
www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 1

اجلمعة 12 متوز 2019

حمافظة إدلب وما حوهلا حتت القصف 
العشوائي منذ 11 أسبوعا وجملس 

األمن ال يتحرك

مقتل 606 مدنيني بينهم 157 طفال 
على يد قوات احللف السوري الروسي
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احملتوى:
 أواًل: مقدمة ومنهجية. 

اثنياً: حصيلة أبرز انتهاكات قوات احللف السوري الروسي يف منطقة خفض التصعيد الرابعة وفَق قاعدة بياانت الشبكة 
السورية حلقوق اإلنسان. 

اثلثاً: أبرز انتهاكات قوات احللف السوري الروسي يف منطقة خفض التَّصعيد الرابعة.
رابعاً: التوصيف القانوين والتوصيات.

أواًل: مقدمة ومنهجية:
تقــوم روســيا بتطبيــق الســيناريو ذاتــه منــذ ســيطرة النظــام الســوري علــى أحيــاء حلــب الشــرقية يف كانــون األول 2016، ذلــك 
ــد يف بعــض األحيــان علــى األحيــاء املدنيــة،  العشــوائي يف كثــر مــن األحيــان، واملتعمَّ الكثيــف  القصــف اجلــوي  ابســتخدام 
واالســتمرار يف انتهــاك مفتــوح لقوانــني احلــرب، يف ظــلِّ ســكوت دويل، أو إداانت خجولــة، وابلتــايل فــإن هــذا التكتيــك ســوف 
يــؤدي بعــد أايم وأشــهر طويلــة إىل كســب األراضــي وتشــريد املدنيــني، ألنــه ال توجــد أيــة قواعــد قانونيــة أو أخالقيــة لــدى القــوات 
ــد اســتهداف املشــايف واملــدارس علــى حنــو مل يشــهد لــه العصــر احلديــث مثيــاًل منــذ  الروســية أو قــوات النظــام الســوري الــي تتعمَّ
احلــرب العامليــة الثانيــة، وإضافــة إىل انتهــاك القانــون الــدويل اإلنســاين وارتــكاب العشــرات مــن جرائــم احلــرب تســتخدم القــوات 
الروســية طائراهتــا احلربيــة احلديثــة والصواريــخ والذخائــر العنقوديــة كأقــوى اثين قــوة يف العــامل إىل جانــب حليفهــا النظــام الســوري 
ــن النظــام الســوري مــن الســيطرة علــى أحيــاء حلــب الشــرقية، مث الغوطــة الشــرقية،  وامليليشــيات اإليرانيــة الشــيعية املقاتلــة؛ مــا مكَّ
واجلنــوب الســوري، لكــنَّ اهلجــوم األخــر علــى حمافظــة إدلــب وريــف محــاة الشــمايل وريــف حلــب اجلنــويب الغــريب يتميــز عــن بقيــة 
املناطــق بوجــود كثافــة ســكانية كبــرة تصــل إىل قرابــة 3 ماليــني ســوري؛ نظــراً ألن معظــم أهــايل املناطــق الــي ســيطر عليهــا النظــام 
الســوري قد فروا إليها، كما أنَّ ســيطرة هيئة حترير الشــام على مســاحات من حمافظة إدلب يزيد دون شــكِّ من معاانة املدنيني؛ 
نظــراً لتوقــف معظــم منظمــات اجملتمــع املــدين عــن تقــدمي املســاعدات، وكذلــك ممارســات التطــرف والتســلط الــي متارســها هيئــة 
حتريــر الشــام حبــق األهــايل، وقــد عــاىن اجملتمــع الســوري مــن إرهــاب النظــام الســوري لعقــود مــن جهــة، وإرهــاب التنظيمــات املتطرفــة 

يف الســنوات األخــرة مــن جهــة اثنيــة.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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يف غضــون هــذه احلملــة العســكرية لقــوات احللــف الســوري الروســي علــى منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة املســتمرة منــذ 26/ 
نيســان/ 2019 رصــدان عــودة اســتخدام النظــام الســوري لســالح الرباميــل املتفجــرة ألول مــرة منــذ دخــول اتفــاق سوتشــي حيــز 
التنفيــذ يف 17/ أيلــول/ 2018 ، كمــا رصــدان اســتخداماً جديــداً للســالح الكيميائــي مــن قبــل النظــام الســوري يف قريــة الكبينــة 
بريــف الالذقيــة، إضافــة إىل االســتخدام املوســع للذخائــر العنقوديــة واحلارقــة، الــي تســبَّبت يف تضــرر املمتلــكات واحــراق آالف 
اهلكتــارات مــن األراضــي الزراعيــة، وقــد أصــدران عــدة تقاريــر توثِـّـق تلــك االنتهــاكات وحتــذِّر مــن خطــورة اســتمرارها وتدعــو اجملتمــع 

الــدويل إىل تدخــل عاجــل حلمايــة املدنيــني. 

يف 12/ حزيران أعلنت وزارة الدفاع الروســية يف إحاطة من املركز الروســي للمصاحلة بني األطراف املعارضة يف ســوراي، التوصل 
إىل اتفــاق لوقــف إطــالق النــار بوســاطة روســية تركيــة منــذ الســاعة 00:00 مــن يــوم 12/ حزيــران، وبعــد ســاعات اهتمــت 
روســيا فصائــل يف املعارضــة املســلحة خبــرق االتفــاق وتنفيذهــا هجومــاً ابملدفعيــة علــى نقطــة مراقبــة تركيــة يف منطقــة جبــل الزاويــة 

ليلــة 12 - 13/ حزيــران.

مل تلتــزم قــوات احللــف الســوري الروســي ابتفــاق وقــف إطــالق النــار بــل اســتمرت يف تنفيــذ هجماهتــا وتوســيع دائــرة املناطــق 
الــي تســتهدفها ابلغــارات اجلويــة، حيــث وصلــت إىل أطــراف مدينــة إدلــب وبلــدة معــرة مصريــن ومدينــة ســراقب يف ريــف إدلــب 
الشــمايل، كمــا مشلــت مناطــق يف ريــف حلــب الغــريب بعــد أن كانــت معظــم هجماهتــا مركــزة يف مناطــق ريــف محــاة الشــمايل 

وريــف إدلــب اجلنــويب.

لقــد تســبَّب الكــم الكبــر مــن االنتهــاكات الــي ارتكبتهــا قــوات احللــف الســوري الروســي بــدون أي رادع أخالقــي أو قانــوين يف 
تشــريد عشــرات اآلالف مــن الســكان وُتشــر إحصائيــة نشــرها مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية إىل نــزوح مــا 
يقــارب 330 ألــف نســمة بــني 1/ أاير والـــ 13 مــن حزيــران، وُتشــر تقديــرات الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان إىل أن مــا ال 

يقــل عــن 85 ألــف منهــم يُقيمــون يف خيــام بدائيــة يف العــراء تنتشــر يف األراضــي الزراعيــة مفتقديــن أبســط مقومــات احليــاة.  

يف 13/ حزيــران صــرَّح تشــاووش أوغلــو، وزيــر اخلارجيــة الركــي، يف مؤمتــر صحفــي عقــده مــع نظــره الفرنســي جــان إيــف لــودراين 
يف مقــر اخلارجيــة الركيــة يف العاصمــة أنقــرة، قائــاًل: “حــى اآلن ال ميكننــا القــول إن وقــف إطــالق النــار حتقــق بشــكل كامــل”. 
يف 27/ حزيــران تعرضــت نقطــة املراقبــة الركيــة العاشــرة يف منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة هلجــوم جــوي روســي، وعــاودت قــوات 

النظــام الســوري هجومهــا علــى النقطــة ذاهتــا بعــد يومــني يف 29/ حزيــران وفــق مــا صرَّحــت بــه وزارة الدفــاع الركيــة.

http://sn4hr.org/arabic/2019/05/26/11183/
http://sn4hr.org/arabic/2019/05/26/11183/
http://sn4hr.org/arabic/2019/05/29/11189/
http://sn4hr.org/arabic/2019/05/08/11150/
http://syria.mil.ru/en/index/syria/news/more.htm?id=12236641%40egNews&fbclid=IwAR1RnbM51CWZkOV6GUTCLIJ20SMM14x0smWQFktHy4ZSACeLH6W1kXm_g2A
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/2019/06/Latest_Developments_in_north_western_Syria_28Jun2019_SitRep6.pdf
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d9%82%d8%b5%d9%81-%d9%85%d8%ad%d9%8a%d8%b7-%d9%86%d9%82%d8%b7%d8%a9-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8/1517115
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d9%82%d8%b5%d9%81-%d9%85%d8%ad%d9%8a%d8%b7-%d9%86%d9%82%d8%b7%d8%a9-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8/1517115
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8/1519278
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8/1519278
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يف 18/ حزيــران أكَّــد األمــني العــام لألمــم املتحــدة أنطونيــو غوتــرش يف حديثــه للصحفيــني بعــد إطــالق اســراتيجية األمــم املتحــدة 
ــد علــى ضــرورة االمتثــال الكامــل لقانــون حقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاين الــدويل،  حــول مكافحــة خطــاب الكراهيــة، أكَّ
حــى يف أثنــاء حماربــة اإلرهــاب. وانشــد كاًل مــن روســيا وتركيــا ابعتبارمهــا موقِّعــني علــى مذكــرة التفاهــم بشــأن إدلــب الصــادرة عــام 

2018، دعامهــا إىل تعزيــز االســتقرار بــدون أتخــر.

يف 18/ حزيران شــدَّدت روزماري دي كارلو، وكيلة األمني العام لألمم املتحدة للشــؤون السياســية وبناء الســالم، على ضرورة توفر 
إرادة سياسية مجاعية للتوصل إىل حلٍّ يف منطقة خفض التصعيد الرابعة خاصة وأنَّ العنف مل يتوقف رغم الدعوات املتكررة للتهدئة.

وأفــاد وكيــل األمــني العــام لألمــم املتحــدة للشــؤون اإلنســانية مــارك لوكــوك، يف اجللســة املنعقــدة يف جملــس األمــن يف 25/ حزيــران 
حــول قــرارات اجمللــس الســابقة ذات الصلــة ابلوصــول اإلنســاين يف ســوراي ومــدى تنفيذهــا، أشــار إىل تــردي األوضــاع اإلنســانية يف 

ســوراي، وخاصــة يف منطقــة الشــمال، وانشــد اجملتمــع الــدويل ابلتحــرك إلهنــاء القتــال ومحايــة املدنيــني.

يف 27/ حزيــران أعــرب االحتــاد األورويب يف بيــان صــادر عــن فيدريــكا موغريــي املمثلــة العليــا لالحتــاد األورويب للشــؤون اخلارجيــة 
والسياســة األمنيــة، عــن قلقــه العميــق إزاء هجمــات قــوات احللــف الســوري الروســي علــى منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة، وأدان 

اســتهداف املدنيــني واملستشــفيات واملــدارس.

أعربــت األمــم املتحــدة الثــالاثء 2/ متــوز عــن انزعاجهــا الشــديد إزاء اآلاثر اإلنســانية لألعمــال القتاليــة يف منطقــة خفــض التصعيــد 
ومــا حوهلــا يف اجلــزء الشــمايل الغــريب مــن ســوراي، ذلــك يف التصريــح الصحفــي اليومــي للمتحــدث ابســم األمــني العــام لألمــم 

املتحــدة ســتيفان دوجاريــك للصحفيــني يف نيويــورك.

يف 5/ متــوز اســتنكر مــارك كتــس، انئــب املنســق اإلقليمــي للشــؤون اإلنســانية املعــي ابألزمــة الســورية يف بيــان لــه اســتمرار 
اهلجمــات علــى منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة واالعتــداء علــى املنشــآت الطبيــة يف أكثــر املناطــق اكتظاظــاً ابلســكان يف ســوراي؛ 

مــا تســبَّب يف نــزوح أكثــر مــن نصــف املقيمــني فيهــا مــرة أو أكثــر.

https://news.un.org/ar/story/2019/06/1035341
https://news.un.org/ar/story/2019/06/1035381
https://news.un.org/ar/story/2019/06/1035771
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/27/syria-declaration-by-the-high-representative-federica-mogherini-on-behalf-of-the-eu/
https://news.un.org/ar/story/2019/07/1036152
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DRHC%20statement%20Kafr%20Nobol%20Surgical%20Hospital_ara.pdf
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منهجية:
ُيســلِّط هــذا التقريــر الضــوء علــى منطقــة خفــض التَّصعيــد الرابعــة واألخــرة )املؤلفــة مــن حمافظــة إدلــب وأجــزاء مــن حمافظــات محــاة 
وحلــب والالذقيــة( ويســتعرض حصيلــة أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان إثــَر تصعيــد قــوات احللــف الســوري الروســي العســكري 
علــى املنطقــة منــذ 26/ نيســان/ 2019 حــى 12/ متــوز/ 2019. كمــا يســتعرض حصيلــة االنتهــاكات املرتكبــة عقــَب إعــالن 

احلكومــة الروســية وقفــاً مزعومــاً إلطــالق النــار يف 12/ حزيــران.
وقــد اعتمــدان علــى ابحثــني ميدانيــني عاملــني لدينــا، حيــث قمنــا أبخــذ شــهادات مباشــرة مــن انجــني أو مــن أقــرابء لضحــااي أو 
عمــال إغاثــة ونشــطاء إعالميــني، ذلــك ابالعتمــاد علــى شــبكة العالقــات الواســعة الــي منتلكهــا مــن خــالل عملنــا املســتمر منــذ 

مثــاين ســنوات.

تعمــل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى توثيــق االنتهــاكات بشــكل يومــي، وتُعتــرب جرميــة القتــل اجلرميــة األعظــم، وُتشــكِّل 
ل هــذا التقريــر حصيلــة الضحــااي  ابلتــايل مؤشــراً أساســياً لتقييــم أثــر االتفاقــات، وكذلــك اســتهداف املراكــز احليويــة املدنيَّــة. وُيســجِّ
املدنيــني فقــط، وتوزُّعهــا تبعــاً للمــكان الــذي قتلــوا فيــه وليــس تبعــاً للمحافظــة الــي ينتمــون إليهــا. نرجــو االطــالع علــى املنهجيــة 

املتَّبعــة مــن قبــل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف توثيــق الضحــااي1 .

حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــورة والصــور الــي ُنشــرت عــرب اإلنرنــت، أو الــي أرســلها لنــا نشــطاء حمليــون 
عــرب الربيــد اإللكــروين أو برانمــج الســكايب أو عــرب منصــات التواصــل االجتماعــي، وأظهــرت مقاطــع مصــورة بثَّهــا انشــطون موقــع 

اهلجمــات وجثــَث الضحــااي واملصابــني وحجــم الدمــار الكبــر الــذي تســبَّبت بــه اهلجمــات. 
وحنتفظ بنســٍخ من مجيع مقاطع الفيديو والصور املذكورة يف هذا التَّقرير ضمن قاعدة بياانت إلكرونية ســرية، ونســٍخ احتياطية 
علــى أقــراٍص صلبــة، وابلرغــم مــن ذلــك ال ندَّعــي أننــا ُقمنــا بتوثيــق احلــاالت كافــة، ذلــك يف ظــلِّ احلظــر واملالحقــة مــن قبــل قــوات 

النظام الســوري وبعض اجملموعات املســلحة األخرى.

مــا ورَد يف هــذا التقريــر مُيثِّــل احلــدَّ األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال يشــمل 
احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.

 > > http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf<< ،1  "منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان"، الشبكة السورية حلقوق اإلنسان

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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اثنيــاً: حصيلــة أبــرز انتهــاكات قــوات احللــف الســوري الروســي يف منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة وفــَق 
قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان:

منذ بدء احلملة العسكرية األخرية يف 26/ نيسان حىت 12/ متوز:
ألف: القتل خارج نطاق القانون:

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل مــا ال يقــل عــن 606 مدنيــاً بينهــم 157 طفــاًل، و111 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، 
و27 جمــزرة يف منطقــة خفــض التَّصعيــد الرابعــة منــذ 26/ نيســان/ 2019 حــى 12/ متــوز/ 2019. توزَّعــت علــى النحــو 

التــايل:
- قوات النظام السوري: قتلت 521 مدنياً بينهم 136 طفالً و97 سيدة، وارتكبت 23 جمزرة، توزعوا على النحو التايل:

حمافظة إدلب: 404 مدنياً بينهم 119 طفاًل و76 سيدة. و22 جمزرة.
حمافظة حلب: 37 مدنياً بينهم 7 طفاًل و6 سيدة. و1 جمزرة.

حمافظة محاة: 80 مدين بينهم 10 طفاًل و15 سيدة.
- القوات الروسية: 85 مدنياً بينهم 21 طفاًل و14 سيدة. و4 جمازر. توزعوا على النحو التايل:

حمافظة إدلب: 55 مدنياً بينهم 15 طفاًل و7 سيدة. و1 جمزرة.
حمافظة محاة: 30 مدنياً، بينهم 6 طفاًل و7 سيدة. و3 جمازر.

كمــا ســجلنا مقتــل مــا ال يقــل عــن 8 مــن الكــوادر الطبيــة، بينهــم 1 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، مجيعهــم قتلــوا علــى يــد قــوات النظــام 
الســوري، إضافــة إىل 4 مــن كــوادر الدفــاع املــدين، مجيعهــم قتلــوا علــى يــد القــوات الروســية.

ابء: االعتداء على املراكز احليويَّة املدنيَّة:
ســجَّلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 294 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة يف منطقــة خفــض 

التصعيــد الرابعــة علــى يــد قــوات احللــف الســوري الروســي، منــذ 26/ نيســان حــى 12/ متــوز/ 2019.  
مــن بــني هــذه اهلجمــات وثَّقنــا 87 حادثــة اعتــداء علــى مــدارس، و62 علــى أماكــن عبــادة، و43 علــى منشــآت طبيــة، و30 
علــى مراكــز للدفــاع املــدين )مراكــز وآليــات(، و10 علــى أســواق، و4 علــى خميمــات. توزَّعــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى 

املراكــز احليويــة حبســب اجلهــات الرئيســة الفاعلــة علــى النحــو التــايل:
- قــوات النظــام الســوري: 221 حادثــة اعتــداء بينهــا 68 علــى مــدارس، و57 علــى أماكــن عبــادة، و28 علــى منشــآت 

طبيــة، و15 علــى مراكــز للدفــاع املــدين )مراكــز وآليــات(، و10 علــى أســواق، و3 علــى خميمــات.
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- القــوات الروســية: 73 حادثــة اعتــداء بينهــا 19 علــى مــدارس، و5 علــى أماكــن عبــادة، و15 علــى منشــآت طبيــة، و15 
علــى مراكــز للدفــاع املــدين )مراكــز وآليــات(، و1 علــى خميمــات.

تسبَّبت اهلجمات أبضرار يف:
- 81 مدرسة 

- 53 مكان عبادة
- 37 منشأة طبية 

- 30 مركزاً حيوايً اتبعاً للدفاع املدين )مراكز وآليات(
- 8 أسواق

- 4 خميمات
حيــث ســجَّلنا تكــرار االعتــداء علــى بعــض املنشــآت أزيــد مــن مــرة ومــن ِقَبــل كل مــن قــوات النظــام الســوري والقــوات الروســية 

علــى بعــض املنشــآت.

اتء: حصيلة اهلجمات العشوائية واألسلحة غر املشروعة:
وثَّقت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان ما ال يقل عن 17 هجوماً بذخائر عنقودية، 16 منها على يد قوات النظام الســوري 
مجعيهــا يف حمافظــة إدلــب؛ تســبَّبت يف مقتــل 9 مدنيــني بينهــم 3 ســيدات، وإصابــة 16 شــخصاً، إضافــة إىل 1 هجومــاً علــى 

يــد القــوات الروســية يف حمافظــة محــاة.

كمــا ســجَّلنا مــا ال يقــل عــن 16 هجومــاً أبســلحة حارقــة مجيعهــا علــى يــد قــوات النظــام الســوري، توزَّعــت علــى احملافظــات علــى 
النحــو التايل:

حمافظة إدلب: 9
حمافظة محاة: 7
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ســجَّلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان هجومــاً كيميائيــاً واحــداً نفَّذتــه قــوات النظــام الســوري يف حمافظــة الالذقيــة يف الـــ 19 
مــن أاير 2019.  

كمــا ألقــى ســالح الطــران املروحــي واثبــت اجلنــاح التابــع لقــوات النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن 1710 براميــل متفجــرة علــى 
منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة، يف املــدة الــي يوثقهــا التقريــر ذاهتــا، توزعــت حبســب احملافظــات علــى النحــو التــايل:

- حمافظة إدلب: 880
- حمافظة محاة: 709

- حمافظة الالذقية: 121

منذ اإلعالن عن وقف إطالق انر يف 12/ حزيران حىت 12/ متوز:
ألف: القتل خارج نطاق القانون:

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل مــا ال يقــل عــن 217 مدنيــاً بينهــم 57 طفــاًل، و32 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، و9 
جمــازر يف منطقــة خفــض التَّصعيــد الرابعــة منــذ 12/ حزيــران حــى 12/ متــوز/ 2019. توزَّعــت علــى النحــو التــايل:

- قــوات النظــام الســوري: 194 مدنيــاً، بينهــم 54 طفــاًل و31 ســيدة. و9 جمــازر مجيعهــا يف حمافظــة إدلــب، توزعــوا علــى 
النحــو التــايل:

حمافظة إدلب: 161 بينهم 53 طفاًل و27 سيدة
حمافظة حلب: 15 بينهم 1 طفاًل و2 سيدة

حمافظة محاة: 18 بينهم 2 سيدة
- القوات الروسية: 23 مدنياً، بينهم 3 طفاًل و1 سيدة. توزعوا على النحو التايل:

حمافظة إدلب: 18 مدنياً، بينهم 2 طفاًل
حمافظة محاة: 5 مدنياً، بينهم 1 طفاًل و1 سيدة.

كمــا وثَّقنــا مقتــل مــا ال يقــل عــن 4 مــن الكــوادر الطبيــة، بينهــم 1 ســيدة، مجيعهــم علــى يــد قــوات النظــام الســوري. إضافــة إىل 
3 مــن كــوادر الدفــاع املــدين، قتلــوا مجيعــاً علــى يــد القــوات الروســية.
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ابء: االعتداء على املراكز احليويَّة املدنيَّة:
ســجَّلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 66 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة يف منطقــة خفــض 

التصعيــد الرابعــة علــى يــد قــوات احللــف الســوري الروســي، منــذ 12/ حزيــران حــى 12/ متــوز/ 2019.
مــن بــني هــذه اهلجمــات وثَّقنــا 16 حادثــة اعتــداء علــى مــدارس، و13 علــى أماكــن عبــادة، و9 علــى منشــآت طبيــة، و7 
علــى مراكــز للدفــاع املــدين )منشــآت وآليــات(، و1 علــى خميــم للنازحــني. توزعــت حصيلــة االعتــداء علــى املراكــز احليويــة حبســب 

اجلهــات الرئيســة الفاعلــة علــى النحــو التــايل:
- قــوات النظــام الســوري: 52 حادثــة اعتــداء بينهــا 15 حادثــة اعتــداء علــى مــدارس، و13 علــى أماكــن عبــادة، و7 علــى 

منشــآت طبيــة.
- القــوات الروســية: 14 حادثــة اعتــداء بينهــا 1 علــى مدرســة، و2 علــى منشــآت طبيــة، و7 علــى مراكــز للدفــاع املــدين 

)منشــآت وآليــات(، و1 علــى خميــم للنازحــني.
تسبَّبت اهلجمات أبضرار يف:

- 16 مدرسة 
- 12 مكان عبادة
- 9 منشآت طبية 

- 7 مراكز حيوية اتبعة للدفاع املدين )مراكز وآليات(
- 1 خميم

اتء: حصيلة اهلجمات العشوائية واألسلحة غر املشروعة:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 8 هجومــاً بذخائــر عنقوديــة، إضافــة إىل 1 هجومــاً بذخائــر حارقــة، 

كانــت مجيعهــا علــى يــد قــوات النظــام الســوري ويف حمافظــة إدلــب. 
ســجَّلنا إلقــاء الطــران املروحــي واثبــت اجلنــاح التابــع لقــوات النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن 285 برميــاًل متفجــراً يف املــدة الــي 

يغطيهــا التقريــر، توزعــت حبســب احملافظــات علــى النحــو التــايل:
- حمافظة إدلب: 175

- حمافظة محاة: 96
- حمافظة الالذقية: 14
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ــح حصيلــة أبــرز انتهــاكات حقــوق إلنســان علــى يــد قــوات احللــف الســوري الروســي يف منطقــة خفــض التصعيــد  انفوغرافيــك يوضِّ
الرابعــة يف ظــلِّ محلتهــا العســكرية األخــرة: 

https://drive.google.com/file/d/1D1Or6q6BV38IIW2slTHnT4o0GHQXcxmN/view
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الســبت 4/ أاير/ 2019 شــنَّ طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري غــارة ابلرشاشــات علــى خميــم أبــو الوليــد 
للنازحــني شــرق قريــة ترمــال بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة عــدد مــن اخليــام أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع 

القريــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

أضرار يف املركز 33103 التابع للدفاع املدين يف كفر نبودة/ محاة إثر هجوم أرضي سوري – 1/ أاير/ 2019

اثلثاً: أبرز انتهاكات قوات احللف السوري الروسي يف منطقة خفض التَّصعيد الرابعة:
األربعــاء 1/ أاير/ 2019 قرابــة الســاعة 01:30 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري املركــز 33103 التابــع 
للدفــاع املــدين الواقــع قــرب الوحــدة اجلراحيــة يف بلــدة كفــر نبــودة بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء 
املركــز، وإصابــة معداتــه وأاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة وخروجــه عــن اخلدمــة، ُنشــر إىل أن القــوات ذاهتــا كــررت القصــف علــى 
املوقــع ذاتــه بينمــا كانــت فــرق الدفــاع املــدين حتــاول الوصــول إليــه؛ مــا أدى إىل إصابــة ســيارتني )ســيارة خدمــة وســيارة إســعاف( 
اتبعتــني للدفــاع املــدين أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع بلــدة كفــر نبــودة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة 

حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
وقــد نشــرت منظمــة الدفــاع املــدين الســوري خــرب اســتهداف املركــز 33103 يف بلــدة كفــر نبــودة عــرَب حســاهبا الرمســي علــى منصــة 

التواصــل االجتماعــي “توير”.

https://drive.google.com/file/d/1g7HQ3T5zS-7x_GGQk9fqMZvGqN6nDCb2/view
https://drive.google.com/file/d/1rU03ksWz1cLHzX2izBYoKFRLhogY9KJ5/view
https://drive.google.com/file/d/1xJrTDQaybxEIY3USMh0zolOfUTPqJRkq/view
https://drive.google.com/file/d/1rU03ksWz1cLHzX2izBYoKFRLhogY9KJ5/view
https://drive.google.com/file/d/1tgzhw5GwO71GpzwJjdrtHnzBEtz0yapl/view
https://drive.google.com/file/d/1k2Gd-iw9WcCsj5WYsq-uS242lDB-lC7m/view
https://twitter.com/SyriaCivilDefe/status/1123627683345252352
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حســني الديــري، مســعف، مــن أبنــاء قريــة أرنبــة يف جبــل الزاويــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، يعمــل مــع منظومــة إســعاف كفــر نبــل، 
متــزوج ولديــه ثالثــة أطفــال، قُتــل يــوم األحــد 5/ أاير/ 2019 جــراء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري قــرب 

مبــى منظومــة إســعاف كفــر نبــل غــرب مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، بينمــا كان قــرب مبــى املنظومــة.

األحــد 5/ أاير/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة اســتهدفت بشــكل مباشــر مشــفى نبــض 
احليــاة -املنشــأ داخــل مغــارة- يف قريــة حــاس بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة املشــفى وجتهيزاتــه أبضــرار ماديــة 
كبــرة، ُنشــر إىل أن املشــفى مت إخــالؤه مــن املرضــى والكــوادر الطبيــة قبــل يومــني إثــر التصعيــد العســكري الــي تشــهده املنطقــة مــن 
قبــل قــوات احللــف الســوري الروســي. ختضــع قريــة حــاس لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام 

وقــت احلادثــة.

دمار يف حميط مشفى نبض احلياة إثر هجوم جوي روسي على قرية حاس/ إدلب – 5/ أاير/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1RhD3_q_gfOIwL7YzzjBsuTQo2gNMWbmL/view
https://drive.google.com/file/d/1szOLfEQkI_X__hw1C9vlyZODO_drxhyc/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EVn5ekLoVSVJmQXNrl3IuxMBynbt7Cu4VquSCsdpdYstug?e=NSC26u
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/1K_akFiQ83STaGUEHahysXLGw2b8QAHtm/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/11e2HyN5mFIRvATCLKKSBhFoz--lPabm0/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%AD%D8%A7%D8%B3%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%89%20%D9%86%D8%A8%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%205%205%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&cid=92a2be36-7e39-46ec-9c7d-feea61a6acee
https://drive.google.com/file/d/1cS-NWusr4BtwyyQsjCcKMDV1APIuaPeb/view
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األربعــاء 8/ أاير/ 2019 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى بلــدة حيــش بريــف 
حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل ثالثــة مدنيــني مــن عائلــة واحــدة -انزحــون مــن مدينــة حلفــااي بريــف حمافظــة محــاة 

الشــمايل الغــريب- بينهــم طفلــة واحــدة. ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

األحــد 19/ أاير/ 2019 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري متمركــزة يف منطقــة اجلــب األمحــر جنــوب قريــة 
الكبينــة الواقعــة يف ريــف الالذقيــة الشــرقي، ثالثــة صواريــخ حمملــة بغــازات ســامة اســتهدفت هــذه الصواريــخ نقطــة متركــز اتبعــة هليئــة 
حتريــر الشــام يف تلــة واقعــة يف األطــراف اجلنوبيــة الغربيــة مــن قريــة الكبينــة؛ مــا أدى إىل إصابــة أربعــة مقاتلــني مــن هيئــة حتريــر الشــام 

ظهــرت عليهــم أعــراض صعوبــة يف التَّنفــس وامحــرار يف العــني ودمــاع. وقــد أصــدران تقريــراً حــول احلادثــة.

ليــل األحــد 19/ أاير/ 2019 شــنَّ طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي غــارات ُمتتاليــة عــدة ابلصواريــخ علــى منطقــة ســكنية 
غــرب مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 11 مدنيــاً معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم ســبعة 
أطفــال )3 ذكــور، و3 إانث، و1 جنــني(، وســيداتن اثنتــان. ختضــع مدينــة كفــر نبــل لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

اخلميــس 23/ أاير/ 2019 قصفــت رامجــة صواريــخ قــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة حُمملــة بذخــرة عنقوديــة مــن منــط 
9n235 اســتهدفت قريــة كنصفــرة يف جبــل الزاويــة بريــف إدلــب اجلنــويب، انتشــرت بعــض خملفــات اهلجــوم علــى مقربــة مــن 
مشــفى كيــوان وســط القريــة الــذي متَّ تعليــق العمــل فيــه منــذ 26/ نيســان املنصــرم بســبب منهجيــة قــوات النظــام الســوري يف 
اســتهداف املنشــآت الطبيــة؛ تســبَّب القصــف يف إصابــة ثالثــة مدنيــني علــى األقــل وأضــرار ماديــة يف املمتلــكات، ختضــع القريــة 

لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

الســبت 25/ أاير/ 2019 قصفت رامجة صواريخ اتبعة لقوات النظام الســوري متمركزة يف معســكر بريديج بريف محاة الشــمايل 
صواريخ عدة حُممَّلة مبواد حارقة اســتهدفت أراٍض زراعية يف قرية عابدين يف ريف إدلب اجلنويب؛ ما تســبب ابشــتعال حرائق كبرة 

يف احلقول الزراعية واملنازل، ختضع القرية لســيطرة مشــركة بني فصائل يف املعارضة املســلحة وهيئة حترير الشــام وقت احلادثة.

http://bit.ly/2ww4mWb
http://sn4hr.org/arabic/2019/05/26/11183/
http://sn4hr.org/arabic/2019/05/26/11183/
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ERhcApF7uuJMp3w0_3Sz5hIBIbnB_nbbOSPxNLrDOR0-cQ?e=d0nN8s
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EdprabpanJ9LlHxYZsEOkYoBRwcckrFGVPcfivr7r-fqlA?e=sZHPIb
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EdprabpanJ9LlHxYZsEOkYoBRwcckrFGVPcfivr7r-fqlA?e=sZHPIb
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ERhcApF7uuJMp3w0_3Sz5hIBIbnB_nbbOSPxNLrDOR0-cQ?e=d0nN8s
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ERhcApF7uuJMp3w0_3Sz5hIBIbnB_nbbOSPxNLrDOR0-cQ?e=d0nN8s
https://drive.google.com/file/d/1KiTYIOltWJO3_RD44MrU5-BhJB1SYlGk/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/1Zych6zqMrgP4ezG4AYwP4WB1rLEmvVmq/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/1KiTYIOltWJO3_RD44MrU5-BhJB1SYlGk/view
https://drive.google.com/file/d/1DcEwsTt46AWaeD-bQwoD8YMdu8ep7JJy/view
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الثــالاثء 28/ أاير/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى شــارع عــام وســط قريــة 
كفــر حلــب بريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل عشــرة مدنيــني –مــا متكنــا مــن توثيقــه حــى حلظــة إعــداد التقريــر-، 
بينهــم أربعــة أطفــال )3 ذكــور، 1 أنثــى(، وســيدة واحــدة. ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة 

حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

قصف قوات النظام السوري األراضي الزراعية يف قرية عابدين/ إدلب ابألسلحة احلارقة – 25/ أاير/ 2019

انتشال ضحااي مدنيني إثر جمزرة، جراء هجوم جوي للنظام السوري على قرية كفر حلب/ حلب – 28/ أاير/ 2019

https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D9%83%D9%81%D8%B1%20%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%AC%D9%802%2028%205%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&cid=09df9789-f840-4836-96d5-4ed36d385ec5
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EbFn83oJOllOtXeRKkqsxwYB8RzjvqSs47UbYcmz3B4Vzw?e=AC37Fw
https://www.google.com.tr/maps/place/Kafr+Aleppo,+Syria/@36.0609431,36.873164,15.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x15256bf95cd840af:0x91c97ea9d70edb3f!2sKafr+Aleppo,+Syria!3b1!8m2!3d36.0602782!4d36.8721139!3m4!1s0x15256bf95cd840af:0x91c97ea9d70edb3f!8m2!3d36.0602782!4d36.8721139
https://drive.google.com/file/d/1D6IxoIGuQwM28CkKv4WQMPekn9sxL8LW/view
https://drive.google.com/file/d/1bZRCu38UZsF6iEYjPqkEFxsapHJjXZ-k/view
https://drive.google.com/file/d/1sQMu5If5qjJYf24NtOpRzmANIcDrY-Rq/view
https://drive.google.com/file/d/1wSGIffZ2NTxwSCLVQpeNGC7Sa601sI4M/view
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حممود املصطفى، ســائر حممد هبلول، عبد القادر هنتان، من عناصر فريق اإلســعاف يف منظومة إســعاف بنفســج التابعة ملنظمة 
بنفســج، قُتلــوا يــوم اخلميــس 20/ حزيــران/ 2019 جــراء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام صاروخــاً قــرب فريــق 
اإلســعاف التابــع للمنظومــة يف احلــي اجلنــويب مــن مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، بينمــا كانــوا يعملــون علــى 
إســعاف مصــايب قصــف ســابق مــن الطــران ذاتــه علــى املدينــة. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة 

وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
وقد نعت منظمة بنفسج املسعفني الثالثة عرَب موقعها الرمسي.

وقــد أعــرب “ابنــوس مومســيس”، منســق الشــؤون اإلنســانية اإلقليمــي لألزمــة الســورية يف 21/ حزيــران عــن صدمتــه الرتــكاب 
هــذه احلادثــة.

حممود املصطفى، من أبناء قرية كفر عويد بريف حمافظة إدلب اجلنويب.
سائر هبلول، من أبناء مدينة معرة النعمان، متزوج ولديه طفلة.

عبد القادر هنتان، من أبناء مدينة معرة النعمان.

اخلميــس 20/ حزيــران/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى األطــراف الشــمالية 
لقريــة املســطومة بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل تســعة مدنيــني معظمهــم مــن عائلــة واحــدة انزحــة مــن قريــة 
أم مويــالت بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب الشــرقي، بينهــم أربعــة أطفــال )ذكــور(، وســيدة واحــدة. ختضــع قريــة املســطومة لســيطرة 

مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

عبد القادر هنتانحممود املصطفى سائر هبلول

https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%20%2D%20%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84%203%20%D9%85%D9%8F%D8%B3%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D9%86%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%A5%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%81%20%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%AC%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%8B%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A5%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%81%20%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%20%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D9%801%2019%206%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&cid=08e31fc0-469c-4ad3-805c-a7548882c401
https://violetsyria.org/en/2019/06/20/direct-attack-on-violet-ambulance-network/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/RHC_statement_on_aid_worker_death_ambulance%2021%20june_AR.pdf
https://drive.google.com/file/d/1U7IlVgSKtdMTClFtwFzeScxyoXAv0FlU/view
https://drive.google.com/file/d/1RUom1hIO-R5HT4HsoIxjPHxiPEJSHyQT/view
https://drive.google.com/file/d/1WkwRBo7qcZT9jlm6grNksMm7nJOGEq3E/view
https://drive.google.com/file/d/1NZzeAtkyYGRBfPlbV2N-1pAyhNWJ5AzA/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D9%88%D9%85%D8%A9%20%2D%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%2020%206%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&cid=b67a7b31-fcce-47ff-90b8-1f707f88cb3d
https://www.google.com/maps/place/Almastumah,+Syria/@35.8726372,36.6223132,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15250714b2dfd505:0x6907cdf1a9f81b82!8m2!3d35.8717387!4d36.6323335
https://drive.google.com/file/d/1yEpGczA6OjssG_NDliw58gzLYUWWJ8YM/view
https://drive.google.com/file/d/13s4LB8zgAHoqndSBxcDgzMsqnqt3SetY/view
https://drive.google.com/file/d/1VfGnQmBM5Z0B-EoD2_Gz8ApD4-Yb8bU4/view
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اخلميــس 20/ حزيــران/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــني مــن منــطRBK  حُمملــني 
بذخــرة عنقوديــة مــن منــط AO-2.5RT/AO-2.5RTM  اســتهدفت األراضــي الزراعيــة يف قريــة الشــيخ مصطفــى 
بريــف إدلــب اجلنــويب، مــا تســبَّب حبرائــق يف األراضــي الزراعيــة. ختضــع املنطقــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة 

وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

األحــد 23/ حزيــران/ 2019 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري متمركــزة يف قريــة بريديــج بريــف محــاة صواريــخ 
عــدة حمملــة بذخائــر حتمــل مــواد حارقــة، اســتهدفت احليــنَي الشــمايل والشــرقي مــن مدينــة خــان شــيخون بريــف إدلــب اجلنــويب، 
وتســبَّبت حبرائــق يف املبــاين الســكنية واألراضــي الزراعيــة، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة 

حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

األحــد 23/ حزيــران/ 2019 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة علــى مســجد جــزرااي الكبــر املعــروف مبســجد 
عمــر بــن اخلطــاب يف قريــة جــزرااي بريــف حمافظــة حلــب اجلنــويب؛ اســتهدفت القذيفــة مئذنــة املســجد بشــكل مباشــر؛ مــا أدى إىل 
دمــار جزئــي يف املئذنــة وإصابــة بنــاء املســجد أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع قريــة جــزرااي لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

خملفــات ذخــرة عنقوديــة مــن منــط  AO-2.5RT/AO-2.5RTM  اســتخدمتها قــوات النظــام الســوري يف هجــوم جــوي علــى قريــة 

الشــيخ مصطفــى/ إدلــب- 20/ حزيــران/ 2019

https://drive.google.com/file/d/10JyJ5yj_lLTrMdFpIVTco71-iygI03PQ/view
https://drive.google.com/file/d/16k_IewSOqlh2lSRvxgdW8pae3ag9OGQV/view
https://drive.google.com/file/d/1tOqOv2ezKceRL_iCCfyQ6qzDuWfmxqOG/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EYWxb1_wGFhKuRTOIAzeIzEBGaZ_-0byAA3ShG3xJuTZIw?e=W2MdZ3
https://drive.google.com/file/d/1j1XTYYRokTnfC-VRNMqYU7aGMDUrqd-J/view
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علــي القــدور، عمــر الكيــال، مــن عناصــر الدفــاع املــدين – مركــز خــان شــيخون، قُتــال يــوم األربعــاء 26/ حزيــران/ 2019 جــراء 
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ قــرب فريــق الدفــاع املــدين يف حــي البــرة مشــال شــرق مدينــة خــان شــيخون 
بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، بعــد وصــول الفريــق إىل احلــي إلســعاف مصــايب قصــف ســابق لطــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات 

النظــام الســوري علــى املوقــع ذاتــه.
وقد نعى الدفاع املدين السوري علي وعمر عرَب حسابه الرمسي على منصة التواصل االجتماعي “توير”.

علي القدور، من أبناء بلدة مورك بريف حمافظة محاة الشمايل، تويف فوَر إصابته يف موقع القصف.
عمر الكيال، من أبناء مدينة خان شيخون، تويف متأثراً إبصابته بعد وصوله إىل أحد املشايف يف حماولة إلسعافه.

األربعــاء 26/ حزيــران/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة قــرب فريــق الدفــاع املــدين - مركــز 
خــان شــيخون يف حــي البــرة مشــال شــرق مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ بعــد وصولــه إىل احلــي إلســعاف 
ُمصــايب قصــٍف ســابق مــن طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري علــى املوقــع ذاتــه؛ مــا أدى إىل مقتــل ُعنصَريــن اثنــني 
مــن فريــق الدفــاع املــدين، وإصابــة عنصــر آخــر جبــراح، إضافــًة إىل إصابــة ســيارة إســعاف اتبعــة لــه أبضــرار ماديــة كبــرة، نشــر إىل 
أنَّ الطــران ذاتــه كــرر القصــف علــى املوقــع ذاتــه بينمــا كان فريــق اثٍن للدفــاع املــدين مــن املركــز ذاتــه حيــاول الوصــول إليــه؛ مــا أدى 
إىل إصابــة ثالثــة عناصــر مــن الفريــق جبــراح، إضافــًة إىل إصابــة ســيارة إســعاف اتبعــة لــه أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع مدينــة 

خــان شــيخون لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

عمر الكيال وعلي القدور

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EerLuTkoO3JAlSmuB7O2rBkBWrM8Xlqh3ZDHwdXO4jwqfQ?e=WrD4sM
https://twitter.com/SyriaCivilDefe/status/1143850144460357633
https://drive.google.com/file/d/1-O5AIc61VE1K6TqP3A347yyyka5-6o91/view?fbclid=IwAR1g1oxrJe7PpeWGIC0h3TWwt476Y5Kbx7aDcL5aDb1FJkFfQIWOO4KXefA
https://drive.google.com/file/d/10kNQBn5Uxpfg49DMwsbi6TDz4J95CNKU/view?fbclid=IwAR0wyo042I2g2bZMrDtEfQoDSA7aZO9NOtI6SrvkRep6GAFVeAG9qBxs5u8
https://drive.google.com/file/d/100DBBD51VL18NR6GBaBL2VskGJbi5RCe/view?fbclid=IwAR3icAgLK1LORvSbQf_KajZXY0u7y0XC-05xYbzjLYQDKwuDt3og-zA7MXU
https://drive.google.com/file/d/1GbUjEJfnwo06dhqSMxZfik9O8atrLx4t/view?fbclid=IwAR3Y80_H3eDHhWuz8qwTD2tOpmT5eTAOjYgMcCanr78r1eVLDpUNUXvFj8I
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D9%86%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A5%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%81%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%2026%206%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&cid=6dd13382-b6fd-44e9-9b67-a8c99968b90c
https://drive.google.com/file/d/1DHpggbRCh5hfNjdqqUo8XXpjgklZbbL9/view
https://drive.google.com/file/d/11ddoOnFMz257H4sw9mvIDnvufiU-45w3/view
https://drive.google.com/file/d/14FhkEOUIvjU1knNoqowxt6OgZZJumyYO/view
https://drive.google.com/file/d/1WDKreDtJsruG1aHEcn59sSLd_aoLzFTk/view
https://drive.google.com/file/d/1BbyaWf3uPHnadtmbRbapM6RuBEuaLJPZ/view
https://drive.google.com/file/d/1M1XCaeIdDcPD5C0JoCZNs-CzeuWjH2xc/view
https://drive.google.com/file/d/1Pz3wRv-24o_EV-I2sH1s6OrIFvPSq0PL/view
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الثــالاثء 2/ متــوز/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى اثنويــة بنــات جبــاال يف 
قريــة جبــاال بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف مدخــل املدرســة وســورها، وإصابــة بنائهــا أبضــرار ماديــة 

متوســطة. ختضــع قريــة جبــاال لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

اخلميــس 4/ متــوز/ 2019 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى قريــة حــاس بريــف 
حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل طفلــة واحــدة، وإصابــة مدنيــني آخريــن جبــراح. ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــني 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

اجلمعــة 5/ متــوز/ 2019 قرابــة الســاعة 21:00 ألقــت طائــراتن مروحيتــان اتبعتــان لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة 
علــى ثالثــة مواقــع يف بلــدة حممبــل بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب، ســقط عــدٌد منهــا علــى منــازل تبعــد قرابــة 200م عــن مدرســة 
الشــهيد حممــد صــاحل عبــد العــال االبتدائيــة يف األطــراف الغربيــة مــن البلــدة؛ مــا تســبب يف جمــزرة راح ضحيتهــا ســبعة مدنيــني مــن 
عائلــة واحــدة -كانــوا داخــل هبــِو أحــد املنــازل-، بينهــم أربعــُة أطفــال وســيداتن اثنتــان. كمــا ســقطت براميــل متفجــرة عــدة علــى 
منــازل أمــام بنــاء املدرســة مباشــرة؛ أدت إىل مقتــل ثالثــة مدنيــني بينهــم طفــالن اثنــان. وســقطت عــدة براميــل متفجــرة أخــرى 

أضرار يف سيارة إسعاف اتبعة للدفاع املدين إثَر هجوم جوي روسي على مدينة خان شيخون/ إدلب – 26/ حزيران/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1OAoYxE2ceCaqG8XNTkZFQR5mieRiyjLP/view
https://drive.google.com/file/d/1av8Wjo_2Qey2_3U28OutwTrQpEl_yAtL/view
https://drive.google.com/file/d/1OAoYxE2ceCaqG8XNTkZFQR5mieRiyjLP/view
http://bit.ly/2NNPIFs
https://www.google.com.tr/maps/place/35%C2%B047'00.2%22N+36%C2%B027'49.9%22E/@35.7833951,36.4616617,705m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.7833951!4d36.4638504?hl=en
https://drive.google.com/file/d/1XZmRyraT_4OGEWrkBtLIxw6BJDyuX3h6/view
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علــى منــازل تقــع قــرب مبــى اإلرشــادية الزراعيــة يف األطــراف الشــمالية مــن البلــدة؛ تســببت يف مقتــل ثالثــة مدنيــني -انزحــون مــن 
حمافظــة ريــف دمشــق-، هــم ســيدة وطفلهــا وجنينهــا. ختضــع بلــدة حممبــل لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة 

وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

الثــالاثء 9/ متــوز/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح )MIG-21( اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة اســتهدفت 
جتمعــاً خليــام انزحــني -مــن ريــف حمافظــة محــاة يعملــون يف رعــي األغنــام- جنــوب قريــة ديــر الشــرقي التابعــة ملدينــة معــرة النعمــان 
بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 4 مدنيــني مــن عائلــة واحــدة )3 أطفــال و1 ســيدة(، إضافــة إىل إصابــة اخليــام 
أبضــرار ماديــة كبــر ونفــوق عــدد مــن رؤوس األغنــام. ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة 

حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

األربعــاء 10/ متــوز/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح )SU-22( اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مشــفى جســر 
الشــغور اجلراحــي -املعــروف مبشــفى الــكالوي ســابقًا- املدعــوم مــن قبــل الرابطــة الطبيــة الســورية للمغربــني )ســيما( يف مدينــة 
جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املشــفى وإصابــة معداتــه وجتهيزاتــه أبضــرار ماديــة 
متوســطة، إضافــة إىل احــراق املولــدات الرئيســة للمشــفى وإصابــة ســيارة إســعاف اتبعــة لــه أبضــرار ماديــة متوســطة، وخروجــه 
عــن اخلدمــة. ختضــع مدينــة جســر الشــغور لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

دمار حلق مبشفى جسر الشغور اجلراحي إثر هجوم جوي سوري على مدينة جسر الشغور/ إدلب – 10/ متوز/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1ca2GT4HYk_YGl1XSUuI-m9oqbNYhtNR6/view
https://www.google.com.tr/maps/place/35%C2%B047'17.5%22N+36%C2%B028'13.3%22E/@35.7881949,36.4681676,705m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.7881949!4d36.4703563?hl=en
https://drive.google.com/file/d/1nSdNXt5zQgGzmudsJiLqkcDTrXXsn_1F/view
https://drive.google.com/file/d/15uApG-ROpbGk1mJoRBGmSCzyDSg_xKCQ/view
https://drive.google.com/file/d/1-AuKS1JRIuHBg9s2qfDL0SE7PPPPx6xc/view
https://drive.google.com/file/d/15uApG-ROpbGk1mJoRBGmSCzyDSg_xKCQ/view
https://drive.google.com/file/d/1_nwbWjNeSK1VjTMy6jPFUDaWYWbWsy3r/view
https://drive.google.com/file/d/10k2QJxq41ltpR0UWA7RlY4Z-RFQtAPyj/view
https://drive.google.com/file/d/1TRWw_9Xh2Qkm7Ca82aICP3p5g0L8zj3r/view
https://drive.google.com/file/d/1yp5z-OeNLVk3wiBttMtWsEz7AqHHZr__/view
https://drive.google.com/file/d/1ecmLaHCgZNp_h-fWlm-3NOIG3oM0lusX/view
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رابعاً: التوصيف القانوين والتوصيات:
• انتهكت القوات الســورية والروســية قواعد عدة يف القانون الدويل اإلنســاين، على رأســها عدم التمييز بني املدنيني واملقاتلني، 
وبــني األهــداف املدنيــة والعســكرية، وقصفــت مشــايف ومــدارس ومراكــز وأحيــاء مدنيــة، وترقــى هــذه االنتهــاكات إىل جرائــم حــرب.

• إن شــنَّ هجــوم مقصــود علــى العاملــني يف اجملــال الطــي ضمــن ســياق نــزاع مســلح غــر دويل، جرميــة حــرب، تســتوجب العقــاب 
مبوجــب القانــون الــدويل اإلنســاين، والقانــون اجلنائــي الــدويل )املــواّد 8-2 ب، 24، و 8-2 هـــ 2 مــن النظــام األساســي 
ــدت اســتهداف العاملــني يف اجملــال الطــي يف عــدد  للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة(، ونعتقــد أن القــوات الروســية والســورية قــد تعمَّ

مــن اهلجمــات.
• إنَّ النــزوح أو التشــريد القســري جرميــة حــرب يف النِّزاعــات املســلحة غــر الدوليــة، عندمــا يرتكــب يف إطــار هجــوم مــدروس أو 
واســع النطــاق وموجَّــه ضــّد الســكان املدنيــني )املــاداتن 8-2  ب-7 و8-2    -8 مــن النظــام األساســي للمحكمــة اجلنائيــة 

الدوليــة(، وميكــن اعتبارهــا أيضــاً جرائــم ضــّد اإلنســانية )املــادة -1-7 د مــن النظــام األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة(.
• خرقــت قــوات احللــف الســوري الروســي اتفــاق خفــض التَّصعيــد يف املناطــق كافــة، ويف منطقــة إدلــب، كمــا خرقــت مــراراً اتفــاق 

سوتشــي املوقَّــع يف أيلــول 2018.
• خرقــت قــوات النظــام الســوري بشــكل ال يقبــل التشــكيك اتفــاق سوتشــي عــرب تنفيذهــا قصفــاً مدفعيــاً علــى عــدد مــن القــرى 
والبلــدات يف منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة، جلُّهــا يف املنطقــة منزوعــة الســالح، ريــف محــاة الشــرقي وريــف إدلــب اجلنــويب 

الشــرقي، وقــد تســبَّبت هــذه اهلجمــات يف وقــوع ضحــااي مــن املدنيــني. 
• خرقَــت قــوات النظــام الســوري وامليليشــيات الشــيعية اتفــاق سوتشــي عــرب مهامجــة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقتــل عــدد مــن 

أفرادها. 
 

• مارســت قوات النظام الســوري جرمية التَّشــريد يف إطار منهجي وواســع النِّطاق، ومنظَّم ضدَّ الســكان املدنيني، وُيشــكِّل ذلك 
خرقــاً صارخــاً التفاقيــات جنيــف، ويرقــى إىل جرميــة ضــدَّ اإلنســانية مبوجــب املــادة الســابعة مــن ميثــاق رومــا األساســي للمحكمــة 

ل قيــام هــذه القــوات أبيــة تدابــر لتوفــر مــأوى أو رعايــة صحيــة أو غــذاء للمدنيــني املشــرَّدين. اجلنائيــة الدوليــة، ومل ُنســجِّ

-ه -
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التوصيات:
جملس األمن الدويل:

• يتوجــب علــى جملــس األمــن إصــدار قــرار مــن أجــل تثبيــت وقــف إطــالق النــار يف إدلــب، وأن يتضمَّــن إجــراءات عقابيــة جلميــع 
منتهكــي وقــف إطــالق النــار.

• دعم حقيقي ملسار جدي لعملية السالم يف سوراي وحتقيق انتقال سياسي عادل يضمن األمن واالستقرار.
• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــني، مبــن فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت 

تورطــه يف ارتــكاب جرائــم حــرب.
• إحــالل األمــن والســالم وتطبيــق مبــدأ مســؤولية محايــة املدنيــني، حلفــظ أرواح الســوريني وتراثهــم وفنوهنــم مــن الدمــار والنهــب 

والتخريــب.
• جيــب علــى جملــس األمــن الــدويل إصــدار قــرار بشــأن قرابــة 7 مليــون انزح داخــل ســوراي يُعــاجل عمليــة التَّشــريد القســري وعــدم 
حتــوُّل النــزوح إىل حالــة مســتدامة، والضغــط علــى النظــام الســوري إليقــاف التَّهجــر وشــرعنة قوانــني تســتهدف هنــب ممتلــكات 

النَّازحــني وعقاراهتــم.

 إىل األمني العام لألمم املتحدة:
• حتديــد مرتكــي االنتهــاكات بشــكل واضــح ُيســاهم يف إدانــة أفعاهلــم، ويفضــح ممارســاهتم، ويرســل رســالة تضامــن إىل اجملتمــع 

املتضــرر، وإن جتاهــل ذكــر مرتكــي االنتهــاكات الواضحــني يشــجعهم علــى ارتــكاب املزيــد منهــا وتكرارهــا.
• الطلب من جملس األمن التحرك العاجل وعقد جلسة طارئة لوقف إطالق النار ومحاية عشرات آالف املدنيني املشردين.

إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظلِّ انقســام جملس األمن وشــلله الكامل، يتوجب التَّحرك على املســتوى الوطي واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشــعب 
الســوري، ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزايدة جرعــات الدَّعــم املقدمــة علــى الصَّعيــد 
اإلغاثــي. والسَّــعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة، يف حماكمــات عادلــة جلميــع 

األشــخاص املتورطــني.
• دعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــراراً وتكــراراً يف عشــرات الدراســات والتقاريــر وابعتبارهــا عضــو يف التحالــف الــدويل 
إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة، وقــد مت اســتنفاذ اخلطــوات السياســية عــرب اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة الســيد كــويف عنــان، 
وابلتــايل ال بُــدَّ بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )R2P(، الــذي أقرتــه اجلمعيــة 

العامــة لألمــم املتحــدة، وال يــزال جملــس األمــن يعرقــل محايــة املدنيــني يف ســوراي.
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• جتديد الضَّغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.
• السَّــعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة واحملاســبة يف ســوراي عــرب اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس حقــوق اإلنســان، واســتخدام 

مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة.
• علــى الــدول الداعمــة ألطــراف النِّــزاع يف ســوراي وخاصَّــة روســيا الضغــط علــى حلفائهــا علــى األرض لتحييــد منطقــة إدلــب عــن 

العمليــات القتاليــة، ومحايــة مــا ال يقــل عــن 3 مليــون شــخص يقطنــون فيهــا.
 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة:
• حتميــل النِّظــام الســوري احلاكــم املســؤولية الكاملــة عــن تشــريد ثلــث الشــعب الســوري، مبــا يف ذلــك املســؤولية القانونيــة واملاديــة، 

وضمــان نيــل الضحــااي التَّعويــض الكامــل عــن اخلســائر الفادحــة الــي طالتهــم مبــا يف ذلــك رد املمتلــكات املنهوبــة إىل أصحاهبــا.

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
• علــى املفوضيــة الســامية أن تُقــدِّم تقريــراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــره مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن االنتهــاكات املرتكبــة 

مــن قبــل قــوات احللــف الســوري الروســي.

إىل املبعوث األممي إىل سوراي:
• إدانة مرتكي اجلرائم واجملازر واملتســببني األساســيني يف تدمر اتفاقات خفض التَّصعيد، وابلتايل إعالن حتطيم وانتهاء العملية 

السياســية ابلكامل وحتميل مســؤولية ذلك للحلف الســوري الروســي.
• مكاشــفة الشــعب الســوري بســعي روســيا للســيطرة الكاملــة علــى األراضــي الســورية ابلقــوة ورغبتهــا العلنيــة يف إعــادة أتهيــل 

النظــام احلــايل؛ مــا يعــي تشــكيل حــلٍّ سياســي وفــق مصاحلهــا.
 

إىل الدول املاحنة ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية:
• جيــب علــى اجملتمــع الــدويل والــدول املاحنــة أتمــني مســتلزمات احليــاة األساســية واالهتمــام والرعايــة بـــآالف النازحــني الســوريني 

املشــردين يف مناطــق ريــف إدلــب الشــمايل الغــريب، ويف مقدِّمتهــا املــاء والغــذاء واملســكن وامللبــس وخدمــات الرعايــة الطبيَّــة.
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إىل القوات الروسية:
• التوقف عن ارتكاب مجيع أمناط جرائم احلرب يف سوراي.

• إعادة إعمار ما دمَّرته اآللة احلربيَّة الروسية.
• تعويض الضحااي مادايً ومعنوايً واالعتذار بشكل علي.

• االلتزام مبخرجات قمة سوتشي وعدم تكرار سيناريو اخلروقات الذي شهدانه يف اتفاقات خفض التَّصعيد.
• التَّوقــف عــن دعــم جرائــم احلــرب واجلرائــم ضــدَّ اإلنســانية الــي ال يــزال النظــام الســوري يرتكبهــا منــذ مثــاين ســنوات، ويُعتــرب ذلــك 

تورطــاً مباشــراً يف تلــك اجلرائــم.
• املســامهة يف مســاعدة املشــردين الــي قامــت اآللــة احلربيــة الروســية بتشــريدهم مــن الغوطــة الشــرقية مبحافظــة ريــف دمشــق 
وحمافظــي محــص ودرعــا، ومحايــة مــن تبقــى مــن أبنــاء تلــك املناطــق مــن عمليــات االعتقــال واخلطــف واإلخفــاء القســري الــي 

ميارســها النظــام الســوري وامليليشــيات اإليرانيــة.
 

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