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السوري الروسي 

أواًل: قصف المخابز وعدم ترميمها السبب األساسي وراء حشود 
المواطنين لساعات أمامها: 

ــة  ــه مــادة مغذي ــر مــادة الغــذاء األساســية لديهــم، كون ــذي يعتب ــز، ال ــن الخب ــون الســوريون فــي تأمي ــي المواطن ُيعان
ورخيصــة الثمــن مقارنــة مــع اللحــوم والدجــاج والخضــراوات، وأحــد أســوأ أشــكال المعانــاة تتجســد فــي الوقــوف 
فــي طوابيــر لســاعات طويلــة مــن أجــل الحصــول علــى كميــة محــددة مــن الخبــز، واســتثمَر النظــام الســوري وحليفــه 
ــة”  ــات االقتصادي ــادة الســورية”، “العقوب ــة القي ــل “الغــرب”، “محارب ــة لتحمي ــز الطويل ــر الخب الروســي مشــاهد طوابي

ــن: ــن اثنتي ــر، متجاهــًا حقيقتي مســؤولية هــذه الطوابي

أواًل: إن االنتهــاكات الفظيعــة التــي قــام بهــا والتــي بلــغ بعضهــا مســتوى الجرائــم ضــدَّ اإلنســانية هــي التــي أدت إلــى 
فــرض عقوبــات عليــه إليقافهــا، وفــي حــال توقفــت فســوف ترفــع العقوبــات.

ــر القصــف الــذي قــام  ثانيــًا: إن الســبب األساســي وراء هــذه الطوابيــر الطويلــة هــو عــدم وجــود مخابــز كافيــة بعــد أن دمَّ
بــه مــع حليفــه الروســي 149 مخبــزًا يقــع الكثيــر منهــا ضمــن مناطــق اســتعاَد النظــام الســيطرة عليهــا لكنــه لــم يقــم 

بترميمهــا وال بإصــاح معداتهــا التــي تعطلــت بفعــل القصــف.

وهــذا التكتيــك المــدروس مــن قبــل النظــام الســوري وحليفــه الروســي ُيذكرنــا بمــا قامــا بــه مــع بدايــة انتشــار جائحــة 
كوفيــد-19، متجاهَليــن قيامهمــا بارتــكاب 753 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز طبيــة يقــع الكثيــر منهــا ضمــن مناطــق 

ــم يقــم بترميمهــا وال بإصــاح معداتهــا. ــه أيضــًا ل اســتعاَد النظــام الســوري الســيطرة عليهــا، لكن

وقــد الحظنــا مؤخــرًا نجاحــًا نســبيًا لهــذه السياســة فــي خــداع بعــض اإلعامييــن ومراكــز األبحــاث، التــي تجــادل بــأنَّ 
الحــل يكمــن فــي تزويــد النظــام الســوري باألمــوال مــن أجــل إعــادة بنــاء المخابــز والمراكــز الطبيــة فــي المناطــق التــي 
ســيطر عليهــا، وهــؤالء فــي الحقيقــة يغيــب عنهــم مــدى فظاعــة النَّهــب والفســاد التــي وصــل إليهــا النظــام الســوري 
بعــد عشــر ســنوات مــن التَّحلــل والتَّفســخ، وبالتالــي فــإن الغالبيــة العظمــى مــن األمــوال والمســاعدات يتــمُّ نهبهــا 
ث عنهــا الزمــاء فــي هيومــان رايتــس ووتــش فــي تقريرهــا  بطــرق مدروســة تحدثنــا عنهــا فــي تقاريــر ســابقة، وتحــدَّ
ــس النظــام الســوري شــبكات مــن المنظمــات الوهميــة التــي تتحكــم  الصــادر بعنــوان “نظــام مغشــوش”، فقــد أسَّ

ــه المســاعدات وتأخــذ نســبة كبــرى منهــا وغيــر ذلــك مــن التفاصيــل. بهــا فــي جوهرهــا األجهــزة األمنيــة وتوجِّ

فــي 17/ شــباط/ 2021 أعلــن برنامــج األغذيــة العالمــي التابــع لألمــم المتحــدة أّن 12.4 مليــون شــخص فــي ســوريا 
باتــوا يعانــون مــن نقــص الغــذاء فــي نهايــة عــام 2020 )مــا نســبته 60 % مــن إجمالــي الســكان( بزيــادة حــادة ومقلقــة 
ــت منظمــة  ــار/ 2020، وفــي 18/ شــباط أعرب ــات البرنامــج فــي أي ــن عــن إحصائي ــون شــخص متجاهَلي بمقــدار 3.1 ملي
أنقــذوا األطفــال فــي بيــان صــادر عنهــا عــن قلقهــا إزاء االرتفــاع غيــر المســبوق فــي حصيلــة الســكان الذيــن يعانــون 
مــن الجــوع فــي ســوريا وقالــت: “تشــير التقديــرات إلــى أن 6.2 مليــون طفــل فــي البــاد يعيشــون بــدون طعــام أي 
ــة  ــة الدولي ــرز نقــًا عــن رئيــس اللجن ــة رويت ــادة قدرهــا 35 % فــي أربعــة أشــهر فقــط”، وفــي 5/ آذار نشــرت وكال بزي
للصليــب األحمــر، بيتــر ماوريــر أن “قرابــة ثاثــة أربــاع الســكان يحتاجــون اآلن للمســاعدة، بزيــادة نســبتها 20 % 
مقارنــة مــع مــا كان عليــه الحــال قبــل نحــو 12 شــهرًا”، وذكــرت منظمــة هيومــان رايتــس ووتــش فــي تقريــر أصدرتــه 
ــزاع المســلح،  ــز، الناجمــة عــن عقــد مــن الن فــي 22/ آذار “أّن تقاعــس الحكومــة الســورية عــن معالجــة أزمــة الخب
بصــورة عادلــة ومائمــة يدفــع بماييــن الســوريين نحــو الجــوع”، وفــي 21/ حزيــران نقلــت رويتــرز عــن البنــك الدولــي: 
“أن اعتمــاد الســوريين علــى الخبــز المدعــوم يتزايــد، إذ دفــع التضخــم الهائــل أســعار الغــذاء لارتفــاع بأكثــر مــن 

200 فــي المئــة العــام الماضــي.”

https://sn4hr.org/arabic/2021/07/08/13859/
https://www.hrw.org/ar/report/2019/06/28/331350
https://ar.wfp.org/news/twelve-million-syrians-now-grip-hunger-worn-down-conflict-and-soaring-food-prices?_ga=2.118236425.1845761058.1631425222-1044050942.1631425222
https://www.savethechildren.org.uk/news/media-centre/press-releases/syria--number-of-children-going-hungry-up-by-35-percent-in-just-
https://www.reuters.com/article/syrians-hardships-ea6-idARAKCN2AW2QY
https://www.hrw.org/ar/news/2021/03/22/378270
https://www.reuters.com/article/syria-security-wheat-ye3-idARAKCN2DX0XW
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ــذ  ــزاع والقــوى المســيطرة من ــز مــن قبــل أطــراف الن ــداء علــى المخاب ــة حــوادث االعت ــر حصيل يســتعرض هــذا التقري
انــدالع الحــراك الشــعبي فــي ســوريا فــي آذار/ 2011 حتــى أيلــول/ 2021، ومــا نتــَج عــن هــذه الحــوادث مــن ضحايــا فــي 
ــات  ــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان الناتجــة عــن عملي ــى قاعــدة بيان ــك باالســتناد إل ــن، وذل صفــوف المدنيي
الرصــد والتوثيــق المســتمرة منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات، كمــا نصــدر تقريــرًا شــهريًا يتضمــن حــوادث االعتــداء علــى 
المخابــز باعتبارهــا أحــد أبــرز المراكــز الحيويــة لإلنســان، ويؤكــد أنَّ هــذا الحجــم الهائــل مــن اســتهداف المخابــز وبشــكل 
خــاص مــن قبــل النظــام الســوري وحليفــه الروســي قــد لعــب دورًا أساســيًا فــي زيــاة معانــاة المواطنيــن الســوريين 

وتجمهرهــم أمــام المخابــز لســاعات طويلــة.

والقانــون الدولــي اإلنســاني يحظــر بشــكل واضــح اســتهداف المنشــآت واألعيــان المدنيــة، ســواء كانــت عشــوائية 
ل الهجمــات عديمــة التمييــز والتناســب علــى المخابــز انتهــاكًا جســيمًا يرقــى إلــى جريمــة حــرب،  أو مقصــودة، وُتشــكِّ
 لمواطنيهــا، 

ٍ
كمــا أن القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان يثبــت مســؤولية الدولــة عــن تأميــن مســتوى معيشــة كاف

وقــد عجــَز النظــام الســوري عــن تأميــن ذلــك، بــل هــو المتســبب الرئيــس فــي تدهــور مختلــف أشــكال المعيشــة وفــي 
مقدمتهــا الخبــز مــادة الغــذاء األساســية فــي ســوريا.

وبشــكل عــام، نعتمــد فــي بنــاء البيانــات علــى باحثيــن ميدانييــن عامليــن لدينــا، وقــد حصلنــا علــى شــهادات مباشــرة 
مــن ناجيــن أو مــن أقربــاء لضحايــا أو عمــال إغاثــة ونشــطاء إعامييــن، وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، 
ويســتعرض التقريــر ثــاث شــهادات منهــا، وقــد شــرحنا للشــهود الهــدف مــن المقابــات، وحصلنــا علــى موافقتهــم 
م أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز، كمــا حاولــت  مونهــا فــي هــذا التَّقريــر دوَن أن ُنقــدِّ علــى اســتخدام المعلومــات التــي ُيقدِّ
 بعــدم كشــف هويــة 

ٍ
ــر االنتهــاك، وتــمَّ منــُح ضمــان الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تجنيــب الشــهود معانــاة تذكُّ

كل مــن أبــدى رغبتــه فــي اســتخدام اســم مســتعار.
 

لــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان المقاطــع المصــورة والصــور التــي ُنشــرت عبــر  إضافــة إلــى ذلــك فقــد حلَّ
اإلنترنــت، أو التــي أرســلها لنــا نشــطاء محليــون عبــر البريــد اإللكترونــي أو برنامــج الســكايب أو عبــر منصــات التواصــل 
هــا ناشــطون مواقــع الهجمــات وجثــَث الضحايــا والمصابيــن وحجــم الدمــار  االجتماعــي، وأظهــرت مقاطــع مصــورة بثَّ
 مــن جميــع المقاطــع المصــورة والصــور المذكــورة فــي هــذا 

ٍ
بت بــه الهجمــات. ونحتفــظ بنســخ الكبيــر الــذي تســبَّ

 صلبــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك ال 
ٍ

 احتياطيــة علــى أقــراص
ٍ
التَّقريــر ضمــن قاعــدة بيانــات إلكترونيــة ســرية، ونســخ

عــي أننــا ُقمنــا بتوثيــق الحــاالت كافــة، ذلــك فــي ظــلِّ الحظــر والماحقــة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وبعــض  ندَّ
بعــة مــن قبــل الشــبكة  المجموعــات المســلحة األخــرى. ولمزيــد مــن التَّفاصيــل نرجــو االطــاع علــى المنهجيــة المتَّ

الســورية لحقــوق اإلنســان.
 

أثبتــت التَّحقيقــات الــواردة فــي هــذا التقريــر أنَّ المخابــز المســتهدفة تقــع ضمــن مناطــق مدنيــة وال يوجــد فيهــا أيــة 
مراكــز عســكرية أو مخــازن أســلحة تابعــة لفصائــل فــي المعارضــة المســلحة أو هيئــة تحريــر الشــام أثنــاء الهجمــات 
أو حتــى قبلهــا، كمــا أنــه لــم يتــم توجيــه أي تحذيــر مــن قبــل القــوات المعتديــة للمدنييــن ُقبيــل الهجمــات كمــا يشــترط 

القانــون الدولــي اإلنســاني. 

ــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال  ــل الحــدَّ األدنــى الــذي تمكنَّ مــا ورَد فــي هــذا التقريــر ُيمثِّ
يشــمل الحديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.

https://sn4hr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d9%88%d9%8a%d8%a9/
https://sn4hr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d8%a9-%d8%a3%d8%a8%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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السوري الروسي 

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:

يواجــه النظــام الســوري أســئلة مــا بعــد المعــارك العســكرية، وهــو عاجــز تمامــًا عــن تلبيــة الخدمــات 
األساســية للمواطنيــن، والخبــز فــي مقدمتهــا، كمــا أنــه مســتأثر بالســلطة منــذ عقــود، ويحكــم 
بالعنــف الوحشــي، ولــن يكــون هنــاك أي انفــراج سياســي أو اقتصــادي بــدون تطبيــق قــرار مجلــس 
ــة، يضمــن محاســبة مرتكبــي االنتهــاكات،  األمــن 2254 وتحقيــق انتقــال سياســي نحــو الديمقراطي
وبالتالــي عــودة ماييــن المشــردين والبــدء فــي إعــادة إعمــار المراكــز الحيويــة المدمرة، وفــي مقدمتها 

المخابــز.

ثانيًا: حصيلة أبرز حوادث االعتداءات على المخابز في سوريا منذ آذار/ 
2011 وما نجَم عنها من ضحايا وفق قاعدة بيانات الشبكة السورية 

لحقوق اإلنسان1 :

ــزاع  ــل أطــراف الن ــز مــن قب ــى مخاب ــداء عل ــة اعت وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 174 حادث
والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ آذار/ 2011 حتــى أيلــول/ 2021، توزعــت علــى النحــو التالــي:

قوات النظام السوري )الجيش، األمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية األجنبية(2 : 99 -
القوات الروسية: 50 -
تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 4 -
المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 1 -
قوات التَّحالف الدولي: 9 -
جهات أخرى: 11 -

1  انفوغرافيك لواقع االعتداء على المخابز من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيلول/ 2021

2  نســتخدم مصطلــح النظــام الســوري بشــكل عــام عوضــًا عــن مصطلــح الحكومــة، وذلــك ألن طبيعــة الســلطة فــي ســوريا هــي توتاليتاريــة دكتاتوريــة ترتكــز فــي الحكــم علــى مجموعــة 

محــدودة جــدًا مــن األفــراد، هــم رئيــس الجمهوريــة وقــادة األجهــزة األمنيــة بشــكل رئيــس، فيمــا يلعــب الــوزراء بمــن فيهــم رئيــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة دورًا شــكليًا ومحــدودًا للغايــة 

ويقتصــر علــى تنفيــذ مــا يرســمه النظــام الحاكــم بدقــة، وليــس لهــم أي قــرار أو دور فاعــل، حيــث يقتصــر دور الحكومة علــى التبعية والخدمية فقــط، فيما كافة الصاحيات الرئيســة متمركزة 

بيــد رئيــس الجمهوريــة واألجهــزة األمنيــة، فالحكــم فــي ســوريا هــو فردي/عائلــي وال توجــد هيلكيــة تطبيقيــة، وإنمــا هيكليــة واجهــة فارغــة، فوزيــر الداخليــة يتلقــى األوامــر مــن األفــرع األمنيــة 

التــي مــن المفتــرض أنهــا تتبــع لــه، وال يســتطيع وزيــر العــدل أن يســتدعي عنصــر أمــن مدنــي الرتبــة وليــس رئيــس فــرع أمنــي، األفــرع األمنيــة مــع الرئيــس هــي النظــام الــذي يحكــم ســوريا.

وذلك مع إقرارنا بأن األمم المتحدة وهيئاتها تستخدم مصطلح الحكومة السورية بشكل عام، إال أننا نعتقد أنه غير دقيق مطلقًا في السياق السوري.

https://drive.google.com/file/d/1DxwZ71xV9LMmfsFTNW_Izg-VQJVsKMv-/view
https://drive.google.com/file/d/1DxwZ71xV9LMmfsFTNW_Izg-VQJVsKMv-/view


توثيق ما اليقل عن 174 حادثة اعتداء على مخابز 5
منذ آذار 2011 حتى اآلن، 149 منها على يد الحلف 
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فيما توزعت حصيلة حوادث االعتداء سنويًا على النحو التالي:

ــز  تظهــر الحصيلــة المعروضــة أعــاله أن عــام 2019 شــهد الحصيلــة األعلــى مــن حــوادث االعتــداء علــى المخاب
مقارنــة ببقيــة األعــوام -مــا نســبته قرابــة 28 % مــن الحصيلــة االجماليــة لحــوادث االعتــداء- وجلهــا علــى يــد قــوات 
الحلــف الســوري الروســي، يليــه عــام 2016 ثــم 2017، كمــا شــهد العــام ذاتــه )2019( الحصيلــة الســنوية األعلــى 

لحــوادث االعتــداء التــي يرتكبهــا كل مــن قــوات النظــام الســوري والقــوات الروســية.

وتوزعت حصيلة حوادث االعتداء على المخابز بحسب المحافظات السورية، على النحو التالي:

تشــير هــذه الحصيلــة إلــى أن محافظــة إدلــب شــهدت العــدد األكبــر مــن حــوادث االعتــداء علــى المخابــز بمــا 
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نســبته قرابــة 46 % مــن الحصيلــة اإلجماليــة، تليهــا محافظــة حلــب بقرابــة 26 %، كمــا تظهــر هــذه الحصيلــة 
أيضــًا أن جــل الحــوادث التــي ارتكبتهــا قــوات النظــام الســوري والقــوات الروســية كانــت فــي هاتيــن المحافظتين 
وبالترتيــب ذاتــه، حيــث بلغــت نســبة حــوادث االعتــداء التــي ارتكبتهــا قــوات النظــام الســوري فــي إدلــب 51 % مــن 
حصيلــة حــوادث االعتــداء اإلجماليــة التــي ارتكبتهــا، وفــي حلــب مــا نســبته قرابــة 27 %، أمــا القــوات الروســية فقــد 
بلغــت نســبة حــوادث االعتــداء التــي ارتكبتهــا فــي إدلــب مــا نســبته 56 % وفــي حلــب مــا نســبته 26 % مــن حصيلــة 

حــوادث االعتــداء اإلجماليــة التــي ارتكبتهــا ضــدَّ المخابــز فــي ســوريا.

بت حــوادث االعتــداء علــى المخابــز فــي مقتــل  بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فقــد تســبَّ
ــول/ 2021، توزعــوا بحســب أطــراف  ــى أيل ــذ آذار/ 2011 حت ــى بالغــة(، من ــًا، بينهــم 109 طفــًا و70 ســيدة )أنث 801 مدني

النــزاع والقــوى المســيطرة علــى النحــو التالــي:

قوات النظام السوري: 685 بينهم 86 طفًا و56 سيدة -
القوات الروسية: 47 بينهم 9 طفًا و3 سيدة -
تنظيم داعش: 1 -
المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 3 -
قوات التَّحالف الدولي: 47 بينهم 10 طفًا و7 سيدة -
جهات أخرى: 18 بينهم 4 طفًا و4 سيدة  -
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نستعرض فيما يلي بعضًا مما سجلنا من حوادث اعتداء على المخابز:

1.  قوات النظام السوري:

الثاثــاء 21/ آب/ 2012 ألقــى الطيــران المروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري برميــًا متفجــرًا علــى فــرن أغيــر فــي حــي 
أقيــول فــي مدينــة حلــب؛ مــا أدى إلــى مقتــل 13 مدنيــًا، بينهــم 1 ســيدة، وإصابــة آخريــن بجــراح، إضافــًة إلــى دمــار كبيــر فــي 

بنــاء الفــرن. كان الحــي خاضعــًا لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وقــت الحادثــة.

الثاثــاء 25/ أيلــول/ 2012 اقتحمــت عناصــر تابعــة لقــوات النظــام الســوري فــرن النعمــة فــي حــي الجــورة بمدينــة ديــر 
الــزور؛ وقامــوا بقتــل 7 مدنييــن مــن عمــال الفــرن رميــًا بالرصــاص، وأحرقــوا جثثهــم، كان الحــي خاضعــًا لســيطرة قــوات 

النظــام الســوري وقــت الحادثــة.
ــذي  ــزور، ال ــر ال ــة دي ــاء مدين ــراء 3 مــن أبن ــي الب ــى بأب تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الناشــط المكن
أفادنــا بــأّن صبــاح يــوم 25/ أيلــول/ 2012 اقتحــم اللــواء 105 التابــع للحــرس الجمهــوري أزقــة حــي الجــورة فــي المدينــة، 
وهــو الحــي الــذي يقيــم فيــه مــع عائلتــه: “قمنــا بإغــالق األبــواب والنوافــذ، وحاولنــا عــدم إصــدار األصــوات لعــدم 
ــار العشــوائي الــذي تزامــن مــع  ــا نســمع أصواتهــم وأصــوات إطــالق الن ــاه العناصــر المقتحمــة وكن لفــت انتب
اقتحامهــم، وعقــب انســحابهم مــع غــروب شــمس هــذا اليــوم، خرجــت مــن المنــزل ألتجــول فــي الحــي وأشــاهد 
مــا حصــل وعنــد وصولــي إلــى فــرن النعمــة، الــذي يبعــد عــن منزلــي قرابــة 700 متــر، كان هنــاك تجمــع لألهالــي، 
وكنــت أشــتم رائحــة حريــق، علمــت أن مصدرهــا ســبعة جثــث محروقــة تعــود لعمــال الفــرن رأيتهــم داخلــه، لقــد 
أحرقهــم عناصــر اللــواء 105 عنــد اقتحــام الحــي صباحــًا، وكان يظهــر علــى جثاميــن العمــال آثــار طلقــات ناريــة، 

ويبــدو أنــه تــم إعدامهــم قبــل حرقهــم”.

األربعــاء 31/ تشــرين األول/ 2012 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بالصواريــخ الفــرن اآللــي 
للخبــز فــي مدينــة األتــارب بريــف محافظــة حلــب الغربــي؛ مــا أدى إلــى مقتــل 7 مدنيــًا، وإصابــة عشــرات آخريــن بجــراح، 
إضافــًة إلــى دمــار كبيــر فــي بنــاء الفــرن ومعداتــه. كانــت المدينــة خاضعــة لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة 

وقــت الحادثــة.

اإلثنيــن 3/ كانــون األول/ 2012 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري بالقذائــف قــرب فــرن اإلدلبــي للخبــز 
فــي حــي بســتان القصــر شــرق مدينــة حلــب، فــي أثنــاء تجمــع األهالــي أمــام الفــرن للحصــول علــى الخبــز؛ مــا أدى إلــى 
ــة بســيطة. كان الحــي خاضعــًا  ــاء الفــرن بأضــرار مادي ــة بن ــة آخريــن بجــراح، إضافــًة إلــى إصاب ــًا، وإصاب مقتــل 20 مدني

لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وقــت الحادثــة.

األحــد 23/ كانــون األول/ 2012 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بالصواريــخ الفــرن اآللــي 
ــي لشــراء  ــر مــن األهال ــاء تجمــع عــدد كبي ــي، فــي أثن ــا بريــف محافظــة حمــاة الشــمالي الغرب ــة حلفاي ــز فــي مدين للخب
الخبــز؛ مــا أدى إلــى مقتــل 44 مدنيــًا، بينهــم 3 ســيدة، وإصابــة قرابــة 80 آخريــن بجــراح، إضافــًة إلــى إصابــة بنــاء الفــرن 

ــة. ــل فــي المعارضــة المســلحة وقــت الحادث ــرة. كانــت المدينــة خاضعــة لســيطرة فصائ ــة كبي بأضــرار مادي

اإلثنيــن 24/ كانــون األول/ 2012 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بالصواريــخ فرنــاً للخبز في مدينة 
تلبيســة بريــف محافظــة حمــص الشــمالي؛ مــا أدى إلــى مقتــل 15 مدنيــاً، بينهــم 6 طفــًا، وإصابــة آخريــن بجــراح، إضافــة إلى 

دمــار كبيــر فــي بنــاء الفــرن ومعداتــه. كانــت المدينــة خاضعــة لســيطرة فصائل فــي المعارضة المســلحة وقــت الحادثة.

3  تواصلنا معه عبر تطبيق الواتساب في 19/ تموز/ 2021
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الثاثــاء 25/ كانــون األول/ 2012 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بالصواريــخ فرن الخبز في مدينة 
البصيــرة بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إلــى مقتــل 22 مدنيــاً، وإصابــة قرابــة 73 آخريــن بجــراح، إضافــًة إلــى دمــار 

كبيــر فــي بنــاء الفــرن ومعداتــه. كانــت المدينــة خاضعــة لســيطرة فصائــل في المعارضة المســلحة وقــت الحادثة.

األربعــاء 24/ تمــوز/ 2013 قصفــت قــوات النظــام الســوري صاروخــًا مــن نــوع أرض - أرض علــى حــارة حمــدان فــي 
مخيــم اليرمــوك جنــوب مدينــة دمشــق، ســقط الصــاروخ بالقــرب مــن فــرن حمــدان للخبــز؛ مــا أدى إلــى مقتــل 7 مدنيــًا، 
وإصابــة آخريــن بجــراح، إضافــًة إلــى إصابــة بنــاء الفــرن ومعداتــه بأضــرار ماديــة كبيــرة. كان مخيــم اليرمــوك خاضعــًا 

لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وقــت الحادثــة.

الســبت 6/ أيلــول/ 2014 شــنَّ طيــران ثابــت الجنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري ثمانيــة غــارات بالصواريــخ علــى 
مدينــة الرقــة، اســتهدفت اثنتــان منهــا فــرن األندلــس فــي شــارع تــل أبيــض فــي المدينــة؛ مــا أدى إلــى مقتــل 53 مدنيــًا، 
بينهــم 3 طفــًا، و13 ســيدة، وإصابــة قرابــة 40 آخريــن بجــراح، إضافــًة إلــى دمــار بنــاء الفــرن بشــكٍل كامــل، وخروجــه 

عــن الخدمــة، كانــت مدينــة الرقــة خاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت الحادثــة.

الخميــس 18/ أيلــول/ 2014 ألقــى الطيــران المروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى مدينــة 
البــاب بريــف محافظــة حلــب الشــرقي، اســتهدف أحدهــا فــرن الراغــب فــي شــارع الســوق فــي المدينــة؛ مــا أدى إلــى 
مقتــل 39 شــخصًا، بينهــم 1 طفــًا، و3 ســيدة، إضافــًة إلــى دمــار كبيــر فــي بنــاء الفــرن، وخروجــه عــن الخدمــة، كانــت 

مدينــة البــاب خاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت الحادثــة.

الجمعة 3/ شــباط/ 2017 قصف طيران ثابت الجناح )MiG-21( تابع لقوات النظام الســوري بالصواريخ فرن الذرة شــمال 
مدينــة إدلــب؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي بنــاء الفــرن، إضافــًة إلــى انــدالع حرائــق فــي أجــزاء كبيــرة منــه، وخروجــه عــن الخدمــة، 

تخضع مدينة إدلب لســيطرة مشــتركة بين فصائل في المعارضة المســلحة وهيئة تحرير الشــام وقت الحادثة. 

دمار إثر هجوم جوي لقوات النظام السوري على فرن الذرة في مدينة إدلب – 3/ شباط/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMubnNmdEoybFlqV2s/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuaDNnRkdDZk5LaWs/edit?resourcekey=0-76egAFggiHIG4IxFqfQ5ew
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuMUF5MXc1aW1JY0E/edit?resourcekey=0-k3dfZoYCjtgG7oRgOAy54A
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuaGRPbmhnTU9zLW8/edit?resourcekey=0-mj4oZj805KieEZLC2VlEjw
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSGw3MVpSY19JaTA/view?resourcekey=0-lUFZa3yP0qdOhjuC4qoRzA
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFc2V4N3JaU054ZjQ/view?resourcekey=0-qWooyOTTWPuD-YkJ7zritw
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUWdrQ0FoMDRfYkE/view?resourcekey=0-JZDmoduh8bpCPeXLkdEqww
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األربعــاء 21/ شــباط/ 2018 ألقــى الطيــران المروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة قــرب فــرن 
للخبــز فــي بلــدة حــزة فــي الغوطــة الشــرقية شــرق محافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إلــى إصابــة بنــاء الفــرن ومعداتــه 
بأضــرار ماديــة كبيــرة، وخروجــه عــن الخدمــة. كانــت البلــدة خاضعــة لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وقــت 

الحادثــة.

الثاثــاء 19/ شــباط/ 2019 قصــف مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري بقذيفــة فــرن الروضــة اآللــي للخبــز وســط 
مدينــة خــان شــيخون بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي؛ مــا أدى إلــى احتــراق خزانــات الوقــود علــى ســطح الفــرن وإصابــة 
بنــاء الفــرن بأضــرار ماديــة كبيــرة وخروجــه عــن الخدمــة. كانــت المدينــة خاضعــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي 

المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

الســبت 15/ حزيــران/ 2019 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بالصواريــخ فــرن إيــاف اآللــي 
ــا بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي؛ مــا أدى إلــى اشــتعال النيــران فــي قســم مــن الفــرن،  للخبــز شــرق قريــة معــر زيت
وإصابــة معداتــه بأضــرار ماديــة كبيــرة. كانــت القريــة خاضعــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة 

المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

اندالع حريق إثَر هجوم أرضي للنظام السوري على فرن الروضة اآللي في مدينة خان شيخون/ إدلب في 19/ شباط/ 2019 - 
بعدسة سعد الدين زيدان

https://drive.google.com/file/d/1eSRTNDxltIyZ9znDg84ISh3uQFzrxzw1/view
https://drive.google.com/file/d/1nhjw38FEvH1PP0gPo462FmTPhAZIFXwH/view
https://drive.google.com/file/d/1d-dsBlwJ7G1olgxyKHqNP4POiqh5ozB3/view?fbclid=IwAR1f7krRotLhki0dEcfbMt50vJQHgzD1sfqoNmpgV-9j8zZ3hHoTNqmFia0
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ESYDWY0lP0ZGvfCLOQS2yK4BCN-kvPq-CGGWgUxUKp5DBg?e=PWmfOW
https://drive.google.com/file/d/1brRJBi4Z5bByjicxvUJ_gDiKpYbIh8gh/view
https://drive.google.com/file/d/1ffTWAcvpUsbv1r5rioYscxDNbfuznQEA/view
https://drive.google.com/file/d/1MwgyZ9WRL7W8XH-OJfLWSGzJiAWkh76N/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EXa8JL-VL75AkOJIdmmkHeEBG8EgruvuF7yfPgLW2eK1Fg?e=MUMfdE
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EYBL6cXf0FNLm8GEXSa-nhUBhJZjY5lGOd4FxQZpzDy6vQ?e=kBBpnN
https://drive.google.com/file/d/1aiclZiH5mSRigHzQ81zF94WNcehOXXlU/view
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األحــد 30/ حزيــران/ 2019 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بصواريــخ عــدة فــرن أم زيتونــة 
اآللــي للخبــز فــي قريــة أم زيتونــة الواقعــة قــرب مدينــة خــان شــيخون بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي؛ مــا أدى إلــى دمــار 
ــة كبيــرة، ُتشــير الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان  ــه بأضــرار مادي بنــاء الفــرن بشــكل شــبه كامــل، وإصابــة معدات
إلــى أن الفــرن توقــف عــن العمــل إثــر الحملــة العســكرية التــي شــنها الحلــف الســوري الروســي علــى منطقــة خفــض 
التصعيــد الرابعــة فــي 26/ نيســان/ 2019. كانــت قريــة أم زيتونــة خاضعــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي 

المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

دمار إثَر هجوم جوي لقوات النظام السوري على فرن إياف اآللي للخبز في قرية معر زيتا/ إدلب – 15/ حزيران/ 2019

دمار كبير إثَر هجوم جوي للنظام السوري على فرن أم زيتونة اآللي في قرية أم زيتونة/ إدلب في 30/ حزيران/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1wj9d1balPQRK0yZFG_ZhkcIWCAXPqX4s/view
https://drive.google.com/file/d/1NUq-RaeheEh7HvHWPmo8V7JoDODc88gL/view
https://drive.google.com/file/d/13_VBNYyPj10I0aZSSrkGxmsxQsK6gVug/view
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التابــع لقــوات  ألقــى الطيــران المروحــي  بالتوقيــت المحلــي،  2019 قرابــة الســاعة 09:30  15/ كانــون األول/  األحــد 
ــة معــر شــورين بريــف محافظــة  ــز فــي قري ــي للخب ــب اآلل ــو رات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة قــرب فــرن أب
إدلــب الشــرقي، ســقطت البراميــل علــى منــزل ُمحــاذي للفــرن؛ مــا تســبب فــي مقتــل طفــل كان فــي المنــزل، إضافــة 
إلــى اشــتعال النيــران فــي الفــرن، وإصابــة بنائــه ومعداتــه بأضــرار ماديــة كبيــرة. كانــت قريــة معــر شــورين خاضعــة 

ــة. ــل فــي المعارضــة المســلحة وقــت الحادث ــن فصائ لســيطرة مشــتركة بي

غــارة  الســوري  النظــام  لقــوات  تابــع  الجنــاح  ثابــت  طيــران  شــّن   18:50 الســاعة  قرابــة   2020 شــباط/   /9 األحــد 
بالرشاشــات علــى فــرن الــذرة اآللــي للخبــز فــي مدينــة األتــارب بريــف محافظــة حلــب الغربــي؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي 
بنــاء الفــرن، وإصابــة معداتــه بأضــرار ماديــة متوســطة. تخضــع مدينــة األتــارب لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي 

ــة. ــر الشــام وقــت الحادث ــة تحري المعارضــة المســلحة وهيئ

2. القوات الروسية:

ــة  ــه روســي صاروخــًا قــرب فــرن فــي قري ــاح نعتقــد أن ــت الجن ــران ثاب الخميــس 15/ تشــرين األول/ 2015 قصــف طي
تيــر معلــة بريــف محافظــة حمــص الشــمالي؛ مــا أدى إلــى دمــار كبيــر فــي بنــاء الفــرن ومعداتــه. كانــت القريــة خاضعــة 

لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وقــت الحادثــة.

أضرار إثر هجوم جوي للنظام السوري قرب فرن أبو راتب للخبز في قرية معر شورين/ إدلب في 15/ كانون األول/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1DPYkZwL2dtEzuk_Kp0dbZ7GggYJOZhR6/view
https://drive.google.com/file/d/1_1JsLmIHinO7xptE6sDEG-7qsh_SgDLu/view
https://drive.google.com/file/d/19qhuIRcbWaR6RNrcjeY9LJFdLauI92mk/view
https://drive.google.com/file/d/1IOXSCdq1D58skBaY2Y_hEM9wDgfAgKuz/view


توثيق ما اليقل عن 174 حادثة اعتداء على مخابز 12
منذ آذار 2011 حتى اآلن، 149 منها على يد الحلف 

السوري الروسي 

الثاثــاء 17/ تشــرين الثانــي/ 2015، قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ الفــرن الرئيــس للخبــز 
فــي مدينــة األتــارب بريــف محافظــة حلــب الغربــي؛ مــا أدى إلــى دمــار كبيــر فــي بنــاء الفــرن ومعداتــه، وإتــاف قرابــة 
200 طــن مــن مــادة الطحيــن، كانــت المدينــة خاضعــة لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وقــت الحادثــة.

ــاء 16/ شــباط/ 2016 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي 4 صواريــخ علــى الفــرن اآللــي فــي مدينــة  الثاث
ــى  ــًا، بينهــم 4 طفــًا، و1 ســيدة، إضافــًة إل ــي؛ مــا أدى إلــى مقتــل 20 مدني الشــدادي بريــف محافظــة الحســكة الجنوب
دمــار كبيــر فــي بنــاء الفــرن، وخروجــه عــن الخدمــة. كانــت مدينــة الشــدادي خاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت 

ــة. الحادث

ظهــر الجمعــة 27/ أيــار/ 2016 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ فــرن الخبــز اآللــي فــي بلــدة 
حريتــان بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، مــا أدى إلــى مقتــل 10 مدنيــًا، إضافــًة إلــى إصابــة بنــاء الفــرن ومعداتــه بأضــرار 
ماديــة كبيــرة، وخروجــه عــن الخدمــة، كانــت البلــدة خاضعــة لســيطرة فصائــل في المعارضة المســلحة وقــت الحادثة.

ــه روســي أســلحة حارقــة مســتهدفًا فــرن  األربعــاء 3/ كانــون الثانــي/ 2018 اســتخدم طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أن
ســراقب بريــف  الحــي الشــمالي مــن مدينــة  المجلــس المحلــي للخبــز –المجــاور لمــرآب المجلــس المحلــي- فــي 
ــة متوســطة،  ــه بأضــرار مادي ــه ومعدات ــة بنائ ــدالع حريــق فــي الفــرن، وإصاب ــى ان ــب الشــرقي؛ مــا أدى إل محافظــة إدل
ــذ جــزءًا مــن بنــاء مركــز انطــاق حافــات نقــل المســافرين )كراجــات إدلــب الجديــدة( ســابقًا  ُنشــير إلــى أنَّ الفــرن يتخِّ

ــة. ــر الشــام وقــت الحادث ــة تحري ــة خاضعــة لســيطرة هيئ ــت المدين ــه، كان ًا ل فــي ســراقب مقــرَّ

دمار إثر هجوم جوي روسي على الفرن الرئيس للخبز في مدينة األتارب/ حلب – 17/ تشرين الثاني/ 2015 

https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVXNUWjJfUUVtMTg/view?resourcekey=0-bQNZRJxiVS1u6aiH5cFJig
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPMmRnTmVmSnJhdzA/view?resourcekey=0-2OXwbfrp1GqDXU8iMPcmEA
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPMDZtZWpySEZTX1E/view?resourcekey=0-w86dHZQZPnrQsIcT_vUCjg
https://www.youtube.com/watch?v=PcEhUHZQkgo&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=144&token=VMZIFBXhEZXvg0jRkm5C5dreqn56D1Yo
https://www.youtube.com/watch?v=7O3d8UTDcEE&feature=youtu.be&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://www.youtube.com/watch?v=EuYZjeT_J3I&feature=youtu.be&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVWhZYXNiNlhCc2c
https://www.google.com.tr/maps/place/Saraqib,+Syria/@35.8597461,36.8069018,14.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1525106da4a89577:0x65d330cb021bd08f!2sSaraqib,+Syria!3b1!8m2!3d35.8614715!4d36.7981073!3m4!1s0x1525106da4a89577:0x65d330cb021bd08f!8m2!3d35.8614715!4d36.7981073
https://drive.google.com/file/d/11joZC781DiE2x9xx9rYEn5eVcHpr_tkS/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUlZIXzZSa1NuM0k/view?resourcekey=0-4LhvunWy6Jl_5UmdAyZ0Zw
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السوري الروسي 

األحــد 20/ كانــون الثانــي/ 2019 قرابــة الســاعة 3:00 بالتوقيــت المحلــي، قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي 
صاروَخيــن علــى فــرن التقــوى اآللــي للخبــز الواقــع شــمال قريــة الجانوديــة التابعــة لمدينــة جســر الشــغور بريــف 
محافظــة إدلــب الغربــي؛ مــا أدى إلــى دمــار كبيــر فــي بنــاء الفــرن، وإصابــة معداتــه بأضــرار ماديــة كبيــرة، وخروجــه عــن 

الخدمــة، تخضــع القريــة لســيطرة هيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

حرائق إثر هجوم جوي روسي باألسلحة الحارقة على فرن المجلس المحلي للخبز في مدينة سراقب إدلب – 3/ كانون 
الثاني/ 2018

صور تظهر فرن التقوى في قرية الجانودية/ إدلب قبل وبعد تعرضه لهجوم جوي روسي في 20/ كانون الثاني/ 2019

https://goo.gl/CcSs2h
https://drive.google.com/file/d/1ZtOo4wbILSLSjIKnInm73eovA7wA3tiU/view
https://drive.google.com/file/d/1dfMMzvOG5lsAvmCPFkYNtCn-Pcj8wHnN/view
https://drive.google.com/file/d/1on5EFITewxXAva5ROEwY9F6bOvRpchK2/view
https://drive.google.com/open?id=11thzdQjb2XZU_uztfxxB99U2-qrObEXM
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ETR9Hojj65ZCuEgP_i1Jbx4B2QqTjMR3yrlkTtZORyTU-g?e=fb9oq4
https://drive.google.com/file/d/1kDG__QCq_SGEOroK4AaN_W76bYFYHy_E/view
https://drive.google.com/file/d/1aPN03Mn2dY-G2Mr2COQO4CWlYTGagh8n/view
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السوري الروسي 

األحــد 19/ أيــار/ 2019 شــنَّ طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي غــارات ُمتتاليــة بالصواريــخ قــرب فــرن الهــدى اآللــي 
للخبــز غــرب مدينــة كفــر نبــل بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي؛ مــا تســّبب فــي مقتــل 10 مدنيــًا، بينهــم 4 طفــًا، و2 
ســيدة، وجنيــن، إضافــًة إلــى دمــار جزئــي فــي ســور الفــرن، وإصابــة بنائــه وأثاثــه بأضــرار ماديــة متوســطة. كانــت مدينــة 
كفــر نبــل خاضعــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

اإلثنيــن 25/ تشــرين الثانــي/ 2019 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ فــرن اإليمــان اآللــي للخبــز 
شــمال شــرق قريــة بينيــن فــي جبــل الزاويــة بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي بنــاء الفــرن، 
وإصابــة معداتــه بأضــرار ماديــة كبيــرة، وانــدالع حريــق فــي قســم المحروقــات داخــل الفــرن، وخروجــه عــن الخدمــة. 

تخضــع المنطقــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

الجمعــة 17/ كانــون الثانــي/ 2020 قرابــة الســاعة 11:00 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ 
عــدة قــرب فــرن عينجــارة اآللــي للخبــز شــرق قريــة عينجــارة بريــف محافظــة حلــب الغربــي؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي 
بنــاء الفــرن، وإصابــة معداتــه بأضــرار ماديــة متوســطة. تخضــع قريــة عينجــارة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي 

المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

3. قوات التحالف الدولي:

األربعــاء 22/ آذار/ 2017 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح تابــع لقــوات التحالــف الدولــي بالصواريــخ فــرن الخبــز االحتياطــي 
فــي الحــي الثانــي مــن مدينــة الطبقــة بريــف محافظــة الرقــة الغربــي؛ مــا تســبب فــي مقتــل 36 مدنيــًا، بينهــم 10 طفــًا، 
و7 ســيدة، إضافــًة إلــى دمــار كبيــر فــي بنــاء الفــرن، وخروجــه عــن الخدمــة، كانــت المدينــة خاضعــة لســيطرة تنظيــم 

داعــش وقــت الحادثــة.

أضرار إثر هجوم جوي روسي على فرن اإليمان اآللي للخبز في قرية بينين/ إدلب في 25/ تشرين الثاني/ 2019 - 
بعدسة: عبد الرزاق ماضي

https://drive.google.com/file/d/1gfeHJfqJ2B_sLqe0eZ1ekoTLHPYUmPLt/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ET7kve0yoV1HsocjU1vmsbYBV4vIIudwsdk6t53KLRZU8g?e=ExupBe
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ESz937Hq7XdEob_lDHF2LkUBURs8CZ8MLA8P4d_k1g65Kg?e=sawaqv
http://bit.ly/37XBU0W
https://drive.google.com/file/d/1kTMM1QhE7mqQY8mOl-U8WucvppD-Ef_B/view
https://drive.google.com/file/d/1ONL3mao_Ji_ceWNwhCn_p8eLpnD6ktJr/view
https://drive.google.com/file/d/1ultV2RokU7grTeqRuMwZVJR4jxXZRX7v/view
https://www.google.com/maps/place/%D8%B9%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D8%8C+Syria%E2%80%AD/@36.2200225,36.9452104,15z/data=!4m5!3m4!1s0x152560818a1fd417:0xd16519fc38b52fd4!8m2!3d36.2235159!4d36.9514202
https://drive.google.com/file/d/182iScosqJUz5QP_8u9tg2KKhDyEnZTaG/view
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السوري الروسي 

األربعــاء 21/ حزيــران/ 2017 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح تابــع لقــوات التحالــف الدولــي صواريــخ عــدة قــرب مخبــز الريــان 
ــة  ــاء الفــرن بأضــرار مادي ــة بن ــًا، إضافــًة إلــى إصاب ــة غــرب مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إلــى مقتــل 11 مدني فــي حــي أمــن الدول

كبيــرة، وخروجــه عــن الخدمــة، كانــت مدينــة الرقــة خاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت الحادثــة.

4. جهات أخرى:

الســبت 23/ تشــرين الثانــي/ 2019 انفجــرت ســيارة مفخخــة قــرب فــرن اإلســكان اآللــي للخبــز المعروف بفــرن العنيزان 
ــًا، بينهــم 1  ــل أبيــض بريــف محافظــة الرقــة الشــمالي؛ مــا تســّبب فــي مقتــل 5 مدني ــة ت فــي حــي الصناعــة فــي مدين
طفــل، إضافــًة إلــى إصابــة بنــاء الفــرن بأضــرار ماديــة كبيــرة، وخروجــه عــن الخدمــة، مــا زلنــا نحــاول الوصــول إلــى شــهود 
وناجيــن مــن تلــك الحادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل. تخضــع المدينــة لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي 

وقــت الحادثــة.

ثالثًا: ازدحام المواطنين أمام المخابز مع غياب اإلجراءات االحترازية 
في ظلِّ تفشي وباء كورونا:

قصــف المخابــز وعــدم ترميــم الغالبيــة العظمــى منهــا أدى إلــى انخفــاض أعدادهــا، التــي كانــت أصــًا قبــل اســتهدافها 
قليلــة نســبة إلــى عــدد الســكان، ولكــن اســتهداف هــذا العــدد الكبيــر منــذ عــام 2011 أدى إلــى ارتفــاع أعــداد المواطنيــن 
المصطفيــن أمــام المخابــز، ونشــرت صــور ومقاطــع مصــورة عبــر اإلنترنــت، تحققنــا مــن صدقيتهــا، أظهــرت طوابيــر 
طويلــة أمــام العديــد مــن المخابــز فــي مناطــق مختلفــة، وقــد أخبرنــا عــدد مــن األهالــي أنهــم يقضــون ســاعات طويلــة 
للحصــول علــى الخبــز، ومــع هــذه الطوابيــر الكثيفــة وســاعات االنتظــار الطويلــة لــم نلحــظ توجيهــات مــن قبــل النظــام 
ــا منــذ آذار/ 2020 حتــى اآلن مــا زال المواطنــون  ــة فــي ظــلِّ تفشــي فيــروس كورون الســوري التخــاذ إجــراءات احترازي
ينتظــرون ســاعات طويلــة أمــام المخابــز دون تباعــد اجتماعــي أو كمامــات، وقــد رصــدت الشــبكة الســورية لحقــوق 

اإلنســان عشــرات مــن هــذه الحــاالت.

رابعًا: النظام السوري حظر إدخال مادة الطحين عن المناطق التي 
حاصرها ضمن سياسة “الركوع أو الجوع”:

 النظــام الســوري باســتهداف المخابــز فــي المناطــق التــي خرجــت عــن ســيطرته، بــل إنــه قــام بمنــع مــادة 
ِ

لــم يكتــف
الطحيــن عــن المناطــق التــي حاصرهــا، وهــي المناطــق التــي خرجــت عــن ســيطرته، لكنهــا مطوقــة مــن جميــع جوانبهــا 
بمناطــق خاضعــة لســيطرة النظــام الســوري، وال يوجــد لديهــا معابــر حدوديــة، وقــد تحدثنــا فــي تقاريــر ســابقة 
عــن المناطــق المحاصــرة وسياســة العقــاب الجماعــي التــي اتبعهــا النظــام الســوري ضدهــا، وفــي مقدمــة تلــك 
األســاليب منــع الطحيــن، وهــو إحــدى أهــم المــواد األساســية، إلــى جانــب منــع الــدواء وحليــب األطفــال، وغيــر ذلــك مــن 

مســتلزمات الحيــاة الجوهريــة.

https://news.sn4hr.org/ar/2020/11/13/%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%ad%d8%a7%d9%85-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a3%d8%ad%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%af%d9%85%d8%b4%d9%82-%d9%81/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/04/12/%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%ad%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a3%d8%ad%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b0%d9%82/
https://news.sn4hr.org/ar/?p=87609
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وتتميــز المناطــق المحاصــرة عــن غيرهــا بتحديــات إضافيــة تتجســد فــي اســتهداف مخابزهــا وثانيــًا فــي نــدرة مــادة 
الطحيــن، وبالتالــي ارتفــاع أســعارها، وفــي صعوبــة توفيــر معــدات الصيانــة أو آليــات جديــدة لبنــاء مخابــز جديــدة، وكانــت 
الغوطــة الشــرقية أوســع المناطــق التــي تــم حصارهــا وأكثرهــا كثافــة ســكانية، والغوطــة الغربيــة )داريــا، معضميــة 
الشــام(، وكذلــك أحيــاء حلــب الشــرقية، وريــف حمــص الشــمالي وغيــر ذلــك مــن المناطــق التــي تحدثنــا عــن حصارهــا 
ــة، وتؤكــد اســتخدام النظــام الســوري  ــه مــن خصوصي ل ــر بهــا لمــا ُتمثِّ ــدَّ مــن إعــادة التذكي ــي، وكان ال ب بشــكل تفصيل
مــادة الطحيــن كأحــد أســاليب الحــرب ضــدَّ خصومــه السياســيين، وتنــدرج ضمــن إطــار الشــعار الــذي رفعــه الشــبيحة 
واألجهــزة األمنيــة: “إمــا الركــوع أو الجــوع”، الــذي طــال تطبيقــه حتــى المعتقليــن السياســيين مــن أجــل كســر إرادتهــم، 
وتوفــي منهــم العشــرات بســبب نقــص الغــذاء، وصــور قيصــر، وكذلــك صــور المعتقليــن الخارجيــن مــن مراكــز احتجــاز 
ــف النظــام الســوري الغــذاء الذي تملكه الدولة الســورية ضدَّ خصومه السياســيين.  النظــام الســوري ُتظهــر كيــف وظَّ

شــهَد دانــي قبانــي4 وهــو عضــو الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، ومــن أبناء مدينة معضمية الشــام فــي محافظة 
ريــف دمشــق، والــذي كان موجــودًا فيهــا حقبــة حصارهــا منــذ آب/ 2012 حتــى تشــرين األول/ 2016 حيــن تــم االتفــاق على 
تهجيــر أهــل المدينــة قســريًا، شــهَد بــأن النظــام الســوري ومنــذ بدايــة الحصــار منــع إدخــال المــواد األساســية كافــة 
إلــى المدينــة بمــا فــي ذلــك مــادة الطحيــن، وكان  يبلــغ عــدد ســكان المدينــة وقتهــا قرابــة 20 ألــف مواطــن: “بقيــت 
األفــران تعمــل مــدة شــهرين باالعتمــاد علــى المخــزون المتوفــر فيهــا مــن محروقــات وطحيــن، ثــم عانينــا مــن 
الجــوع الشــديد وكنــا نــأكل أعشــاب األرض لنســدَّ رمقنــا، فــي منتصــف شــهر تشــرين األول 2013، تــم االتفــاق 
مــع النظــام الســوري علــى إخــالء مــن يريــد الخــروج مــن المدينــة، نتيجــة ظــروف الحصــار القاســية التــي كنــا نمــرُّ 
بهــا، وخصوصــًا بعــد اســتهداف المدينــة بالســالح الكيميائــي فــي آب مــن العــام نفســه، غــادر البعــض وبقــي 
فــي المدينــة قرابــة 12 ألــف مدنــي. وفــي 25/ كانــون األول/ 2013، تــم فــرض اتفــاق هدنــة علــى ســكان المدينــة، تــم 
علــى إثــره الســماح بإدخــال عــدد محــدد مــن ربطــات الخبــز يوميــًا، دون الســماح بدخــول أيــة مــواد مــن شــأنها أن 
تســاعد فــي تشــغيل األفــران المتبقيــة الصالحــة للعمــل.” أضــاف دانــي: “بعــد منتصــف عــام 2014، عــاود النظــام 
الســوري منــع إدخــال الخبــز، واشــترط للحصــول عليــه انتخــاب رأس النظــام الســوري بشــار األســد، ونظــرًا 
للحاجــة الماســة لتأميــن الطعــام لألطفــال قــام بعــض األهالــي باالنتخــاب وحصلــت كل عائلــة علــى ربطــة خبــز 
واحــدة مقابــل ذلــك” قــال دانــي: “فــي آب 2014، دخلــت قوافــل األمــم المتحــدة ألول مــرة إلــى المدينــة، وقدمــت 
كيــس طحيــن واحــد لــكل عائلــة بنــاء علــى مــا ســمحت بــه قــوات النظــام الســوري، ثــم انقطعــت مــادة الطحيــن 
حتــى تاريــخ تهجيرنــا مــن المدينــة فــي 19/ تشــرين األول/ 2016، وحتــى ذلــك التاريــخ كانــت كل عائلــة تحصــل 
ــز معهــم  ــًا وكانــت حواجــز قــوات النظــام الســوري تمنــع إدخــال المواطنيــن الخب ــز واحــدة يومي علــى ربطــة خب
وتصــادره” أضــاف دانــي أن قــوات النظــام الســوري لــم تتســبب فقــط فــي إيقــاف عمــل المخابــز بــل قامــت بقصفهــا 

وقــد خــرج فرنــان فــي المدينــة عــن الخدمــة جــراء ذلــك.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع عبــد الكريــم ياســين5 ، وهــو مســؤول ســابق فــي لجنــة توزيــع 
الخبــز فــي مدينــة تلبيســة فــي ريــف مدينــة حمــص، الــذي أخبرنــا بــأن النظــام الســوري منــع توريــد الطحيــن المدعــوم 
المخصــص لمخابــز المناطــق التــي بــدأت بالخــروج عــن ســيطرته كنــوع مــن العقــاب الجماعــي لألهالــي أو دخولــه إليهــا 
بســعر الســوق الســوداء وكان يتــم تأميــن الطحيــن والمــواد األوليــة الازمــة لصناعــة مــادة الخبــز كالخميــرة والمــازوت 
ــر والحواجــز المحيطــة  ــى المعاب ــن يســيطرون عل ــة، الذي ــاط وعناصــر األجهــزة األمني ــق المهربيــن مــن ضب عــن طري
ــذ عــام  ــي امتــدت من ــى ريــف حمــص الشــمالي، الت ــة ســيطرة المعارضــة المســلحة عل بالمنطقــة: “خــالل حقب
2012 حتــى 2018 حــاول النظــام مــرارًا وعــن طريــق مندوبيــه التواصــل مــع قــادة الفصائــل عارضــًا عليهــم إدخــال 
مــادة الطحيــن وبقيــة المــواد الغذائيــة مقابــل شــروط تهــدف بشــكل رئيــس إلــى الســيطرة علــى المنطقــة” 

4     تواصلنا معه عبر تطبيق الماسنجر، في 6/ حزيران/ 2021

5 واصلنا معه في أيار/ 2021

https://sn4hr.org/arabic/2013/10/27/3172/
https://sn4hr.org/arabic/?p=6169
https://sn4hr.org/arabic/2017/10/24/9036/
https://sn4hr.org/arabic/?p=9186
https://sn4hr.org/arabic/?p=9517
https://sn4hr.org/arabic/2016/07/24/6706/
https://sn4hr.org/arabic/2013/10/27/3172/
https://sn4hr.org/arabic/2021/06/26/13792/
https://sn4hr.org/arabic/2021/06/26/13792/


توثيق ما اليقل عن 174 حادثة اعتداء على مخابز 17
منذ آذار 2011 حتى اآلن، 149 منها على يد الحلف 

السوري الروسي 

أضــاف عبــد الكريــم: “لــم تســلم األفــران مــن القصــف حيــث قــام النظــام الســوري بقصــف 5 مــن بيــن األفــران 
التســعة الموجــودة؛ مــا تســبب بخــروج بعضهــا عــن الخدمــة فيمــا تمكــن األهالــي مــن إعــادة تأهيــل البعــض 
اآلخــر” أكــد عبــد الكريــم أن هــذه السياســة لــم تكــن متبعــة فقــط فــي ريــف حمــص الشــمالي مستشــهدًا بمــا حصــل 
فــي حــي الوعــر فــي مدينــة حمــص فــي حقبــة حصــاره أيضــًا مــن قبــل قــوات النظــام الســوري: “كانــت حواجــز قــوات 
النظــام الســوري خــالل الحصــار الــذي دام قرابــة أربــع ســنوات وانتهــى باتفــاق تهجيــر قســري فــي عــام 2017 
تمنــع األهالــي الراغبيــن بالدخــول إلــى المنطقــة مــن إدخــال أكثــر مــن كيــس خبــز واحــد بــوزن 1 كــغ، فــي كل مــرة 

يعبــرون فيهــا الحاجــز.”

ومؤخــرًا، وخــال االنتخابــات الرئاســية، وضمــن العديــد مــن الممارســات الاشــرعية، رصدنــا طلــَب بعــض رؤســاء 
البلديــات مــن مندوبــي بيــع الخبــز، جمــع مواطنيــن فــي حافــات، واقتيادهــم إلــى المراكــز االنتخابيــة لــإلدالء بأصواتهــم، 

وتــم تهديــد المندوبيــن بالحرمــان مــن الخبــز فــي حالــة عــدم تلبيــة الطلــب.

مقطــع مســجل يظهــر حســان الطيبانــي وهــو رئيــس بلديــة مدينــة الرســتن فــي ريــف حمــص الشــمالي يهــدد 
مندوبــي بيــع الخبز.

خامسًا: االستنتاجات والتوصيات: 

اســتهدف النظــام الســوري المخابــز ضمــن هجمــات علــى أحيــاء ســكنية، والبعــض مــن هــذه الهجمــات كانــت 	 
بت فــي مقتــل عــدد مــن المواطنيــن الواقفيــن امامهــا، ويحظــر القانــون الدولــي اإلنســاني بشــدة  متعمــدة، وتســبَّ
الهجمــات علــى األعيــان المحميــة، ويحظــر الهجمــات العشــوائية أو المتعمــدة واالنتقاميــة ضــدَّ هــذه األعيــان، 
ــد أو عشــوائي، ويجــب أال تســتخدم  وُتعــدُّ المخابــز مــن تلــك األعيــان المحميــة، ويجــب أال تتعــرض لهجــوم متعمَّ
ــواردة فــي هــذا  فــي أعمــال المجهــود الحربــي6 ، وُتديــن الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان جميــع الهجمــات ال

ــت مــن توثيقهــا. التقريــر وهــي فقــط التــي تمكنَّ
ــي اإلنســاني، وفــي مقدمــة هــذه الجهــات 	  ــون الدول ــي قامــت بالهجمــات قواعــد القان لقــد انتهكــت الجهــات الت

ل  ــران، وُتشــكِّ يأتــي النظــام الســوري وحلفــاؤه الذيــن يقدمــون لــه الدعــم العســكري وعلــى رأســهم روســيا وإي
ــم حــرب7 . ــز جرائ ــى المخاب الهجمــات المتعمــدة عل

ُتعتبــر الهجمــات الــواردة فــي التَّقريــر بمثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاني الدولــي العرفــي8 ، ذلــك أنَّ القذائــف قــد 	 
د. ــه إلــى هــدف عســكري ُمحــدَّ ُأطلقــت علــى مخابــز تــزود المواطنيــن بمــادة الخبــز ولــم توجَّ

بت بصــورة عرضيــة فــي حــدوث خســائر طالــت أرواح المدنييــن أو إلحــاق إصابــات 	  إنَّ عمليــات القصــف، قــد تســبَّ
ــرر  بهــم أو فــي إلحــاق الضــرر الكبيــر باألعيــان المدنيــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــدًا تحمــل علــى االعتقــاد بــأن الضَّ

كان مفرطــًا جــدًا إذا مــا قــورن بالفائــدة العســكرية المرجــوة.
المدنيــة 	  للحقــوق  الدولــي  بالعهــد  االلتزامــات  مــن  العديــد  فــي  الســوري  النظــام  التقريــر فشــل  هــذا  يثبــت 

للمواطنيــن. األساســي  الغــذاء  تأميــن  فــي  خــاص  وبشــكل  واالقتصاديــة، 

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm ،14 6     اللجنة الدولية للصليب األحمر، الملحق )البروتوكول( الثاني اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف، 1977، المادة

https://www.icc-cpi.int/Publications/Rome-Statute-Arabic.pdf ،7     المحكمة الجنائية الدولية، نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_cha_chapter2_rule7 ،7 8     اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي، القاعدة

https://drive.google.com/file/d/1Lza0r6B1LNoMyVdAKpimK1lgiLf7F6jx/view
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm
https://www.icc-cpi.int/Publications/Rome-Statute-Arabic.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_cha_chapter2_rule7
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التوصيات:
إلى مجلس األمن الدولي:

يتوجــب علــى مجلــس األمــن اتخــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القراريــن رقــم 2139 و2254 وفــرض التزامــات 	 
جديــة بوقــف عمليــات القصــف العشــوائي، ويجــب أن يلتــزم بهــا جميــع أطــراف النــزاع، إلــى جانــب االلتــزام بقواعــد 

القانــون الدولــي اإلنســاني. 
يجب إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين.	 
التَّوقــف عــن اعتبــار النظــام الســوري جهــة شــرعية ممثــًا للشــعب والدولــة الســورية “بعــد أن ارتكــب جرائــم ضــدَّ 	 

اإلنســانية”، وفشــل بشــكل كامــل فــي تأميــن أبســط مقومــات الحيــاة الكريمــة.

إلى المجتمع الدولي:
ه الكامــل، يتوجــب التَّحــرك علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي إلقامــة 	 

ِ
فــي ظــلِّ انقســام مجلــس األمــن وشــَلل

ــعب الســوري، ويتجلــى ذلــك فــي حمايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع الحصــار، وزيــادة  تحالفــات لدعــم الشَّ
ــعي إلــى ممارســة الواليــة القضائيــة العالميــة بشــأن هــذه  عيــد اإلغاثــي. والسَّ مــة علــى الصَّ عــم المقدَّ جرعــات الدَّ

الجرائــم أمــام المحاكــم الوطنيــة، فــي محاكمــات عادلــة لجميــع األشــخاص المتورطيــن.
دعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــرارًا وتكــرارًا فــي عشــرات الدراســات والتقاريــر وباعتبارهــا عضــو 	 

 ،)R2P( إلــى تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة ،”)ICRtoP( فــي “التحالــف الدولــي لتطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة
وقــد تــمَّ اســتنفاذ الخطــوات السياســية عبــر اتفاقيــة الجامعــة العربيــة ثــم خطــة الســيد كوفــي عنــان ومــا جــاء 
الــي ال ُبــدَّ بعــد تلــك المــدة مــن اللجــوء إلــى  بعدهــا مــن بيانــات لوقــف األعمــال العدائيــة واتفاقيــات أســتانا، وبالتَّ
ــة العامــة لألمــم المتحــدة، وال  ــه الجمعي ت ــذي أقرَّ ــة )R2P(، ال ــدأ مســؤولية الحماي الفصــل الســابع وتطبيــق مب

يــزال مجلــس األمــن ُيعرقــل حمايــة المدنييــن فــي ســوريا.
غط على مجلس األمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.	  تجديد الضَّ
ــعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة والمحاســبة فــي ســوريا عبــر الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ومجلــس 	  السَّ

حقــوق اإلنســان، واســتخدام مبــدأ الواليــة القضائيــة العالميــة.
التأكيــد علــى عــدم شــرعية النظــام الســوري الــذي اســتهدف المخابــز ومنــع إدخــال الطحيــن إلــى مواطنيــن 	 

لــه. السياســية  ســوريين لمجــرد معارضتهــم 

إلى المفوضية السَّامية لحقوق اإلنسان:
علــى المفوضيــة الســامية أن ُتقــدم تقريــرًا إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان وغيــره مــن هيئــات األمــم المتحــدة عــن 	 

الحــوادث الــواردة فــي هــذا التقريــر.

:COI إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة
تحميــل مســؤولية طوابيــر المواطنيــن المحتشــدين أمــام المخابــز إلــى النظــام الســوري، وإدانــة اســتهداف 	 

ــابقة، والشــبكة الســورية لحقــوق  المخابــز، وفتــح تحقيقــات فــي الحــاالت الــواردة فــي هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّ
ــل.  ــة والتَّفاصي ــد مــن األدل ــد بمزي ــى اســتعداد للتَّعــاون والتزوي اإلنســان عل
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إلى النظام السوري:
التَّوقف عن استخدام الدولة السورية ومواردها كأنَّها ملك عائلة خاص.	 
التوقف عن تسخير موارد الدولة للبقاء في السلطة على حساب معاناة المواطنين وافقارهم وتشرديهم.	 
العرفــي 	  القانــون  واحتــرام  المدنيــة  والمناطــق  بالرعايــة  المشــمولة  واألعيــان  المخابــز  عــن قصــف  التَّوقــف 

اإلنســاني.
ل التَّبعات القانونية والمادية كافة، وتعويض الضحايا وذويهم من مقدرات الدولة السورية.	  تحمُّ

إلى النظام الروسي:
ومحاســبة 	  نتائجهــا،  علــى  الســوري  المجتمــع  وإطــاع  التقريــر،  فــي  الــواردة  الحــوادث  فــي  تحقيقــات  فتــح 

المتورطيــن.
تعويض ُأسر الضحايا والجرحى كافة، الذين قتلهم النظام الروسي أثناء قصف المخابز.	 
التَّوقــف التــام عــن قصــف المخابــز واألعيــان المشــمولة بالرعايــة والمناطــق المدنيــة واحتــرام القانــون العرفــي 	 

اإلنســاني.
التوقــف عــن دعــم النظــام الســوري المتــورط بجرائــم ضــد اإلنســانية بحــق الشــعب الســوري والعاجــز عــن تأميــن 	 

أبســط مقومــات الحيــاة للمواطــن الســوري.

شكر وعزاء

خالــص الشــكر والعــزاء لجميــع األهالــي والنشــطاء المحلييــن الذيــن أغنــت مســاهماتهم هــذا التقريــر بشــكل فعــال، 
وكل العــزاء للضحايــا وذويهــم.
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