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انتهاكات تشكل جرائم حرب خالل هجمات غير 

مشروعة على منطقة جبل الزاوية وما حولها

أواًل: مقدمة ومنهجية:

مــع بدايــة حزيــران المنصــرم 2021، رصدنــا تصعيــدًا عســكريًا مفاجئــًا مــن قبــل قــوات الحلــف الســوري الروســي، 
اســتهدفت بــه منطقــة جبــل الزاويــة ومحيطهــا الخارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري فــي شــمال غــرب ســوريا، 
هــا أرضيــة علــى مناطــق مدنيــة؛ متســببة فــي ســقوط ضحايــا مدنييــن وأضــرار ماديــة كبيــرة فــي منشــآت  بهجمــات جلُّ
ت علــى مــدى أشــهر علــى خلفيــة اتفــاق وقــف إطــالق النــار  ومرافــق حيويــة، وذلــك بعــد حقبــة هــدوء نســبي امتــدَّ
التركــي الروســي المبــرم فــي آذار/ 2020، والــذي لــم يمنــع النظــام الســوري وحليفــه اإليرانــي مــن تنفيــذ عمليــات قصــف 
أرضيــة، تركــزت علــى خطــوط التمــاس، وبشــكل شــبه يومــي، الســيما جبهــات الفطيــرة وســفوهن وكنصفــرة والبــارة 
وبينيــن والرويحــة فــي منطقــة جبــل الزاويــة إضافــة للقــرى الواقعــة علــى خــط التمــاس فــي ســهل الغــاب بريــف حمــاة 
ــن قــوات  ــن واآلخــر بي ــن الحي ــرة وســفوهن والرويحــة اشــتباكات متقطعــة بي ــي. كمــا شــهدت جبهــات الفطي الغرب
ــر الشــام مــن طــرف آخــر، حــاول  ــل المعارضــة المســلحة وهيئــة تحري ــه مــن طــرف وفصائ النظــام الســوري وحلفائ

الطــرف األول مــن خاللهــا إحــراز تقــدم علــى األرض.

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل 83 مدنيــًا بينهــم 44 طفــاًل و17 ســيدة )أنثــى بالغــة( إثــر الهجمــات 
العســكرية لقــوات الحلــف الســوري الروســي علــى منطقــة جبــل الزاويــة وجوارهــا منــذ 6/ آذار/ 2020 حتــى 1/ أيلــول/ 

.2021
  

وهــذا التقريــر يوثــق تفاصيــل حــول الهجمــات العســكرية غيــر المشــروعة لقــوات الحلــف الســوري الروســي منــذ 5/ 
حزيــران/ 2021 حتــى 1/ أيلــول/ 2021 ومــا تســببت بــه مــن خســائر بشــرية، وعلــى صعيــد اســتهداف المراكــز الحيويــة 
واألحيــاء الســكنية ومــا رافقهــا مــن دمــار، وذلــك اســتنادًا إلــى مــا تــم تســجيله ضمــن قاعــدة البيانــات لدينــا، مــن خــالل 

عمليــات الرصــد والمراقبــة اليوميــة التــي نقــوم بهــا.
 

وقــد اعتمدنــا علــى باحثيــن ميدانييــن عامليــن لدينــا، حيــث حصلنــا علــى شــهادات مباشــرة مــن ناجيــن أو مــن أقربــاء 
لضحايــا أو عمــال إغاثــة ونشــطاء إعالمييــن، وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، ويســتعرض التقريــر ثمانــي 
شــهادات منهــا، وقــد شــرحنا للشــهود الهــدف مــن المقابــالت، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام المعلومــات 
م أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز، كمــا حاولــت الشــبكة الســورية لحقــوق  مونهــا فــي هــذا التَّقريــر دوَن أن ُنقــدِّ التــي ُيقدِّ
ــة كل مــن أبــدى رغبتــه فــي   بعــدم كشــف هوي

ٍ
ــمَّ منــُح ضمــان ــر االنتهــاك، وت ــاة تذكُّ اإلنســان تجنيــب الشــهود معان

اســتخدام اســم مســتعار. وكل ذلــك وفــق البروتوكــوالت الداخليــة لدينــا والتــي نعمــل بموجبها منذ ســنوات، ونســعى 
دائمــًا لتطويرهــا لتواكــب أفضــل مســتويات الرعايــة النفســية للضحايــا.

 
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 والمالحقــة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وبعــض  ندَّ
بعــة مــن قبــل الشــبكة  المجموعــات المســلحة األخــرى. ولمزيــد مــن التَّفاصيــل نرجــو االطــالع علــى المنهجيــة المتَّ

الســورية لحقــوق اإلنســان.

https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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أثبتــت التَّحقيقــات الــواردة فــي هــذا التقريــر أنَّ المناطــق المســتهدفة كانــت عبــارة عــن 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 قــوات النظــام الســوري للمدنيين ُقبيــل الهجمات 

كمــا يشــترط القانــون الدولــي اإلنســاني. 
 

وقــد واجهتنــا تحديــات إضافيــة عــن التــي ورد ذكرهــا ضمــن منهجيتنــا العامــة، وتجســدت فــي إســناد مســؤولية 
الجهــة التــي ارتكبــت بعضــًا مــن حــوادث القصــف األرضــي خــالل هــذه الحملــة، وذلــك فــي حــال تراوحــت لدينــا الشــكوك 
بيــن قــوات النظــام الســوري والقــوات الروســية؛ وكذلــك األمــر فــي حــال تراوحــت لدينــا الشــكوك بيــن قــوات النظــام 
الجهــة  تحديــد  مــن  نتمكــن  أن  إلــى  التحقيــق  فــي عمليــات  ونحــن مســتمرون  اإليرانيــة،  والميليشــيات  الســوري 
المســؤولة عــن القصــف، وإن كانــت المســؤولية الرئيســة والمباشــرة تقــع علــى النظــام الســوري الــذي اســتجلب 
الميليشــيات اإليرانيــة والقــوات الروســية بشــكل غيــر شــرعي؛ ألنهــا ســاندت النظــام الســوري المتــورط فــي جرائــم 

ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب.

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

ثانيًا: أهمية منطقة جبل الزاوية وواقع السيطرة عليها:

تقــع منطقــة جبــل الزاويــة فــي ريــف إدلــب الجنوبــي، علــى هضبــة مرتفعــة تمتــد مســاحته علــى قرابــة 400 كــم مربــع 
وتضــم قرابــة 35 بلــدة وقريــة مــن أبرزهــا إبليــن وعيــن الروز وفركيــا وبزابــور وبليــون وكفــر حايــا والبــارة وكنصفــرة وكفــر 
عويــد يحدهــا مــن الشــرق الطريــق الدولــي حلــب- دمشــق1  المعــروف بـــM5 ومــن الغــرب منطقــة ســهل الغــاب، أمــا 
شــمااًل فيحدهــا الطريــق الدولــي حلــب- الالذقيــة2 المعــروف بـــM4، ويتمكــن مــن يســيطر عليهــا مــن مراقبــة مســاحات 
جغرافيــة واســعة محيطــة بهــا؛ حيــث يبلــغ ارتفــاع أعلــى التــالل فيهــا -تــل النبــي أيــوب- قرابــة 930 مترًا عن ســطح البحر.

 
ســيطرت عليهــا فصائــل المعارضــة المســلحة فــي عــام 2014، وبقيــت كذلــك حتــى الربــع األول مــن منتصــف عــام 
2018، حيــث خضعــت لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام، ومع انتهــاء الحملة 
العســكرية العنيفــة األخيــرة علــى شــمال غــرب ســوريا بدايــة عــام 2020 ومــع ســيطرة قــوات النظــام الســوري علــى 
عــدة مــدن وبلــدات وقــرى مــن بينهــم مدينتــي معــرة النعمــان وكفــر نبــل باتــت الحــدود الجنوبيــة لمنطقــة جبــل الزاويــة 
منطقــة خــط تمــاس مــع قــوات النظــام الســوري وحلفائــه، انتشــرت القــوات التركيــة فــي عمــوم منطقــة جبــل الزاويــة 
إثــر الحملــة العســكرية لقــوات الحلــف الســوري الروســي )نهايــة عــام 2019( ضمــن نقــاط ثابتــة -قرابــة عشــرين نقطــة- 
معــززًة اآلليــات الثقيلــة، وذلــك فــي العديــد مــن القــرى والبلــدات مــن بينهــا البــارة وبليــون وإبليــن وكنصفــرة واحســم. 

1  يخضع لسيطرة قوات النظام السوري وقت إعداد التقرير

2  يخضع لسيطرة مشتركة بين فصائل المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام



القوات الروسية وقوات النظام السوري ارتكبت 4
انتهاكات تشكل جرائم حرب خالل هجمات غير 

مشروعة على منطقة جبل الزاوية وما حولها

ثالثًا: قوات الحلف السوري الروسي تنتهك وقف إطالق النار وتشنُّ 
هجمات عسكرية على منطقة جبل الزاوية وجوارها:

مــع بدايــة حزيــران 2021 صعــدت قــوات النظــام الســوري وروســيا مــن القصــف المدفعــي علــى قــرى وبلــدات جبــل 
الزاويــة، وصــواًل إلــى مدينــة أريحــا بريــف إدلــب الجنوبــي، وقــد ســجلنا حــاالت اســتهداف لمناطــق مدنيــة مأهولــة 
بالســكان بضربــات مدفعيــة مركــزة، كمــا رصدنــا تحليقــًا يوميــًا لطائــرات االســتطالع الروســية واإليرانيــة فــي أجــواء 

ــة، وســجلنا اســتهدافًا لبلــدات بعيــدة عــن خطــوط التمــاس. جبــل الزاوي

تحدثــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الناشــط أحمــد خطيــب3  مــن أبنــاء قريــة مرعيــان فــي جبــل الزاويــة 
وأفــاد بالتالــي: “تميــزت الحملــة األخيــرة علــى قــرى جبــل الزاويــة عن ســابقاتها بتحليق مكثف لطيران االســتطالع 
الروســي واإليرانــي بشــكل يومــي، يســتطيع المدنيــون التمييــز بينهــم فالطائــرة اإليرانيــة ذات صــوت قــوي 
ومســموع بشــكل واضــح، بينمــا صــوت الطائــرة الروســية أخــف شــدة، ونحــن عمومــًا نتخــوف مــن الطائــرات 
الروســية أكثــر فغالبــًا مــا يتبــع تحليقهــا تعــرض المنطقــة لقصــف” أضــاف أحمــد: “رغــم القصــف المســتمر إال 
أن األهالــي لــم يغــادروا المنطقــة واتبعــوا سياســة اللجــوء إلــى المغــارات واألقبيــة صباحــًا حتــى انتهــاء جــوالت 

طيــران االســتطالع، ال نعلــم لمــاذا نتعــرض للقصــف فــي صباحــًا أكثــر مــن بقيــة اليــوم”.

تواصلنــا مــع حســام الشــيخ4 قائــد فريــق فــي مركــز الدفــاع المدنــي الســوري فــي قريــة بليــون وســألناه حــول أبــرز مــا 
يميــز الحملــة العســكرية األخيــرة علــى منطقــة جبــل الزاويــة عــن الحمــالت الســابقة فأجابنــا: “ســابقًا كان القصــف 
ــا  ــًا مــا تســقط بشــكل عشــوائي، وكن ــة بقذائــف مدفعيــة بــدون هــدف، غالب ــه فــي جبــل الزاوي الــذي نتعــرض ل
نختبــئ فــور تنبيهنــا للقصــف، أمــا اليــوم فــإن القذائــف التــي تقصــف جبــل الزاويــة هــي قذائــف روســية الصنــع 
دقيقــة الهــدف موجهــة عبــر االســتطالع وتخلِّــف دمــارًا كبيــرًا، كمــا أن لطيــران االســتطالع أثــر كبير علــى تحركاتنا 

فهــو ترصــد تحركاتنــا قبــل القصــف ونخشــى أن يتســبب فــي اســتهدافنا”.

ومن أبرز ما ميز الحملة األخيرة على منطقة جبل الزاوية وجوارها عن الحمالت السابقة ما يلي:

ــز علــى تجمعــات األشــخاص، ســواء أمــام المحــالت التجاريــة أو . 1 قصــف كثيــف إثــَر تحليــق طائــرات االســتطالع، تركَّ
تجمــع األهالــي فــي المناســبات، كاألفــراح والتعــازي، وغيرهــا. 

اســتخدام مكثــف لذخائــر ذات نوعيــة خاصــة مــن حيــث دقــة إصابــة الهــدف والتدميــر الكبيــر للمــكان المســتهدف . 2
موجهــة عبــر دارة ليزريــة، حيــث اســتخدمت القــوات الروســية دارة توجيــه ليزريــة لقذيفــة الكراســنوبول علــى نماذج 
متعــددة مــن القذائــف؛ مــا يحقــق دقــة أكبــر فــي إصابــة الهــدف، إضافــة إلــى أثــر تدميــري أوســع. وتتألــف دارة 
التوجيــه الليزريــة مــن مجموعــة مــن الــدارات والمكثفــات، مهمتهــا توجيــه القذيفــة باتجــاه بقعــة الضــوء الليــزري 
ــم انشــاء بقعــة الضــوء بإحــدى الطريقتيــن  ــه يت ــى أن باالســتعانة بعيــن موجــودة علــى جانــب القذيفــة، نشــير إل
التاليتيــن: )1( قائــس مســافات ليــزري مــن طــراز  P-12 او P-15، )  ( طيــران اســتطالع روســي مــن طــراز اوراليــن 

10 )وهــي الطريقــة المســتخدمة فــي ســوريا(

3  تواصلنا معه عبر تطبيق واتساب، في 31/ تموز/ 2021

4  تواصلنا معه عبر تطبيق واتساب، في 28/ تموز/ 2021

2
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اســتخدام القصــف الصاروخــي المكثــف، مــع مالحظــة غيــاب طيــران النظام الســوري بشــقيه المروحــي والحربي، . 3
هــا علــى مناطــق غيــر مدنية. واقتصــار الغــارات الجويــة علــى طائــرات روســية، وكان جلُّ

اســتخدمت قــوات الحلــف الســوري الروســي ذخائــر لــم نرصــد اســتخدامها مــن قبــل فــي النــزاع الســوري وبكثافــة . 4
ــر تدميــري كبيــر، مــن بينهــا الذخيــرة التــي تــم اســتخدامها فــي الهجــوم  غيــر مســبوقة. وهــي ذات دقــة عاليــة وأث

األرضــي علــى قريــة كفــر حايــا فــي 4/ تمــوز/ 2021، وعلــى بلــدة إحســم فــي 17/ تمــوز/ 2021.

مخلفات قذيفة موجهة بدارة كراسنوبول استخدمتها القوات الروسية في هجوم أرضي على قرية بلشون في 19 
آب -2021 بعدسة: أحمد رحال

مخلفات ذخيرة تم استخدامها في هجوم أرضي سوري/ روسي على بلدة إحسم، في 17/ تموز/ -2021 بعدسة: كنانة هنداوي

https://drive.google.com/file/d/1RuHjxhYB0rmIi2tsF4K_9dTFRktWuIcY/view
https://drive.google.com/file/d/14py-Yq2wE9CmJj6Me4l5W6HPMZS-7-rR/view
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واجهتنــا صعوبــة كبيــرة فــي تحديــد مســؤولية بعــض الهجمــات مــا بيــن روســيا أو النظــام الســوري، وذلــك نظــرًا . 5
لوجــود منصــات إطــالق تابعــة للنظــام الســوري، وأخــرى تابعــة لروســيا، وهــذه المنصــات تقــوم بالتنقــل مــن 

مــكان إلــى آخــر. 
ــة المزدوجــة فــي عشــرات الحــوادث؛ مــا تســبب فــي ارتفــاع . 6 ــاع سياســة الضرب ســجلنا ارتفاعــًا ملحوظــًا فــي اتب

حصيلــة الضحايــا والمصابيــن.

ــة العســكرية  ــة، حــول مــا عايشــه فــي الحمل ــل الزاوي ــا الناشــط اإلعالمــي أحمــد رحــال5  وهــو مــن نشــطاء جب أخبرن
األخيــرة لقــوات الحلــف الســوري الروســي علــى منطقتــه: “غالبــًا مــا يكــون القصــف الــذي نتعــرض لــه فــي ســاعات 
الفجــر األولــى، وفــي معظــم الحــوادث يتزايــد عــدد القتلــى والجرحــى جــراء اتبــاع كل مــن قــوات النظــام الســوري 
والقــوات الروســية سياســة الضربــة المزدوجــة، التــي أعاقــت وصولــي فــي حــوادث عــدة إلــى الموقــع مباشــرة 
لتوثيــق عمليــات القصــف، فطيــران االســتطالع ال يغــادر أجــواء المنطقــة ولــدى تجمــع األهالــي والمســعفين 
إلنقــاذ األرواح مــن تحــت األنقــاض يتكــرر القصــف. حيــن كنــا نتعــرض للقصــف مــن قبــل الطيــران الحربــي كانــت 
تتوفــر لدينــا فرصــة للهــروب مــن الموقــع قبــل أن يعــاود القصــف لكننــا اآلن ال نمتلــك هــذه الفرصــة” أضــاف 
أحمــد: “شــاهدت فــي بعــض المواقــع التــي تعرضــت للقصــف مخلفــات أنــواع جديــدة مــن القذائــف مــزودة 
بــدارات إلكترونيــة ومتطــورة لــم نشــاهدها قبــل هــذه الحملــة، وأصبــح القصــف مركــزًا ويصيــب األهــداف بدقــة 
وليــس بشــكل عشــوائي كمــا كان فــي الســابق، كمــا أن حجــم الدمــار الــذي تحققــه هــذه القذائــف يعــادل مــا 

تحدثــه صواريــخ الطيــران الحربــي”.

ــر التــي اســتخدمتها قــوات الحلــف الســوري الروســي فــي  نســتعرض فيمــا يلــي صــور مخلفــات عــدد مــن الذخائ
ــران حتــى 1/ أيلــول/ 2021: ــة وجوارهــا بيــن 5/ حزي هجماتهــا األرضيــة علــى بعــض مناطــق جبــل الزاوي

5  تواصلنا معه عبر تطبيق واتساب، في 31/ تموز/ 2021

https://drive.google.com/file/d/1ktna4cBthZ1AqHuUA06XwOBuCYuccACH/view


القوات الروسية وقوات النظام السوري ارتكبت 7
انتهاكات تشكل جرائم حرب خالل هجمات غير 

مشروعة على منطقة جبل الزاوية وما حولها

رابعًا: حصيلة أبرز االنتهاكات التي وثقتها الشبكة السورية لحقوق 
اإلنسان على يد قوات الحلف السوري الروسي في منطقة جبل 

الزاوية وجوارها:

ألف: القتل خارج نطاق القانون:
ســجلت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل 61 مدنيــًا بينهــم 33 طفــاًل و12 ســيدة، و1 مــن الكــوادر الطبيــة، و1 
مــن الكــوادر اإلعالميــة، و1 مــن كــوادر الدفــاع المدنــي فــي الهجمــات التــي شــنتها قــوات الحلــف الســوري الروســي علــى 

منطقــة جبــل الزاويــة وجوارهــا، منــذ 5/ حزيــران/ 2021 حتــى 1/ أيلــول/ 2021، توزعــوا علــى النحــو التالــي:

قوات النظام السوري: 28 بينهم 13 طفاًل، و7 سيدة، و1 من الكوادر الطبية. -
القوات الروسية: 33 بينهم 20 طفاًل، و5 سيدة، و1 من الكوادر اإلعالمية، و1 كوادر الدفاع المدني. -

كمــا وثقنــا ارتــكاب قــوات الحلــف الســوري الروســي 5 مجــازر فــي المــدة ذاتهــا، 2 منهــا علــى يــد قــوات النظــام الســوري 
و3 علــى يــد القــوات الروســية.

نستعرض فيما يلي أبرز حوادث القتل خارج إطار القانون:

الخميــس 10/ حزيــران/ 2021 قصفــت مدفعيــة تابعــة للقــوات الروســية متمركــزة فــي مناطــق ســيطرة قــوات 
النظــام الســوري، تزامنــًا مــع تحليــق طائــرة اســتطالع روســية فــي األجــواء، قذائــف عــدة )مــزودة بــدارة توجيــه ليزريــة 
كراســنوبول( اســتهدفت تجمــع منــازل آل العاصــي فــي األطــراف الجنوبيــة الشــرقية لمشــروع التنميــة الريفيــة 
وســط قريــة إبليــن فــي جبــل الزاويــة بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، وفــي أثنــاء إســعاف الجرحــى وانتشــال الضحايــا، 
وبالتزامــن مــع وصــول ســيارة عســكرية “ســنتافيه” تقــل قيادييــن فــي هيئــة تحريــر الشــام للمســاهمة بنقــل الجرحــى، 
ــًا، بينهــم 2  ــل 11 شــخصًا، منهــم 6 مدني ــى الموقــع، تســبب الهجــوم فــي مقت ــة ذاتهــا القصــف عل كــررت المدفعي
طفــاًل و1 ســيدة، و5 مقاتليــن، إضافــًة إلــى إصابــة قرابــة 11 آخريــن بجــراح، تخضــع قريــة إبليــن لســيطرة مشــتركة بيــن 

فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة. 
ــه مقطعــًا ُمصــورًا مــن الجــو ُيظهــر القصــف الــذي  ــت فــي اليــوم ذات نشــير إلــى أن قنــاة RusVesna الروســية قــد بّث

تعّرضــت لــه قريــة إبليــن مــن قبــل القــوات الروســية.

أسماء الضحايا: 
وليد سميح هرموش. 1
 محمد عبد الحميد العاصي، مدير مدرسة بنات إبلين. 2
 السيدة والء محمد العاصي. 3
 الطفل حذيفة طارق العاصي. 4
 الطفل عبد هللا محمد العاصي، يبلغ من العمر 17 عامًا. 5
 أحمد صخر دقماق. 6
محمــد القاســم المعــروف باســم “أبــو مصعــب الحمصــي”، مقاتــل، مــن أبنــاء محافظــة حمــص، إداري فــي . 7

مكتــب العالقــات اإلعالميــة فــي هيئــة تحريــر الشــام، ومســؤول عــن التنســيق العســكري لإلعالمييــن.

https://www.youtube.com/watch?v=2esVzWvzoTk&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://www.youtube.com/watch?v=2esVzWvzoTk&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://www.youtube.com/watch?v=RwcXlzmdlDA&feature=youtu.be&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://www.youtube.com/watch?v=RwcXlzmdlDA&feature=youtu.be&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://drive.google.com/file/d/1peDmi4-RapLt0OMS_G7Z6O9UOVzgZ0Bn/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EQB8qJPo5DRNhwzWeZIepE4BPRefuDF_KSXBg86PKSx7Zw?e=15CJBm
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EQB8qJPo5DRNhwzWeZIepE4BPRefuDF_KSXBg86PKSx7Zw?e=15CJBm
https://www.youtube.com/watch?v=qESusHybb64


القوات الروسية وقوات النظام السوري ارتكبت 8
انتهاكات تشكل جرائم حرب خالل هجمات غير 

مشروعة على منطقة جبل الزاوية وما حولها

معتــز الدروبــي، المعــروف باســم “أبــو تامــر الحمصــي”، مقاتــل، مــن أبنــاء محافظــة حمــص، ُمتابــع للشــؤون . 8
اإلداريــة للوفــود الصحفيــة فــي مكتــب العالقــات اإلعالميــة فــي هيئــة تحريــر الشــام.

 عبد هللا عبد القادر العاصي، مقاتل.. 9
وليد صبحي العاصي، مقاتل.. 10
أبو خالد الشامي، مقاتل، المتحدث العسكري باسم هيئة تحرير الشام.. 11

الســبت 3/ تمــوز/ 2021 قرابــة الســاعة 05:45 بالتوقيــت المحلــي، قصفــت مدفعيــة تابعــة للقــوات الروســية متمركــزة 
فــي مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري، تزامنــًا مــع تحليــق طائــرة اســتطالع روســية فــي األجــواء، قذيفــة 
)مــزودة بــدارة توجيــه ليزريــة كراســنوبول( اســتهدفت منــزاًل غــرب قريــة إبليــن فــي جبــل الزاويــة بريــف محافظــة إدلــب 
يهــم(، إضافــًة إلــى 

ِ
الجنوبــي؛ مــا أدى إلــى مقتــل خمســة مدنييــن مــن عائلــة واحــدة )ثالثــة أطفــال -2 ذكــور، و1 أنثــى- ووالد

إصابــة طفَليــن اثَنيــن مــن العائلــة ذاتهــا بجــراح، تخضــع قريــة إبليــن لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة 
المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

ضحايا إثر هجوم أرضي لقوات نعتقد أنها روسية استهدف وسط قرية إبلين جنوب إدلب – 10/ حزيران/ 2021

https://drive.google.com/file/d/1v8LI7soZ5L5Oib7c1j-Wb29cStjM_5Jm/view


القوات الروسية وقوات النظام السوري ارتكبت 9
انتهاكات تشكل جرائم حرب خالل هجمات غير 

مشروعة على منطقة جبل الزاوية وما حولها

أسماء الضحايا: 
صبحــي عبــد الحميــد العاصــي، مــن أبنــاء قريــة إبليــن بإدلــب، طالــب فــي الســنة الرابعــة فــي كليــة الشــريعة . 1

بجامعــة إدلــب، إداري فــي مركــز إبليــن للرعايــة الصحيــة، ومتطــوع فــي منظمــة بنفســج لإلغاثــة والتنميــة.
 سعاد صبحي العاصي، سيدة، وهي زوجة الضحية صبحي العاصي وابنة عمه. 2
 الطفل إبراهيم صبحي العاصي . 3
 الطفل سعد صبحي العاصي. 4
 الطفلة بنان صبحي العاصي. 5

مراسم تشييع ضحايا المجزرة التي ارتكبتها القوات الروسية في قرية إبلين جنوب إدلب – 3/ تموز/ 2021 - بعدسة: أحمد رحال

مخلفات القذيفة التي استخدمتها القوات الروسية في هجومها األرضي على قرية إبلين جنوب إدلب، 3/ تموز/ 2021 - بعدسة: أحمد رحال

https://drive.google.com/file/d/1EtOwsQo6kxqaJBZh4Qv237uxUeCU1b2Q/view
https://drive.google.com/file/d/1Jb-_neS8cp59HorbFgjS9vzDPWmzKkNx/view


القوات الروسية وقوات النظام السوري ارتكبت 10
انتهاكات تشكل جرائم حرب خالل هجمات غير 

مشروعة على منطقة جبل الزاوية وما حولها

الســبت 3/ تمــوز/ 2021 قرابــة الســاعة 06:00 بالتوقيــت المحلــي، قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري، 
تزامنــًا مــع تحليــق طائــرة اســتطالع روســية فــي األجــواء، قذائــف عــدة اســتهدفت منــزاًل ألحــد عناصــر الدفــاع المدنــي 
شــمال شــرق قريــة بليــون فــي جبــل الزاويــة بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي؛ مــا أدى إلــى مقتــل طفلَتيــن شــقيقَتين، 
وإصابــة والَدْيهمــا بجــراح، إضافــًة إلــى دمــار كبيــر فــي المنــزل، وعنــد وصــول فــرق الدفــاع المدنــي إلســعاف الجرحــى 
ــا، عــاودت مدفعيــة القــوات ذاتهــا قصفهــا بقذيفــة علــى الموقــع ذاتــه، ولــم يســفر هــذا القصــف  وانتشــال الضحاي
عــن خســائر بشــرية، تخضــع قريــة بليــون لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر 

الشــام وقــت الحادثــة. 

أسماء الضحايا: 
الطفلة نور عمر العمر. 1
الطفلة إيمان عمر العمر . 2

تواصلنــا مــع حســام الشــيخ6  قائــد فريــق فــي مركــز الدفــاع المدنــي الســوري بقريــة بليــون بجبــل الزاويــة، الــذي توجــه إلــى 
موقــع الحادثــة وســاهم فــي انتشــال الضحايــا: “فــي 3/ تمــوز/ 2021 صحــوت علــى صــوت قصــف، علمــت أن قذيفــة 
ســقطت بالقــرب مــن قريــة بســامس، بعدهــا ســقطت قذائــف علــى بلــدة إبليــن، وخلَّفــت مجــزرة بحــق عائلــة، 
هــت إلــى الموقــع، بعــد أن  ثــم تعــرض منــزل زميلنــا فــي الدفــاع المدنــي عمــر العمــر لقصــف فــي بلــدة بليــون، توجَّ
تركنــا ســيارتنا فــي مــكان بعيــد خشــية تعرضهــا للقصــف، وهنــاك وجــدت عمــر وزوجتــه يبحثــون عــن أوالدهــم، كان 
وضعهمــا يرثــى لــه فاالســتطالع فــي األجــواء وأوالده تحــت األنقــاض وهــو مصــاب إصابــة خفيفــة، قمنا بانتشــال 
ــق إخــالء  ــر القبضــة عــن خــروج قذيفــة مــن جهــة كفــر نبــل، طلبــت مــن الفري ــة قبــل أن نســمع عب جثمــان طفل
الموقــع مباشــرة، وحســبما توقعنــا ســقطت القذيفــة الثانيــة فــي الموقــع ذاتــه، وهــي قذيفــة كراســنبول دقيقــة 
ــرًا  ــة: “وأخي ــى الموقــع بعــد ســقوط القذيفــة الثانيــة وعملــوا لســاعات طويل الهــدف”. أضــاف حســام أنهــم عــادوا إل

ــا مــن العثــور علــى جثمــان طفلتــه الثانيــة مشــوهًا بشــكل كبيــر علــى أطــراف الموقــع، وقمنــا بدفنهمــا”. تمكنَّ
 

الســبت 3/ تمــوز/ 2021 قرابــة الســاعة 07:00 بالتوقيــت المحلــي، تعــّرض منــزل فــي قريــة بلشــون فــي جبــل الزاويــة 
بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي لهجــوم بقذيفــة لــم نتمكــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن تحديــد 
مصدرهــا حتــى لحظــة إعــداد التقريــر، وتتــراوح لدينــا الشــكوك بيــن قــوات النظــام الســوري والقــوات الروســية علــى 
اعتبــار ٔاّن القصــف قــادم مــن الجهــة التــي يســيطران عليهــا، ومــا زالــت التحقيقــات جاريــة لتحديــد الجهــة المســؤولة 

عــن الهجــوم.
ــزل،  ــر فــي المن ــى دمــار كبي ــن بجــراح، إضافــًة إل ــة مدنييــن آخري أســفر الهجــوم عــن مقتــل طفــل وجنيــن أنثــى، وإصاب
تخضــع قريــة بلشــون لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة. 

أسماء الضحايا:
الطفل حسن هايل عجاج. 1
 جنين السيدة نورية حاتم هرموش، أنثى. 2

6  تواصلنا معه عبر تطبيق واتساب، في 28/ تموز/ 2021

https://www.youtube.com/watch?v=v9FyPrwoQA8&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://drive.google.com/file/d/1Mg6KqT0t2NIpcVInjLzVF7bUdV75jzYY/view


القوات الروسية وقوات النظام السوري ارتكبت 11
انتهاكات تشكل جرائم حرب خالل هجمات غير 

مشروعة على منطقة جبل الزاوية وما حولها

الســبت 17/ تمــوز/ 2021 قصفــت مدفعيــة تابعــة للقــوات الروســية متمركــزة فــي مناطــق ســيطرة قــوات النظــام 
الســوري، تزامنــًا مــع تحليــق طائــرة اســتطالع روســية فــي األجــواء، قذيفــة )مــزودة بــدارة توجيــه ليزريــة كراســنوبول( 
اســتهدفت منــزاًل جنــوب شــرق قريــة ســرجة فــي جبــل الزاويــة بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي؛ مــا أدى إلــى مقتــل ثــالث 
طفــالت شــقيقات علــى الفــور، وإصابــة بقيــة أفــراد عائلتهــن بجــراح، وعنــد وصــول فــرق الدفــاع المدنــي وتجمــع عــدد 
مــن أهالــي المنطقــة إلســعاف الجرحــى وانتشــال الضحايــا، كــّررت القــوات ذاتهــا القصــف علــى الموقــع ذاتــه؛ مــا أدى 
إلــى مقتــل ثالثــة مدنييــن، بينهــم ســيدة ُمســنة، وهمــام العاصــي، إعالمــي لــدى الدفــاع المدنــي – مركــز بزابــور، وإصابــة 
عنصَريــن اثنيــن مــن الدفــاع المدنــي بجــراح ُمتفاوتــة، إضافــًة إلــى دمــار كبيــر فــي المنــزل والمنطقــة المحيطــة بــه. بلغــت 
الحصيلــة اإلجماليــة لضحايــا الهجــوم حتــى لحظــة إعــداد التقريــر 7 مدنييــن، بينهم 4 أطفال شــقيقات وســيدة مســنة. 
تخضــع قريــة ســرجة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة. 

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع كامــل زريــق7  قائــد فريــق فــي مركــز الدفــاع المدنــي الســوري بقريــة 
بزابــور بجبــل الزاويــة، وأفادهــا حــول الحادثــة: “فــي 17/ تمــوز/ 2021 وصلنــا عبــر غرفــة الطــوارئ بــالغ حــول تعــرض 
قريــة ســرجة للقصــف وتوجهــت مــع اإلعالمــي همــام العاصــي إلــى الموقــع، قبــل وصولــي إلــى هنــاك علمــت 
أن المنــزل المســتهدف هــو لشــخص تربطنــي بــه قرابــة. ولــدى وصولنــا طلبنــا مــن الســائق أن يعــود خشــية 
اســتهدافنا” أضــاف كامــل: “علمــت لــدى وصولنــا أن أربــع طفــالت كــن داخــل المنــزل بينمــا كانــت بقيــة العائلــة 
فــي الحقــل، انتشــلنا ثالثــة منهــن وتــم إســعافهم وبقيــت طفلــة واحــدة تحــت األنقــاض وفــي أثنــاء عملنــا 
وصلــت جــدة األطفــال ووالدهــم، وتجمــع بعــض المدنييــن فــي الموقــع. طيــران االســتطالع لــم يغــادر األجــواء 
فــي أثنــاء عملنــا لكننــا اســتمرينا بالعمــل إلــى أن تــم إعالمنــا عبــر القبضــات بضــرورة إخــالء المــكان خشــية 
تعرضنــا للقصــف، وعلــى الفــور ســمعت صــوت إطــالق رمايــة مدفعيــة والــذي أعتقــد أنــه صــادر مــن منطقــة 
خــان الســبل، فتوجهنــا إلــى حقــل زيتــون مجــاور علــى الفــور لالحتمــاء لكــن القذيفــة التــي ســقطت قــرب الموقــع 
األول، تســببت فــي مقتــل الجــدة التــي قمنــا بنقلهــا بســيارة اإلســعاف، ثــم احتميــت مــع همــام وزميــل آخــر 
فــي منــزل صغيــر مجــاور خشــية تعرضنــا للقصــف مــرة أخــرى، وبالفعــل ســمعنا صــوت إطــالق قذيفــة جديــدة 
توقعنــا إصابتهــا الموقــع األول لكنهــا ســقطت أمامنــا وأصبنــا ثالثتنــا بجــراح، فاســتدعيت ســائقنا الــذي 
أتــى وأســعفنا مــع مدنــي آخــر إلــى المشــفى حيــث فــارق همــام والمدنــي الحيــاة هنــاك” أكــد كامــل أن القصــف 
الــذي تعرضــت لــه المنطقــة كان بقذائــف موجهــة ليزريــًا وأنــه شــاهدها فــي قصــف تعرضــت لــه قريــة بزابــور، حيــث 
ســقطت خمــس قذائــف فــي موقــع واحــد، وهــي أســلحة جديــدة لــم يشــاهدها قبــل هــذه الحملــة العســكرية األخيــرة 

علــى المنطقــة.

أسماء الضحايا: 
الطفلة ريتاج عزو زريق، تبلغ من العمر 11 عامًا. 1
الطفلة ميس عزو زريق، تبلغ من العمر 13 عامًا. 2
الطفلة سعيدة عزو زريق، تبلغ من العمر 16 عامًا. 3
الطفلة مرام عزو زريق، تبلغ من العمر 5 أعوام، توفيت متأثرًة بجراحها في 26/ تموز. 4
السيدة سعيدة العاصي، تبلغ من العمر 60 عامًا، وهي جدة الطفالت األربع. 5
حسين محمد حاج موسى، يبلغ من العمر 40 عامًا. 6

7  عبر تطبيق الواتس اب في 28/ تموز/ 2021

https://drive.google.com/file/d/1-7JbUG64vqS29PaxFoDXxsPq18Ljrv5h/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EdY-GF-2li9Ft0qQ4aEWlp8BtDTovnT1PtoCeaQJupF5Qg?e=vG7kf4
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EdY-GF-2li9Ft0qQ4aEWlp8BtDTovnT1PtoCeaQJupF5Qg?e=vG7kf4
https://drive.google.com/file/d/1tc4uY9lBo3V0j_afRpvbkJ0KGHB33z3t/view
https://drive.google.com/file/d/1-7JbUG64vqS29PaxFoDXxsPq18Ljrv5h/view


القوات الروسية وقوات النظام السوري ارتكبت 12
انتهاكات تشكل جرائم حرب خالل هجمات غير 

مشروعة على منطقة جبل الزاوية وما حولها

همــام محمــد العاصــي، إعالمــي لــدى الدفــاع المدنــي – مركــز بزابــور، . 7
مــن أبنــاء قريــة بزابــور بريــف إدلــب الجنوبــي، طالــب فــي الســنة األولــى 
فــي كليــة العلــوم بجامعــة تشــرين، يبلــغ مــن العمــر 30 عامــًا، متــزوج 

ولديــه 3 أطفــال.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع حســان العاصــي8  مديــر 
مركــز الدفــاع المدنــي فــي قريــة بزابــور، وأفادنــا: “يــوم الســبت 17/ تمــوز 
تعرضــت األطــراف الجنوبيــة الشــرقية مــن قريــة ســرجة فــي ريــف إدلــب 
الجنوبــي لقصــف مدفعــي مــن قبــل قــوات نعتقد أنها روســية متمركزة 
فــي قريــة خــان الســبل الخاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري؛ مــا 

تســبب فــي مقتــل عــدد مــن المدنييــن، وفــي أثنــاء تغطيــة همــام
 اإلعالميــة لموقــع القصــف، كــررت القــوات ذاتهــا قصفهــا المدفعــي بواســطة قذيفــة مدفعيــة مــزودة بــدارة 
توجيــه ليزريــة كراســنوبول، وتزامــن ذلــك مــع تحليــق طيــران اســتطالع نعتقــد أنــه روســي، ســقطت القذيفــة 
بالقــرب مــن همــام؛ مــا تســبب فــي إصابتــه بشــظايا فــي صــدره، وعلــى الفور تم إســعافه إلى مشــفى الشــامي في 
مدينــة أريحــا، ومــن ثــم إلــى مشــفى المحافظــة فــي مدينــة إدلــب إلجــراء عمــل جراحــي، لكنــه توفــي خــالل العمليــة 
الجراحيــة، والجديــر بالذكــر أن القصــف المــزدوج تســبب فــي وقــوع مجــزرة راح ضحيتها 5 مدنييــن، بينهم 3 أطفال 

و1 ســيدة وإصابــة 5 آخريــن منهــم 2 مــن عناصــر الدفــاع المدنــي.”

الســبت 17/ تمــوز/ 2021 قرابــة الســاعة 22:50 بالتوقيــت المحلــي، تعــّرض منــزل -عبــارة عــن طابَقيــن- يقــع فــي 
األطــراف الشــمالية مــن بلــدة إحســم فــي جبــل الزاويــة بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي لهجــوم بقذيفــة لــم نتمكــن 
فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن تحديــد مصدرهــا حتــى لحظــة إعــداد التقريــر، وتتــراوح لدينــا الشــكوك بيــن 
ــار ٔاّن القصــف قــادم مــن الجهــة التــي يســيطران عليهــا، ومــا  قــوات النظــام الســوري والقــوات الروســية علــى اعتب

زالــت التحقيقــات جاريــة لتحديــد الجهــة المســؤولة عــن الهجــوم. 
أســفر القصــف عــن مقتــل 9 مدنيــًا مــن عائلــة واحــدة )5 طفــاًل )إنــاث(، و4 ســيدة(، إحداهــّن ممرضــة، وإصابــة قرابــة 
ــدة إحســم لســيطرة  ــزل. تخضــع بل ــر فــي المن ــى دمــار كبي ــن بجــراح، معظمهــم أطفــال وســيدات، إضافــًة إل 7 آخري

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

أسماء الضحايا: 
 الطفلة خديجة سامر طقيقة، تبلغ من العمر 6 أعوام. 1
 الطفلة إيمان سامر طقيقة، تبلغ من العمر 4 أعوام. 2
 الطفلة تسنيم سامر طقيقة، تبلغ من العمر 5 أعوام. 3
 الطفلة آية صوفيا سامر طقيقة، توفيت متأثرًة بجراحها في 19/ تموز. 4
 الطفلة هديل محمد طه طقيقة، تبلغ من العمر 14 عامًا، توفيت ُمتأثرًة بجراحها في 6/ آب. 5
 السيدة هبة محمد طقيقة، تبلغ من العمر 20 عامًا. 6
 الســيدة مريــم بــركات، ممرضــة، تعمــل فــي مشــفى إنقــاذ روح فــي مدينــة ســلقين شــمال غــرب محافظــة إدلــب، . 7

مــن أبنــاء بلــدة محمبــل بريــف إدلــب الغربــي، تبلــغ مــن العمــر 20 عامــًا، وهــي زوجــة طــه طقيقــة
 السيدة يسرى سرجاوي، تبلغ من العمر 50 عامًا، وهي زوجة محمد طقيقة. 8
 سيدة ُتدعى وداد، تبلغ من العمر 45 عامًا، وهي زوجة صادق طقيقة. 9

همام العاصي

8  تواصلنا معه عبر تطبيق واتساب، في 25/ تموز/ 2021

https://drive.google.com/file/d/1LKzXA7Lieds2SM1pxP6MK0GzIczWZVWL/view
https://drive.google.com/file/d/1rKQQ-L9bjr4iiPd-bxV_CBaYfdCcMgvP/view
https://drive.google.com/file/d/1rKQQ-L9bjr4iiPd-bxV_CBaYfdCcMgvP/view
https://drive.google.com/file/d/1AQwVi2IcbWfrraNwwPLEpeSqItLUq9Iu/view
https://drive.google.com/file/d/1ASoIC92PZI7LZTfx4vGh0KSRRd5RLc96/view


القوات الروسية وقوات النظام السوري ارتكبت 13
انتهاكات تشكل جرائم حرب خالل هجمات غير 

مشروعة على منطقة جبل الزاوية وما حولها

تواصلنــا مــع الراصــد مضــر ســلهب9 وهــو مــن أبنــاء بلــدة إحســم، يرصــد القصــف الجــوي والمدفعــي علــى منطقــة 
ــه بلــدة إحســم فــي ذلــك اليــوم: “فيمــا مضــى كنــت أرصــد وجــود طيــران  ــة، والــذي رصــد مــا تعرضــت ل جبــل الزاوي
االســتطالع فــي المناطــق القريبــة مــن خطــوط التمــاس بشــكل مكثــف لكــن فــي هــذه الحملــة توســع نطــاق 
تحليقهــا ليشــمل عمــوم منطقــة جبــل الزاويــة ووصــل لحــدود مدينــة أريحــا. فــي يــوم 17/ تمــوز رصــدت وجــود 
طيــران اســتطالع ودورانــه بشــكل مركــز فــي أجــواء بلــدة إحســم فقمــت بالتنبيــه لوجــوده عبــر القبضــات وحــذرت 
المدنييــن مــن التجمعــات قبــل أن نســمع صــوت الرمايــة مــن مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري جنوبــًا. 
ســقطت القذيفــة األولــى وتبعتهــا ثانيــة علــى الموقــع ذاتــه، علمــت بدايــة بوجــود جرحــى فــي المــكان لكــن مــع 
وصــول عناصــر الدفــاع المدنــي تبيــن وقــوع مجــزرة، بقيــت أتابــع الرصــد وأنبههــم لتوخــي الحــذر خشــية أن 

يتعرضــوا لقصــف جديــد وتتزايــد أعــداد الضحايــا والقتلــى”

الخميــس 22/ تمــوز/ 2021 تعــّرض منــزل يقــع فــي األطــراف الجنوبيــة مــن قريــة إبلين فــي جبل الزاويــة بريف محافظة 
إدلــب الجنوبــي لهجــوم بقذيفــة لــم نتمكــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن تحديــد مصدرهــا حتــى لحظــة 
إعــداد التقريــر، وتتــراوح لدينــا الشــكوك بيــن قــوات النظــام الســوري والقــوات الروســية علــى اعتبــار ٔان القصــف قــادم 

مــن الجهــة التــي يســيطران عليهــا، ومــا زالــت التحقيقــات جاريــة لتحديــد الجهــة المســؤولة عــن الهجــوم. 
ــة 7 آخريــن بجــراح، تخضــع  ــًا مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 4 طفــاًل، و1 ســيدة، وإصاب أســفر الهجــوم عــن مقتــل 7 مدني

ــة.  ــر الشــام وقــت الحادث ــة إبليــن لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحري قري

9  تواصلنا معه عبر تطبيق الواتساب، في 29/ تموز/ 2021

دمار في منزل تعّرض لهجوم أسفر عن مجزرة في بلدة إحسم جنوب إدلب في 17/ تموز/ 2021 - بعدسة: عبد الرؤوف قنطار

https://drive.google.com/file/d/1UJYO8tvlypv2o_jG5x9OOfexm70fNLYs/view
https://drive.google.com/file/d/1sY58WFSrPbNFSVgfg7TXrEVVoqtW6uwh/view
https://drive.google.com/file/d/1sY58WFSrPbNFSVgfg7TXrEVVoqtW6uwh/view
https://drive.google.com/file/d/1VLJ-HL1gQEtWdwLD9qMDjtehQZBSmSoa/view


القوات الروسية وقوات النظام السوري ارتكبت 14
انتهاكات تشكل جرائم حرب خالل هجمات غير 

مشروعة على منطقة جبل الزاوية وما حولها

أسماء الضحايا: 
الطفلة خديجة مصطفى هرموش. 1
الطفلة آالء مصطفى هرموش. 2
الطفلة مريم مصطفى هرموش. 3
الطفل فؤاد مصطفى هرموش. 4
السيدة فاطمة نمر، وهي والدة األطفال األربعة. 5
فؤاد مصطفى هرموش، يبلغ من العمر 60 عامًا، وهو جد األطفال األربعة. 6
عماد فؤاد هرموش، يبلغ من العمر 30 عامًا. 7

الروســية  للقــوات  تابعــة  المحلــي، قصفــت مدفعيــة  بالتوقيــت   05:35 الســاعة  قرابــة   2021 آب/   /19 الخميــس 
ــرة اســتطالع روســية فــي األجــواء،  ــًا مــع تحليــق طائ متمركــزة فــي مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري، تزامن
ــة بريــف محافظــة إدلــب  ــة بلشــون فــي جبــل الزاوي ــة كراســنوبول( قري ــه ليزري ــدارة توجي بخمســة قذائــف )مــزودة ب
ــى مقتــل 4 مدنييــن  ــة؛ مــا أدى إل ــة مــن القري ــزل فــي األطــراف الغربي ــي، ســقطت إحــدى القذائــف وســط من الجنوب
 يقــع بالقــرب 

ٍ
)3 أطفــال ووالدتهــم(، إضافــة إلــى دمــار كبيــر فــي المنــزل، كمــا ســقطت قذيفــة أخــرى فــي منــزل ثــان

مــن مســجد الرحمــن فــي الحــي الغربــي فــي القريــة؛ تســببت بمقتــل طفــل أيضــًا. تخضــع قريــة بلشــون لســيطرة 
ــة. ــر الشــام وقــت الحادث ــة تحري ــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئ ــن فصائ مشــتركة بي

ضحايا المجزرة جراء هجوم سوري/ روسي على قرية إبلين جنوب إدلب في 22/ تموز/ 2021

https://drive.google.com/file/d/12KaBzWorMDFlgHNIkPHxoA8ksoiN9N20/view?fbclid=IwAR0yvVR4i-aXmOWJs-KZpu-r9rcrJI7Zn09CMQEcz2-Awg7aIxF4ZFcnp2s
https://drive.google.com/file/d/12KaBzWorMDFlgHNIkPHxoA8ksoiN9N20/view?fbclid=IwAR0yvVR4i-aXmOWJs-KZpu-r9rcrJI7Zn09CMQEcz2-Awg7aIxF4ZFcnp2s
https://drive.google.com/file/d/1GCuzbH3Hv4yxv-h2f5jutfXrGnhANSIC/view?fbclid=IwAR2ilNfzu4_DmQEMgBQz6DyORm8xXqBtTIAQs40bsDLUQ6PZB627ieSwjvo
https://drive.google.com/file/d/1ysjvOlpwWXbCKHQi3JiUpwr-uyJHxR0L/view?fbclid=IwAR0IDeYFG5WWzhLHFfLpXuN9pjwtq7hNOrkALuidTznIXVzUqPumCiV6Z1M
https://drive.google.com/file/d/1AozcJvABcvzkpiU5qE2kQlb9ONx64CL9/view


القوات الروسية وقوات النظام السوري ارتكبت 15
انتهاكات تشكل جرائم حرب خالل هجمات غير 

مشروعة على منطقة جبل الزاوية وما حولها

أسماء الضحايا:
السيدة نسرين عجاج. 1
الطفل مراد محمد عجاج ابن السيدة نسرين. 2
الطفل مصطفى محمد عجاج ابن السيدة نسرين. 3
الطفل أحمد محمد عجاج ابن السيدة نسرين. 4
الطفل حمزة خالد حبيب  . 5

باء: االعتداء على المراكز الحيوية المدنية:

لت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ 5/ حزيــران/ 2021 حتــى 1/ أيلــول/ 2021 مــا ال يقــل عــن 13 حادثــة  ســجَّ
ــة ارتكبتهــا قــوات الحلــف الســوري الروســي فــي منطقــة جبــل الزاويــة وجوارهــا، توزعــت  اعتــداء علــى مراكــز حيويَّــة مدنيَّ

علــى النحــو التالــي:
قوات النظام السوري: 12  -
القوات الروسية: 1 -

من بين هذه الهجمات وثَّقنا 3 حوادث اعتداء على منشآت تعليمية، و3 على أماكن عبادة.

نستعرض فيما يلي أبرز حوادث االعتداء على المراكز الحيوية المدنية:

الســبت 19/ حزيــران/ 2021 تعــّرض مركــز الدفــاع المدنــي فــي قريــة قســطون بريــف محافظــة حمــاة الغربــي لهجــوم 
أرضــي بقذائــف عــدة لــم نتمكــن مــن تحديــد مصدرهــا حتــى لحظــة إعــداد التقريــر، وتتــراوح لــدى الشــبكة الســورية 
لحقــوق اإلنســان الشــكوك بيــن قــوات النظــام الســوري والقــوات الروســية علــى اعتبــار ٔان القصــف قــادم مــن الجهــة 

التــي يســيطرون عليهــا، ومــا زالــت التحقيقــات جاريــة لتحديــد الجهــة المســؤولة عــن الهجــوم.
ــاء  ــى دمــار بن ــة عناصــر آخريــن بجــراح، إضافــًة إل ــة ثالث أســفر الهجــوم عــن مقتــل أحــد عناصــر الدفــاع المدنــي، وإصاب
المركــز بشــكل كامــل، وإصابــة آليَتيــن اثنَتيــن )ســيارة إطفــاء، وســيارة خدمــة( تابعتيــن للدفــاع المدنــي بأضــرار ماديــة 
متوســطة، وخــروج المركــز عــن الخدمــة. تخضــع المنطقــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل في المعارضة المســلحة 

وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.
وقد نشرت منظمة الدفاع المدني بيانًا عن الحادثة عبر موقعها الرسمي.

https://bit.ly/3hbPSBP
https://drive.google.com/file/d/1nXjvsiExJEztGsUutZbnfM0aAGsbULYW/view
https://www.youtube.com/watch?v=-jqxW37XN7Y
https://drive.google.com/file/d/1tOmDu8v_t1v52JBaQAiZ4wmGLvKHktpM/view
https://drive.google.com/file/d/1NTjUPpFZKQ_8DEqic_G74ViX6zf52J00/view
https://www.syriacivildefence.org/ar/latest/statements/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%88%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9/


القوات الروسية وقوات النظام السوري ارتكبت 16
انتهاكات تشكل جرائم حرب خالل هجمات غير 

مشروعة على منطقة جبل الزاوية وما حولها

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع حســن هشــوم10  اإلعالمــي فــي مركــز الدفــاع المدنــي فــي بلــدة 
قســطون، وأفادهــا بتفاصيــل الحادثــة: “قرابــة الســاعة الثامنــة وعشــر دقائــق مــن صبــاح 19/ حزيــران، وبينمــا 
كنــت أعــد مشــروب المتــة فــي مطبــخ المركــز، وبشــكل مباغــت تحــول محيطــي إلــى اللــون األســود وبــدأت 
تتطايــر األشــياء قبــل أن أجــد نفســي أســفل ســقف المركــز، تمكنــت مــن الخــروج مــن هنــاك بــرأس مدمــى دون 
إصابــات أخــرى وجريــت مــع رفاقــي باتجــاه أشــجار الزيتــون المجــاورة، حيــث اكتشــفنا أننــا ســبعة فقــط وثامننــا 
“دحــام الحســين” غيــر موجــود فعدنــا النتشــاله مــن تحــت المبنــى ونقلــه إلــى الســيارة. قبــل خروجنــا مــن الموقــع 
ســقطت القذيفــة الثانيــة قربنــا وأصيــب زميلــي فاتــح إصابــة بليغــة فقمــت بســحبه باتجــاه أشــجار الزيتــون، 
لكــن لــم يعــد لدينــا وســائل نقــل لنتمكــن مــن نقلــه.” أخبرنــا حســن: “مــع وصــول رئيــس مجلــس البلــدة بدراجتــه 
الناريــة إلــى الموقــع لتفقدنــا ســقطت القذيفــة الثالثــة قربنــا، دون أن تحقــق إصابــات، بعــد أن تــم إســعاف فاتــح 
إلــى المشــفى، ســقطُت أرضــًا وتــم إســعافي إلــى مشــفى فــي جســر الشــغور، حيــث تــم عــالج إصابتــي وعلمــت 
ــا لقصــف جــوي لكــن بعــد عودتــي  ــا تعرضن ــى أنن أن دحــام قــد استشــهد” أضــاف حســن: “تخيلــت للوهلــة األول
لزيــارة الموقــع علمــت أن مــا تعرضنــا لــه كان بقذائــف ليزريــة وبفــارق خمــس دقائــق بيــن األولــى والثانيــة وســبع 
دقائــق بيــن الثانيــة والثالثــة، لقــد تدمــر المركــز بشــكل كامــل” قــال حســن: “فيمــا مضــى كانــت القذيفــة األولــى في 
حــاالت الضربــات المزدوجــة تقــع فــي جــوار المــكان المســتهدف فنتمكــن مــن االختبــاء بينمــا تصيبنــا القذيفــة 
التاليــة والتــي تكــون أكثــر دقــة مــن األولــى، لكــن هــذه المــرة كانــت القذيفــة األولــى عاليــة الدقــة وأصابــت البنــاء 
بشــكل مباشــر فلــم نتمكــن مــن تفاديهــا، لقــد كنــا محظوظيــن إذ فقدنــا شــهيدًا واحــدًا وأصيــب ثالثــة منــا فقــط 

بعــد هــذا القصــف الــذي تعرضنــا لــه”

دمار إثر هجوم أرضي لقوات النظام السوري/ الروسي على مركز الدفاع المدني في قرية قسطون/ حماة في 19/ حزيران/ 
2021 – أحمد رحال

10  تواصلنا معه عبر تطبيق الواتساب، في 29/ تموز/ 2021

https://drive.google.com/file/d/1hSA38XKLALe3pUqjV46_a7_6Utsn_rJw/view


القوات الروسية وقوات النظام السوري ارتكبت 17
انتهاكات تشكل جرائم حرب خالل هجمات غير 

مشروعة على منطقة جبل الزاوية وما حولها

تحليــل بصــري يظهــر موقــع هجــوم أرضــي ســوري/ روســي علــى مركــز الدفــاع المدنــي فــي قريــة قســطون/ حمــاة 
فــي 19/ حزيــران/ 2021:

األربعــاء 23/ حزيــران/ 2021 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى قريــة كنصفــرة 
بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، القريبــة مــن خطــوط التمــاس، ســقطت إحــدى القذائــف علــى مســجد كنصفــرة 
الكبيــر وســط القريــة؛ مــا أدى إلــى إصابــة بنــاء المســجد بأضــرار ماديــة كبيــرة. تخضــع القريــة لســيطرة مشــتركة بيــن 

ــة. ــر الشــام وقــت الحادث ــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحري فصائ

الســبت 3/ تمــوز/ 2021 قرابــة الســاعة 14:45 بالتوقيــت المحلــي، قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري 
قذائــف عــدة علــى مدينــة أريحــا بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، ســقطت بعــض القذائــف علــى مدرســة تشــرين فــي 
الحــي الغربــي فــي المدينــة، مــا أدى إلــى إصابــة أربعــة مدنييــن بجــراح، إضافــة إلــى دمــار جزئــي فــي ســقف أحــد صفــوف 
المدرســة، وإصابــة أثاثهــا بأضــرار ماديــة متوســطة. تخضــع المدينــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة 

المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

https://drive.google.com/file/d/1riQs8Rzc2_mcMOacJnIbd47aqOQGKZzE/view
https://drive.google.com/file/d/1KOuEbvGaQE-BFL9okI8wpJwXIrhy46rQ/view
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=NKvpMr7EHEU&feature=youtu.be&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://drive.google.com/file/d/1NAQwV0iu5XSHb2nWZBemv8D_sX7jyzYT/view
https://drive.google.com/file/d/1o1cA-Dyk5a9p8kpcd6Q2aIQjo5AtnlYe/view
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األربعــاء 21/ تمــوز/ 2021 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى قريــة البــارة فــي جبــل 
ــي  ــم األساســي الت ــى مدرســة إســماعيل الطــة للتعلي ــي، ســقطت إحداهــا عل ــب الجنوب ــف محافظــة إدل ــة بري الزاوي
يجاورهــا بنــاء معهــد إعــداد المدرســين )ضمــن ســور واحــد(؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي بنــاء المدرســة وإصابــة أثاثهــا 
بأضــرار ماديــة متوســطة، دون تســجيل أي أضــرار ماديــة فــي بنــاء المعهــد. تخضــع قريــة البــارة لســيطرة مشــتركة 

بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

خريطــة تظهــر أبــرز المواقــع فــي منطقــة جبــل الزاويــة ومحيطهــا التــي تعرضــت لهجمــات مــن قبــل قــوات الحلــف 
الســوري الروســي، ونجــم عنهــا خســائر بشــرية وأضــرار فــي المراكــز الحيويــة المدنيــة فــي المــدة التــي يغطيهــا 

التقريــر، وأبــرز القواعــد العســكرية التابعــة لهــذه القــوات التــي شــاركت فــي تنفيــذ هــذه الهجمــات:

أضرار في مدرسة تشرين في مدينة أريحا/ إدلب إثر هجوم أرضي لقوات النظام السوري– 3/ تموز/ 2021

https://drive.google.com/file/d/1RSP-J9iOTqNtUDyU5bwtcvSXSdbN9Mmq/view
https://drive.google.com/file/d/1Usj0Xm7gsxQmyfAX9qigoJ6DcmChbBT5/view
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لالطالع على تفاصيل الهجمات الواردة في الخريطة أعاله عبر رابط الخريطة التفاعلية.

خامسًا: إدانات دولية وحقوقية للقصف على منطقة جبل الزاوية 
وجوارها في شمال غرب سوريا ودون أية استجابة أو تحقيق من 

روسيا أو النظام السوري:

فــي 10/ حزيــران قــال المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان فــي بيــان لــه، علــى القــوات الروســية والســورية 
تحييــد المدنييــن عــن العمليــات العســكرية فــي إدلــب.

فــي 3/ تمــوز أكــد صنــدوق األمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســف( فــي بيــان لــه مقتــل ســتة أطفــال وإصابــة آخريــن 
فــي عــدة هجمــات اســتهدفت ثــالث قــرى جنــوب إدلــب فــي شــمال غــرب ســوريا فــي يــوم واحــد، وقــال تيــد شــيبان، 
المديــر اإلقليمــي لليونيســف فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا إن: “هــذه الهجمــات هــي األســوأ منــذ آذار 2020 
ــه أصــدره فــي 15/ تمــوز  ــاٍن ل ــان ث ــد مــن األطفــال.” وفــي بي ــى فقــدان أرواح مزي ــؤدي إال إل ــن ي ــد العنــف ل وأن تصعي
تحــدث عــن مقتــل 10 أطفــال فــي األســبوعين األخيريــن فــي شــمال غــرب ســوريا، وأبــدى تخوفــه مــن عــودة العنــف 

إلــى ســوريا.

فــي 18/ تمــوز أدانــت منظمــة أنقــذوا األطفــال، فــي بيــان لهــا، مقتــل مــا ال يقــل عــن 13 طفــاًل فــي ثالثــة أيــام فــي 
منطقــة شــمال غــرب ســوريا.

فــي 23/ تمــوز أعــرب فرحــان حــق، نائــب المتحــدث باســم األميــن العــام لألمــم المتحــدة، عــن القلــق البالــغ إزاء تصاعــد 
العنــف فــي شــمال غــرب ســوريا، مؤكــدًا علــى أن ذلــك يشــكل خطــرًا متزايــدًا علــى المدنييــن.

فــي 23/ تمــوز أدان مــارك كتــس، نائــب المنســق األممــي اإلقليمــي للحالــة الســورية، فــي تغريــدة نشــرها علــى حســابه 
علــى تويتــر، القصــف المســتمر علــى شــمال غــرب ســوريا مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وروســيا، وســقوط المزيــد 

مــن الضحايــا بيــن المدنييــن.

فــي 31/ تمــوز دعــا غيــر بيدرســون، المبعــوث الخــاص لألمــم المتحــدة إلــى ســوريا كافــة األطــراف فــي ســوريا إلــى 
“التمســك بمبــدأ حمايــة المدنييــن والقانــون اإلنســاني الدولــي” وحــثَّ الجميــع علــى “التهدئــة”.

ــا  ــر اإلقليمــي لليونيســف فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي ــب المدي ــل نائ ــد بينفي فــي 9/ آب أكــد برتران
فــي بيــان لــه أن: “التصعيــد المســتمر للعنــف فــي ســوريا، وخاصــة فــي شــمال ســوريا، أدى إلــى مقتــل وإصابــة مــا ال 
يقــل عــن 45 طفــاًل منــذ بدايــة شــهر تمــوز”.، وفــي 22/ آب أكــد بينفيــل علــى أنــه يجــب أال يدفــع األطفــال ثمــن حــروب 
الكبــار، إثــر مقتــل 7 أطفــال فــي شــمال غــرب ســوريا خــالل أســبوع ودعــا جميــع أطــراف النــزاع فــي ســوريا إلــى وقــف 

الهجمــات علــى األطفــال وحمايتهــم فــي جميــع األوقــات.

فــي 24/ آب شــدد غيــر بيدرســون، المبعــوث الخــاص لســوريا، فــي إحاطتــه أمــام مجلــس األمــن علــى أهميــة الوقــف 
الفــوري للتصعيــد والتوتــر فــي شــمال غــرب ســوريا.

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?usp=sharing&mid=1oMnJIXf496NAVUnLBhN_WdsGfPcD6mCD
https://euromedmonitor.org/ar/article/4460/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7:-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8
https://www.unicef.org/press-releases/six-children-killed-and-scores-injured-attacks-three-villages-south-idlib-syria
https://www.unicef.org/mena/ar/%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84%D8%8C-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.savethechildren.net/news/north-west-syria-save-children-condemns-attacks-killing-least-13-children-three-days-ceasefire
https://news.un.org/ar/story/2021/07/1080142
https://twitter.com/MarkCutts/status/1418607173962067973
https://news.un.org/ar/story/2021/07/1080592
https://news.un.org/ar/story/2021/08/1081082
https://news.un.org/ar/story/2021/08/1081832
https://www.un.org/press/en/2021/sc14612.doc.htm
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سادسًا: االستنتاجات والتوصيات:

أدت هجمــات التحالــف العســكري الروســي/ الســوري الــواردة فــي هــذا التقريــر إلــى خســائر فــي أرواح المواطنيــن 	 
الغذائيــة  الســكان  مــن معانــاة  كمــا فاقمــت  والمعاقيــن،  المصابيــن  مــن  العديــد  وقــوع  وفــي  الســوريين، 

ــى مختلــف األصعــدة. ــي فــي شــمال غــرب ســوريا عل ــى وضــع إنســاني كارث ــة، وهــذا يضــاف إل والصحي
ــي الروســي بشــكل ال يقبــل التَّشــكيك قــراري مجلــس األمــن رقــم 2139 	  خرقــت قــوات الحلــف الســوري اإليران

و2254 القاضَييــن بوقــف الهجمــات العشــوائية، كمــا انتهكــت قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني الخاصــة بالتمييز 
بيــن المدنييــن والمقاتليــن11 .

يؤكــد النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى أن الهجمــات علــى المشــافي واألعيــان المدنيــة تعتبــر 	 
جرائــم حــرب عنــد ارتكابهــا فــي نزاعــات مســلحة دوليــة أو غيــر دوليــة12 .

أشــارت األدلــة التــي جمعناهــا إلــى أنَّ الهجمــات ُوّجهــت ضــدَّ المدنييــن وأعيــان مدنيــة، وقــد ارتكبــت قــوات الحلــف 	 
بت هجماتهــا وعمليــات القصــف العشــوائي فــي  الســوري الروســي جريمــة القتــل خــارج نطــاق القانــون، كمــا تســبَّ
تدميــر المنشــآت واألبنيــة، وهنــاك أســباب معقولــة تحمــل علــى االعتقــاد بأنَّــه تــم ارتــكاب جرائــم الحــرب المتمثلــة 

فــي الهجــوم علــى المدنييــن فــي كثيــر مــن الحــاالت.
انتهــك النظــام الســوري اإلجــراءات التــي نــصَّ عليهــا القانــون الدولــي اإلنســاني؛ مــا أدى إلــى ذعــر المدنييــن وفرارهم 	 

وفــي مقدمتهــا جعــل المدنييــن هدفــًا للهجمــات13 ، وشــنَّ هجمــات عنيفــة وعشــوائية بهــدف بــثِّ الذعر14 .
لــم تقــم الســلطات الروســية أو الســورية بأيــة تحقيقــات جديــة عــن هــذه الهجمــات، أو حتــى عــن غيرهــا فــي 	 

الســابق، وتتحمــل القيــادة الروســية والســورية ســواء العســكرية منهــا أو السياســية المســؤولية عــن هــذه 
الهجمــات اســتنادًا إلــى مبــدأ مســؤولية القيــادة فــي القانــون الدولــي اإلنســاني15 ، فهــم لــم يمنعــوا الهجمــات، ولــم 
يعاقبــوا المســؤولين عنهــا، بــل إن الهجمــات المتكــررة الواســعة تــدل علــى أنهــا ال يمكن أن تكون ســوى سياســة 
دولــة مــن أعلــى القيــادة الروســية والســورية، ممــا يجعلهــم متورطيــن فــي جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب، وال 
بــدَّ مــن فــرض عقوبــات مــن قبــل مختلــف دول العالــم تســتهدف كافــة المتورطيــن فــي هــذه الهجمــات البربريــة.

 
التوصيات:

إلى مجلس األمن الدولي:
يجــب إحالــة الملــف الســوري إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحاســبة جميــع المتورطيــن، ويجــب حجــب حــق 	 

النقــض عنــد ارتــكاب الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب.
فــرض عقوبــات أمميــة عســكرية واقتصاديــة علــى النظــام الســوري وبشــكل خــاص القــادة المتورطيــن بجرائــم 	 

ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب.
إحيــاء عمليــة االنتقــال السياســي ســعيًا نحــو تحقيــق االســتقرار ووحــدة األراضــي الســورية وعــودة الالجئيــن 	 

والنازحيــن الكريمــة واآلمنــة.

 https://www.icc-cpi.int/Publications/Rome-Statute-Arabic.pdf ،)5 ،4 ،3 ،2 ،1-12 المحكمة الجنائية الدولية، نظام روما األساسي، المادة 8-2)ب

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule7  ،7 13 اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني، المادة

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule2  ،2 14 اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني، المادة

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule152 ،152 15 اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني، المادة

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule153 ،153 اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني، المادة   

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule1 ،1 11 اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني، المادة

https://www.icc-cpi.int/Publications/Rome-Statute-Arabic.pdf
https://www.icc-cpi.int/Publications/Rome-Statute-Arabic.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule7
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule2
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule152
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule153
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule1
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مشروعة على منطقة جبل الزاوية وما حولها

إلى المجتمع الدولي:
فــي ظــلِّ انقســام مجلــس األمــن وشــَلله الكامــل، يتوجــب التَّحــرك علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي إلقامــة 	 

إلــى  ــعي  والسَّ اإلغاثــي.  عيــد  الصَّ علــى  مــة  المقدَّ الدعــم  وزيــادة جرعــات  الســوري،  ــعب  الشَّ لدعــم  تحالفــات 
ممارســة الواليــة القضائيــة العالميــة بشــأن هــذه الجرائــم أمــام المحاكــم الوطنيــة، فــي محاكمــات عادلــة لجميــع 

األشــخاص المتورطيــن.
دعــم عمليــة االنتقــال السياســي والضغــط إللــزام األطــراف بتطبيــق االنتقــال السياســي ضمــن مــدة زمنيــة ال 	 

تتجــاوز ســتة أشــهر كــي يتمكــن مالييــن المشــردين مــن العــودة اآلمنــة والمســتقرة إلــى منازلهــم.
دعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــرارًا وتكــرارًا فــي عشــرات الدراســات والتقاريــر وباعتبارهــا عضــو فــي 	 

ــة  ــدأ مســؤولية الحماي ــى تطبيــق مب ــة )ICRtoP(”، إل ــدأ مســؤولية الحماي ــي مــن أجــل تطبيــق مب “التحالــف الدول
)R2P(، وقــد تــمَّ اســتنفاذ الخطــوات السياســية عبــر اتفاقيــة الجامعــة العربيــة ثــم خطــة الســيد كوفــي عنــان ومــا 
جــاء بعدهــا مــن بيانــات لوقــف األعمــال العدائيــة واتفاقــات أســتانا، وبالتالــي ال بــدَّ بعــد تلــك المــدة مــن اللجــوء 
تــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، ومــا زال  إلــى الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة، الــذي أقرَّ

مجلــس األمــن ُيعرقــل حمايــة المدنييــن فــي ســوريا.
غط على مجلس األمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.	  تجديد الضَّ
يجــب أن يتحمــل النظــام الروســي واإليرانــي غرامــات ماليــة كبيــرة إثــر عمليــات تدميــر المبانــي والمنشــآت الحيويــة 	 

التــي ســاهم  واألبنيــة  المنشــآت  وترميــم  الضحايــا،  تعويــض ذوي  فــي  المبالــغ  تلــك  فــي ســوريا وتنعكــس 
النظامــان فــي تدميرهــا.

 
إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:

إدانة الهجمات الواردة في هذا التقرير وتسمية المسؤولين عنها وإدانة مدى وحشيتهم. 	 

:COI لجنة التحقيق الدولية المستقلة
ــام بتحقيقــات موســعة فــي هــذه الهجمــات، وإدانتهــا بشــكل واضــح وتســمية القــوات الروســية بشــكل 	  القي

واضــح فــي حــال التوصــل إلــى أدلــة كافيــة مــن قبلهــا.
العمــل علــى تحديــد مســؤولية األفــراد داخــل النظــام الســوري المتورطيــن بجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم 	 

حــرب ونشــر أســمائهم لفضحهــم أمــام الــرأي العــام الدولــي وإيقــاف التعاطــي معهــم علــى مختلــف األصعــدة 
السياســية واالقتصاديــة.

 
إلى المبعوث األممي إلى سوريا:

الدعــوة إلــى اإلســراع فــي تطبيــق تغييــر سياســي ديمقراطــي يعيــد حقــوق الضحايــا ويجســد مبــادئ العدالــة 	 
االنتقاليــة.

تحميــل الطــرف المســؤول عــن مــوت العمليــة السياســية المســؤولية بشــكل واضــح، ومصارحــة الشــعب 	 
الســوري بتوقيــت انتهــاء عمليــة االنتقــال السياســي.
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مشروعة على منطقة جبل الزاوية وما حولها

إلى النظام الروسي:
عدم تكرار عمليات قصف وقتل المدنيين واستهداف مراكزهم الحيوية ومنازلهم ومحالتهم التجارية.	 
التَّوقــف عــن دعــم النظــام الســوري فــي مجلــس األمــن واســتخدام حــق النَّقــض الفيتــو لمنــع تمريــر أي قــرار دولــي 	 

يعاقــب النظام الســوري.
إعــادة إعمــار وترميــم المبانــي الســكنية والمحــالت التــي قامــت القــوات العســكرية الروســية بتدميرهــا، وتعويــض 	 

الضحايــا طــوال الفتــرة التــي تشــردوا فيهــا.
دعــم مســار سياســي حقيقــي يحقــق األمــن ويعيــد االســتقرار إلــى الدولــة الســورية بعيــدا عــن نظــام فئــوي 	 

دكتاتــوري لــن يقبــل بوجــوده مالييــن الســوريين.

شكر

ــكر والتَّقديــر ألهالــي الضحايــا وأقربائهــم ولجميــع النشــطاء المحلييــن مــن المجــاالت كافــة، الذيــن لــوال  كل الشُّ
ــا مــن إنجــاز هــذا التقريــر علــى هــذا المســتوى، وخالــص العــزاء ألســر الضحايا. مســاهماتهم وتعاونهــم معنــا لمــا تمكنَّ
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