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الثالاثء 16 آب 2016

أواًل: املقدمة. 
اثنياً: امللخص التنفيذي.

اثلثاً: التفاصيل.
رابعاً: املرفقات.

خامساً: االستنتاجات 
والتوصيات. 
شكر وعزاء

مقتل 2704 مدنياً، بينهم 746  طفاًل على يد القوات الروسية منذ تدخلها يف سوراي
“السَّاحة احلمراء يف روسيا ُتصبغ ابلدَّم السوري”

أواًل: المقدمة: 
صحيح أن التدخل الروسي جاء بطلب من احلكومة السورية، وهي حكومة مازالت 
حتظى بشرعيتها يف األمم املتحدة، ابلرغم من ارتكاهبا عشرات آالف اجلرائم اليت ترقى 
إىل جرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب، وابلتايل فإن التدخل الروسي يُعترب شرعياً من 
الناحية القانونية، وما جيري يف سوراي هو نزاع مسلح غري دويل، وابلتايل فإن على القوات 
الروسية  القوات  اإلنساين، وقد اصطفت  العريف  القانون  بقواعد  تلتزم  أن  فيه  املشرتكة 
وقاتلت إىل جانب قوات النظام السوري، ومل تلتزم بقواعد القانون الدويل اإلنساين يف 
عشرات احلوادث املوثقة ابألدلة والشهادات، وابلتايل فإننا نتهم بشكل صريح القوات 

الروسية ابرتكاب عشرات اجلرائم اليت ترقى إىل جرائم حرب.

وقد أصدرت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان منذ 30/ أيلول/ 2015، وهو اتريخ 
بدء الغارات الروسية يف سوراي، 15 تقريراً وثقت فيها حوادث قصف القوات الروسية 
وقد  داعش،  تنظيم  أو  املسلحة  املعارضة  لسيطرة  ختضع  مناطق  يف  مدنية  ألهداف 

تسببت هذه اهلجمات يف عمليات قتل وتدمري وتشريد ترقى إىل جرائم حرب.

وقد رصدان اخنفاض وترية القصف الروسي منذ تطبيق اتفاقية وقف األعمال العدائية 
يف 27/ شباط/ 2016 حىت انقضاء يوم واحد من إعالن اهليئة العليا للمفاوضات 
عاودت  حيث   2016 نيسان/   /19 يف  جنيف  مباحثات  يف  مشاركتها  أتجيل 
املعارضة املسلحة وبشكل خاص  للمناطق اخلاضعة لسيطرة  الروسية قصفها  القوات 
يف املناطق الشمالية )حمافظيت حلب وإدلب( حيث شنَّت محلة عسكرية على مدينة 
2016 تسببت يف نزوح عشرات اآلالف من السكان، كما  إدلب يف هناية أاير/ 
القوات احلكومية يف حلب حلصار األحياء الشرقية  القوات لدعم تقدم  سعت تلك 

اخلاضعة لسيطرة قوات املعارضة.

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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ونن نقوم بشكل دوري إبصدار تقارير ُندث فيها التقارير السابقة يف سلسلة متتابعة ُنسجل فيها أبرز اجلرائم اليت مارستها 
القوات الروسية، فلقد عمل فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ضمن سياق عمليات املراقبة والتوثيق اليومية على رصد هذه 
احلوادث اليت وردتنا عرب اإلمييل أو صفحات التواصل أو برانمج السكايب، مث قمنا مبتابعتها والتحدث مع انجني من اهلجمات 
أو مع أقرابء للضحااي أو مع شهود عيان على احلوادث وسنستعرض 15 رواية، وقد شرحنا للشهود اهلدف من املقابالت، 
وحصلنا على موافقتهم على استخدام املعلومات اليت يقدموهنا يف هذا التقرير، كما قمنا مبراجعة الصور والفيديوهات اليت وردتنا 

وحتققنا من صدقيتها، ونتفظ بنسخ من مجيع مقاطع الفيديو والصور املذكورة يف هذا التقرير.

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

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
»مل َتقم احلكومة الروسية أو الربملان الروسي حىت اآلن ابملطالبة إبجراء حتقيق واحد يف مجيع تلك اجلرائم، 
بل مل يطرح أحد ذلك مطلقاً، وهذا مؤشر صارخ على حجم االستهتار حبياة السوريني الذين قتلتهم 
القوات الروسية خالل عملياهتا العسكرية يف سوراي، ولقد طالبنا سعادة السفري الروسي السيد فالدميري 
سافرونكوف يف مقر البعثة الروسية بنيويورك بضرورة فتح حتقيقات جدية مستقلة على مجيع احلوادث 

اليت يُعتقد أن القوات الروسية متورطة هبا«.
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اللون األحمر: منذ سريان بيان وقف األعمال العدائية حتى انقضاء يوم واحد من إعالن الهيئة العليا للمفاوضات تأجيل مشاركتها في مباحثات جنيف
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ثانيًا: الملخص التنفيذي:

يُغطي التقرير حصيلة الضحااي الذين قتلوا نتيجة هجمات نعتقد أهنا روسية وذلك منذ تدخل القوات الروسية يف 30/ أيلول/ 
2015 حىت 1/ آب/ 2016، كما أننا استعرضنا فيه أبرز احلوادث اليت متكنا من توثيقها سواء يف املناطق اخلاضعة لسيطرة 
املعارضة املسلحة أو يف مناطق سيطرة تنظيم داعش، وُيشكل مع التقارير الـ 14 املاضية حصيلة موسعة ودقيقة للهجمات 

الروسية على املواقع املدنية يف سوراي.

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 2704 مدنياً، بينهم 746  طفاًل، و514 سيدة يف هجمات يُعتقد أهنا روسية، 
وهي مسجلة لدينا ابالسم واتريخ ومكان وكيفة القتل، وغري ذلك من التفاصيل، وموزعة على احملافظات على النحو التايل:
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ثالثًا: تفاصيل أبرز الحوادث بحسب مناطق السيطرة:
ألف: املناطق اخلاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة:

حمافظة حلب:
حي اهللك، اإلثنني 7/ كانون األول/ 2015

قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ شارع املفروشات يف حي اهللك، استهدف 
بينهم  القصف إىل مقتل 5 مدنيني،  لتعليم األطفال، أدى  الصواريخ مبىن  يستخدم  أحد 

طفالن ومعلمتان، وإصابة قرابة 10 آخرين.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد أبو الفتح من سكان حي اهللك 
وأفادان بروايته:

»قصفت الطائرات الروسية مبىن كنا قد حوَّلناه إىل مدرسة لتعليم األطفال يف احلي، يقع هذا املبىن يف شارع 
القصف مع وقت خروج الطالب من حصصهم؛ ما أدى إىل وقوع  املفروشات خلف املستوصف، تزامن 
ضحااي بني األطفال والكادر التدريسي. قرب املبىن كان هناك جتمع لألهايل الذين ينتظرون توزيع مساعدات 

إغاثية، وقد تسبب القصف ابستشهاد أحد األشخاص الذي يشرفون على توزيع املعوانت.
ال يوجد أي مقرات عسكرية يف املكان الذي استهدفه القصف ومجيع الضحااي واجلرحى كانوا من املدنيني.

حي اهللك من أكثر األحياء اكتظاظاً ابلسكان والنازحني من ابقي أحياء حلب وفيه نسبة كبرية من السوريني 
الرتكمان وأعتقد أن القصف الروسي تعمَّد استهداف هذا احلي كردٍّ على إسقاط الطائرة الروسية من قبل 

تركيا«.

مقطع فيديو يظهر آاثر الدمار الناتج عن قصف طائرات حربية يُزعم أهنا روسية على حي اهللك

بلدة عنجارة اإلثنني 11/ كانون الثاين/ 2016 
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ 3 مدارس يف بلدة عنجارة بريف حلب الغريب، 
هي مدرسة الشهيد مصطفى رستم االبتدائية، واثنوية عنجارة للبنني شرقي البلدة، واثنوية 
)15 طفاًل، وسيداتن(،  17 مدنياً  القصف مبقتل  البلدة، تسبب  للبنات جنوب  عنجارة 

إضافة إىل دمار كبري يف مباين املدارس الثالثة ودمار أحد املنازل السكنية شرق البلدة.

أمساء الضحااي

أمساء الضحااي

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/AK23Fg1RKm8
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0b2xkdnU5MjM1cTg/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RnJXM1FVYWFMTEk/view


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 5

متكنت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من التواصل مع اإلعالمي حممد اخلطيب، الذي وصل القرية بعد 
الغارة، وأفادان بروايته:

»وصلت بعد قرابة الساعة والنصف إىل القرية، يف ذلك اليوم تعرضت 3 مدارس للقصف، وأخربين أحد 
األساتذة أن جمزرة حصلت يف املدرسة الغربية بعد استهدافها بصاروخ من طائرة روسية، توجهت إىل موقع 

املدرسة الغربية، لقد سقط الصاروخ يف أحد الصفوف؛ ما أدى إىل تدمريه بشكل كامل.

أخربين أحد األهايل أهنم انتشلوا 4 جثث فقط، وفقدوا قرابة 15 شهيداً حتولوا إىل أشالء، بينهم معلمة الصف املستهدف 
وهي انزحة من محص ينادوهنا ابحلمصية، بقية الصفوف اقتصرت فيها األضرار على املادية مثل تكسر النوافذ واألاثث وأضرار 

يف األسقف«. 
فيديو يظهر آاثر الدمار يف إحدى مدارس بلدة عنجارة

صور تظهر آاثر الدمار يف مدرسيت مصطفى رستم واثنوية عنجارة للبنني 

مدينة حريتان، اجلمعة 18/ كانون األول/ 2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخني أحدمها استهدف منازل سكنية ابلقرب من 
مبىن املخفر القدمي واآلخر سقط على أطراف املدينة من جهة مدينة عندان، أدى إىل مقتل 

6 مدنيني بينهم سيدة، إضافة إىل تضرر املباين السكنية.

أمساء الضحااي

http://www.sn4hr.org
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تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد صايف أحد سكان مدينة حريتان:

»قرابة الساعة الثامنة مساء استهدفتنا الطائرات الروسية بصاروخني سقط أحدمها على أطراف حريتان من 
جهة عندان واآلخر قرب املخفر ومسجد اجلامع بن الرباء، حيث تسبب بدمار مبىن سكين واستشهد نتيجة 
ذلك 6 أشخاص أحدهم صاحب مطعم شعيب انزح من مدينة محاة، كما تضررت بعض املنازل السكنية 

واحرتقت سيارة مدنية.
كانت االنفجارات قوية جداً والطائرات اليت قصفت كان سريعة جداً ختتلف عن طائرات النظام اليت اعتدان 

عليها خالل السنوات املاضية«.

قرية السلوم، اجلمعة 26/ شباط/ 2016 
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً استهدف منزاًل سكنياً تقطنه عائلة آل رزوق يف 
قرية السلوم بريف حلب الغريب اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل 

8 مدنيني، بينهم طفل، و3 سيدات.
أمساء الضحااي

مدينة حريتان، اجلمعة 27/ أاير/ 2016
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ثالثة صواريخ استهدفت فرانً آلياً يف مدينة حريتان بريف 
حلب الشمايل اخلاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل 11 مدنياً، وإصابة قرابة 

10 آخرين، إضافة إىل تضرر كبري يف مبىن الفرن وآلياته.
أمساء الضحااي

حمافظة إدلب:
قرية مرعند، األربعاء 9/ كانون األول/ 2015

قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخني سقطا يف األراضي الزراعية جنوب قرية مرعند 
إبدلب، ما أدى إىل مقتل 9 مدنيني )5 أطفال، و4 سيدات(، كما أدى القصف إىل دمار 

قرابة 7 منازل بشكل جزئي.
ختضع القرية لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام. 

أمساء الضحااي

أمساء الضحااي

أمساء الضحااي
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أخرب دريد وهو إعالمي يف منظمة الدفاع املدين وقد شارك يف عملية إجالء الضحااي، أخرب الشبكة لسورية 
حلقوق اإلنسان مبشاهداته:

»مسعنا صوت االنفجار قرابة 12:00 ظهراً، وتوجهت مباشرة مع فريق الدفاع املدين مبركز بداما إىل مكان 
القصف، 

سقط أحد الصواريخ إىل جوار سيدة مع طفلتيها يعملَن يف قطاف الزيتون؛ ما أدى إىل مقتلهن وقد حّتولت 
جثة إحدى الفتيات إىل أشالء، أما الصاروخ الثاين فقد سقط على بعد مخسنَي مرتاً من الصاروخ األول، وقد 

تسبب ابستشهاد قرابة 6 أشخاص، بينهم 3 نساء، و3 أطفال، وتدمري نو 7 منازل.
استمر عملنا حىت املساء يف انتشال الضحااي ومل تفارق طائرة االستطالع مساء املنطقة طوال فرتة عملنا، ال 

يوجد يف املنطقة أية مراكز عسكرية تتبع للجيش احلر ومجيع األهداف كانت مدنية«. 

صورة تظهر ضحااي من قرية مرعند جراء قصف يُعتقد أنه روسي 

قرية القصابية، اجلمعة 11/ كانون األول/ 2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً استهدف مركزاً لتوزيع اخلبز وحماًل جتارايً يف قرية القصابية مبحافظة إدلب، تسبب 

القصف مبقتل 3 أطفال، وإصابة ما اليقل عن 25 مدنياً آخرين. 
أمساء الضحااي:

1. الطفل علي عيدو الشيخ 
2. الطفل سامي عبدو السامي
3. الطفل حسني عامر عفارة

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد عبد هللا العفارة عضو اجمللس احمللي لقرية القصابية، الذي 
أفادان بروايته:

»كنت متوجهاً إىل صالة اجلمعة يف املسجد عندما انفجر الصاروخ على بعد 100 مرت مين، دخلت إىل 
مغارة قريبة مع من كان برفقيت إىل أن أدركنا مغادرة الطائرة لألجواء.

القرية بشكل كامل، توجهت إىل املكان وشاهدت  التمونيني الوحيدين يف  تسبب الصاروخ بدمار املركزين 
الدمار الكبري ومل أحلظ وجود أي خملفات للصاروخ لذلك اعتقدت أنه من النوع الفراغي، علمُت أن القصف 
تسبب مبقتل 7 أشخاص، بينهم 3 أطفال، معظمهم انزحون من بلدة كفر نبودة، إضافة إىل 30 جرحياً بينهم 
حالة برت ابلقدم جراء إصابتها بشظية. أعتقد أن القصف كان من طائرة روسية ألين مل أمسع صوت الطائرة 
قبيل القصف ومل أمتكن من رؤيتها، ال يوجد أي مقر عسكري قريب من موقع القصف فهدف القصف إحراق 

آخر املراكز التموينية يف القرية، إهنم حياربوننا يف خبزان«.  

مقطع فيديو يظهر ضحااي وجرحى جراء القصف على قرية القصابية 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPR0w5eFR5VUhvTzg/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=471&token=7e1wtjCQxnVSGiSRk446uICyddnqjzrg
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مقطع فيديو يظهر مكان القصف ويظهر فيه جثث ضحااي وآاثر دمار يف احملال التجارية نتيجة القصف على 
قرية القصابية 

بلدة سرمدا، الثالاثء 12/ كانون الثاين/ 2016
قريبة من اجلهة  أنه روسي عدة صواريخ استهدفت مباٍن سكنية  يُزعم  قصف طريان حريب 
الشمالية لدوار سرمدا؛ ما أدى إىل مقتل 22 مدنياً، بينهم 7 أطفال، و3 سيدات إضافة إىل 

دمار ما اليقل عن 7 أبنية سكنية، و4 حمال جتارية بشكل شبه كامل.
ختضع بلدة سرمدا لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

أمساء الضحااي

صالح قوجو انشط إعالمي زار موقع القصف وأخرب الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بروايته:

»مسعت صوت انفجار قوي قرابة الساعة 2:15 عصراً، توجهت إىل مكان القصف، وكنت أبعد عنه قرابة 
4 كم، استهدف القصف جتمعاً سكنياً يبعد 200م عن مشال دوار سرمدا، و200م عن دار القضاء الذي 
تشرف عليه جبهة النصرة، و60 م عن مدرستني، أحصيت ما يزيد عن 10 مباٍن مدمرة بشكل كلي وما 

يزيد عن 15 سيارة، كما علمت بوقوع قرابة 30 شهيداً.
شاهدت جثث أطفال مقطوعة الرأس، وأشالء متناثرة، كان القصف بـ 3 صواريخ فراغية على منطقة حيوية 

تضم حمالَّ ومدارَس ومطعماً وداراً للقضاء.
أخربين أحد الناجيني من القصف أنه شعر بضغط كبري أثناء القصف وكأنَّ اهلواء ينسحب من حوله وهذا ما 

يرجح أن القصف كان بصواريخ فراغية.
ال يوجد أي مقرٍّ عسكري يف املنطقة املستهدفة وأقرب مقر عسكري يبعد عنها أكثر من 1 كم ، أما عن 
دار القضاء الذي تسيطر عليه جبهة النصرة فهو مبثابة حمكمة للتعامالت املدنية وفيها عدد كبري من املدنيني، 

ويبعد عن مكان القصف أكثر من 200م«.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع الناشط اإلعالمي احمللي أبو مازن التالوي، الذي زار موقع القصف يف اليوم 
التايل وأخربان بروايته:

»يبعد مكان عملي عن موقع القصف قرابة 500م، وكنت قد مسعت صوت القصف الذي استهدف السوق 
ومنطقة احملكمة.

ذهبت يف اليوم التايل إىل املكان شاهدت عناصر الدفاع املدين جيمعون أشالء اجلثث من حتت األنقاض، كان 
الدمار كبرياً جداً فقد تدمرت واجهات قرابة 13 منزاًل من اجلهتني، سألت أهل املنطقة عن تفاصيل احلادثة 
فأخربوين أهنم مل يلحظوا وجود الطائرة اليت قصفت وغادرت األجواء بسرعة وهذا ما يشري إىل أنَّ القصف 

كان بطائرات روسية.
على الرغم من السيطرة الكبرية لتنظيم جبهة النصرة على البلدة إالَّ أنَّ املنطقة املستهدفة خالية من أي مقرات 

عسكرية تتبع هلم«. 

أمساء الضحااي

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=472&token=5LIzKLTwEJaUrmuFMgmjhVvPCmu35pv0
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SHcxZVdib05EblU/view
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فيديوهات تصور آاثر الدمار نتيجة القصف على بلدة سرمدا  
 
 

مقطع فيديو يُظهر فرق الدفاع املدين أثناء عملهم على انتشال أحد العالقني حتت األنقاض 

 فيديو يُظهر فرق الدفاع املدين أثناء عملهم على انتشال الضحااي من حتت األنقاض 
 

صور تظهر آاثر الدمار يف بلدة سرمدا نتيجة غارات يُزعم أهنا روسية 

قرية ترمانني، اإلثنني 25/ كانون الثاين/ 2016
ملكيتهما  تعود  متالصقني  منزلني  استهدف  روسي صاروخاً  أنه  يُزعم  طريان حريب  قصف 
للسيد أبو حممد جربان أحد قادة فصائل املعارضة املسلحة اليت تسيطر على القرية، تقطن 
عائلة السيد أبو حممد يف أحد املنازل بينما ضم املنزل اآلخر اجتماعاً للفصائل حلظة القصف.
تسبب القصف مبقتل أحد مسلحي فصائل املعارضة، و12 مدنياً، بينهم 5 أطفال، و5 
بشكل  حميطة  منازل   5 قرابة  وتضرر  شبه كامل  بشكل  املنزلني  دمار  إىل  إضافة  سيدات، 

جزئي.

أمساء الضحااي

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/YOSBpuIH5lg
https://youtu.be/y7ov1XWcTdw
https://youtu.be/va8XhNHPaYg
https://youtu.be/H__HBMN-LjM
https://youtu.be/taFgFDvEvbk
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WHZiY2N3QnVoTTQ/view?usp=sharinghttp://
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0b3pGWWpsSDhETDQ/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0VWl5bFMtTm1ITkk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UnNaRU9DRFc1eFE/view
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أم عبد هللا إحدى سكان قرية ترمانني أخربت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مبشاهدهتا:

»بني الساعة 2:30 – 3:00 مسعت صوت انفجار صاروخ قوي جداً اهتز معه البيت أبكمله وحتطمت 
النوافذ، علمت أن القصف استهدف منزلني يبعدان عين قرابة 300م كان يف أحدمها اجتماع لقادة يف فصيل 
أحرار الشام وجبهة النصرة واآلخر تقطن فيه عائلة من آل جربان وهي عائلة أحد قادة اجليش احلر، سقط 
الصاروخ بشكل مباشر على املنزل الذي تقطن فيه العائلة، لكنه تسبب بدمار املنزلني بشكل كامل، إضافة 
إىل دمار 5 منازل بشكل جزئي وراح ضحية هذا القصف 12 شخصاً على األقل مت إسعافهم إىل مشفى 

ابب اهلوى والداان.
ما جعلين أعتقد أن القصف من طريان روسي هو قوة االنفجار وحجم الدمار والقصف الذي حصل من 

ارتفاع عاٍل جداً، إضافة إىل كون قريتنا حدودية وال حُيّلُق فوقها عادة إالّ الطريان الروسي.
يف قريتنا التوجد مقرات عسكرية ابسثناء حاجزين عند مدخل القرية من جهة مدينة دارة عزة وآخر من جهة 

بلدة الداان«.

فيديو ُيظهر آاثر الدمار الكبري الناتج عن قصف صاروخ من طريان يُزعم أنه روسي 

صور تظهر آاثر الدمار الناتج عن قصف صاروخ من طريان يُزعم أنه روسي

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/cfhVo5DgG24
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0TncxdDREb3k0UjA/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0NmdEcGlkZkN1cDg/view
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مدينة إدلب، اإلثنني 30/ أاير/ 2016
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي عدة صواريخ على أحياء متفرقة يف مدينة إدلب يف مدة ال تتجاوز 30 دقيقة، تسببت هذه 

اهلجمات يف مقتل 29 مدنياً، بينهم 12 طفاًل، و6 سيدات؛ إضافة اىل دمار يف عدد من املراكز احليوية املدنية.
ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

احلادثة األوىل: قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً مستهدفاً منطقة دوار الكستنا؛ ما أدى إىل مقتل 15 شخصاً، 
إضافة إىل دمار كبري يف عدة مباٍن وشهدت املنطقة نزوحاً مجاعياً للسكان نتيجة القصف.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد عمر قدور انشط إعالمي من مدينة بنش توجه إىل مكان 
القصف وأخربان بروايته:

الطائرات روسية  أن  أمتلكها  اليت  القبضة  القصف، ومسعت عرب  املدينة بعد مساعي أصوات  »توجهت إىل 
وقد أقلعت من مطار محيميم، وقفت على جسر من اجلهة الشرقية واستطعت متييز القصف الذي استهدف 
دوار الكستنا حيث وقعت أكرب اجملازر، والقصف الذي استهدف طريق إدلب – سراقب ابلقرب من اجلسر 
اجلنويب، إضافة إىل قصف حميط املشفى الوطين الذي صورُت له مقطع فيديو، كانت الطائرات تقصف من 

ارتفاع شاهق دون أن هتبط أثناء القصف وهذا يؤكد أن الطريان روسي.
شاهدت دماراً يف مبىن منظومة شام اإلسعافية وحميط املشفى الوطين عندما توجهت إىل املنطقة ورأيت أحد 
الضحااي، أما يف منطقة دوار الكستنا فقد مت انتشال 14 شهيداً كما علمت من عناصر الدفاع املدين هناك 
وشاهدهتم ينتشلون طفاًل من حتت األنقاض، مجيع املناطق املستهدفة مناطق مدنية ال وجود فيها ألي فصيل 

عسكري يتبع للجيش احلر«.

احلادثة الثانية: قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخني يف حميط املشفى الوطين، سقط 
أحدمها قرب بناء يُعرف ببناء األشقر؛ ما أدى إىل مقتل 14 شخصاً، وسقط اآلخر قرب 
منظومة شام اإلسعافية؛ قبالة مدخل قسم الداخلية للمشفى الوطين، ما أدى إىل تضرر 4 

سيارات اتبعة ملنظومة شام، إضافة إىل أضرار يف األبنية اجملاورة.

مسلم السيد عيسى، إعالمي وصل إىل مكان احلادثة بعدها مباشرة، أفاد الشبكة السورية 
حلقوق اإلنسان:

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

الصوت وقصف من ارتفاع شاهق«. 

أمساء الضحااي

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VUJ0WjFnZ2xpNkk/view
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صورة ُتظهر آاثر الدمار يف األبنية السكنية جراء قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي منطقة دوار الكستنا 

صورة تظهر األضرار يف سيارات منظومة شام اإلسعافية جراء قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي حميط املشفى الوطين مبدينة 
إدلب يف 30/ أاير/ 2016 -مصدر الصور، د.أبو الوليد مدير منظومة شام اإلسعافية-

فيديو يُظهر فرق الدفاع املدين وهي تنتشل الضحااي من حتت األنقاض بعد هجمات يُزعم أهنا روسية على مدينة إدلب 

حمافظة ريف دمشق:
بلدة محورية، اخلميس 24/ كانون األول/ 2015

قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي 4 صواريخ مستهدفاً وسط بلدة محورية حيث سوق املدينة وأحياء سكنية، ما أدى إىل 
مقتل 23 مدنياً، بينهم 9 أطفال وسيداتن؛ إضافة إىل حرائق يف احملالت التجارية، وأضرار يف إحدى املدارس اخلارجة عن 

اخلدمة جراء قصف سابق.
أخرب أبو وسام الغوطاين وهو انشط إعالمي حملي وأحد الناجني من اجملزرة الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مبشاهداته: 

»4 صواريخ استهدفت وسط البلدة، قرابة الساعة الواحدة ظهراً، كل صاروخ كان قادراً على تدمري 5 منازل، 
أحد الصواريخ كان على بعد 200م عن منزيل وعلى الرغم من هذا فقد حتطمت النوافذ وخلعت األبواب، 
إضافة إىل دمار كبري يف عدة أبنية وحرائق يف عدد من احملال التجارية وما يزيد عن 60 جرحياً وضحية حتولت 

جثثهم إىل أشالء.
حجم الدمار وقوة االنفجار هي ما أوحى يل أن القصف حصل من طريان روسي«.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RkZ0RmdETzUzb1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B0mAZ6BiMbUhakd2SnAzd1UyYlU/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0TUZuMDZKUGtnaTQ/view
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خالد العمري انشط إعالمي وشاهد عيان على اجملزرة، أفاد الشبكة السورية حلقوق 
اإلنسان: 

»مل نسمع صوت الطائرة وإمنا صوت انفجار 4 صواريخ كان أحدها على بعد قرابة 
70م عن مكان وجودي، أثر الصواريخ التدمريي كان كبرياً جداً ،كل صاروخ خلف 
دماراً يف حميط قرابة 50م، وأحد الصواريخ سقط وسط سوق محورية، تدمرت أبنية 
سكنية، كما تضررت مدرسة أيضاً لكنها خارجة عن اخلدمة بسب قصف النظام 
سابقاً. أغلب الظن أن الطائرة روسية حيث مل نسمع صوت حتليقها وهو ما يالحظ 
عادة يف الطريان الروسي كما أن قوة انفجار الصواريخ توحي بذلك، الوجود ألي 

مقر عسكري يف مدينة محورية ومجيع املناطق املستهدفة مدنية«.

مقاطع مصورة ُتظهر الدمار الكبري يف سوق مدينة محورية واشتعال احلرائق يف احملال التجارية 

حمافظة محص:
قرية الغنطو، اجلمعة 12/ شباط/ 2016 

قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخني على قرية الغنطو اخلاضعة لسيطرة املعارضة 
املسلحة، تسبب القصف مبقتل 29 مدنياً، بينهم 4 أطفال، وسيدة ومسعف ميداين وإصابة 

ما اليقل عن 8 أشخاص.
بدمار  تسبب  الغنطو  قرية  لألجبان مشال  معماًل  الصواريخ  أحد  استهدف 
جزئي فيه، يف حني استهدف الصاروخ الثاين مبىن يقع خلف املعمل جتمََّع 
القصف األول؛ ما أدى إىل وقوع اجملزرة، يف  الناس قربه إلسعاف جرحى 
تعمد واضح من قبل القوات الروسية لتطبيق سياسة الضربة املزوجة )وهي 
اسرتاتيجية تعتمدها القوات الروسية ومن قبلها قوات النظام السوري، حيث 
يتم قصف منطقة، مث االنتظار عدة دقائق إىل أن يتجمع األهايل واملسعفون، 
مث يتم تنفيذ قصف اثٍن يستهدف النقطة األوىل ذاهتا، هبدف قتل أكرب عدد 

ممكن من األهايل واملسعفني، وإرهاب اجملتمع عن إسعاف أهلهم(. 

أبو راتب احلمصي انشط إعالمي حملي يف قرية الغنطو أفاد الشبكة السورية 
حلقوق اإلنسان بشهادته:

»استطعت مشاهدة الدخان الكثيف الناتج عن القصف على الرغم من بعدي عن مكان القصف حبد ذاته 
وتوجهت إىل املشفى اليت ُأسعف اجلرحى إليها وعلمت من خالل حماداثيت معهم أن الطائرة كانت روسية 
وأهنا أغارت على معمل لألجبان مشال القرية بصاروخ تسبب يف دمار جزئي فيه دون أن خُيرجه عن اخلدمة، 
جتمع الناس إلسعاف اجلرحى فسقط صاروخ آخر بعد دقائق يف مبىن يقع خلف املعمل؛ ما أدى إىل وقوع 
اجملزرة الكبرية حيث استشهد نتيجة ذلك 15 شخصاً، إضافة إىل املسعف أسامة اخلطيب، حجم القصف 
الثاين كان كبرياً جداً، حيث دمَّر 6 منازل بشكل كامل، املنطقة اليت استهدفها القصف منطقة مدنية وال 

وجود ألي مقار عسكرية قرهبا«. 

أمساء الضحااي

أمساء الضحااي

عناصر  أحد  وهو  اخلطيب  أسامة  السيد  تظهر  صورة 
الغنطو  قرية  على  القصف  نتيجة  قضى  املدين  الدفاع 

يف محص 

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=fiEEj97yJcg
https://www.youtube.com/watch?v=koslbYzUnZ8
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0V2lUbHRNTnQtcXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WExJRWRac05CcFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0R1lHV21EN0dpdG8/view
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فيديو يُظهر طائرة يُزعم أهنا روسية يف مساء قرية الغنطو 

حمافظة درعا:
مدينة احلراك، األحد 14/ شباط/ 2016

فصائل  لسيطرة  اخلاضعة  احلراك  مدينة  مشال  أنه روسي صاروخاً  يُزعم  قصف طريان حريب 
املعارضة املسلحة، استهدف الصاروخ خيمة تقطن فيها إحدى العائالت، ما أدى إىل مقتل 
6 مدنيني، بينهم طفالن، وسيدة، إضافة إىل دمار جرار زراعي وسيارة مدنية ونفوق 10 

أغنام.

ساهد الدهر انشط إعالمي حملي يف مدينة احلراك أفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بروايته:

»قرابة الساعة 11:00 صباحاً شاهدت طائرة حربية روسية تغري فوق مساء مدينة احلراك كانت حتلق على 
ارتفاع عاٍل وابلكاد استطعت مساع صوهتا، وقصفت صاروخاً على األراضي الزراعية بني مدينة احلراك وبلدة 
إزرع يف حمافظة درعا، سقط الصاروخ مشايل املدينة بنحو 700م، علمت أن القصف استهدف خيمة لنازحني 
من بلدة اللجاة من البدو وقد تسبب ذلك مبقتل أفراد العائلة املؤلفة من األب واألم وطفليهما؛ إضافة إىل أحد 
أقارب العائلة الذي كان يزورهم يف تلك األثناء، ومل يبَق من العائلة إال طفل واحد فقط كان يرعى األغنام يف 
مكان بعيد عن موقع سقوط الصاروخ؛ إضافة إىل نفوق عشرة رؤوس من األغنام واحرتاق جرار زراعي وسيارة 

مدنية، الوجود ألي هدف عسكري يف املنطقة املستهدفة ولكن هدفهم كان خيمة للنازحني«.

صورة تظهر آاثر الدمار جراء قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً على مدينة احلراك 

أمساء الضحااي

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=e7u4sLlCsZI&feature=youtu.be
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0bTlVX0JJRzN1SUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0a3NPMnJheUQyZmM/view
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صورة ُتظهر أغنام انفقة جراء قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً على مدينة احلراك 

 
ابء: مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم داعش:

حمافظة دير الزور:
حي احلميدية يف مدينة دير الزور، الثالاثء 22/ كانون األول/ 2015

قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي حي احلميدية يف مدينة دير الزور اخلاضع لسيطرة تنظيم 
داعش؛ ما أدى إىل مقتل 12 مدنياً، بينهم 3 أطفال، و6 سيدات.

أمساء الضحااي

قرية احلصان، السبت 30/ كانون الثاين/ 2016
قصف طريان حريب يُزعم أنُه روسي ابلصواريخ قرية احلصان يف ريف دير الزور الغريب، اخلاضعة 

لسيطرة تنظيم داعش ما أدى إىل مقتل 20 مدنياً، بينهم 6 أطفال، و7 سيدات.

حمافظة الرقة:
مدينة الرقة، اجلمعة 22/ كانون الثاين/ 2016

قصف طريان حريب يُزعم أنُه روسي أربعة صواريخ مستهدفاً شارع سيف الدولة يف مدينة الرقة 
اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل مقتل 17 مدنياً، بينهم 8 أطفال، و4 سيدات، 

إضافة إىل إصابة ما اليقل عن 10 آخرين.

حمافظة حلب: 
مدينة مسكنة، الثالاثء 15/ كانون األول/ 2015

قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي عدة صواريخ استهدفت سوقاً شعبياً يف مدينة مسكنة 
اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، يقع ابلقرب من طريق حلب الدويل، تسبب القصف مبقتل 
28 مدنياً، بينهم 5 سيدات وإصابة قرابة 35 آخرين، وتضرر عدد من السيارت والدراجات 

النارية.

أمساء الضحااي

أمساء الضحااي

أمساء الضحااي

أمساء الضحااي

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0eGZvTWcxV2tqSVE
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eC12eS16TWVtT3M/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NDBUc2dVb2tTWXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RVMzNG5xakI4MlE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Y2VfaGJhRGpuWTg/view
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تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد عطية أحد شهود العيان، الذي أفادان بروايته:

البازار  املدينة ونفذات غارتني األوىل على  الساعة 12:00 ظهراً، حلقت طائراتن روسيتان يف مساء  »قرابة 
والثانية على حي الرحيانية، كنت حينها قرب البازار وهو سوق شعيب يُقام ابلقرب من اجملمع احلكومي على 

أوتسرتاد مدينة حلب تُعرض فيه املنتوجات الغذائية واخلضار واملاشية، إضافة إىل الدراجات النارية.
كان ضغط االنفجار كبرياً جداً، وارمتيت من شدته على بعد عدة أمتار وُأصبت برضوض طفيفة، وصلت 
بعد ذلك فرق الدفاع املدين واإلسعاف التابعة لديوان اخلدمات التابع لتنظيم الدولة وبدأت بنقل اجلرحى إىل 

النقاط الطبية ومشايف منبج والرقة.
كانت املشاهد مروعة جداً، واألشالء واجلثث املقطعة واحملرتقة يف كل مكان، مجيع الشهداء كانوا من املدنيني 

الذي يراتدون السوق، من مدينتنا أو من ريفها وال وجود ألية مراكز عسكرية ابلقرب من السوق«.

صور تظهر آاثر القصف على السوق يف مدينة مسكنة 

رابعًا: المرفقات:
نرجو االطالع على مجيع التقارير السابقة اليت ختتص بتوثيق اهلجمات اليت نعتقد أهنا روسية عرب الرابط التايل.

خامسًا: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

1. خرق النظام الروسي بشكل ال يقبل التشكيك قرار جملس األمن رقم 2139، ورقم 2254 وأخرياً القرار رقم 2268 
املؤيد لبيان وقف األعمال العدائية، وبكل أتكيد كل ماورد يف التقرير هي خروقات لبيان وقف األعمال العدائية 27/ شباط/ 

2016، وبشكل رئيس جرمية القتل العمد املادة الثامن من قانون روما األساسي، ما ُيشكل جرائم حرب.
2.    نؤكد على أن القصف الوارد يف التقرير قد استهدف أفراداً مدنيني عزل، وابلتايل فإن القوات الروسية انتهكت أحكام 
القانون الدويل حلقوق اإلنسان الذي حيمي احلق يف احلياة. إضافة إىل أهنا ارتكبت يف ظل نزاع مسلح غري دويل فهي ترقى إىل 

جرمية حرب، وقد توفرت فيها األركان كافة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPa19ocGxmZHducUU/view
http://sn4hr.org/blog/category/report/special-reports/russian-force/
http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9/
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPVE9FNkFoMl8wdTA/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPenZiT3VzRWNKNWM/view


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 17

3. إن اهلجمات الواردة يف التقرير واليت قام هبا النظام الروسي تعترب مبثابة انتهاك للقانون اإلنساين الدويل العريف، ذلك أن 
القذائف قد أطلقت على مناطق مأهولة ابلسكان ومل توجه إىل هدف عسكري حمدد.

4. إن عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية يف حدوث خسائر طالت أرواح املدنيني أو إحلاق إصاابت هبم أو يف 
إحلاق الضرر الكبري ابألعيان املدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً حتمل على االعتقاد أبن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن 

ابلفائدة العسكرية املرجوة.

التوصيات:
إىل جملس األمن:

• يتوجب على جملس األمن إجياد حلول يف حال انتهاك قراراته من قبل أنظمة مارقة كالنظام السوري، ومن قبل عضو دائم 
فيه كروسيا االحتادية.

• 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، ومجيع املتورطني بذلك.

• إدانة واضحة وصرحية الستخدام روسيا االحتادية األسلحة احملرمة دولياً كالذخائر العنقودية، واختاذ إجراءات جدية يف حال 
تكرار ذلك.

احلكومة الروسية:
•  فتح حتقيقات جدية يف اجملازر اليت حُيتمل أن قوات اتبعة هلا قد نفذهتا.

• التوقف عن استخدام أسلحة حمرمة دولياً حىت يف حالة احلرب كالذخائر العنقودية.
• التوقف عن قتل املدنيني وقصف األحياء واملراكز املدنية وتربير ذلك أبهنم مجيعاً جبهة فتح الشام )النصرة سابقاً( وداعش، 

وتقدمي أدلة ملموسة تثبت وجود مقاتلني للنصرة وداعش يف احلوادث الواردة يف التقرير.
• تعويض الضحااي وإعادة إعمار مجيع مادمرته القوات الروسية.

• املسامهة بشكل حقيقي يف حتقيق انتقال سياسي نو الدميقراطية للدولة السورية حُيافظ على وحدة أراضيها، وُيسهم يف ترميم 
الكارثة اليت حلت هبا.

جلنة التحقيق الدولية املستقلة:
• التحقيق ومتابعة اجملازر اليت يُزعم أن قوات روسية قد نفذهتا.

• نشر تلك التحقيقات يف التقارير الدورية الصادرة.

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
على املفوضة السامية أن تقدم تقريراً إىل جملس حقوق اإلنسان وغريه من هيئات األمم املتحدة عن اجلرائم اليت ارتكبتها القوات 

الروسية، وإال فإهنا ستفقد مصداقيتها كمدافع عن حقوق اإلنسان، وتتحول إىل أداة سياسية، وأنمل أن نرى ذلك قريباً.

http://www.sn4hr.org
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إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظل انقسام جملس األمن وشلله الكامل، يتوجب التحرك على املستوى الوطين واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشعب 
السوري، ويتجلى ذلك يف محايته من عمليات القتل اليومي ورفع احلصار، وزايدة جرعات الدعم املقدمة على الصعيد اإلغاثي. 
الوطنية، يف حماكمات عادلة جلميع األشخاص  أمام احملاكم  العاملية بشأن هذه اجلرائم  القضائية  الوالية  والسعي إىل ممارسة 

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

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

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

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

http://www.sn4hr.org

