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األحد 7 أاير 2017

مقتل 23 من الكوادر الطبية وكوادر 
الدفاع املدين

45 حادثة اعتداء على مراكز حيوية طبية 
ومراكز للدفاع املدين يف نيسان 2017

القوات الروسية تفوَّقت يف انتهاكاهتا 
على مجيع األطراف 
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حمتوايت التقرير: 
أواًل: املقدمة واملنهجية. 
اثنياً: امللخص التنفيذي.
اثلثاً: تفاصيل احلوادث.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: املقدمة واملنهجية:
تعتمــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منهجيــة عاليــة يف التوثيــق، عــر الــرواايت املباشــرة لناجــن أو ألهــايل الضحــااي، إضافــة 
إىل عمليــات تدقيــق وحتليــل الصــور والفيديوهــات وبعــض التســجيالت الطبيــة، وابلرغــم مــن ذلــك ال ندَّعــي أننــا قمنــا بتوثيــق 

احلــاالت كافــة، وذلــك يف ظــل احلظــر واملالحقــة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وبعــض اجملموعــات املســلحة األخــرى.
لالطالع بشكل تفصيلي على منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توثيق الضحااي نرجو زايرة الرابط.

إنَّ قصــف قــوات النظــام الســوري بشــكل مســتمر ومنــذ عــام 2011 للمنشــآت الطبيــة ومراكــز الدفــاع املــدين، واســتهداف 
أطــراف النــزاع املســلح وبشــكل خــاص قــوات النظــام الســوري للكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين بعمليــات القتــل واالعتقــال، 

ــدة هتــدف إىل إيقــاع املزيــد مــن القتلــى، وزايدة معــاانة اجلرحــى مــن املدنيــن واملســلَّحن. يــدلُّ علــى سياســة متعمَّ

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“إن هجمــات القــوات الروســية علــى املراكــز الطبيــة ومراكــز الدفــاع املــدين، وعلــى الكــوادر الطبيــة أيضــاً وكــوادر 
الدفــاع املــدين، يُعتــر انتهــاكاً صارخــاً للقانــون الــدويل اإلنســاين، ويرقــى إىل جرميــة حــرب مــن خــالل اهلجــوم 
الفوضــوي ويف كثــر مــن األحيــان املتعمــد علــى األعيــان املشــمولة ابحلمايــة، لقــد تســبب كل ذلــك يف آالم 
مضاعفــة للجرحــى واملصابــن، وهــو أحــد األســباب الرئيســة لتهجــر الشــعب الســوري، عــر رســالة واضحــة أنــه 

التوجــد منطقــة آمنــة، أو خــط أمحــر، مبــا فيهــا املشــايف، عليكــم أن هتاجــروا مجيعــاً أو تـَْفنَــوا”.

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/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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مــاورد يف هــذا التقريــر مُيثِّــل احلــد األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاكات الــي حصلــت، كمــا ال يشــمل 
احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنفســية.

اثنياً: امللخص التنفيذي: 
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف نيســان 2017، االنتهــاكات الرئيســة التاليــة حبــقِّ الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع 

املــدين واملنشــآت العاملــة فيهــا:
ألف: أعمال القتل:

وثقنا مقتل 23 شخصاً من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين وكوادر منظمة اهلالل األمحر، توزعوا كالتايل: 
- قــوات النظــام الســوري )اجليــش، األمــن، امليليشــيات احملليــة، امليليشــيات الشــيعية األجنبيــة(: قتلــت 7 بينهــم ســيدة )أنثــى 

ابلغــة(، مــن الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين، توزعــوا إىل:
•  2 ممرض، أحدمها سيدة

• 1 مسعف
• 2 صيدالين

• 1 من الكوادر الطبية
• 1 من كوادر الدفاع املدين

-القوات الروسية: قتلت 14 شخصاً من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين وكوادر منظمة اهلالل األمحر، توزعوا إىل:
• 2 ممرض

• 1 من كوادر اهلالل األمحر
• 1 من الكوادر الطبية

• 10 من كوادر الدفاع املدين
- فصائل املعارضة املسلحة: قتلت 1 مسعفًا

- قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين(: قتلت 1 طبيبًا
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تتــوزع حصيلــة ضحــااي الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين وكــوادر منظمــة اهلــال األمحــر علــى األطــراف الفاعلــة علــى 
النحــو التــايل:

ابء: استهداف املراكز احليوية الطبية ومراكز الدفاع املدين:
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 45 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة طبيــة ومراكــز للدفــاع املــدين وملنظمــة اهلــالل 

األمحــر، توزعــت علــى النحــو التــايل:
- قــوات النظــام الســوري )اجليــش، األمــن، امليليشــيات احملليــة، امليليشــيات الشــيعية األجنبيــة(: 7 حــوادث اعتــداء، توزعــت علــى 

النحــو التــايل:
• 3 من املنشآت الطبية.

• 1 من سيارات اإلسعاف.
• 3 من مراكز الدفاع املدين.

- القوات الروسية: 33 حادثة اعتداء، توزعت على النحو التايل:
• 11 من املنشآت الطبية.

• 10 من سيارات اإلسعاف.
• 12 من مراكز الدفاع املدين.

- فصائل املعارضة املسلحة: 1 حادثة اعتداء على سيارة إسعاف.
- جهات أخرى: 4 حوادث اعتداء، توزعت على النحو التايل:

• 1 من سيارات اإلسعاف.
• 3 من مراكز منظمة اهلالل األمحر.
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قوات النظام السوري القوات الروسية فصائل المعارضة المسلحة قوات اإلدارة الذاتية

الكوادر الطبية كوادر الدفاع المدني كوادر منظمة الهالل األحمر
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تتوزع حوادث االعتداء على املراكز احليوية الطبية ومراكز الدفاع املدين على األطراف الفاعلة على النحو التايل:

اثلثاً: تفاصيل احلوادث:
أواًل: أعمال القتل:

ألف: قوات النظام السوري:
عمــاد الديــن حممــد القــدح، صيــدالين، متــزوج ولديــه 3 أطفــال، قتــل خنقــاً مــع أطفالــه وعــدد مــن أفــراد عائلتــه يــوم الثــالاثء 4/ 
نيســان/ 2017؛ جــراء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح )Su-22( اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً حيــوي غــازاً ســاماً علــى 

احلــي الشــمايل يف مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب.

منــذر علــي يونــس اجلامــوس، ممــرض، مــن أبنــاء مدينــة داعــل بريــف حمافظــة درعــا الشــمايل، مــن مواليــد عــام 1970، يعمــل 
ممرضــاً يف قســم اإلســعاف مبشــفى نبــض حــوران امليــداين، متــزوج ولديــه 7 أوالد، قُتــل يــوم األحــد 9/ نيســان/ 2017؛ جــراء 
قصــف طــران احللــف الســوري - الروســي اثبــت اجلنــاح )مــازال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( ابلصواريــخ مشــفى نبــض 

حــوران يف مدينــة داعــل.
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قوات النظام السوري القوات الروسية فصائل المعارضة المسلحة جهات أخرى

المراكز الحيوية الطبية منظمة الهالل األحمر مراكز الدفاع المدني

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWmZyYUJvSktrSlU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdDdPT1NSSE9aWlk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZlVLSFhqY1NoQ00/view
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عبــادة حممــد عيــد الكــراد، أحــد عناصــر املركــز 14 التابــع للدفــاع املــدين يف مدينــة درعــا، 
مــن أبنــاء حــي طريــق الســد شــرق مدينــة درعــا، مواليــد عــام 1991، عــازب، قُتــل يــوم 
اجلمعــة 14/ نيســان/ 2017؛ جــراء قصــف مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري 

ابلقذائــف حــي طريــق الســد.

زهــرة حممــد علــي التكلــة، ممرضــة، مــن أبنــاء بلــدة مســرااب يف الغوطــة الشــرقية شــرق 
حمافظــة ريــف دمشــق، مواليــد عــام 1955، تعمــل يف مركــز نبــض احليــاة التابــع ملشــفى 
املــرج الطــي، متزوجــة ولديهــا 6 أوالد، قُتلــت يــوم األحــد 16/ نيســان/ 2017 جــراء 
قصــف طــران احللــف الســوري - الروســي اثبــت اجلنــاح )مــازال قيــد التحقــق لتحديــد 
اجلهــة الفاعلــة( ابلصواريــخ املنــازل الســكنية الواقعــة علــى الطريــق املــؤدي إىل قريــة مديــرا 

مــن بلــدة مســرااب. 

كمــال العلــدوين، مســعف، مــن أبنــاء مدينــة عربــن مشــال شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، 
مواليــد عــام 1981، يعمــل لصــاحل مشــفى عربــن اجلراحــي، متــزوج ولديــه 3 أطفــال، 
قُتــل يــوم اإلثنــن 17/ نيســان/ 2017 جــراء قصــف رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات 
النظــام الســوري صاروخــاً علــى الطريــق الواصــل بــن مدينــة عربــن وبلــدة حــزّة يف الغوطــة 

الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، أثنــاء قيامــه إبســعاف جرحــى قصــف ســابق. 

عبادة عيد الكراد

كمال العلدوين

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbTFQUkYtXy1OMUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFejFDSDc3THcwVnM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcFNJRkp6Vk1FMU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRzVBYi1IdVJmbEE/view
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عمــاد حســن النابلســي، صيــدالين، مــن أبنــاء قريــة اليــادودة بريــف حمافظــة درعــا الغــريب، 
يبلــغ مــن العمــر 35 عامــاً، يعمــل فــي خمــري يف مشــفى تــل شــهاب امليــداين، متــزوج، 
قُتــل يــوم الســبت 22/ نيســان/ 2017 جــراء قصــف قــوات النظــام الســوري صاروخــاً 
حممــوالً علــى الكتــف علــى ســيارة كانــت تُقّله علــى الطريــق بــن بلــدة إبطــع ومدينــة الشــيخ 

مســكن بريــف حمافظــة درعــا األوســط.

حســن محــود عرفــات، ســائق ســيارة إســعاف، مــن أبنــاء مدينــة كفــر زيتــا بريــف حمافظــة 
محــاة الشــمايل، مواليــد عــام 1988، متــزوج ولديــه طفــالن، قُتــل يــوم الســبت 29/ 
نيســان/ 2017 جــراء قصــف احللــف الســوري – الروســي اثبــت اجلنــاح )مــازال قيــد 
التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( ابلصواريــخ حميــط املركــز 107 التابــع للدفــاع املــدين يف 

مدينــة كفــر زيتــا بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل.

ابء: القوات الروسية:

ســائر حــاج صــاحل، أحــد عناصــر مركــز مدينــة جســر الشــغور التابــع للدفــاع املــدين، 
مــن أبنــاء قريــة جفتلــك حــاج صــاحل بريــف مدينــة جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب 
الغــريب، مواليــد عــام 1983، متــزوج، قُتــل يــوم اجلمعــة 7/ نيســان/ 2017 أثنــاء 
إمخــاده حريقــاً نشــب يف أحــد املقــرات العســكرية غــرب مدينــة جســر الشــغور بريــف 
حمافظــة إدلــب الغــريب، انمجــاً عــن قصــف قــوات نعتقــد أهنــا روســية صاروخــاً بعيــد املــدى 

علــى املقــر.

عماد النابلسي

حسن عرفات

سائر حاج صاحل

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTVB4MzJYZk5MX0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZWlXb1VPZTlFN0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFa284NHVkeEEyMHc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcnM0T1JkamZac28/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbDdZVkd3aHhhVnM/view
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حممــد عبــد احلــق كرنيبــو، أحــد عناصــر مركــز الدفــاع املــدين يف مدينــة جســر الشــغور، مــن 
أبنــاء مدينــة جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب، مواليــد عــام 1986، متــزوج، 
قُتــل يــوم اجلمعــة 7/ نيســان/ 2017 أثنــاء إمخــاده حريقــاً نشــب يف أحــد املقــرات 
العســكرية غــرب مدينــة جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب، انمجــاً عــن قصــف 

قــوات نعتقــد أهنــا روســية صاروخــاً بعيــد املــدى علــى املقــر.

مصعــب أمحــد عــرايب، أحــد كــوادر اهلــالل األمحــر القطــري، مــن أبنــاء مدينــة األاترب 
بريــف حمافظــة حلــب الغــريب، مواليــد عــام 1983، يعمــل مديــراً ملكتــب اهلــالل األمحــر 
القطــري اإلعالمــي يف الداخــل الســوري، حاصــل علــى الشــهادة اإلعداديــة، متــزوج 
ولديــه طفــالن، قُتــل يــوم األربعــاء 26/ نيســان/ 2017 جــراء قصــف طــران اثبــت 
اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى قريــة الســحاقية التابعــة لبلــدة اجلانوديــة 
بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب، بعــد تغطيتــه اإلعالميــة حلملــة لقاحــات يف بلــدة اجلانوديــة.

ماجــد حممــد العمــر، ممــرض، مــن أبنــاء بلــدة قمحانــة بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل، 
يبلــغ مــن العمــر 30 عامــاً، يعمــل لصــاحل منظومــة شــامنا اإلســعافية، قُتــل يــوم اخلميــس 
27/ نيســان/ 2017 أثنــاء وجــوده داخــل النقطــة الطبيــة اإلســعافية مشــال غــرب قريــة 
معــر زيتــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، جــراء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه 

روســي النقطــة ابلصواريــخ.

حممد كرنيبو

مصعب عرايب

ماجد العمر

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYnRqaHVQeDd5S3c/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVmJ4UUFudUNsUTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdEFERFk5UnRobzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZm1PNW9OV0N5Vnc/view
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يوســف زايد ســوتل، ممــرض، مــن أبنــاء قريــة الرتميســة بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل 
الغــريب وســكان مدينــة محــاة، مواليــد 1992، يعمــل يف املنظومــة اإلســعافية بريــف محــاة 
التابعــة للجمعيــة الطبيــة الســورية األمريكيــة )SAMS(، حاصــل علــى إجــازة مــن 
كليــة التمريــض يف مدينــة محــاة، متــزوج ولديــه طفــل، قُتــل يــوم اخلميــس 27/ نيســان/ 
2017 جــراء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ حميــط النقطــة 
الطبيــة اإلســعافية مشــال غــرب قريــة معــر زيتــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، أثنــاء توجِهــه 

مــع فــرق اإلســعاف إلجــالء ضحــااي قصــف ســابق علــى تلــك النقطــة.

صــاحل أمحــد رمحــون، ســائق ســيارة إســعاف، مــن أبنــاء بلــدة كفــر نبــودة بريــف حمافظــة 
محاة الشمايل الغريب، مواليد 1985، يعمل يف املنظومة اإلسعافية بريف محاة التابعة 
للجمعيــة الطبيــة الســورية األمريكيــة )SAMS(، حاصــل علــى الشــهادة الثانويــة، 
متــزوج ولديــه 3 أطفــال، قُتــل يــوم اخلميــس 27/ نيســان/ 2017 جــراء قصــف طــران 
اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ حميــط النقطــة الطبيــة اإلســعافية مشــال غــرب 
قريــة معــر زيتــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، أثنــاء توجِهــه مــع فــرق اإلســعاف إلجــالء 

ضحــااي قصــف ســابق علــى تلــك النقطــة.

عامــر رســالن العبــود، أحــد عناصــر املركــز 107 التابــع للدفــاع املــدين، مــن أبنــاء مدينــة 
كفــر زيتــا بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل، قُتــل يــوم الســبت 29/ نيســان/ 2017 جــراء 
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ املركــز 107 التابــع للدفــاع 

املــدين يف مدينــة كفــر زيتــا.

يوسف سوتل

صاحل رمحون

عامر العبود

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcTRvTUZXZWowc1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRWZUVGstcVlCckU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaVdvSE1ld2ZVZUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaGdmMnlZTUo3UTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaGdmMnlZTUo3UTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFci04eUdiRTZ1TG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdXAzc0RBU01CSUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNzc3eDdKVHNtaVk/view
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أمحــد خالــد شــحادة املصطفــى، أحــد عناصــر املركــز 107 التابــع للدفــاع املــدين، مــن 
أبنــاء مدينــة كفــر زيتــا بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل، قُتــل يــوم الســبت 29/ نيســان/ 
2017 جــراء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ املركــز 107 

التابــع للدفــاع املــدين يف مدينــة كفــر زيتــا.

أمحــد حممــود احلــالق، أحــد عناصــر املركــز 107 التابــع للدفــاع املــدين، مــن أبنــاء مدينــة 
كفــر زيتــا بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل، قُتــل يــوم الســبت 29/ نيســان/ 2017 جــراء 
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ املركــز 107 التابــع للدفــاع 

املــدين يف مدينــة كفــر زيتــا.

أمحــد انيــف احلســن، انشــط إعالمــي لصــاحل املركــز 107 التابــع للدفــاع املــدين، مــن 
أبنــاء قريــة الــزكاة بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل، يبلــغ مــن العمــر 27 عامــاً، قُتــل يــوم 
الســبت 29/ نيســان/ 2017 جــراء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي 
ابلصواريــخ املركــز 107 التابــع للدفــاع املــدين يف مدينــة كفــر زيتــا بريــف حمافظــة محــاة 

الشــمايل.

أمحد املصطفى

أمحد احلالق

أمحد احلسن

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOUxIdHZHMHpfTzg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOUxIdHZHMHpfTzg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaTZLbUgxN1pkYWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcUtpOV9BOTRTcDg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRjhlckNHX1ZuT1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhUXQtNXBPMlg3RGM/view
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مازن السجناوي، أحد عناصر املركز 114 التابع للدفاع املدين، من أبناء بلدة اللطامنة 
بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل الغــريب، يبلــغ مــن العمــر 39 عامــاً، قُتــل يــوم الســبت 29/ 
نيســان/ 2017 جــراء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ املركــز 

107 التابــع للدفــاع املــدين يف مدينــة كفــر زيتــا بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل.

عبــد احلليــم أمحــد شــاهن، أحــد عناصــر املركــز 114 التابــع للدفــاع املــدين، مــن أبنــاء بلــدة 
اللطامنة بريف حمافظة محاة الشمايل الغريب، يبلغ من العمر 37 عاماً، قُتل يوم السبت 
29/ نيســان/ 2017 جــراء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ 

املركــز 107 التابــع للدفــاع املــدين يف مدينــة كفــر زيتــا بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل.

غســان الــدالل، أحــد عناصــر املركــز 107 التابــع للدفــاع املــدين، مــن أبنــاء مدينــة محــاة، 
قُتــل يــوم الســبت 29/ نيســان/ 2017 جــراء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه 
روســي ابلصواريــخ املركــز 107 التابــع للدفــاع املــدين يف مدينــة كفــر زيتــا بريــف حمافظــة 

محــاة الشــمايل.

مازن السجناوي

عبد احلليم شاهن

غسان دالل

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRy1LQkl0QUh4TUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRUM5U21WWEJUMHc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFa1NiX05IakYxTGM/view
https://drive.google.com/file/u/1/d/0B8oDs0gvdXqFblpYMnZVaUc4ZzA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVjJFUjhjRk94YlU/view
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مصطفــى حممــد النجــار، أحــد عناصــر املركــز 107 التابــع للدفــاع املــدين، مــن أبنــاء 
مدينة محاة، قُتل يوم الســبت 29/ نيســان/ 2017 جراء قصف طران اثبت اجلناح 
نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ املركــز 107 التابــع للدفــاع املــدين يف مدينــة كفــر زيتــا 

بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل.

اتء: فصائل املعارضة املسلحة:
عامــر رايض كرنبــة، مســعف، مــن أبنــاء مدينــة عربــن مشــال شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، يعمــل لصــاحل منظومــة الرمحــن الطبيــة 
التابعــة لفيلــق الرمحــن –أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة-، قُتــل يــوم اجلمعــة 28/ نيســان/ 2017 برصــاص أصــاب ســيارة 
إســعاف كان يســتقلها إثــر اشــتباكات بــن جيــش اإلســالم –أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة- مــن جهــة وفصائــل مــن هيئــة 
حتريــر الشــام وفيلــق الرمحــن مــن جهــة اثنيــة يف املدينــة، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي أطلقــت الرصــاص علــى عامــر حــى حلظــة 

إعــداد التقريــر.

اثء: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي- فرع حزب العمال الكردستاين(:
مصطفــى حــاج قاســم، طبيــب أســنان، مــن أبنــاء قريــة حزميــة بريــف حمافظــة الرقــة الشــمايل، يبلــغ مــن العمــر 41 عامــاً، متــزوج 
ولديــه أوالد، قُتــل مــع 4 مــن أطفالــه يــوم األربعــاء 12/ نيســان/ 2017؛ جــراء قصــف مدفعيــة اتبعــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة 

ذات األغلبيــة الكرديــة قذائــف عــدة علــى قريــة حزميــة.

مصطفى النجار

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRVBEdG1RVTBuX0E/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaG1jN0J5Vkd4VDQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMlIyZUNPNnVJR3c/view
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اثنياً: استهداف املراكز احليوية الطبية ومراكز الدفاع املدين:
ألف: قوات النظام السوري:

املراكز احليوية الطبية:
- املنشآت الطبية )املستشفيات – املستوصفات-  النقاط الطبية – املشايف امليدانية(:

اإلثنــن 3/ نيســان/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــن علــى مركــز عيــادات ابــن حيــان 
الطبيــة -املعــروف بعيــادات جســرين واملكــون مــن طابقــن- يف بلــدة جســرين يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، 
ســقط الصاروخــان يف الطابــق العلــوي -فــارغ مــن أي جتهيــزات-؛ مــا أدى إىل دمــاره جزئيــاً إضافــة إىل إصابــة الطابــق األرضــي 
ومعــدات املركــز أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة، ننــوه إىل أن املركــز هــو جتمــع لعيــادات اختصــاص ســنية وداخليــة 

وأطفــال ونســائية، ختضــع بلــدة جســرين لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

األحد 9/ نيســان/ 2017 قرابة الســاعة 01:30 قصف طران احللف الســوري – الروســي اثبت اجلناح )مازال قيد التحقق 
لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( ابلصواريــخ مشــفى نبــض حــوران امليــداين يف مدينــة داعــل بريــف حمافظــة درعــا الشــمايل؛ مــا تســبب 
خبســائر بشــرية، إضافــة إىل إصابــة بنــاء املشــفى ومعداتــه ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة مؤقتــاً، ختضــع 

مدينــة داعــل لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

األضــرار النامجــة عــن قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري 
مركــز عيــادات ابــن حيــان يف بلــدة جســرين/ ريــف دمشــق 3/ 4/ 2017 

-مصــدر الصــورة: مضــر الياســن

https://www.youtube.com/watch?v=jSKq1jO_QU8&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRGhhOUg2XzlFMEU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFY0JkNUxkX1N4VEk/view
https://www.youtube.com/watch?v=jSKq1jO_QU8&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFekVNOXhjWnc2UG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYXBCOWl4TVNuWFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRmxreWZvTDdEMFU/view
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األربعــاء 26/ نيســان/ 2017 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري برميلــن متفجريــن قــرب املشــفى امليــداين 
يف قريــة نصيــب بريــف حمافظــة درعــا الشــرقي؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل إصابــة بنــاء املشــفى أبضــرار ماديــة بســيطة، 

ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

- سيارات اإلسعاف:
اإلثنــن 17/ نيســان/ 2017 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً قــرب ســيارة إســعاف اتبعــة ملشــفى 
عربــن اجلراحــي علــى الطريــق الواصــل بــن مدينــة عربــن وبلــدة حــزّة يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل 
مقتــل مســعف، إضافــة إىل إصابــة هيــكل الســيارة أبضــرار ماديــة متوســطة وحتطــم زجــاج نوافذهــا، ختضــع املنطقــة لســيطرة فصائــل 

املعارضــة املســلحة.

مراكز الدفاع املدين )منشآت – آليات(:
اإلثنــن 3/ نيســان/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً قــرب ســيارة إســعاف -اتبعــة 
للمركــز 400 التابــع للدفــاع املــدين- يف مدينــة ســقبا شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، أثنــاء إســعاف كادرهــا جرحــى قصــف ســابق؛ 
ــم زجــاج نوافذهــا، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة. مــا أدى إىل إصابــة الســيارة أبضــرار ماديــة متوســطة وهتشُّ

األضرار النامجة عن قصف رامجة صواريخ قوات النظام السوري سيارة إسعاف اتبعة ملشفى 
عربن اجلراحي يف مدينة عربن/ ريف دمشق 17/ 4/ 2017

https://www.youtube.com/watch?v=Aenw8pRKNog&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFN243dHBtdWlnTFE/view
https://www.youtube.com/watch?v=eanImeKsUns&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdlZtTFpvbWhTdFE/view
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اإلثنن 3/ نيسان/ 2017 قصف طران احللف السوري – الروسي اثبت اجلناح )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة( 
ابلصواريــخ قــرب ســيارة إســعاف اتبعــة للدفــاع املــدين يف بلــدة اللطامنــة بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى إىل إصابــة 

الســيارة أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن اخلدمــة، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

الســبت 8/ نيســان/ 2017 قصــف طــران احللــف الســوري – الروســي اثبــت اجلنــاح )مــازال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة 
الفاعلــة( صاروخــاً علــى ســيارة إســعاف -اتبعــة للمركــز 14 التابــع للدفــاع املــدين- يف منطقــة درعــا البلــد شــرق مدينــة درعــا؛ مــا 

أدى إىل دمــار كبــر يف هيــكل الســيارة وخروجهــا عــن اخلدمــة، ختضــع املنطقــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

ابء: القوات الروسية:
املراكز احليوية الطبية:

- املنشآت الطبية:
األحــد 2/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 19:50 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي 3 صواريــخ علــى املشــفى 
الوطــي “املعــروف مبشــفى معــرة النعمــان املركــزي” مشــال مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ أصابــت الصواريــخ 
كاًل مــن قســم اإلســعاف وقســم األطفــال والتوليــد؛ مــا أدى إىل إصابــة عــدد مــن مراجعــي املشــفى جبــراح، إضافــة إىل دمــار كبــر 
يف بنــاء املشــفى، وإصابــة معداتــه وجتهيزاتــه وســيارة إســعاف اتبعــة لــه أبضــرار ماديــة كبــرة، وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع مدينــة 

معــرة النعمــان لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

الدمــار الناجــم عــن قصــف طــران احللــف الســوري - الروســي ابلصواريــخ ســيارة إســعاف يف منطقــة 
درعــا البلــد بدرعــا يف 8/ 4/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFM3NKVkJXQ21QRk0/view
https://www.youtube.com/watch?v=zQpHvlwClVw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zJ1u05D0AAI&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeFp6NUdEOUJ2c0E/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOE9LQmlqVzF2aXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFT19fdlczSXQyc1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFT19fdlczSXQyc1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTHpIaVNYazBrWGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVlFmTUtoVjJOWFE/view
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الثــالاثء 4/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 13:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي 5 صواريــخ علــى مشــفى 
نشــئ داخــل مغــارة يف اجلبــل- ومركــز الدفــاع املــدين اجملاوريــن لبعضهمــا يف مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب 

ُ
الرمحــة -امل

اجلنــويب؛ ســقطت بعــض الصواريــخ علــى املشــفى، مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف قســم اإلســعاف وإصابــة معداتــه وجتهيزاتــه أبضــرار 
ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة، نشــر إىل أن الطــران ذاتــه قــد عــاود قصــف املشــفى اخلــارج عــن اخلدمــة مرتــن يــوم األحــد 
16/ نيســان/ 2017 مســتخدماً األســلحة احلارقــة يف إحداهــا، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة 

وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

األضــرار النامجــة عــن قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي املشــفى الوطــي يف مدينــة 
معــرة النعمــان/ إدلــب 2/ 4/ 2017

https://www.youtube.com/watch?v=WGRifpsEbP8&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQnR6eFVzR01oV3c/view
https://www.youtube.com/watch?v=mZFrOItcxrE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WGRifpsEbP8&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOW5qbGUzQURsVE0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOUhNdEt1TDQ2Yms/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVnE5bk9CZ195ejg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZ05OUWswQy1ZQXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOW5qbGUzQURsVE0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeUNGbmd5SXZqcGc/view
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اجلمعــة 7/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 04:20 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً قــرب مســتوصف 
حيــش يف احلــي الشــمايل مــن بلــدة حيــش بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســتوصف ومعداتــه أبضــرار 

ماديــة متوســطة، ختضــع البلــدة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

الســبت 8/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 15:15 اســتخدم طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي أســلحة حارقــة مســتهدفاً 
حميــط مبــى مســتوصف حيــش يف احلــي الشــمايل مــن بلــدة حيــش بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة املبــى أبضــرار 
ماديــة بســيطة، نشــر إىل أن املســتوصف ذاتــه قصــف مــن طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي يف اليــوم الســابق، ختضــع البلــدة 

لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

اإلثنــن 17/ نيســان/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى مشــفى اإلخــالص شــرق قريــة شــنان 
يف جبــل الزاويــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املشــفى، وإصابــة معداتــه وجتهيزاتــه أبضــرار ماديــة 
متوســطة، وخروجــه عــن اخلدمــة، عــاود الطــران ذاتــه قصفــه حميــط املشــفى بصاروخــن لــدى قــدوم فــرق الدفــاع املــدين والفــرق 

الطبيــة إىل املوقــع، ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.  

األضــرار النامجــة عــن قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي مشــفى الرمحــة يف مدينــة خــان 
شــيخون/ إدلــب 4/ 4/ 2017

https://www.youtube.com/watch?v=lctAI7qg9VY&feature=youtu.be
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=951&token=SC7ccCcXLzelkuPOMayhx3uT2U5DjzB1
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdDZyb19vT3hhNW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeXdIQlZpM1FnNU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZXZSYl9PQUNzelE/view
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الســبت 22/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 14:30 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــن علــى املشــفى 
املركــزي حملافظــة محــاة )املعــروف مبشــفى املغــارة واملشــيد ضمــن مغــارة حمصنــة حتــت األرض( التابــع ملديريــة صحــة محــاة والواقــع علــى 
طريــق قريــة الــركااي شــرق قريــة عابديــن بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل دمــار جزئــي يف بنــاء 
املشــفى، وإصابــة جتهيزاتــه ومعداتــه أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة، ننــوه إىل أنــه قرابــة الســاعة 17:20 مــن اليــوم ذاتــه 
قصفــت رامجــة الصواريــخ التابعــة لقــوات النظــام الســوري صــاروخ أرض - أرض يف حميــط املشــفى أثنــاء عمــل فــرق الدفــاع املــدين 
علــى انتشــال الضحــااي. رغــم خــروج املشــفى عــن اخلدمــة ألقــى الطــران املروحــي التابــع للنظــام الســوري براميــل متفجــرة يف حميطــه 
علــى بعــد قرابــة 150م منــه يف يــوم األربعــاء 26/ نيســان/ 2017. ختضــع قريــة عابديــن لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة 

املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

الدمار الناجم عن قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي مشفى اإلخالص يف قرية شنان/ إدلب 17/ 4 /2017

https://www.youtube.com/watch?v=IYr6-GGjszM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IYr6-GGjszM&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFajhSZG1Kam9BOGc/view
https://www.youtube.com/watch?v=j1W_LUK5BL0&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWXpXYXJpR01zZUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFN2dhNWRZSlM1cW8/view
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الثــالاثء 25/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 00:30 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــن علــى مشــفى 
الشــهيد وســيم حســينو التابــع للرابطــة الطبيــة للمغرتبــن الســورين )ســيما( يف بلــدة كفــر ختــارمي بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب، ســقط 
الصاروخــان يف ســاحة اإلســعاف أمــام املشــفى؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنائــه وإحــداث حفــرة كبــرة يف الســاحة، إضافــة إىل 
إصابــة أاثثــه ومعداتــه وســياريت إســعاف اتبعتــن لــه أبضــرار ماديــة متفاوتــة وخروجــه عــن اخلدمــة، ننــوه إىل أن املشــفى كان يشــغل 

بنــاء مدرســة، ختضــع بلــدة كفــر ختــارمي لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

الدمــار الناجــم عــن قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي املشــفى املركــزي حملافظــة محــاة يف قريــة عابديــن/ إدلــب 
2017 /4 /22

الدمار الناجم عن قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي مشفى وسيم حسينو يف بلدة كفر ختارمي/ إدلب 25/ 4/ 2017

https://www.youtube.com/watch?v=nTDq30fEnOs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nTDq30fEnOs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zC334F3Y9Js&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFY2IxUDFVSDF0U0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSncyTHJrQlYtQ0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOHNwR0FILTZSUUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWVM1ZEFhRWwtZkk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYW9FNUdjOU9VTG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZWlfRVB6Vk1sR1k/view
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األربعــاء 26/ نيســان/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ مشــفى اللطامنــة اجلراحــي يف بلــدة 
اللطامنــة بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املشــفى وإصابــة معداتــه أبضــرار ماديــة متوســطة، 
وخروجــه عــن اخلدمــة، نشــر إىل أن املشــفى أصيــب أبضــرار ماديــة نتيجــة إلقــاء الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري 
برميــاًل متفجــراً حيــوي غــازاً ســاماً يــوم الســبت 25/ آذار/ 2017، ختضــع بلــدة اللطامنــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

اخلميــس 27/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 05:10 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي 4 صواريــخ متتاليــة -بفــارق 
قرابــة 10 دقائــق بــن الصواريــخ- علــى مشــفى اجلامعــة الســورية غــرب قريــة الديــر الشــرقي بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي، وهــو 
مشــفى خــاص خمتــص أبمــراض النســائية واألطفــال؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل دمــار كبــر يف القســم العلــوي مــن بنــاء 
املشــفى وإصابــة معداتــه وأاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة، ننــوه إىل أّن الطــران ذاتــه عــاود قصفــه للمنطقــة قرابــة 
الســاعة 12:47 مــن اليــوم ذاتــه، ختضــع قريــة الديــر الشــرقي لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وجبهــة فتــح الشــام.

اخلميــس 27/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 13:40 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً قــرب النقطــة 
الطبيــة التابعــة الحتــاد منظمــات الرعايــة واإلغاثــة الطبيــة )UOSSM( غــرب قريــة البــارة يف جبــل الزاويــة بريــف حمافظــة إدلــب 
اجلنــويب؛ ســقط الصــاروخ علــى أرض ترابيــة تبعــد قرابــة 50م مــن النقطــة، دون تســجيل أيــة أضــرار ماديــة يف بنائهــا، ختضــع البلــدة 

لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

الدمار الناجم عن قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي مشفى اجلامعة السورية يف قرية الدير الشرقي/ إدلب 
2017 /4 /27

https://www.youtube.com/watch?v=Z6eiIPsDu5Q
https://www.youtube.com/watch?v=-59B8mls_XQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z6eiIPsDu5Q
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVGRhenFEVGdtRGc/view
https://www.youtube.com/watch?v=HEpL2NRCuwM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pf0QtplLvjg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1hfxQQBXi4o&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNThTdzlqVjNneEE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFajJ4X2JsZFdHX0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbkpudWR5RTgyekE/view
https://www.youtube.com/watch?v=MTFabzP8saY&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMWtVOW5ZVWZBUzg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNThTdzlqVjNneEE/view
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0SXdLQXV6TG81am8
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUGpoWHRuRlh2dlE/view
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اخلميــس 27/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 07:20 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي 4 صواريــخ متتاليــة 
-بفــارق قرابــة 5 دقائــق بــن الصــاروخ واآلخــر- علــى نقطــة طبيــة إســعافية اتبعــة ملنظومــة شــامنا اإلســعافية مشــال غــرب قريــة معــر 
زيتا بريف حمافظة إدلب اجلنويب، ســقط األول يف مرآب الســيارات ومســتودعات الوقود التابعة للنقطة، جنم عنها حرائق كبرة، 
بينما ســقط الصاروخ الثاين على مدخل النقطة أســفر عن مقتل 4 أشــخاص، ثالثة منهم من الكوادر الطبية، إضافة الحرتاق 
7 ســيارات إســعاف بشــكل كامــل، وخــروج النقطــة عــن اخلدمــة، بينمــا ســقط الصاروخــان الثالــث والرابــع يف حميــط النقطــة أثنــاء 
توافــد فــرق الدفــاع املــدين واإلســعاف، ننــوه إىل أن الطــران ذاتــه عــاود قصفــه حميــط النقطــة قرابــة الســاعة 12:40 ختضــع قريــة 

معــر زيتــا لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وجبهــة فتــح الشــام.

مراكز الدفاع املدين:
الثالاثء 4/ نيســان/ 2017 قرابة الســاعة 13:00 قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روســي 5 صواريخ على مركز الدفاع 
املــدين ومشــفى الرمحــة اجملاوريــن لبعضهمــا يف مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ ســقطت بعــض الصواريــخ علــى 
املركــز؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنائــه وخروجــه عــن اخلدمــة، إضافــة إىل إصابــة ســيارة إســعاف وآليــة لرفــع األنقــاض “بلــدوزر” 
اتبعتــن لــه أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع مدينــة خــان شــيخون لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة 

فتــح الشــام.

احــرتاق مســتودعات الوقــود جــراء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي نقطــة طبيــة يف قريــة معــر زيتــا/ إدلــب 
2017 /4 /27

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMGQzMmdYb2MzRHM/edit
https://www.youtube.com/watch?v=msoqgYKWK5w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LziZLwiORyo&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMGQzMmdYb2MzRHM/edit
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSGNMZm94NjN4eFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVVJSYy1wODkwVHM/view
https://www.youtube.com/watch?v=wuizYFSCzs0&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRm5LMUZ0SUNFSHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFa0luLVVXQ2dmcG8/view
https://www.youtube.com/watch?v=iCmQj_o-dKw&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUThVTlJDcU5jZmc/view
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الثــالاثء 4/ نيســان/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى مركــز الدفــاع املــدين يف قريــة اهلبيــط 
بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املركــز ومعداتــه أبضــرار ماديــة متوســطة وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع القريــة 

لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

عصــر اخلميــس 6/ نيســان/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى مركــز الدفــاع املــدين يف بلــدة 
تفتنــاز بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف أحــد األبنيــة امللحقــة ابملركــز، وإصابــة معداتــه وســيارة إطفــاء 
اتبعــة لــه أبضــرار ماديــة متوســطة، وخروجــه عــن اخلدمــة. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم 

جبهــة فتــح الشــام.

األحــد 16/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 08:20 اســتخدم طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي أســلحة حارقــة مســتهدفاً 
منطقــة تضــم مركــز الدفــاع املــدين ومشــفى الرمحــة شــرق مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة 
ســيارة إســعاف وســيارة خدمــة وســيارة إطفــاء اتبعــن لــه أبضــرار ماديــة متوســطة، وقرابــة الســاعة 11:20 عــاود الطــران ذاتــه 
قصفــه املنطقــة ذاهتــا ابلصواريــخ، ننــوه إىل أن املركــز خــارج عــن اخلدمــة جــراء قصــف ســابق ابلصواريــخ مــن الطــران ذاتــه يــوم 
الثــالاثء 4/ نيســان/ 2017، ختضــع مدينــة خــان شــيخون لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح 

الشــام.

األربعــاء 26/ نيســان/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً قــرب ســيارة خدمــة اتبعــة للدفــاع املــدين 
يف قريــة الســحاقية التابعــة لبلــدة اجلانوديــة بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل إصابــة الســيارة أبضــرار ماديــة بســيطة، ختضــع 

القريــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

اخلميــس 27/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 07:40 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً قــرب ســيارة 
إطفــاء -اتبعــة للدفــاع املــدين مركــز كفــر نبــل- يف قريــة معــر زيتــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، أثنــاء عمــل طاقهمــا علــى إمخــاد 
حريــق اندلــع يف النقطــة الطبيــة اإلســعافية جــراء قصــف ســابق للطــران ذاتــه؛ مــا أدى إىل إصابــة هيــكل الســيارة مــن األمــام أبضــرار 

ماديــة متوســطة، ختضــع قريــة معــر زيتــا لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

https://www.youtube.com/watch?v=luv17RwcsKs&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFc1I0MERWMWwyRUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQmpvN0xXV3hrYVE/view
https://www.youtube.com/watch?v=luv17RwcsKs&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOV9EcXNKM1VzcUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSHF3SGVZcjVMWUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWjlUVS00TVZadWM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOV9EcXNKM1VzcUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFc2lGblYyd0RfbFU/view
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الســبت 29/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 12:19 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــن علــى املركــز 
107 التابــع للدفــاع املــدين يف مدينــة كفــر زيتــا بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل؛ مــا تســبب يف مقتــل 8 مــن كــوادر الدفــاع املــدين، 
إضافــة إىل دمــار كبــر يف بنــاء املركــز ومعداتــه وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع مدينــة كفــر زيتــا لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع حممــود أبــو حممــد رئيــس القطــاع الشــمايل يف الدفــاع املــدين مبحافظــة محــاة -عــر 
تطبيــق “واتــس اب”-، وأفــادان بروايتــه: 

“يــوم الســبت 29/ نيســان قرابــة الســاعة 12:11 ظهــراً قصــف طــران حــريب مل نســتطع حتديــده إن كان للنظــام ســوري أو 
القــوات الروســية صاروخــن علــى مركــز الدفــاع املــدين الواقــع مشــال مدينــة كفــر زيتــا، مركــز الدفــاع يتألــف مــن بنــاء ومغــارة حتــت 
األرض، وكان يتواجد العناصر داخل املغارة احتماًء من القصف، ســقطت الصواريخ على املغارة بشــكل مباشــر، عند حدوث 
ســتهدف حنــو 1.5كــم، اجتهــت مباشــرة مــع فريــق 

ُ
القصــف كنــت متواجــداً يف مبــى آخــر اتبــع للدفــاع املــدين يبعــد عــن املبــى امل

الدفــاع املــدين إىل املــكان بعــد االســتهداف النتشــال الضحــااي، وعنــد وصولنــا إىل املوقــع شــاهدت املغــارة مدمــرة علــى مــن فيهــا 
والدمــار كبــر يف املنطقــة، وبينمــا كنــا نقــوم برفــع األنقــاض والبحــث عــن الضحــااي عــاد الطــران احلــريب بعــد حنــو 8 دقائــق وشــنَّ 
ثــالث غــارات متتاليــة مســتخدماً يف أحدهــا القنابــل العنقوديــة، تســببت تلــك الغــارات يف مقتــل أحــد عناصــر منظومــة اإلســعاف 
يف املدينــة والــذي كان قــد وصــل لتــّوه إىل املــكان املســتهدف ملســاعدتنا، إضافــة إىل إصابــة 3 آليــات اتبعــة للمركــز أبضــرار ماديــة 
متفاوتــه، أعاقنــا القصــف املســتمر علــى املدينــة مــن متابعــة عملنــا عــدة مــرات، وعنــد املســاء كنــا ال نســتطيع العمــل علــى انتشــال 
الضحــااي خوفــاً مــن أن نكــون هدفــاً للقصــف مــن خــالل األنــوار، لذلــك اســتمرت عمليــات البحــث عــن الضحــااي حــى صبــاح 

األضرار النامجة عن قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي سيارة إطفاء اتبعة للدفاع املدين يف قرية معر زيتا/ إدلب 
2017 /4 /27

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYmpsS0pfeUtXWWc/view
https://www.youtube.com/watch?v=8dSAHGKMOJE&feature=youtu.be
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=959&token=MtJACXXhjFzzLwKZYpjDIcdOeepPVCey
https://www.youtube.com/watch?v=zHHGTA8eYho&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRkRSZVd1R1E5Wms/view
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اليــوم التــايل، انتشــلنا 8 ضحــااي مــن العاملــن مــع الدفــاع املــدين مــن حتــت األنقــاض ومعظمهــم كانــوا قــد حتولــوا إىل أشــالء وحــددان 
هويــة كٍل منهــم بصعوبــة ابلغــة”.

اتء: فصائل املعارضة املسلحة:
املراكز احليوية الطبية:

- سيارات اإلسعاف:
اجلمعــة 28/ نيســان/ 2017 أصيبــت ســيارة إســعاف اتبعــة ملنظومــة الرمحــن الطبيــة يف مدينــة عربــن مشــال شــرق حمافظــة ريــف 
دمشــق بطلقــات رصــاص الرشاشــات، جــراء االشــتباك الدائــر يف املدينــة بــن جيــش اإلســالم –أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة- 
مــن جهــة، وفصائــل مــن هيئــة حتريــر الشــام وفيلــق الرمحــن أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة مــن جهــة اثنيــة؛ أثنــاء قيــام كادرهــا 
إبســعاف اجلرحــى؛ مــا أدى إىل مقتــل مســعف، إضافــة إىل إصابــة الســيارة أبضــرار ماديــة بســيطة، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة 

الــي أطلقــت الرصــاص علــى الســيارة حــى حلظــة إعــداد التقريــر. ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

اثء: جهات أخرى:
املراكز احليوية الطبية:

- سيارات اإلسعاف:
الســبت 29/ نيســان/ 2017 انفجــرت عبــوة انســفة قــرب ســيارة إســعاف اتبعــة هليئــة حتريــر الشــام أثنــاء مرورهــا مــن شــارع 
الثالثــن غــرب مدينــة إدلــب؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل إصابــة هيــكل الســيارة أبضــرار ماديــة متوســطة، مل نتمكــن 
مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت بــزرع العبــوة حــى حلظــة إعــداد التقريــر، ختضــع مدينــة إدلــب لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة 

املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

الشارات اإلنسانية اخلاصة:
- منظمة اهلالل األمحر:

اخلميــس 13/ نيســان/ 2017 انفجــرت دراجــة انريــة مفخخــة يف ســاحة مقــر اهلــالل األمحــر الســوري “فنــدق الكارلتــون 
ســابقًا” جنــوب مدينــة إدلــب؛ مــا أدى إىل إصابــة هيــكل ســياريت إســعاف اتبعتــن للهــالل األمحــر الســوري أبضــرار ماديــة كبــرة 
وخروجهمــا عــن اخلدمــة، دون تســجيل أيــة أضــرار ماديــة يف بنــاء املقــر، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن التفجــر حــى 

حلظــة إعــداد التقريــر، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFX0hJMmNDWTF3SFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdjZHb1psVkFyT0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVmxGSTI4QzdJLU0/view
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رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

1. إن احلــوادث الــواردة يف هــذا التقريــر مُتثِّــل بشــكل ال يقبــل التشــكيك خرقــاً لقــرار جملــس األمــن رقــم 2139 وقــرار جملــس 
األمــن رقــم 2254 القاضيــان بوقــف اهلجمــات العشــوائية، وانتهــاكاً عــر جرميــة القتــل العمــد للمــادة الثامنــة مــن قانــون رومــا 

األساســي، مــا ُيشــكل جرائــم حــرب.
2. نؤكــد علــى أن معظــم حــوادث القصــف الــواردة يف التقريــر قــد اســتهدفت أفــراداً مدنيــن عــزل، وابلتــايل فــإن القــوات الســورية 
انتهكــت أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلــق يف احليــاة. إضافــة إىل أهنــا ارتكبــت يف ظــل نــزاع مســلح غــر 

دويل فهــي ترقــى إىل جرميــة حــرب، وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة. 
كمــا مارســت القــوات الروســية، وفصائــل املعارضــة املســلحة، وقــوات اإلدارة الذاتيــة، وجهــات أخــرى )تشــمل جهــات مل نتمكــن 
مــن حتديدهــا إضافــة إىل القــوات الرتكيــة واللبنانيــة واألردنيــة( أفعــااًل ترقــى ألن تكــون جرائــم حــرب عــر عمليــات القتــل خــارج 

نطــاق القانــون أو اســتهداف املراكــز احليويــة املدنيــة.  
3. إن اهلجمــات الــواردة يف التقريــر تعتــر مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين الــدويل العــريف، ذلــك أن القذائــف قــد أُطلقــت علــى 

ــه إىل هــدف عســكري حُمــدد. مناطــق مأهولــة ابلســكان ومل توجَّ
4. إن عمليــات القصــف، قــد تســببت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف 
إحلــاق الضــرر الكبــر ابألعيــان املدنيــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أبن الضَّــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن 

ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.

األضــرار النامجــة عــن انفجــار دراجــة انريــة مفخخــة جمهولــة املصــدر قــرب ســيارة إســعاف اتبعــة للهــالل األمحــر الســوري يف 
مدينــة إدلــب 13/ 4/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbHY2NWRxcm10a2c/view
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التوصيات:
إىل جملس األمن:

• يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد مــرور أكثــر مــن عامــن علــى القــرار رقــم 2139 وال يوجــد التزامــات 
بوقف عمليات القصف العشــوائي، وجيب أن تلتزم هبا مجيع أطراف النزاع، إىل جانب االلتزام بقواعد القانون الدويل اإلنســاين.
• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــن، مبــا فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت تورطــه 

ابرتــكاب جرائــم حرب.
• إحــالل األمــن والســالم وتطبيــق مبــدأ مســؤولية محايــة املدنيــن، حلفــظ أرواح الســورين وتراثهــم وفنوهنــم مــن الدمــار والنهــب 

والتخريــب. 
• توســيع العقــوابت لتشــمل النظامــن الروســي اإليــراين املتورطَــن بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية 

ضد الشــعب الســوري.

إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظلِّ انقســام جملس األمن وشــلله الكامل، يتوجب التحرك على املســتوى الوطي واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشــعب 
الســوري، ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزايدة جرعــات الدعــم املقدمــة علــى الصعيــد 
اإلغاثــي. والســعي إىل ممارســة 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 البُــدَّ بعــد تلــك الفــرتة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة

الــذي أقرتــه اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، ومــازال جملــس األمــن يُعرقــل 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.
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إىل املنظمات الطبية حول العامل:             
هنــاك عجــز كبــر يف الكــوادر الطبيــة يف ســوراي بســبب عمليــات القتــل املســتمرة، جيــب علــى األطبــاء الســورين أواًل تعويــض 
النقــص احلــاد احلاصــل داخــل ســوراي، كمــا جيــب علــى املنظمــات العامليــة إرســال متطوعــن للعمــل يف املناطــق الغــر خطــرة حيــث 

يتــم إســعاف املرضــى إليهــا، وقــد ســجلنا وفــاة كثــر مــن املرضــى بســبب العجــز يف الكــوادر الطبيــة.

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