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السبت 31 تشرين األول 2015

حمتوايت التقرير: 
أواًل: املقدمة واملنهجية.

اثنياً: امللخص التنفيذي.
اثلثاً: تفاصيل احلوادث اجلديدة.
رابعاً: االستنتاجات والتوصيات.

شكر.

 القصف الروسي يتسبب يف مقتل 254 مدنياً، بينهم 83 طفاًل، و42 سيدة
«القوات الروسية تقتل يف شهر أكثر مما قتلته قوات التحالف الدويل يف عام»

 أواًل: املقدمة:
لنا  يظهر   2015 أيلول/   /30 األربعاء  الروسية  اهلجمات  بدء  قرابة شهر من   بعد 
من خالل عمليات الرصد والتوثيق اليومية أن القوات الروسية تطبق سياسة » كلهم 
ومعرضة  داعش  مبثابة  فهي  السوري  النظام  تقاتل  عسكرية  قوة  أي  أن  أي  داعش« 
السياسيون أن هدفهم حماربة  اّدعى قادته  الروسي  النظام  لالستهداف، وعندما دخل 
أن  إىل  يوم،  بعد  يوماً  األرض  على  واألفعال  التصرحيات  تغريت  تدرجيياً  مث  داعش، 
وصلنا إىل سياسية » كلهم داعش«، على الرغم من أننا نعتقد أن الشعب السوري 
سيكون سعيداً وبكل أتكيد ممن خيلصه من التنظيمات اإلسالمية املتشددة، ومن غريها 
كامليليشيات الشيعية، ومن قبلهم محاية املدنيني الذين قتل ما اليقل عن 96 % منهم 

على يد النظام السوري.

ضحااي  حصيلة  أي  إصدار  النستطيع  اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  منهجية  يف 
دون معايري حمددة تتحدث عن مكان احلادثة وزماهنا وأمساء وتفاصيل الضحااي الذين 
خلفتهم وغري ذلك من األدلة، فبعد انتهاء التحقيقات من مجيع احلوادث اليت يُزعم أهنا 
من قصف روسي، نقوم بتجميعها واحلصول على احلصيلة النهائية، وإن متييز اهلجمات 
بني النظام الروسي والنظام السوري ليس ابألمر السهل، والبد أن تُبىن التحرايت على 
شهادات وأدلة خمتلفة أخرى، حفاظاً على املصداقية، وعدم إعطاء أي حصيلة التستند 
إىل أدلة حقيقية ألن جهات دولية متعددة تطلب أمساء الضحااي وتفاصيلهم وتطلب 

التواصل املباشر مع شهود العيان وغري ذلك.

التقرير األول عن حوادث وحصيلة  يوم األحد 11/ تشرين األول/ 2015 أصدران 
بتحديث  نقوم  التقرير  هذا  ويف  األول،  تشرين   /6 حىت  ومشل  الروسية  اهلجمات 
أوردان  وقد   2015 األول/  تشرين   /26 اتريخ  حىت  ضحاايها  وحصيلة  اهلجمات 
هجمات حدثت قبل اتريخ 6/ تشرين األول متكنا الحقاً من التحقق منها، وسوف 
تستمر الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف حتديث تقارير اهلجمات الروسية على غرار 

حتديث انتهاكات كافة أطراف النزاع يف سوراي.

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ ٢٠١١ 
وهي منظمة مستقلة، حمايدة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/منهجيتنا.pdf
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على غرار التقرير السابق متكنا من توثيق:
    •   املناطق املدنية والعسكرية اخلاضعة للمعارضة املسلحة.

       •   املناطق املدنية اخلاضعة لسيطرة داعش، واستثنينا فقط األهداف العسكرية التابعة لتنظيم داعش لصعوبة التحقق من استهدافها.

اعتمدان يف هذا التقرير على التحقيقات واملقابالت اليت أجراها فريقنا مع األهايل والناشطني احملليني وشهود العيان يف مجيع 
اهلجمات الواردة يف هذا التقرير، إضافة إىل حتليل الصور ومقاطع الفيديوهات اليت وردتنا واملنشورة أيضاً على شبكة اإلنرتنت، 
كما قمنا بعمليات مقاطعة بني كل تلك املعلومات ومعلومات صرح هبا اإلعالم احملسوب على السلطات الروسية، حتدث 
الشهود ابللغة العربية، وقد بينا هلم اهلدف من هذه املقابالت وحصلنا على موافقتهم يف استخدام املعلومات، كما مت تغيري 

بعض األمساء احلقيقية، وحنتفظ بكافة عناوين االتصال جلميع الشهود.

استطعنا يف كثري من اهلجمات التمييز بني القوة التدمريية للهجمات السابقة )ما قبل 30/ أيلول( على يد القوات احلكومية 
اليت خربانها والسكان احملليني، وبني اهلجمات اجلديدة اليت ختتلف يف صوت الطائرة والقوة التدمريية ونوع وصوت السالح، 
وهذا يشري إىل أن شيئاً ما قد تغري، إضافة إىل اختالف الصوت يف بعض األحيان، متكنا من خالل بعض الصور والفيديوهات 
وشهادات األهايل التحقق من دخول نوعيات جديدة من الطائرات احلربية مل يشاهدوها سابقاً، يبدو أن اجليش النظامي ال 
ميتلكها، وأخرياً حصلنا على صور ألسلحة مل نشاهدها منذ عام 2011 حىت التدخل الروسي؛ األمر الذي مكننا من التمييز 

إىل حد بعيد.

تواصل  إىل  إضافة  البعض،  ببعضها  احلوادث  واختالط  روسي  القصف  أبن  املزاعم  واجهتنا كثرة  اليت  الصعوابت  أبرز  من 
واستمرارية القصف ويف العديد من احملافظات السورية، )محص، إدلب، الالذقية، دير الزور، الرقة، درعا، ريف دمشق، محاة، 

حلب(، لقد هامجت الطائرات الروسية مجيع تلك احملافظات.

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان تؤكد أن النتيجة واحدة سواء كان مرتكب جرائم احلرب هو النظام السوري أم النظام الروسي، 
فاحملصلة هي قتل مزيد من املدنيني ومزيد من عناصر املعارضة املسلحة، ولقد كان األمر أكثر سهولة ابلنسبة لنا عندما كان 
طريان النظام وحده من يرتكب اجلرائم، وكنا نتمكن من إحصاء ضحااي اهلجمات بسرعة أكرب، الصعوبة احلقيقية تكمن يف 
فزر اهلجمات اليت قام هبا طريان يزعم أنه روسي، وابلتايل يصبح النظام الروسي هو املتهم هنا ابعتباره دخل كطرف يف النزاع، 

وذلك وفقاً للقانون اإلنساين الدويل.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
»إذا أراد النظام الروسي أن يلعب دوراً سياسياً حقيقياً فينبغي عليه أن يلعب دوراً يف وقف شالل دماء 
اجملتمع السوري بداًل من املسامهة يف تدفقه، املتسبب الرئيس يف شالل الدماء وكما يعلم النظام الروسي 
متاماً هو النظام السوري والنظام اإليراين، لقد قتل النظام الروسي يف شهر واحد من املدنيني ومن املعارضة 
املسلحة أكثر مما قتله التحالف الدويل يف عام، إضافة إىل نزوح عشرات اآلالف من مناط كانت آمنة 

نسبيا، مث حتوهلم إىل الجئني، لقد ازدادت األمور سوءاً بشكل كارثي بعد التدخل الروسي«.
 

http://www.sn4hr.org
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     اثنياً: امللخص التنفيذي: 

بلغت اهلجمات اليت يُزعم أهنا روسية منذ 30/ أيلول/ 2015 وحىت اتريخ 26/ تشرين األول/ 2015، ما اليقل عن 57 
هجمة، ومازالت التحقيقات جارية ومستمرة يف حوادث أخرى حصلت ضمن الفرتة نفسها، ويف حال التأكد منها سوف 

ندرجها يف التحديث القادم، تتوزع اهلجمات حبسب املناطق إىل:

ألف: مناطق ختضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 52 هجمة يف مناطق متفرقة ختضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة تتوزع إىل:

    •    44 هجمة استهدفت أهدافاً مدنية.
    •   8 هجمات استهدفت أهدافاً عسكرية.
تتوزع هذه اهلجمات على احملافظات كما يلي:

    •   إدلب: 21 
    •   حلب: 15

    •   محاة: 5 
    •   الالذقية: 3 
    •   محص: 8 

ابء: مناطق ختضع لسيطرة تنظيم داعش )ُيطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 5 هجمات على مناطق مدنية ختضع لسيطرة داعش.

تتوزع هذه اهلجمات على احملافظات كما يلي:
    •   حلب: 3

    •   محص: 2  

أي أنه يف مقابل 44 استهدافاً ملناطق مدنية خاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة هناك 5 استهدافات ملناطق ختضع لسيطرة 
داعش، أي أن مناطق املعارضة تعرضت لتسعة أضعاف استهداف مناطق داعش، وهذه سياسة قريبة ومتبعة بشكل منهجي 

لدى النظام السوري أيضاً، وقد رصدان ذلك يف تقريران النظام السوري أم تنظيم داعش.

تسببت هذه اهلجمات حبسب فريق توثيق الضحااي يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مبقتل 265 يتوزعون إىل: 
    •   254 مدنياً، بينهم 83 طفاًل و42 سيدة. 

    •   11 من مسلحي املعارضة.

وقد وردتنا أنباء عن سقوط عدد كبري من ضحااي املعارضة املسلحة يف جبل األكراد ابلالذقية ويف بعض مناطق ريف محاة، 
لكننا حىت اللحظة مل نتمكن من الوصول إىل حصيلة تلك احلوادث وأمساء وتفاصيل الضحااي، وابلتايل الميكننا إثباهتا، لكن 
بكل أتكيد فإن حصيلة الضحااي من مسلحي املعارضة أكرب من ذلك بكثري، لكنها لن تصل إىل مستوى حصيلة الضحااي 
املدنيني، ما جيعلنا نقول أنه على األقل 75 % من ضحااي القصف الروسي هم من املدنيني، وستتضح النسبة بشكل أكرب 

يف التقارير القادمة.

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/arabic/2015/10/19/5063/
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كما تسببت هذه اهلجمات ابستهداف عدة منشآت حيوية:
    •   املنشآت الطبية: 4

    •   املدارس: 2
    •   املساجد: 4

    •   ملجأ: 1
    •   األفران: 2 

    •   مؤسسات خدمية: 3
    •   منشآت صناعية: 1

اثلثاً: تفاصيل احلوادث اجلديدة: )احلوادث السابقة يف تقرير مشس الشعب السوري لن تشرق من موسكو(
يف هذا التقرير نوثق اهلجمات اليت يزعم أهنا روسية يف املدة الواقعة بني 6/ تشرين األول/ 2015 حىت 26/ تشرين األول/ 
2015، اليت بلغ عددها 33 هجمة، )إضافة إىل هجمة حصلت بتاريخ األحد 4/ تشرين األول/ 2015 على قرية يف ريف 

محاة مل نوردها يف التقرير السابق ألهنا كانت ماتزال قيد عمليات التحقق واملتابعة(.
 تتوزع اهلجمات حسب احملافظات: 

    •   إدلب: 13 
    •   حلب: 11

    •   محاة: 4 
    •   الالذقية: 2 
    •   محص: 2  

ألف: مناطق ختضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة:
- أهداف مدنية:

قرية عقريابت - محاة، األحد 4/ تشرين األول/ 2015
لبيع األغنام عند مدخل قرية عقريابت وعند مفرق ثالث  قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي 4 صواريخ استهدفت سوقاً 

قرى، هي احلانوتة وفخر والصاللية؛ تسبب القصف مبقتل 6 مدنيني بينهم طفل.
أمساء الضحااي:

الطفل زكراي ممدوح عناد اجلرو.
حسن األمحد. 

أيوب حسن األمحد. 
عز الدين علي الشيخ. 

فواز الغازي.
ضحية جمهولة اهلوية حىت اللحظة نتيجة تشوه اجلثة. 

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/arabic/2015/10/11/50412/
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حلب - مدينة عندان، الثالاثء 6/ تشرين األول/ 2015 
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي 4 صواريخ، ثالثة منها على أحياء سكنية يف مدينة عندان، ما أدى إىل مقتل 3 مدنيني، 

بينهم طفالن، والصاروخ الرابع استهدف حاجزاً اتبعاً ملا ُيسمى الشرطة احلارة التابعة لفصائل املعارضة املسلحة.
أمساء الضحااي:

عبد الرمحن حممد الصغري، 10 أعوام. 
حممد أمني الصغري، 46 عاماً.

أمحد عثمان حامدي، 17عاماً.

حلب – مدينة دارة عزة، األربعاء 7/ تشرين األول/ 2015   
قصفت قوات حبرية روسية صاروخني استهدفا مدينة دارة عزة، تسبب القصف مبقتل 4 مدنيني بينهم سيداتن وطفل.

السيد أبو عمار مدير مركز الدفاع املدين يف املدينة أفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بشهادته:

»كانت الساعة قرابة 6:50 صباحاً، هكذا شاهدهتا يف ساعة املركز، عندما مسعت صوت انفجارين قويني 
جداً، مل نسمع صواتً لتحليق طريان، توجهت مع الفريق إىل املوقع، كان الدمار كبرياً جداً لدرجة أنه أزال 
معامل املنطقة ابلكامل، ما يزيد عن 8 مباٍن سويت ابألرض، ومساحة الدمار جتاوزت 200م، كما احرتقت 

9 سيارات.
القصف استهدف وسط املدينة، على بعد 300م من السوق الشعيب إال أن املباين املهدمة ودائرة القصف 
 3 إخراج  واستطعنا  األنقاض  ورفع  ابحلفر  قمنا  مروعة،  جمزرة  أمام  لكنا  مبعظمها، وإال  كانت فارغة 

أشخاص كانوا على قيد احلياة، تويف أحدهم يف اليوم التايل متأثراً جبراحه.
مدينتنا خالية من التجمعات العسكرية سواء من اجليش احلر أو التنظيمات اإلسالمية، مجيعنا مدنيون ويوجد 

لدينا حمكمة وجهاز شرطة من أبناء املدينة نفسها«.

صورة تظهر خملفات الصواريخ الروسية اليت استهدفت مدينة دارة عزة يف 7/ تشرين األول/ 2015 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bXpXNGRjSDN4SDg/view
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مقاطع فيديو تصور خملفات الصواريخ الروسية اليت استهدفت مدينة دارة عزة حبلب يف 7/ تشرين األول/ 2015
مقطع فيديو يُظهر عملية انتشال الضحااي من حتت األنقاض.

أمساء الضحااي: 
معتز جنات.

لينا جنات الدعمة. 
الطفل طالل حممد ابزار. 

جويدة نصر ابزار.

إدلب - مدينة معرة النعمان، األربعاء 7/ تشرين األول/2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي 3 صواريخ حمملة بقنابل عنقودية على حي سكين مشال مدينة معرة النعمان؛ ما أدى إىل 

إصابة طفل ودمار بسيط يف املباين.
حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد بالل عمران وهو انشط إعالمي حملي من أبناء املدينة، أفادان بشهادته:

“مت القصف قرابة الساعة 3:30 عصراً على حي مدين سكين بصواريخ حمملة بذخائر عنقودية، ما أدى 
إىل إصابة طفل جبروح بسيطة، كما قال أن املنطقة ختضع لسيطرة اجليش احلر وفصائل إسالمية، أصبحنا 
منييز الطائرات الروسية من خالل طائرات االستطالع اليت غالباً ما حتلق قبيل القصف، يف مدينتنا ال تواجد 

لتنظيم داعش”.

 إدلب – قرية معصران األربعاء 7/ تشرين األول/2015 
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي 8 صواريخ استهدفت منازل سكنية يف مدخل قرية معصران، اثنان من الصواريخ كاان 

حمملني بذخائر عنقودية.

صورة تظهر خملفات الصواريخ الروسية اليت استهدفت مدينة دارة عزة يف 7/ تشرين األول/ 2015 

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=43&token=vYw1Z55nZLvkMrJK0FE9tlispLkHXXZi
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=42&token=voY1EMNxMPgo8JIYT0EU7MlACaSbnCDJ
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=46&token=EFS9CBcuJBxq5XtJ545dER6mWaXMmBBQ
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NWR3SGYxM3kxb1E/view?usp=sharing
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تسبب القصف مبقتل 6 مدنيني بينهم طفالن و3 سيدات.
صفوان أمحد عبد هللا العموري.

زينب علي احلمادي.
كوكب والدة يوسف الكوكب.

سيدة من قرية الرامي.
طه يوسف اليوسف )طفل(.

مسرية حسني اليوسف )طفلة عمرها 3 سنوات(.

معاذ الشامي انشط حملي من أبناء القرية، متكنا من احلديث معه وأفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بشهادته:

»قصفتنا الطائرات احلربية الروسية بـ 8 صواريخ على األقل، 6 منها يبدو أهنا من النوع الفراغي، واثنان كان 
داخلهما ذخائر عنقودية، استهدف القصف منازل مدنيني على أطراف القرية فيما انتشرت خملفات القصف 

على مساحة تتجاوز 50م.
توجهت إىل مكان القصف، وبدأت تصوير الدمار وجثث الضحااي، وأثناء ذلك مسعت صواتً  كان انجتاً عن 
انفجار أحد خملفات القصف العنقودي بيد أحد األهايل عندما حاول االقرتاب منها؛ ما أدى إىل إصابته يف 

صدره وقدمه.
لقد نتج عن القصف مقتل عائلة بكاملها، كان منهم أطفال عالقون حتت األنقاض، شاهدت جثة طفلة 

عمرها 3 سنوات كانت مشوهة وحمروقة بفعل القصف. من بني الضحااي سيدة أيضاً. 
ال وجود ملقرات عسكرية يف املنطقة املستهدفة وكذلك تنظيم داعش فهو يبعد عن القريةما اليقل عن 80 

كم، لكن الطائرات الروسية تستهدف املدنيني فحسب«.

فيديو يظهر الدمار الناتج عن قصف الطريان احلريب الروسي املزعوم بلدة معصران.

صور تزعم وجود خملفات ذخائر عنقودية ألقاها الطريان الروسي املزعوم على مدينة معرة النعمان يف 7/ تشرين األول/ 2015

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=gbkBZdDk0Fw
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RjEyN09NR3c0NUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0S1NDRDM4Sk9SQ1E/view
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إدلب - قرية اببيال، األربعاء 7/ تشرين األول/ 2015 
قصف طريان حريب يزعم أنه روسي الطريق الدويل بني حلب ودمشق عند مفرق قرية اببيال ابلقرب من معمل للمواد الغذائية، 

ما أدى إىل مقتل 9 مدنيني، بينهم 4 أطفال.
أمساء الضحااي: 

عمار إبراهيم حج إبراهيم. 
صالح مجعة الديري.

مدحي بن حسن درغام. 
شهيد طفل. 

جمهول اببيال. 
أب وأطفاله الثالثة كانوا يعربون الطريق الدويل قرب مفرق اببيال، مل نتمكن من احلصول على هوايهتم حىت اآلن.

السيد مصطفى غريب وهو انشط إعالمي حملي من أبناء القرية، متكنا من التحدث معه وأفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 
بشهادته:

»حدث القصف بطائرات روسية على بعد 7 كم من مدينة معرة النعمان عند مفرق اببيال على الطريق الدويل 
بني دمشق وحلب، توجهت إىل مكان القصف، شاهدت دماراً يف معمل للمخلل، هو معمل صغري بناؤه 
من حديد وسقفه من توتياء، وقد تضرر بشكل كبري وأصيب عدد من العمال واستشهد بعضهم، كما مسعت 

عن مقتل عائلة كاملة كانت تعرب الطريق الدويل حلظة القصف«.

إدلب - مدينة خان شيخون، اخلميس 8/ تشرين األول/ 2015
أنه  يُزعم  حريب  طريان  قصف  ظهراً   3:30 الساعة  قرابة 
روسي منطقة وادي العيون مشال غرب مدينة خان شيخون 
بثالثة صواريخ؛ ما تسبب مبقتل شخصني أحدمها سيدة، 

وإصابة 3 أشخاص.
بدا لنا أن املنطقة املستهدفة منطقة مدنية ال يوجد فيها أي 

مقر عسكري للمعارضة املسلحة أو لتنظيم داعش.
أمساء الضحااي: 

ليلى األسعد.
حممد أمحد الرورو.

إدلب - مدينة خان شيخون، الثالاثء 13/ تشرين األول/ 2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً مستهدفاً املنطقة الشمالية الغربية من مدينة خان شيخون ابلقرب من مبىن صوامع 

احلبوب؛ تسبب القصف مبقتل شخص يُدعى عبد الرمحن احلاج عبد هللا، وإصابة 3 آخرين.
أنس انشط إعالمي حملي يف املدينة حتدث إىل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بشهادته عن احلادثة:

صورة تظهر آاثر القصف الروسي املزعوم على بلدة خان شيخون 
يف 8/ تشرين األول/ 2015

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WFo4YzRVUzBTdWM/view
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»يف ذلك اليوم التقطت املراصد التابعة للجيش احلر ترددات ملكاملة بني طرفني كانت ابللغة الروسية، تبع ذلك 
مباشرة قصف للحي الشمايل، كانت الساعة قرابة 5:00 عصراً.

تسبب القصف ابستشهاد شاب انزح من مدينة لطمني وإصابة ثالثة آخرين، احلي املستهدف حي مدين 
ليس فيه أي مظاهر عسكرية، لكن مدينتنا حتت سيطرة اجليش احلر وليس فيها أي مقر أو مركز يتبع لتنظيم 

داعش«.  

إدلب - بلدة التمانعة، السبت 10/ تشرين األول/ 2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخني على منزل يؤوي عائلة من آل الشحنة شرق البلدة، تسبب القصف مبقتل 6 

مدنيني من عائلة واحدة؛ بينهم طفل وسيداتن، وإصابة 2 آخرين.
أمساء الضحااي: 
صالح الشحنة. 

هند حممد السوسي.
بدرية صالح الشحنة.
عبدو صالح الشحنة.
حممد صالح الشحنة.

الطفل أمحد صالح الشحنة.

عبد القادر البكري انشط إعالمي حملي حتدث إىل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:

»إن الطائرات الروسية حتلق على ارتفاع شاهق وال حتتاج خلفض ارتفاعها عند القصف، كما أن القوة التدمريية 
نلتقط  املرة استطعنا أن  السوري، وهذه  النظام  اليت يستخدمها  الصواريخ  ابملقارنة مع  للصواريخ كبرية جداً 
ترددات ملكاملة كانت ابللغة الروسية، بلدة التمانعة ختضع لسيطرة عدة فصائل وهي النصرة، وأجناد الشام، 
جند األقصى، فيلق الشام، أحرار الشام، لكن املنزل املستهدف واملنطقة احمليطة به منطقة مدنية ال وجود فيها 

ألي فصيل عسكري«.

أثناء إسعافهم ضحااي غارة روسية مزعومة على بلدة  الدفاع املدين  لعناصر  املزعوم  الروسي  الطريان  فيديو يظهر استهداف 
التمانعة إبدلب يف 10/ تشرين األول/ 2015

صورة تظهر أحد املصابني جراء قصف مزعوم للطريان الروسي.

إدلب - مدينة سراقب، األحد 11/ تشرين األول/ 2015 
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي 4 صواريخ على مربض لألغنام يف حي شابور يف املدينة، ما أدى إىل مقتل القطيع وإصابة 

الراعي.

صورة تظهر إسعاف الدفاع املدين ألحد املصابني.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=39&token=VWJex6FOcNqqLx7BhJLyvrqy48DJHJPs
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cjR4a0tSS1p5dG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0QXY2T2ZSeW8yNlk/view
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إدلب - بلدة عني الروز، الثالاثء 13/ تشرين األول/ 2015
قصف طريان حريب يزعم أنه روسي بلدة عني الروز ابلصواريخ مرتني خالل 7 ساعات، األوىل استهدفت مدرسة شرق البلدة 

تؤوي انزحني، واالستهداف الثاين كان حلي سكين مشال غريب البلدة.
فيديو يظهر املدرسة اليت قصفها الطريان احلريب الروسي يف عني الروز.

 

صورة تظهر دمار املدرسة جراء قصف الطريان احلريب الروسي املزعوم بلدة عني الروز.

صورة تظهر حفرة انجتة عن صاروخ أطلقه طريان حريب روسي على مربض الغنم.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/tYlgkDQKuI0
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0aEc3ZjlHM3N3LUk/view
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 حلب – بلدة حيان، الثالاثء 13/ تشرين األول/2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي بلدة حيان ابلصواريخ؛ ما أدى إىل مقتل 7 مدنيني، بينهم 5 أطفال وسيدة، كما تضررت 

جدران مسجد اإلمام الشافعي.
 1. حممد صبوح رستم، 55 عاماً.
 2. أنس حممد رستم، 17 عاماً.

 3. منصور حممد رستم، 9 أعوام.
 4. عادل حممد رستم، 12 عاماً.
 5. حممد عبدو رستم، 4 أعوام.

 6. راوية حممد منصور أوسو، 17 عاماً.
 7. خدجية ديبو رستم، 18 عاماً.

فيديو يظهر آاثر الدمار وعمليات انتشال اجلثث جراء القصف.

حلب - مدينة دارة عزة، الثالاثء 13/ تشرين األول/2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي أحياًء سكنية يف مدينة دارة عزة؛ 

ما أدى إىل مقتل 5 مدنيني، وتضرر عدد من املنازل.
أمساء الضحااي:

أمحد زقومو. 
كامل مصطو محص.

حممد عبد القادر عفاشة. 
عالء حممد ننة. 

أمحد حممد توفيق اجلمال. 

حلب – بلدة الزايرة، األربعاء 14/ تشرين األول/ 2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي بلدة الزايرة بصواريخ حمملة بذخائر عنقودية، ما أدى إىل مقتل مدين واحد يُدعى عبد 

هللا حالج.
مقطع فيديو يظهر خملفات القصف ابلصواريخ العنقودية ويظهر يف الفيديو أحد عناصر املعارضة املسلحة الذين قاموا جبمع 

املخلفات وتفكيكها.

بلدة كنصفرة – إدلب، األربعاء 14/ تشرين األول/ 2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي قمة تل بدران يف بلدة كنصفرة أبربعة صواريخ؛ تسببت أبضرار مادية يف خزاانت املياه اليت 

تُغذي املنطقة.
يقول عبد الرزاق خليل وهو انشط إعالمي حملي:

»إن الطائرات الروسية تقصف عشوائياً ودون وجود أهداف عسكرية فاملنطقة اليت استهدفتها يف املدينة خالية 
من املراكز العسكرية.

كان القصف قرابة الساعة 4:00 عصراً، لقد استطعنا متييز الطريان الروسي من خالل شكل الطائرات احلديثة 
املستعملة وكذلك حتليقها على شكل أسراب وليس بشكل فردي؛ تسبب القصف أبضرار يف خزاانت املياه 
ودمار يف غرفة أحد املزارعني دون إصاابت بشرية، بلديت ختضع لسيطرة فصائل أحرار الشام وجبهة النصرة إال 

أن هذه السيطرة ال تشمل وجود مقرات هلم داخل البلدة«.

الطريان  الدمار يف مدينة دارة عزة جراء قصف  صورة تظهر آاثر 
احلريب الروسي املزعوم 13/ تشرين األول/ 2015

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/mWsnwN7Gkt
https://youtu.be/u08BnReE5Go
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0YnFqNUdIMnJ6SEE/view
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حلب - بلدة احلاضر، اخلميس 15/ تشرين األول/2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً مستهدفاً مشفى البلدة امليداين؛ ما أدى إىل حدوث أضرار كبرية يف مبىن املشفى 

وخروجه عن اخلدمة.
مقطع فيديو مزعوم يظهر آاثر الدمار يف مشفى بلدة احلاضر نتيجة قصف الطريان احلريب الروسي املزعوم يف 15/ تشرين 

األول/ 2015

حلب - بلدة العيس، اخلميس 15/ تشرين األول/2015 
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً مستهدفاً مشفى البلدة امليداين؛ ما أدى إىل حدوث أضرار كبرية يف مبىن املشفى 

وخروجه عن اخلدمة.

قرية الغنطو – محص، اخلميس 15/ تشرين األول/ 2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً على مبىن سكين اختذته عائلة من آل عساف ملجًأ هلا، تسبب القصف مبقتل 

48 مدنياً، بينهم 33 طفاًل، و13 سيدة.

حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل السيد أبو راتب انشط إعالمي حملي من القرية، الذي أفاد بتفاصيل القصف:

»الطائرات الروسية مل تغادر مساءان ذلك اليوم منذ الصباح والغارات متواصلة، قرابة الساعة 9:00 صباحاً 
استهدفت طائرة حربية بصاروخ مبىن سكنياً مشال القرية، احتمى فيه عشرات األشخاص من القصف املتواصل 
علينا، العائالت املوجودة من آل عساف وهي أسرة أحد الثوار، ومل يكن يف املنزل سوى املدنيني من أطفال 

ونساء.
جبوار  اليت كانت  املاشية  بعض  إىل  إضافة  البناء  يف  من  مقتل كل  وسبب  االنفجار  شديد  الصاروخ كان 

املبىن،كما تسبب هبدم 5 منازل جماورة للمبىن املستهدف.
معظم الضحااي من أقرابئي وأوالد عمومي، كان بينهم ما يزيد عن 30 طفاًل، بينما العدد الكلي للضحااي 
جتاوز 46، 15 جثة فقط هي ما استطعنا استخراجه وبقيت معظم اجلثث حتت األنقاض، إن الصواريخ 

املستخدمة ذات قوة تدمريية كبرية جداً وهذا ما جعلنا منييز هذا القصف عن قصف قوات النظام.
ال وجود لتنظيم داعش يف الريف الشمايل حلمص، لكن أهداف الطريان الروسي عشوائية كالعادة«.

صور مزعومة تظهر آاثر الدمار جراء قصف الطريان احلريب الروسي لبلدة كنصفرة.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=44&token=lXwlMXCxR0RrAem4pc8Yv4xIysbdLNjW
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Si15ci0xZzBJd2c/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cWU4UFJHc1ktQXM/view
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فيديوهات تظهر آاثر الدمار وانتشال األشالء من بني األنقاض جراء قصف الطريان احلريب الروسي املزعوم قرية الغنطو حبمص 
يف 15/ تشرين األول/ 2015

قرية تري معلة – محص، اخلميس 15/ تشرين األول/ 2015 
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً ابلقرب من الفرن الوحيد املوجود يف القرية الواقع يف اجلهة الغربية منها؛ ما أدى 

إىل مقتل 24 شخصاً، يتوزعون إىل:
 - 23 مدنياً، بينهم طفالن.

 - شخص واحد من مسلحي املعارضة.

يقول فراس وهو أحد النشطاء اإلعالميني يف القرية:

»إن قريتنا تُعد من القرى اآلمنة، اليت جلأ إليها معظم سكان الريف الشمايل حلمص، حيث مت عقد اتفاق 
هدنة مع النظام، مت مبوجبها وضع حواجز للنظام على أطراف القرية بينما كان تواجد اجليش احلر يتلخص 
يف محاية أمن املنطقة، قرابة الساعة 5:30 صباحاً أغارت طائرات روسية على املنطقة واستهدفت فرن القرية 
الوحيد أثناء جتمع الناس أمامه للحصول على اخلبز، تسبب القصف مبجزرة كبرية راح ضحيتها على األقل 
30 شخصاً، مجيعهم مدنيون بينهم شخص واحد من اجليش احلر، هو قائد العمليات العسكرية يف املدينة، 
استمرت الطائرات بغاراهتا على املنطقة وتبع ذلك قصف من قوات النظام احمليطة ابلقرية، حاولت قوات النظام 

التقدم داخل القرية، واتبع بعدها الطريان املروحي التابع هلا إلقاء براميله على القرية.
ال نعرف سبب هذه اهلجمة العنيفة على الرغم من بعد القرية عن مراكز الثوار أو تنظيم داعش.

استطعنا متييز الضرابت الروسية من خالل لون الطائرات إضافة إىل حتليقها على ارتفاع شاهق، لقد استطعنا 
النظام تشتمهم عندما أصابوا موقعاً  الالسلكي، ومسعنا قوات  الروس من خالل  الطيارين  مساع مكاملة بني 

نظامياً عن طريق اخلطأ«.

إدلب - مدينة سراقب، اخلميس 15/ تشرين األول/2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخني على مبىن مؤسسة اإلحسان لإلغاثة والتنمية؛ ما أدى إىل دمار يف مبىن املؤسسة 

ومبىن الفرن اجملاور وإصابة اثنني من العاملني فيه.
السيد حسن وجيه مدير املكتب اإلعالمي يف مؤسسة اإلحسان أخرب الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عن األضرار اليت حلقت 

ابملؤسسة جراء القصف:

»قرابة الساعة الرابعة فجراً، حصل استهداف للمؤسسة من الطائرات الروسية بصاروخني تسببا يف دمار كبري 
يف الطابقني األرضي واألول، إضافة إىل دمار بسيط يف الطابق الثاين، أدى ذلك إىل تعطل مطحنة القمح 
وعطب عدد من اآلالت األخرى، يوجد جبوار املؤسسة فرن جماين لتوزيع اخلرب، تضرر أيضاً جراء القصف، 

وتعرض اثنان من العمال جلروح بسيطة.
إن مؤسسة اإلحسان مؤسسة مدنية تقدم املعوانت الغذائية واملالية والعينية للفقراء واحملتاجني يف ريف إدلب، 
كما تعمل على إنشاء مشاريع تنموية لتشغيل اليد العاملة وليس هلا عالقة ابلثوار أو العمل العسكري، مدينة 
سراقب ختضع لسيطرة اجليش احلر وفصيل أحرار الشام، لكن املؤسسة تقع على أطراف املدينة بعيدة عن 

التجمعات العسكرية اليت قد تكون هدفاً للقصف«.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=41&token=XPrd1G3xqurtconwTgibfwXljyFMzhXn
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=40&token=L0ukLcbfGgbpQWyzpsrba9h9QZObi1IT
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صور تظهر آاثر الدمار نتيجة قصف الطريان احلريب الروسي املزعوم على مؤسسة اإلحسان لإلغاثة والتنمية. 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bVhkbkVvdVN6cUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Z1NWN3V6OVlGRTQ/view
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حلب - بلدة كفر كرمني، اجلمعة 16/ تشرين األول/ 2015 
بينهم  11 مدنياً،  ما تسبب مبقتل  بلدة كفر كرمني،  أنه روسي صاروخني على منزل سكين يف  يُزعم  قصف طريان حريب 

سيداتن، و5 أطفال وجنني.
حممد أبو علي أحد عناصر الدفاع املدين يف مدينة األاترب توجه مع عدد من زمالئه إىل بلدة كفر كرمني عقب القصف الذي 

تعرضت له، أفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بروايته:

بلدة  له  تعرضت  بعد قصف  الداان  مركز  من  وأخرى  األاترب  مدينة  من  املدين  الدفاع  من  فرقة  »توجهت 
كفر كرمني، حيث أغارت طائرات روسية على املنطقة مستهدفة منازل سكنية؛ ما تسبب مبقتل سيدة و3 
أطفال، وجنني ال يتجاوز عمره األربعة أشهر، بقينا نعمل قرابة اخلمس ساعات يف انتشال الضحااي وإسعاف 

املصابني، من بني الضحااي أيضاً رجل من قرية دركوش وطفل من قرية إبني.
»زوجيت  وصرخ  الشهداء،  بني  زوجته  جثة  وجد  الضحااي  انتشال  يف  يساعدوننا  الذين كانوا  الرجال  أحد 

ماتت«، أثناء ممارسة العمل كنت خائفاً من أن يعاود الطريان الروسي غاراته علينا كما حيصل كل مرة«.
 

أمساء الضحااي: 
سجيع صاحل احلميد، 38 عاماً، بلدة دركوش.

مجيلة موسى الرمضان، 60 عاماً.
عبري مصطفى جواين، 35 عاماً.
مجيلة أمحد عبد هللا، 12 عاماً.

إميان عبد هللا عبد هللا، عامان ونصف.
ماراي عبد هللا عبد هللا، 5 أشهر.

عيوش حممد العلي، عامان.
ابن عبد هللا عبد هللا )جنني(، 5 أشهر.

ثالثة أشخاص جمهولو اهلوية.

آاثر الدمار جراء قصف الطريان احلريب الروسي املزعوم كفر كرمني حبلب يف 16/ تشرين األول/ 2015

صور تظهر آاثر الدمار يف آالت املطحنة نتيجة قصف الطريان احلريب الروسي املزعوم على مؤسسة اإلحسان لإلغاثة والتنمية. 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WFRwYk80cnFtVjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0d1pVaEdJVTVPRlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TlNlTjlrUGp0c28/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Wk8yUVBDcVNwZE0/view
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حلب - بلدة زيتان، اإلثنني 19/ تشرين األول/ 2015 
قصف طريان حريب يزعم أنه روسي بلدة زيتان يف ريف حلب اجلنويب ابلصواريخ، ما أدى إىل تضرر بناء املسجد الكبري.

مقطع فيديو يظهر آاثر الدمار يف املسجد الكبري ببلدة زيتان جراء قصف الطريان احلريب الروسي املزعوم.

حلب - بلدة دير مجال، الثالاثء 20/ تشرين األول/ 2015  
مبىن جملس حمافظة حلب وهو مؤسسة خدمية مدنية تُعىن أبمور  أنه روسي صاروخني مستهدفاً  يُزعم  قصف طريان حريب 

اإلغاثية، تسبب القصف أبضرار يف املبىن وإصابة عدد من العاملني فيه.

صور تظهر آاثر الدمار يف مبىن جملس حمافظة حلب.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=45&token=8s13F6Td2iycRDzcOiLvhKW3RfeK0lNY
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UDlfNXl2MmgwRjg/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0S3lGSVNUQktnRkU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZWdTbEVDTVBKQkk/view
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حلب - املنطقة بني بلديت بيانون وحيان، اخلميس 22/ تشرين األول/ 2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي املنطقة املمتدة بني بلديت بيانون وحيان بثالثة صواريخ حمملة بذخائر عنقودية؛  تسبب 

القصف حبدوث أضرار مادية بسيطة.
أنس البيانوين انشط إعالمي حملي أفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بشهادته حول احلادثة:

»تستخدم الطائرات الروسية نوعاً جديداً من األسلحة العنقودية عن طريق قصفها صاروخاً ينفجر يف اهلواء 
وتنطلق منه قنابل حمملة مبظالت، أخربين أحدهم أنه سالح عنقودي مضاد للدروع.

وحُتدث هذه املخلفات انفجارات ضخمة، مل ُيسفر القصف عن استشهاد أحد وهلل احلمد، لكنه تسبب 
إبصابة بعض السكان جبروح متفاوتة، توجه فريق الدفاع املدين يف املنطقة إلزالة املخلفات من األراضي الزراعية 

حلماية الفالحني«

صور تظهر خملفات القصف العنقودي على بلديت حيان وبيانون.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NndnREdrTnNNaEk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WVhIYVVQRWV6Ujg/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eUhBRVRqN2pqcUk/view
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صورة تظهر الذخائر العنقودية اليت يُعتقد أهنا مضادة للدروع.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OTRScDBTQ3ByT00/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dUQ3cU9wdmc4c0U/view


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 19

قرية الربقوم – حلب، اجلمعة 23/ تشرين األول/ 2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي قرية الربقوم يف ريف حلب اجلنويب؛ ما أدى إىل مقتل 6 مدنيني، بينهم 3 أطفال، وسيداتن.

عائشة اخلاثر، 40 عاماً.
فاطمة عبد العزيز بكار، 15 عاماً. 

عبد العزيز بكار، 40 عاماً. 
ايمسني املصطفى، 20 عاماً. 

نور املصطفى، 12 عاماً. 
مرمي املصطفى، 9 أعوام.

بلدة قنسرين – حلب، اجلمعة 23/ تشرين األول/ 2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ بلدة قنسرين بريف حلب اجلنويب واستهدف مدرسة قنسرين االبتدائية؛ ما أدى 

إىل دمار بنائها بشكل شبه كامل.

صور تظهر آاثر الدمار يف مدرسة قنسرين.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VEJ1eDNTOG41Sm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WkN6RUU2WmFNMVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0N1M1M2lsSzJDMms/view
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بلدة حيان – حلب، السبت 24/ تشرين األول/ 2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً حمماًل ابلذخائر العنقودية؛ ما أدى إىل مقتل مدنَيني اثنني مها حسني عادل أوسو، 

وحممد حيىي السراج، وإصابة 5 جرحى بينهم أحد عناصر الدفاع املدين.

يقول سامر أوسو أحد سكان بلدة حيان: »إن القصف حصل مساء، لكننا شاهدان السماء مضيئة من شدة 
االنفجارات وقوهتا، سقطت القنابل العنقودية بني منازلنا وحاولت فرق الدفاع املدين إزالة هذه املخلفات، 
لكن ذلك تسبب إبصابة أحد العناصر، ويُدعى يوسف عزوة بشظية يف ساقه، كما تسبب القصف مبقتل 

شخصني وإصابة 4 آخرين«.

صور تظهر خملفات القصف العنقودي على البلدة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZGdoSllOSmhuTWs/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RmN6aGR6cFhMSlk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MUlITkRoOHhJQW8/view
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قرية بينني – إدلب، اجلمعة 23/ تشرين األول/ 2015
أغار طريان حريب يُزعم أنه روسي 7 مرات على قرية بينني قصف خالهلا ما اليقل عن 8 صواريخ على املنطقة الشمالية الشرقية 

من القرية؛ ما أدى إىل مقتل شخصني مدنَيني أحدمها انشط إعالمي، وأصيب شخصان آخران. 
أمساء الضحااي: 

حممد عبد الرزاق احلرامي. 
وسيم العدل – انشط إعالمي. 

مقطع فيديو يظهر جثمان اإلعالمي وسيم العدل

إدلب – قرية الشيخ بركة، األحد 25/ تشرين األول/ 2015
الشرقي  احلي  على  صاروخاً  روسي  أنه  يُزعم  حريب  طريان   قصف 
)طفالن،  مدنيني   3 مبقتل  القصف  تسبب  بركة،  الشيخ  قرية  يف 

وسيدة(. 
أمساء الضحااي: 

فاطمة خالد اهلواين.
الطفل كامل حممد احمليميد. 
الطفل ساجد وليد احمليميد. 

اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  أفاد  القرية،  سكان  أحد  أمحد 
بشهادته على حادثة القصف:

»كنت على بعد 3كم عن مكان القصف، قرابة الساعة الثامنة من مساء يوم األحد عندما أغارت طائرة 
روسية بصاروخ فراغي على احلي الشرقي، وقد رأيتها بعيين قصفت من ارتفاع شاهق دون أن تقرتب من 
هدفها، عندما قصفت أضاءت السماء وكأننا يف النهار من شدة االنفجار، أصابت احلي السكين اخلايل من 
أي مقرات عسكرية، وخلفت دماراً يف احملالت التجارية واملنازل على مساحة 500م تقريباً بشكل دائري، 

أما عن الشهداء فقد قتلت سيدة وابنها وطفل.
مث أغارت الطائرة بعد قرابة 5 دقائق على بعد 250م من مكان الغارة األوىل بصاروخ فراغي أيضاً، وأحدث 

دماراً يف 7 حمالت على األقل، ال أعرف املربر من هذا القصف فالقرية مدنية ابلكامل«.

صورة تظهر طفاًل مبتور القدمني جراء قصف الطريان احلريب الروسي املزعوم قرية 
الشيخ بركة بريف إدلب يف 25/ تشرين األول/ 2015

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=34&token=JZcPltYWj99RkjtWVfoHlullMuexP0Ko
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TDdJVHFrUWZnZGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0Snc5RXNMQXdBWVE/view
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صورة تظهر جرحى جراء قصف الطريان احلريب الروسي املزعوم قرية الشيخ بركة بريف إدلب يف 25/ تشرين األول/ 2015
صورة تظهر طفالً جرحياً جراء قصف الطريان احلريب الروسي املزعوم قرية الشيخ بركة بريف إدلب يف 25/ تشرين األول/ 2015

محاة - مدينة كفر زيتا، يوم اإلثنني 26/ تشرين األول/ 2015
استهدف طريان حريب يُزعم أنه روسي مشفى كفر زيتا التخصصي، بصاروخني، ما أدى إىل إصابة 3 أشخاص وأضرار مادية 

يف بناء املشفى وبعض أقسامه.
حممد العبد هلل انشط إعالمي حملي من أبناء مدينة كفر زيتا أفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بشهادته على احلادثة:

»يوم اإلثنني قرابة الساعة 5:35 مساًء نبهتنا املراصد لوجود الطريان الروسي يف األجواء، أخذان احتياطاتنا، 
ورأينا طائرة على ارتفاع شاهق، بعدها مسعنا صوت الصاروخ منذ إطالقه، مث حدث انفجار هائل كان سببه 
إصابة اجلهة الشمالية الغربية للمشفى بصاروخ، وكنت بعيداً عن مكان الصاروخ قرابة 50م فقط، وقد أحدث 
الصاروخ حفرة يف الساتر الرتايب للمشفى ونتج عن االنفجار غمامة سوداء كبرية جداً، فيما سقط صاروخ 
آخر على بعد قرابة 100م إىل اجلنوب الشرقي من املشفى، أصيب 3 أشخاص من األهايل الذين كانوا يف 
مراجعة للمشفى، لكن األضرار املادية كانت كبرية جداً، حيث تدمرت أجزاء من اجلدران، إضافة إىل مستودع 

األدوية واملولدات، وأضرار يف أجهزة املخرب. 
يقع املشفى يف منطقة سكنية يف اجلهة الغربية من املدينة، واملنازل حوله مدمرة بنسبة 75 %، وال وجود ألية 
مقرات عسكرية يف املنطقة، معظم األهايل نزحوا عن املدينة منذ سنتني لكن مازال هناك مدنيني يف املدينة، 
واملشفى يُقدم هلم اخلدمات الطبية ويستقبل مجيع احلاالت: أطفال، نسائية، جراحة عامة، عظمية... اخل، 
ويكاد يكون املشفى الوحيد الذي يقدم خدمات صحية جمانية يف قرى ريف محاة الشمايل، ختضع منطقتنا 

لسيطرة اجليش احلر وال وجود لتنظيم داعش يف املدينة«.

صورة توضح تضرر أدوات املخرب يف مشفى كفر زيتا التخصصي، جراء قصف الطريان احلريب الروسي املزعوم له يف 26/ تشرين األول/ 2015

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Snc5RXNMQXdBWVE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Snc5RXNMQXdBWVE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0V3FrVkdDLVFpVGM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0V3FrVkdDLVFpVGM
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0a0xVMm9rbngwLUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MTUtVmF3bE9WcVE/view
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- أهداف عسكرية:
محاة - بلدة اللطامنة، اجلمعة 23/ تشرين األول/ 2015  

امليداين  اللطامنة  مشفى  روسي  أنه  يُزعم  حريب  طريان  قصف 
عن  املشفى وخروجه  مبىن  دمار كبري يف  إىل  أدى  ما  بصاروخني، 
اخلدمة، وقد تبني لنا أنه يتواجد على بعد قرابة 20 مرت من املشفى 
املسلحة، إضافة إىل مرآب يضم  املعارضة  مقر اتبع ألحد فصائل 
تسبب  اإلسعاف،  سيارة  جانب  إىل  العسكرية  اآلليات  بعض 
القصف مبقتل 7 أشخاص يتوزعون إىل مدين واحد هو فين ختدير 

يعمل يف املشفى، و6 من عناصر املعارضة املسلحة.

أجمد وهو طبيب يف املشفى امليداين أفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بشهادته: 

أنه مثة طريان روسي يف األجواء أوينا إىل املشفى وحتصنا به  الساعة 9:00 مساء عممت املراصد  »قرابة 
الدمار كبرياً جداً، حىت  الطائرات قصفت املشفى بصاروخني فراغيني، كان االنفجار هائاًل، وحجم  لكن 
الروسية،  اقتلعت من أماكنها، لقد استهدفوا املشفى أبعىت األسلحة  التهوية  أن األبواب والنوافذ وفتحات 
وأصيب معظم أفراد الكادر الطيب حيث أصيب فين التخدير إصابة دماغية بليغة وبقي على املنفسة وتويف 
متأثراً إبصابته يوم األربعاء 28 تشرين األول، كما أصيب الفين املخربي إصابة بليغة أدت إىل برت ساقيه، 
وأصيب الباقون برضوض بسيطة، واملشفى اآلن خارج اخلدمة فقد تضررت معظم األجهزة الطبية احلساسة 
كجهاز األشعة والتخدير واألبواب والنوافذ ومجيع اخلزن، إضافة إىل املستهلكات الطبية واألدوية، وتضررت 
منظومة اإلسعاف املؤلفة من سياريت إسعاف، كما تضرر املرآب الذي يبعد عن املشفى قرابة 10 – 15م 
بشكل كبري. إهنا املرة الثانية اليت تستهدف فيها الطائرات الروسية املشفى على الرغم من أنه ال وجود لتنظيم 
الدولة يف ريف محاة الشمايل، وحنن عبارة عن مشفى ميداين يقدم اخلدمات الطبية للمدنيني وأفراد اجليش 

احلر املوجودين يف ريف محاة«.

للمشفى  التابعة  اإلسعاف  منظومة  يف  الدمار  آاثر 
امليداين الثاين يف اللطامنة.

آاثر الدمار يف مشفى كفر زيتا التخصصي جراء قصف الطريان احلريب الروسي املزعوم له يف 26/ تشرين األول/ 2015

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bjQ1YzdMVnUwcGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0R3pleEpqblBtXzA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0QUhXZG10T3dINHc/view
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آاثر الدمار يف منظومة اإلسعاف التابعة للمشفى امليداين الثاين يف اللطامنة.

آاثر الدمار يف املشفى امليداين الثاين يف اللطامنة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dnFJcjZuMnhwWHc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0LWpIMmpLQ1k0c1k/view
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بلدة اللطامنة – محاة، 24/ تشرين األول/ 2015 
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي بصاروخ مرآابً اتبعاً ملشفى اللطامنة امليداين، ويبعد عنه قرابة 15م، وحبسب التحقيقات 
اليت أجريناها تبني لنا أن هذا املرآب استخدمه مسلحو املعارضة لوضع بعض اآلليات العسكرية إىل جانب سيارات اإلسعاف،  

تسبب القصف مبقتل أحد عناصر فصائل املعارضة املسلحة، وإصابة حارس املرآب.

الالذقية - بلدة مصيف سلمى، اجلمعة 9/ تشرين األول/ 2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي قلعة كفر دلبة يف بلدة مصيف سلمى مشال قمة النيب يونس، وهي منطقة عسكرية وتعترب 

خط جبهة بني القوات احلكومية وفصائل املعارضة املسلحة؛ تسبب القصف مبقتل 3 من مسلحي املعارضة.
أمساء الضحااي:

مهند عمريي.
عز الدين انصر.
موسى ابجيكو.

اتمر انشط إعالمي حملي أفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بشهادته:

»إن قصف الطريان الروسي يتميز مبرافقة طريان استطالع كثيف، واستهدافه خلطوط اجلبهة كون قصفه أدق 
من قصف قوات النظام، أما النظام فهو عادة ال يضرب خطوط التماس بل اخلطوط اخللفية للثوار، حصل 
القصف قرابة الساعة 12 ظهراً، مستهدفاً الفرقة الساحلية األوىل، ما أدى إىل مقتل 3 من الثوار، القصف 

حصل بصواريخ فراغية وأدى إىل دمار اخلنادق اخلاصة ابجليش احلر«.

    رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

خرق النظام الروسي بشكل ال يقبل التشكيك قرار جملس األمن رقم 2139، عرب عمليات القصف العشوائي، إضافة . 1
إىل انتهاك العديد من بنود القانون الدويل اإلنساين، مرتكبة العشرات من اجلرائم اليت ترقى إىل جرائم حرب، عرب عمليات 

القصف العشوائي عدمي التمييز وغري املتناسب يف حجم القوة املفرطة.
تؤكد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان على أن العديد من حوادث القصف كانت عبارة عن قصف عشوائي أو متعمد وقد . 2

استهدف أفراداً مدنيني عزل، وابلتايل فإن النظام الروسي انتهك أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان الذي حيمي احلق 
يف احلياة. إضافة إىل أهنا ارتكبت يف ظل نزاع مسلح غري دويل فهي ترقى إىل جرمية حرب، وقد توفرت فيها األركان كافة.

إن اهلجمات العشوائية اليت قام هبا النظام الروسي تعترب مبثابة انتهاك للقانون اإلنساين الدويل العريف، ذلك أن القوات . 3
احلكومية أطلقت قذائف على مناطق مأهولة ابلسكان ومل توجهها إىل هدف عسكري حمدد.

إن تلك اهلجمات، ال سيما عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية يف حدوث خسائر طالت أرواح املدنيني أو . 4
إحلاق إصاابت هبم أو يف إحلاق الضرر الكبري ابألعيان املدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً حتمل على االعتقاد أبن الضرر 

كان مفرطاً جداً إذا ما قورن ابلفائدة العسكرية املرجوة.

http://www.sn4hr.org
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التوصيات:
جيب على القوات الروسية احرتام القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل العريف، وابلتايل فإن النظام الروسي يتحمل • 

مسؤولية االنتهاكات اليت تقع منذ بدء اهلجمات، واليت مت رصد بعضها عرب هذا التقرير، وجيب أن تتحمل التبعات املرتتبة 
عن هذه االنتهاكات كافة.

إن عمليات القصف العشوائي الغري متناسب تعترب خرقاً واضحاً للقانون الدويل اإلنساين، وإن استهداف فصائل املعارضة • 
املسلحة اليت حتارب تنظيم داعش يشكل دعماً كبرياً هلذا التنظيم. 

ال بد من محاية املدنيني من توحش النظام السوري وامليليشيات املتطرفة املتحالفة معه، وفرض حظر جوي على الطائرات • 
اليت تلقي عشرات القنابل الربميلية يومياً، وذلك ابلتوازي مع محاية املدنيني يف سوراي من توحش تنظيم داعش.

شكر وعزاء
خالص العزاء لذوي الضحااي، وكل الشكر والتقدير لألهايل والنشطاء الذين سامهت إفاداهتم على حنو فعال يف التحقيقات.
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