX01DNDlneFE
https://youtu.be/cZbCZMV52Uw
https://www.youtube.com/watch?v=0G5gPAfjVgA
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQ21rajhXbUZxaVE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0eW84ZDNjRndyU3c/view?usp=sharing
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اجلمعة 12/ آب/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مسجد أبو بكر الصديق يف قرية تري معلة 
بريف حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي يف قسم الوضوء وإصابة مواد إكساء 

بناء املسجد أبضرار مادية متوسطة.

الثالاثء 30/ آب/ 2016 شنت طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية غارة ابلصواريخ على مدرسة ابن خلدون يف مدينة 
بنش بريف حمافظة إدلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار كبري يف دورات املياه وهتدم 

جدران بعض الغرف الصفية، وخروج املدرسة عن اخلدمة.

األحد 11/ أيلول/ 2016 شن طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي غارتني جويتني متتاليتني ابلصواريخ، بفارق قرابة 7 دقائق 
بينهما، على مركز الدفاع املدين يف مدينة سراقب بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل 
إصابة 3 عناصر من الدفاع املدين جبراح، إضافة إىل إصابة بناء املركز ومواد إكسائه أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة.

السبت 24/ أيلول/ 2016 قصفت طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية ابلصواريخ مركز صيانة اآلليات )الرحبة( التابعة 
للمجلس احمللي ملدينة حلب يف حي ابب النريب، ما تسبب بدمار واسع يف املركز وآلياته وخروجهم عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZVd1ZU4wcUxaTE0
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZVd1ZU4wcUxaTE0/view
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPb3ZVT3F4MlJVM0E
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPQVB1VjRrT1NWazg
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPSmU2RVhwZEVLT0E
https://youtu.be/LJqQFYJfyAI
https://youtu.be/AuQzbhoD7Xg
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جيم: استخدام الذخائر العنقودية:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 147 هجمة ابلذخائر العنقودية من قبل قوات نعتقد أهنا روسية منذ 

تدخلها يف 30/ أيلول/ 2015 حىت حلظة إعداد هذا التقرير.

نعتقد  اجلناح  2016 قصفت طائرات اثبتة  22/ شباط/  اإلثنني 
أهنا روسية صاروخاً من نوع RBK-500 حيمل ذخائر من منط 
الكربى يف  أورم  بلدة  الزراعية يف  األراضي  PTAB-1M على 

حمافظة حلب، ختضع البلدة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة. 

األحد 12/ أاير/ 2016 قصفت طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية صاروخاً من نوع RBK-500 حيمل ذخائر 
من منط ShOAB-0.5 مستهدفاً األراضي الزراعية جنوب بلدة التمانعة يف حمافظة إدلب؛ ما أدى إىل أضرار بسيطة يف 

األراضي الزراعية، ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.
صور تظهر ذخرية عنقودية غري منفجرة يف بلدة التمانعة بعد قصف طريان اثبت اجلناح يزعم أنه روسي يف 12/ أاير/ 2016

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Tm5vV1RhV1FxVEk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Tm5vV1RhV1FxVEk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0cWdiZXAzZi1PMkU
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0cWdiZXAzZi1PMkU
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0dWJmN0o3eHJvdGs
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Tm5vV1RhV1FxVEk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cWdiZXAzZi1PMkU/view
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 صور تظهر بقااي حاضنة عنقودية غري منفجرة يف بلدة التمانعة بعد قصف طريان اثبت اجلناح يزعم أنه روسي يف 12/ أاير/ 
2016

األحد 29/ أاير/ 2016، قصفت طائرات اثبتة اجلناح يُزعم أهنا روسية صاروخاً من منطRBK-500  حيمل ذخائر من 
منط ShOAB-0.5 على بلدة حيان يف ريف حلب الشمايل، انتشرت الذخائر على مساحات واسعة يف األراضي الزراعية 

غريب البلدة، ختضع البلدة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة. 

اجلمعة 17/ حزيران/ 2016 قصفت طائرات اثبتة اجلناح يُزعم أهنا روسية صاروخني من منطRBK-500  حيمالن ذخائر 
من منط  AO-2.5RTMعلى األحياء السكنية يف مدينة خان شيخون؛ ما أدى إىل مقتل سيدة، وإصابة 5 آخرين 

بينهم طفالن، إضافة إىل تضرر يف أحد السيارات، ختضع املدينة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
التواصل  موقع  على  حسابه  –عرب  املدين  الدفاع  عناصر  أحد  محيد  السيد  مع  اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  حتدثت 

االجتماعي فيسبوك- وأفادان بروايته:

»قرابة الساعة 5:20 مسعت صوت هدير تاله صوت انفجارين متتالني، اهتزَّ املنزل وتكسرت النوافذ من 
ضغط االنفجار مث نزلت إىل الشارع والحظت حريقاً ودخاانً متصاعداً ابلقرب من منطقة السوق ومسعت 
مراصد اجليش احلر تُعلن عن تنفيذ طريان حريب روسي على ارتفاع 6 كم، القصف حصل بصواريخ عنقودية 
انتشرت خملفاهتا على مساحة واسعة يف حني انفجرت إحداها يف سيارة؛ ما أدى إىل احرتاقها، كما تسبب 

القصف مبقتل سيدة وإصابة 6 آخرين كان بينهم طفالن«.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0b2xDU0Z6MDBLUWc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Zy1lX2ptLWlxa2s
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Zy1lX2ptLWlxa2s
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0eEk1RURtZ1VCMnc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0QmZyUk5QVFE3ZlU
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0b2xDU0Z6MDBLUWc/view
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أنه روسي على مدينة خان شيخون إبدلب يف 17/ حزيران/  يُزعم  صور تظهر ذخائر عنقودية جراء قصف طريان حريب 
2016

اإلثنني 4/ متوز/ 2016 قصفت طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية 4 صواريخ من منطRBK-500  حتمل ذخائر 
عنقودية من منط ShOAB-0.5 على قرية الفرحانية الشرقية يف ريف مدينة تلبيسة مبحافظة محص، اخلاضعة لسيطرة 

فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل سيدة.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد فراس السيد انشط إعالمي حملي يف مدينة تلبيسة -عرب حسابه على موقع 

التواصل االجتماعي فيسبوك- وأخربان بروايته:

»قرابة الساعة 15:00 استهدفت منطقة بني ريف مدينة تلبيسة وريف الرسنت بـ 4 صواريخ عنقودية حتمل 
بداخلها ذخائر كروية صغرية، هي من أشد األنواع انفجاراً، مل ُنشاهد هذه الذخائر من قبل إال بعد التدخل 

الروسي.
مل يتسبب القصف إبصاابت بشرية كون الصواريخ سقطت يف أراٍض زراعية، لكن املخلفات انتشرت على 

مساحة واسعة، إهنا ُتشكل خطراً على أي مدين فهي تنفجر مبجرد ملسها«. 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0UjZTVTlfdDZjeXM
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TFBCdUI3SDM1VFk/view
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صورة تظهر خملفات قنابل عنقودية جراء قصف طريان حريب نعتقد أنه روسي ابلصواريخ العنقودية مدينة تلبيسة يف حمافظة 
محص يف 4/ متوز/ 2016.

السبت 20/ آب/ 2016 قصفت طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية حي الزبدية يف مدينة حلب اخلاضع لسيطرة املعارضة 
املسلحة ابلذخائر العنقودية.

اإلثنني 5/ أيلول/ 2016 قصفت طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية صاروخاً من منطRBK-500  حيمل ذخائر من 
منط ShOAB-0.5 ابلقرب من اجلسر الغريب على األوتسرتاد الدويل يف بلدة خان السبل، تسبب القصف إبصابة طفلني 

وسيدة، ختضع البلدة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد سعود الصياح انشط إعالمي حملي –عرب حسابه على موقع التواصل 

االجتماعي فيسبوك- وأخربان بروايته:

»قرابة الساعة 8:00 أعلن مرصد اجليش احلر عن حتليق طريان من نوعsu34  وهو طريان روسي يف مساء 
البلدة، أغارت الطائرة مرتني األوىل بذخائر عنقودية واألخرى بصاروخ فراغي، تسببت الغارة األوىل إبصابة 

طفلني وسيدة عند اجلسر، وقد انتشرت الذخائر على مساحة واسعة.
علمت أن فرق الدفاع املدين توجهت إىل املنطقة ومجعت املخلفات وَفجَّرهتا يف أحد اآلابر«. 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Q3NmbU5JLU94aWM
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0TVlYaTVpYjNITGs/view
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0ZGM3dUlnWlRlUUE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0ZGM3dUlnWlRlUUE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0MzNOUm05UkZBZ2s
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0V2lpT3VzNnlJRk0
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RVBkanFYRlJCZjQ/view
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اإلثنني 27/ حزيران/ 2016 قصف طريان حريب نعتقد أنه روسي قنابل عنقودية من منط RBK-500 حتمل ذخائر من 
منط  SPBEشرق قرية ايقد العدس يف حمافظة حلب، ختضع القرية لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

دال: استخدام األسلحة احلارقة:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 48 هجمة ابألسلحة احلارقة من قبل قوات نعتقد أهنا روسية منذ بداية 
الغارات الروسية يف 30/ أيلول/ 2015 حىت حلظة إعداد التقرير، معظم هذه اهلجمات حصلت يف أشهر حزيران ومتوز وآب/ 

2016، تتوزع حبسب احملافظات إىل:
حلب: 37 هجمة 
إدلب: 8 هجمات 
محص: 3 هجمات 

األحد 12/ حزيران/ 2016، استخدمت طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية أسلحة حارقة؛ مستهدفة األطراف الشمالية 
من بلدة أورم الكربى بريف حلب الغريب واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل شخص وإصابة آخرين 

جبروح.

اإلثنني 20/ حزيران/ 2016، استخدمت طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية أسلحة حارقة ُمستهدفة شرق بلدة معارة 
األرتيق بريف حلب الشمايل واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RVBkanFYRlJCZjQ
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RVBkanFYRlJCZjQ
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0WWNpalFuaHNMOW8
https://docs.google.com/a/sn4hr.org/uc?id=0B7O1jbPIaDd0WWNpalFuaHNMOW8&export=download
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األحد 26/ حزيران/ 2016 استخدمت طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية أسلحة حارقة؛ مستهدفة منطقة سكنية وسط 
مدينة سراقب، ما أدى إىل إصابة شخصني، إضافة إىل دمار جزئي يف أحد البيوت وأضرار مادية يف بناء سكين، وحرائق يف 

عدد من البيوت اجملاورة. 

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد ليث الفارس، أحد عناصر الدفاع املدين، -عرب حسابه على موقع التواصل 
االجتماعي فيسبوك-، الذي توجه إىل مكان احلادثة وأفادان بروايته: 

»صباحاً قرابة الساعة 9:45 عمَّم املرصد عن حتليق طريان روسي يف املنطقة مث رأيت كتل انر تسقط من 
السماء بعض القنابل انفجرت يف السماء وبعضها بعد وصوهلا إىل األرض؛ حيث سقطت ابلقرب من منطقة 

سكنية ومقربة، بينما سقطت احلاضنة على أحد املنازل السكنية.
تسببت هذه القنابل حبرائق يف كل مكان سقطت فيه، استطعنا السيطرة على احلرائق، لكنها كانت ُتصدر 
رائحة اشتعال الكربيت وسببت لنا ختريشاً بسيطاً يف اجملاري التنفسية، تسبب القصف أيضاً إبصابة شخصني 
كاان يف املكان أحدمها أصيب حبروق ابلغة يف خمتلف أحناء جسده، واآلخر حبروق أقل درجة وجروح بسيطة 

يف ساقيه«. 

صورة تظهر خملفات األسلحة احلارقة بعد هجوم نعتقد أنه روسي -مصدر الصورة ليث الفارس-

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0a3dkZjg4R2VOcVE
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صور ُتظهر خملفات األسلحة احلارقة بعد هجوم نعتقد أنه روسي

صور تظهر آاثر احلريق واألضرار يف أحد املنازل وسط مدينة سراقب بعد هجوم نعتقد أنه روسي ابألسلحة احلارقة 

اإلثنني 22/ آب/ 2016 استخدمت طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية أسلحة حارقة مستهدفة بلدة دير فول بريف 
محص الشمايل اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

يوم اجلمعة 23/ أيلول/ 2016، استخدمت طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية أسلحة حارقة مستهدفة املنازل السكنية 
شرق حي األصيلة يف مدينة حلب.

هاء: استهداف الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 32 شخصاً من الكوادر الطبية بينهم 7 سيدات على يد قوات نعتقد أهنا روسية 
منذ تدخلها يف 30/ أيلول/ 2015 حىت حلظة إعداد هذا التقرير، معظم الضحااي قضوا نتيجة استهداف املنشآت الطبية، 

كما وثقنا مقتل 11 عنصراً من كوادر الدفاع املدين خالل املدة ذاهتا.

عبد اجمليد الطه، صيدالين، من أبناء مدينة مسكنة بريف حلب الشرقي اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، قضى يوم األحد 13/ 
كانون األول/ 2015 جراء غارة من طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية على سوق املدينة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0YnBYR2R1NTJ2WW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZTloR2NndlhSSW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0V3hLWS0zMXNtMDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0QWhRdUUtZlI5NG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0QWhRdUUtZlI5NG8/view?usp=sharing
https://youtu.be/E8PvR_CrPns
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPcThYanVrOGdPSGM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRzIxTmNNTEdRdzg
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPX08xVXl6UEgweEU
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0LXlxVm9GYWpaNXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0LXlxVm9GYWpaNXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZTloR2NndlhSSW8/view
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اإلثنني 15/ شباط/ 2016 قضى 9 من الكوادر الطبية بعد قصف طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية ابلصواريخ مشفى 
ميداين اتبع ملنظومة أطباء بال حدود يف قرية احلامدية بريف حمافظة إدلب. 

صورة الطبيب عماد الدين حممد النسر أحد ضحااي قصف مشفى احلامدية 

األعرج، جراء  الطبيب حسن حممد  2016 قضى  نيسان/   /13 األربعاء 
استهداف طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية صاروخاً على سيارته أمام 

مشفى املغارة املركزي قرب مدينة كفر زيتا.
زيتا مبحافظة محاة، من  أبناء مدينة كفر  قلبية، من  حسن، طبيب داخلية 
مواليد عام 1970، متزوج ولديه أوالد، يعمل مدير اجملمع الطيب األمريكي 

السوري ومدير مديرية صحة محاة احلرة ومشفى كفر زيتا التخصصي. 

عبد احلميد عبد هللا كريوان، أحد عناصر الدفاع املدين، من أبناء مدينة خان شيخون بريف حمافظة إدلب اجلنويب، من مواليد 
عام 1982، متزوج ولديه طفالن، قضى يوم الثالاثء 6/ أيلول/ 2016 جراء إصابته يف الصدر بشظااي صواريخ قصفتها 

طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية على احلي اجلنويب يف مدينة خان شيخون، أثناء قيامه إبسعاف جرحى قصف سابق.

واو: استهداف الكوادر اإلعالمية:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 12 شخصاً من الكوادر اإلعالمية على يد قوات نعتقد أهنا روسية منذ تدخلها 

يف 30/ أيلول/ 2015 حىت حلظة إعداد التقرير.

نتيجة  العدل  وسيم  اإلعالمي  قضى   2015 األول/  تشرين   /23 اجلمعة 
قصف طريان حريب يزعم أنه روسي لبلدة بينني يف جبل الزاوية بريف حمافظة 
إدلب بعدد من الصواريخ أثناء رصده للغارات اليت يشنها الطريان على القرية.
عدة  لصاحل  تقارير  وُمعدُّ  اإلعالمي  املعرة  مركز  يف  إعالمي  انشط  وسيم، 
جهات إعالمية، من أبناء مدينة معرة النعمان يف ريف حمافظة إدلب، يبلغ 
من العمر 28 عاماً، طالب جامعي يف كلية اآلداب - قسم اللغة الفرنسية.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVnZYT2VVTkxldHM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPN2dqaktiZlg1c3M
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPd2FfSUhvRVgtaEE
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dWdEc0syem80b0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0T1NHMXRQUzNhdmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPc2tEd0FrV0lSdzg
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SnlxM01TTEJqbDA/view
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الثالاثء 12/ كانون الثاين/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي لواء 
عبد الناصر املنديل، جراء إصابته بشظااي صاروخ استقرت يف رأسه 
وقدميه، أثناء تغطيته اإلعالمية لقصف نعتقد أنه روسي استهدف 
النعمان بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل  مدينة معرة 

املعارضة املسلحة.
لواء، مصور ومدير صفحة »معرة النعمان وريفها اآلن«، من أبناء 
مدينة معرة النعمان بريف حمافظة إدلب، يبلغ من العمر 28 عاماً، 

حاصل على الشهادة اإلعدادية، متزوج ولديه طفالن.

اإلثنني 1/ آب/ 2016 قضى الناشط اإلعالمي حممد سيد حسن متأثراً بشظااي يف الرأس وأطرافه العلوية والسفلية؛ جراء 
سقوط صاروخ قصفته طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية ابلقرب منه، أثناء تغطيته اإلعالمية للقصف على مدينة األاترب 

بريف حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، يوم األحد 24/ متوز/ 2016.
حممد، رئيس حترير صحيفة نبأ اإللكرتونية ومراسل موقع كلنا شركاء، من أبناء مدينة األاترب بريف حمافظة حلب، من مواليد 

عام 1962، حاصل على الشهادة الثانوية، متزوج ولديه أطفال.

زاي: النزوح والتشريد القسري:
أدت عمليات القصف والتدمري والقتل اليت ارتكبتها القوات الروسية إىل تشريد مئات اآلالف من منازهلم، وحتويلهم إىل انزحني 
الروسية، يف حمافظات حلب ومحص وإدلب  اهلجمات  مباشر من  ألف شخص بشكل   59 والجئني، وقد رصدان تضرر 
والالذقية، استقر بعضهم يف خميمات حدودية أو يف قرى تتعرَّض لوترية قصف أقل وسجلنا عودة بعضهم إىل مدهنم اليت نزحوا 

منها.
كما دعمت هذه الغارات القوات احلكومية يف حصارها ألحياء حلب الشرقية. 

يف تشرين الثاين/ 2015 تسببت غارات نعتقد أهنا روسية يف نزوح ما اليقل عن 20 ألف مدين من انحية مهني يف ريف 
محص الشرقي بعد خضوعها لسيطرة تنظيم داعش يف هناية تشرين األول/ 2015 

يف بداية شباط/ 2015 تسببت غارات نعتقد أهنا روسية يف نزوح عشرات اآلالف من سكان ريف حلب الشمايل إىل 
املناطق احلدودية مع تركيا.

يف بداية آب/ 2016 شهدت مدينة سراقب يف حمافظة إدلب نزوح ما اليقل عن 1800 عائلة بعد هجمات مكثفة نعتقد 
أهنا روسية على املدينة عقب إسقاط مقاتلة روسية.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0T2x5c29UQ0szTGM
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رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

1. خرق النظام الروسي بشكل ال يقبل التشكيك قرار جملس األمن رقم 2139 وقرار جملس األمن 2254 القاضيان بوقف 
اهلجمات العشوائية، وأيضاً انتهك عرب جرية القتل العمد املادة الثامنة من قانون روما األساسي، ما ُيشكل جرائم حرب.

2.    نؤكد على أن القصف الوارد يف التقرير قد استهدف أفراداً مدنيني ُعزَّل، وابلتايل فإن القوات الروسية قد انتهكت أحكام 
القانون الدويل حلقوق اإلنسان الذي حيمي احلق يف احلياة. إضافة إىل أهنا ارتكبت يف ظل نزاع مسلح غري دويل فهي ترقى إىل 

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

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

ابلفائدة العسكرية املرجوة.

التوصيات:
إىل النظام الروسي:

1. فتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف التقرير، وإطالع اجملتمع السوري على نتائجها، وحماسبة املتورطني.
2. تعويض كافة املراكز واملنشأت املتضررة وإعادة بنائها وجتهزيها من جديد، وتعويض ُأسر الضحااي واجلرحى كافة، الذين 

قتلهم النظام الروسي احلايل.
3. التوقف التام عن قصف املشايف واألعيان املشمولة ابلرعاية واملناطق املدنية واحرتام القانون العريف اإلنساين.

إىل جملس األمن:
• يتوجب على جملس األمن اختاذ إجراءات إضافية بعد مرور قرابة عام على القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح 
على »توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد املدنيني واألهداف املدنية يف حد ذاهتا، مبا يف ذلك اهلجمات ضد املرافق الطبية 

والعاملني يف اجملال الطيب، وأي استخدام عشوائي لألسلحة، مبا يف ذلك من خالل القصف املدفعي والقصف اجلوي«.
• جيب إحالة امللف السوري إىل احملكمة اجلنائية الدولية وحماسبة مجيع املتورطني، مبا فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه 

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

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

اإلنسانية ضد الشعب السوري.

http://www.sn4hr.org
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إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
على املفوضة السامية أن تُقدِّم تقريراً إىل جملس حقوق اإلنسان وغريه من هيئات األمم املتحدة عن احلوادث الواردة يف التقرير، 

ابعتبارها نُفذَّت من قبل قوات نعتقد أهنا روسية ابلتنسيق مع القوات احلكومية.

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

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

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

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

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