قوات احللف السوري الروسي ترتكب
انتهاكات تشكل جرائم حرب يف ادلب
وما حوهلا واجملتمع الدويل يراقب
األمني العام لألمم املتحدة ال حيدد يف
بيانه من يقوم ابلقصف اجلوي للمراكز
الطبية واملدارس

األربعاء  8أاير 2019
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R190508
تأسست نهاية حزيران  ،2011غير حكومية،
الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
ً
ً
أساسيا
مصدرا
ُمستقلة ،اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

احملتوى:

أوالً :مقدمة ومنهجية

اثنياً :منطقة خفض التصعيد الرابعة تعيش كارثة إنسانية

اثلثاً :حصيلة أبرز االنتهاكات على منطقة خفض التصعيد وفقا لقاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان

رابعاً :أبرز حوادث االنتهاكات يف منطقة خفض التصعيد الرابعة

خامساً :التوصيف القانوين والتوصيات

أوالً :مقدمة ومنهجية:

منــذ دخــول اتفــاق خفــض التَّصعيــد حيِّــز التَّنفيــذ يف أاير 2017 /شـ َّـكلت منطقــة خفــض التَّصعيــد الرابعــة (حمافظــة إدلــب

وأجـزاء مــن حمافظــات محــاة وحلــب والالذقيــة) مســرحاً حلمــات عســكرية عنيفــة شـنَّتها قـوات احللــف الســوري الروســي اإليـراين،

كمــا كبـراً مــن تفاصيلهــا ومــا جنـ َـم عنهــا مــن انتهــاكات يف تقاريــر عــدة ،وقــد عــادت قـوات احللــف الســوري الروســي
وقــد وثقنــا َّ

اإليـراين مــع بدايــة عــام  2018إىل تكـرار خــرق االتفــاق ،ومتكنَّــت إثـ َـر ذلــك مــن الســيطرة علــى مســاحات شاســعة مــن ريــف

محــاة الشــرقي وريفــي إدلــب اجلنــويب والشــرقي ،وريــف حلــب اجلنــويب ،وبعــد اهنيــار االتفــاق يف مناطــق الغوطــة الشــرقية واملنطقــة
اجلنوبيــة وريــف محــص الشــمايل بســبب التدخــل الكثيــف للقـوات والطائـرات الروســية ،ونقـ ِ
ـض مجيــع االتفاقــات الثنائيــة ،مت هتجــر
معظــم أهــايل هــذه املناطــق إىل منطقــة إدلــب ومــا حوهلــا ،وشــعر ســكان املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري يف مشــال
ســوراي َّ
أن قـوات احللــف الســوري الروســي اإليـراين ســوف يشـ ُّـن هجمــات ضدهــم وينفــذ ســيناريو مشــابه لتلــك املناطــق.
يف  /17أيلــول 2018 /دخــل اتفــاق سوتشــي حيِّـَـز التنفيــذ ،الــذي شــكل خمرجـاً للحفــاظ علــى منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة
ـهم يف وقــف تنفيــذ ق ـوات النظــام الســوري هجمــات جويــة ،إال َّ
أن
واألخــرة وقــد جنــح مرحلي ـاً يف خفــض كثافــة القصــف وأسـ َ

اهلجمــات األرضيــة مل تتوقــف واســتمرت رامجــات الصواريــخ التابعــة لق ـوات النظــام الســوري يف شـ ِّـن هجماهتــا الصاروخيــة علــى
توســعت قوات النظام الســوري يف اســتخدام
قرى وبلدات ريف محاة الشــمايل وريف إدلب اجلنويب احملاذية خلطوط التماس ،مث َّ

ســاح اجلــو والذخائــر العنقوديــة بشــكل منهجــي وواســع النطــاق.
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منــذ أيلــول 2018 /حــى حلظــة إعــداد هــذا التقريــر شــهدت منطقــة إدلــب تصعيــداً عســكرايً متكــرراً تناولتــه الشــبكة الســورية

حلقــوق اإلنســان يف تقاريــر عــدة ،وتس ـبَّبت هــذه احلمــات العســكرية الــي ش ـنَّتها ق ـوات احللــف الســوري الروســي يف مقتــل

مــا ال يقــل عــن  544مدني ـاً ،بينهــم  163طف ـاً و 105ســيدة (أنثــى ابلغــة) ،وتش ـريد قرابــة  900ألــف مــدين ،نــزح مئــات

ـر مــرة .وتدهــور الوضــع املعيشــي لقرابــة قرابــة  4.7مليــون شــخص يف مســاحة تبلــغ قرابــة  6800كيلــو مــر
اآلالف منهــم غـ َ

مربــع ،هــي مســاحة منطقــة خفــض التصعيــد األخــرة؛ مــا يعــي كثافــة ســكانية تُقــدَّر ب ـ  691نســمة لــكل كيلــو مــر مربــع واحــد،
وهــي نســبة مرتفعــة جــداً ،يعيــش قســم كبــر مــن هــؤالء علــى املعــوانت؛ يف ظـ ِّـل انتشــار الفقــر والبطالــة وتوقُّــف عــدد كبــر مــن

املنظمــات الدوليــة عــن العمــل بعــد أن ســيطرت هيئــة حتريــر الشــام املتشــددة علــى مناطــق واســعة مــن حمافظــة إدلــب؛ األمــر الــذي
زاد مــن صعوبــة وتعقيــد أوضــاع املشــردين والســكان احملليــن ،وال تكــرث هيئــة حتريــر الشــام هبــذه التَّداعيــات ،وال تتمكــن مــن سـ ِّد

هــذه الثغـرات ،بــل تســتخدم معظــم مواردهــا يف القطــاع العســكري واألمــي ،ومــع تصاعــد اهلجمــات العســكرية للقـوات الروســية
والســورية ،أصبــح املدنيــون يف حالــة غايــة يف الســوء يف ظـ ِّـل عــدم وجــود خميمــات ،وعــدم متكنِّهــم مــن اللجــوء خــارج ســوراي بعيــداً
عــن ســيطرة هيئــة حتريــر الشــام.

يف  /26نيســان 2019 /وابلتزامــن مــع انعقــاد اجلولــة  12ملؤمتــر أســتاان يف العاصمــة الكازخيــة نــور ســلطان (أســتاان) يف - 25
 /27نيســان بــدأت قـوات احللــف الســوري الروســي بتصعيــد عســكري غــر مســبوق مشــل تنفيــذ هجمــات جويــة وأرضيــة بشــكل
مكثــف ،ويبــدو لنــا مــن خــال عمليــات الرصــد واملقارنــة مــع تقاريـران وبيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان الســابقة أن هــذه
احلملــة العســكرية هــي األعنــف منــذ دخــول اتفــاق سوتشــي حيِّــز التنفيــذ يف  /17أيلــول 2018 /وهــي ابلتــايل األس ـوأ علــى

الصعيــد اإلنســاين مــن حيــث حصيلــة الضحــااي وموجــات النــزوح الــي نتجــت عنهــا واألســلحة الــي اســتخدمها النظــام الســوري،
َّ

حــى إن نقــاط املراقبــة الرتكيــة الــي مت تثبيتهــا وفــق اتفــاق سوتشــي مل تســلم مــن عمليــات االســتهداف ،فقــد أخــران نشــطاء حمليــون
عــدة عــن تعـُّـرض نقطــة املراقبــة العاشــرة يف “شــر مغــار” بريــف محــاة الشــمايل لقصــف مدفعــي.
يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“صحيــح أن الــدول الــي عقــدت االتفاقيــات الثنائيــة أو الثالثيــة تتحمــل مســؤولية تثبيــت وقــف إطــاق النــار وعــدم
ارتــكاب انتهــاكات لالتفاقيــات ،لكــن هــذه االتفاقيــات جيــب أن ال تُنســينا أن هنــاك قانــوانً للحــرب ،وهــو األهــم،
أن االنتهــاكات الــي ترتكــب حاليـاً تُشــكل يف كثــر منهــا جرائــم حــربَّ ،
وهــو األصــل ،و َّ
وإن مســؤولية حماربــة جرائــم

احلــرب حبســب اتفاقيــات جنيــف األربعــة تقــع علــى مجيــع الــدول الــي صادقــت عليهــا ،وجيــب عليهــا التَّحــرك لوقــف
جرائــم احلــرب واجلرائــم ضـ َّـد اإلنســانية يف ســورايَّ ،
وإن عــدم حتــرك جملــس األمــن الــذي فشــل يف ســوراي ،ال يُعفــي

دول العــامل مــن محايــة القانــون الــدويل ومنــع تكـرار ارتــكاب جرائــم احلــرب واجلرائــم ضـ َّـد اإلنســانية”
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منهجية:
يُسـلِّط هــذا التقريــر الضــوء علــى منطقــة خفــض التَّصعيــد الرابعــة واألخــرة (املؤلفــة مــن حمافظــة إدلــب وأجـزاء مــن حمافظــات محــاة
وحلــب والالذقيــة) ويســتعرض حصيلــة أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان إثـ َـر تصعيــد قـوات احللــف الســوري الروســي العســكري
علــى املنطقــة منــذ  /26نيســان 2019 /حــى  /7أاير.2019 /

وقــد اعتمــدان علــى ابحثــن ميدانيــن عاملــن لدينــا ،حيــث قمنــا أبخــذ شــهادات مباشــرة مــن انجــن أو مــن أقـرابء لضحــااي أو
عمــال إغاثــة ونشــطاء إعالميــن ،ذلــك ابالعتمــاد علــى شــبكة العالقــات الواســعة الــي منتلكهــا مــن خــال عملنــا املســتمر منــذ
مثـ ِ
ـان ســنوات.
تعمــل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى توثيــق االنتهــاكات بشــكل يومــي ،وتُعتــر جرميــة القتــل اجلرميــة األعظــم ،وتُشـ ِّكل
ِ
ـجل هــذا التقريــر حصيلــة الضحــااي
ابلتــايل مؤشـراً أساســياً لتقييــم أثــر االتفاقــات ،وكذلــك اســتهداف املراكــز احليويــة املدنيَّــة .ويُسـ ّ
املدنيــن فقــط ،وتوزُّعهــا تبعـاً للمــكان الــذي قتلـوا فيــه وليــس تبعـاً للمحافظــة الــي ينتمــون إليهــا .نرجــو االطــاع علــى املنهجيــة
املتَّبعــة مــن قبــل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف توثيــق الضحــااي.1
حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــورة والصــور الــي نُشــرت عــر اإلنرتنــت ،أو الــي أرســلها لنــا نشــطاء حمليــون
عــر الربيــد اإللكــروين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي ،وأظهــرت مقاطــع مصــورة بثَّهــا انشــطون موقــع
ـث الضحــااي واملصابــن وحجــم الدمــار الكبــر الــذي تسـبَّبت بــه اهلجمــات.
اهلجمــات وجثـ َ

وحنتفظ بنسـ ٍـخ من مجيع مقاطع الفيديو والصور املذكورة يف هذا التَّقرير ضمن قاعدة بياانت إلكرتونية سـرية ،ونسـ ٍـخ احتياطية
علــى أقـر ٍ
اص صلبــة ،وابلرغــم مــن ذلــك ال َّ
ندعــي أننــا قُمنــا بتوثيــق احلــاالت كافــة ،ذلــك يف ظـ ِّـل احلظــر واملالحقــة مــن قبــل قـوات
النظام الســوري وبعض اجملموعات املســلحة األخرى.

ورد يف هــذا التقريــر ُيثِّــل احلـ َّـد األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل ،كمــا ال يشــمل
مــا َ
ـاد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.
احلديـ ُ
ـث األبعـ َ

1

"منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان" ،الشبكة السورية حلقوق اإلنسان> > http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf<< ،
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اثنياً :منطقة خفض التَّصعيد الرابعة تعيش كارثة إنسانية:

بــدأت قـوات احللــف الســوري الروســي تصعيدهــا العســكري علــى املنطقــة يف  /26نيســان 2019 /وحتديــداً علــى بلــدات ريــف

محــاة الشــمايل أوالً ،مث امتـ َّـد إىل بلــدات ريــف محــاة الغــريب -املنطقــة املمتــدة مــن أطـراف جبــل الزاويــة إىل قلعــة املضيــق مبــا فيهــا
قــرى ســهل الغــاب وجبــل شحشــبو.-

لعل التصعيد األخطر كان يف  /30نيسان بعد استخدام قوات النظام السوري سالح الرباميل املتفجرة ألول مرة منذ دخول
و َّ
اتفــاق سوتشــي حيِّـَـز التَّنفيــذ ،حيــث تُشــر ســجالتنا إىل َّ
أن آخــر اســتخدام للرباميــل املتفجــرة كان بتاريــخ  /10أيلــول2018 /

يف بلــدة اللطامنــة ومدينــة كفــر زيتــا وقريــي البويضــة واللحــااي يف ريــف محــاة الشــمايل ،وقريــة اهلبيــط يف ريــف إدلــب اجلنــويب ،وغالبـاً
ممــا رصــدانه يف مناطــق أخــرى فـ َّ
ـإن النظــام الســوري يعمــد إىل اســتخدام الرباميــل املتفجــرة وغريهــا مــن الذخائــر املرجتلــة عدميــة
التمييــز ويســتهدف هبــا التَّجمعــات الســكنية وحيقــق دمــاراً كبـراً يف البــى التحتيــة ،وغالبـاً مــا تنــدرج اهلجمــات ابلرباميــل املتفجــرة

يف ســياق عمليــات تقــدم عســكري قريــب األجــل.

صعــدت قـوات احللــف الســوري الروســي علــى حنــو متزايــد مــن هجماهتــا
ابلتزامــن مــع اســتخدام النظــام الســوري الرباميــل املتفجــرة َّ

اجلويــة علــى مدينــة كفــر زيتــا وبلــدة كفــر نبــودة يف ريــف محــاة الشــمايل ،وبلــدات وقــرى اهلبيــط وترمــا ،وأرينبــة ،ومعــرة حرمــة،
وحيــش ،وكفــر ســجنة ،وعابديــن ،والنقــر يف ريــف إدلــب اجلنــويب؛ وتسـبَّبت ذلــك يف حركــة نــزوح كبــرة ابجتــاه مشــال إدلــب.
توســعت اهلجمــات اجلويــة لتشــمل قــرى وبلــدات جبــل الزاويــة كافــة مــن املــوزرة إىل عــن الروز وأرنبــا ،وكنصفــرة،
يف  /2أاير َّ

وإبلــن ،وابديتــا ،وإحســم ،ومرعيــان ،وشــنان ،وفركيــا ،وأطـراف بينــن ،وديــر ســنبل ،وحــاس ،وكفــر نبــل يف ريــف إدلــب اجلنــويب.
يف  /5أاير مشــل التصعيــد الروســي الســوري قــرى يف ريــف حمافظــة حلــب ألول مــرة منــذ دخــول اتفــاق سوتشــي حيِّـ َـز التنفيــذ

ُمتســبباً يف مقتــل مدنيــن وتضــرر مراكــز حيويــة مدنيَّــة.

يف  /6أاير أفــادان انشــطون أبن قـوات النظــام الســوري قــد ح ّققــت تقدمـاً عســكرايً علــى جبهــي اجلنابــرة وتــل عثمــان يف ريــف

محــاة الشــمايل.

ـجلنا  1068غــارة جويــة لق ـوات احللــف الســوري الروســي علــى منطقــة خفــض التصعيــد،
منــذ  /26نيســان حــى  /7أاير سـ َّ
ـجلنا ما ال يقل عن
 496منها نفَّذها ســاح اجلو التابع لقوات النظام الســوري ،و 572نفَّذها ســاح اجلو الروســي .وقد سـ َّ

 132هجومـاً أرضيـاً مــن قبــل قـوات النظــام الســوري علــى منطقــة خفــض التَّصعيــد الرابعــة علــى الرغــم مــن االخنفــاض النســي يف

عــدد اهلجمــات األرضيــة لتلــك القـوات.
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وعــادة مــا يلجــأ النظــام الســوري يف إطــار هجماتــه العســكرية إىل اســتهدف املنشــآت الطبيــة بشــكل مــدروس؛ مــا يســاهم يف
إعاقــة تقــدمي اخلدمــات الطبيــة وزايدة العجــز يف إســعاف املصابــن ،ويف هــذه احلملــة عمــدت ق ـوات احللــف الســوري الروســي
إىل اســتهداف املنشــآت الطبيــة واملــدارس علــى حنــو متكــرر ،كمشــفى اللطامنــة اجلراحــي يف ريــف محــاة الشــمايل ،الــذي تعــرض
هلجومــن مــن قبــل الق ـوات الروســية ،والوحــدة اجلراحيــة يف مدينــة كفــر زيتــا بريــف محــاة الشــمايل الــي تعرضــت هلجومــن أيض ـاً
أحدمهــا علــى يــد قـوات النظــام الســوري ،واآلخــر علــى يــد القـوات الروســية.
ـجلنا العديــد مــن اهلجمــات الــي اســتهدفت
حــى النازحــون املشــردون مل يســلموا مــن عمليــات القصــف واالســتهداف ،فقــد سـ َّ

مدنيــن فاريــن مــن العمليــات العســكرية ،حيــث عمــدت قـوات النظــام الســوري إىل اســتهداف ســيارات تُقـ ُّـل انزحــن مدنيــن كمــا

ش ـنَّت العديــد مــن اهلجمــات اســتهدفت هبــا خميماهتــم البدائيــة الــي اســتقروا فيهــا ،وتس ـبَّبت تلــك اهلجمــات يف وقــوع ضحــااي
ومصابــن مــن املدنيــن.

تسـبَّبت الغــارات اجلويــة وعمليــات القصــف املدفعــي الــي نفَّذهتــا قـوات احللــف الســوري الروســي يف موجــة نــزوح كبــرة مــن ريفــي
محــاة الشــمايل والغــريب – مشلــت قرابــة  % 90مــن أهــايل املنطقــة -ابجتــاه منطقــة املخيمــات يف ديــر حســان وأطمــة بريــف إدلــب
الشــمايل ،ومنطقــة أرمنــاز وكفــر ختــارمي يف ريــف إدلــب الغــريب ،وريــف مدينــة إدلــب ،ومــع تصاعــد العنــف وامتــداده إىل بلــدات
ريــف إدلــب اجلنــويب نــزح أهــايل هــذه املنطقــة إىل ريــف إدلــب الشــمايل .وتُشــر التقديـرات إىل نــزوح قرابــة  130ألــف نســمة منــذ
 /26نيســان ،جلُّهــم نــزح إىل أقــارب هلــم أو إىل مناطــق نزحـوا إليهــا ســابقاً يف خميمــات أطمــة بريــف إدلــب الشــمايل ،أو مناطــق

ديــر حســان وســرمدا ،وكفــر ختــارمي ،وحــارم وأرمنــاز .يُعــاين آالف النازحــن مــن افتقارهــم للمــأوى ويفرتشــون احلقــول الزراعيــة يف
ظـ ِّـل ضعــف اســتجابة املنظمــات ملتطلباهتــم.

انزحــون يفرتشــون األراضــي الزراعيــة قــرب خميمــات أطمــة يف ريــف إدلــب الشــمايل إثــر احلملــة العســكرية لقـوات احللــف الســوري
الروســي علــى ريفــي محــاة الشــمايل والغــريب وريــف إدلــب اجلنــويب –  /5أاير2019 /
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َّ
إن اس ـراتيجية االســتهداف املــدروس واملبــي علــى معلومــات اســتخباراتية للمشــايف ومراكــز اإلي ـواء ،هــي تكتيــك اتَّبعــه النظــام
ـجعه علــى ذلــك صمــت اجملتمــع الــدويل ،والنـزاع الســوري هــو أكثــر
الســوري علــى مــدى ســنوات عــدة ،ويف عشـرات املناطــق ،وشـ َّ
ن ـزاع يتــم فيــه اســتهداف املشــايف واملراكــز الطبيــة علــى هــذا النَّحــو ،ويهــدف إىل نشــر اإلرهــاب والرعــب يف اجملتمــع ،ويدفعهــم
للنــزوح الكثيــف ،وهــذا يعــرض النازحــن ملخاطــر التلــوث والعــدوى؛ مــا يتسـبَّب يف حــاالت وفيــات وانتشــار كثيــف لألمـراض،
وغــرض النظــام الســوري هــو إيقــاع أكــر قــدر ممكــن مــن األذى واإلهــاك.

اثلث ـاً :حصيلــة أبــرز االنتهــاكات يف منطقــة خفــض التَّصعيــد وفق ـاً لقاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية
حلقــوق اإلنســان:

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل مــا ال يقــل عــن  108مدني ـاً ،بينهــم  26طف ـاً ،و 24ســيدة (أنثــى ابلغــة)،

توزعــت علــى النحــو التــايل:
و 3جمــازر يف منطقــة خفــض التَّصعيــد الرابعــة منــذ  /26نيســان 2019 /حــى  /7أايرَّ .2019 /
 قوات النظام السوري 71 :مدنياً ،بينهم  12طفالً و 18سيدة ،توزعوا على النحو التايل:حمافظة إدلب 52 :بينهم  9طفالً و 14سيدة
حمافظة حلب4 :

حمافظة محاة 15 :بينهم  3طفالً و 4سيدة

 القوات الروسية 37 :بينهم  14طفالً و 6سيدة ،و 3جمازر يف حمافظة محاة .توزعوا على النحو التايل:حمافظة إدلب 18 :مدنياً ،بينهم  13طفالً و 3سيدة
حمافظة محاة 19 :مدنياً ،بينهم  1طفالً و 3سيدة

كمــا تسـبَّبت هجمــات قـوات احللــف الســوري الروســي يف مــا ال يقــل عــن  82حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيَّــة ،مــن

توزعــت هــذه
بينهــا  11علــى أماكــن عبــادة ،و 28علــى مــدارس ،و 18علــى منشــآت طبيــة ،و 9علــى مراكــز للدفــاع املــدينَّ ،

احلـوادث علــى النحــو التــايل:
 قـوات النظــام الســوري 42 :حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة ،مــن بينهــا  7علــى أماكــن عبــادة ،و 15علــى مــدارس،و 8علــى منشــآت طبيــة ،و 6علــى مراكــز للدفــاع املــدين توزعــت علــى النحــو التــايل:
حمافظة إدلب32 :
حمافظة حلب3 :
حمافظة محاة7 :
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 القـوات الروســية 40 :حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيَّــة ،مــن بينهــا  4علــى أماكــن عبــادة ،و 13علــى مــدارس ،و10علــى منشــآت طبيــة ،و 3علــى مراكــز للدفــاع املــدين توزعــت علــى النحــو التــايل:
حمافظة إدلب17 :
حمافظة محاة23 :
كما وثَّقنا تنفيذ القوات الروسية هجمة واحدة بذخائر عنقودية على قرية اجلماسة يف ريف حمافظة محاة الغريب يف  /3أاير.
ـجلنا إلقــاء ســاح اجلــو التابــع لقـوات النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن  188برميـاً متفجـراً يف املــدة ذاهتــا ،توزعــت حســب
وسـ َّ
احملافظــات علــى النحــو التــايل:
إدلب112 :
محاة76 :

وجيب التأكيد على َّ
أن أغلب اهلجمات متَّت عرب ســاح اجلو ،الطريان املروحي واثبت اجلناح ،وهذا الســاح ال ميتلكه ســوى

النظامــن الســوري والروســي ،وعلــى الرغــم مــن ذلــك خــا بيــان املتحــدث ابســم األمــن العــام الصــادر يف  /6أاير مــن اإلشــارة
إىل حتديــد املســؤول عــن اهلجمــات اجلويــة علــى املشــايف واملــدارس ،وهــذا تسـبَّب يف أمل للمدافعــن عــن حقــوق اإلنســان ،ويُرســل

رســالة خاطئــة إىل الضحــااي عــن حالــة مــن العجــز يف جمــرد حتديــد هويــة مرتكــب واضــح لالنتهــاكات ،ورمبــا يشــجع مرتكــب
االنتهاك النظام الســوري والروســي على االســتمرار وارتكاب املزيد من عمليات القتل والقصف العشـوائي ،واســتهداف املشــايف
واملــدارس ،وهــذا مــا حصــل فعـاً.

رابعاً :أبرز حوادث االنتهاكات يف منطقة خفض التصعيد الرابعة:
أوالً :أبرز حوادث القتل خارج إطار القانون:

اجلمعــة  /26نيســان 2019 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة شــرق قريــة العمقيــة يف منطقــة ســهل
الغــاب بريــف حمافظــة محــاة الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل مخســة مدنيــن دفعــة واحــدة .ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل
يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
اإلثنــن  /29نيســان 2019 /قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقـوات النظــام الســوري جتمعـاً خليــام انزحــن قــرب نقطــة املراقبــة الرتكيــة يف
قريــة شــر املغــار يف جبــل شحشــبو بريــف حمافظــة محــاة الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل مدنيــن اثنــن ،أحدمهــا طفــل .ختضــع القريــة
لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
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األربعــاء  /1أاير 2019 /شـ َّـن طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري غــارًة ابلرشاشــات قــرب ســيارات تُقـ ُّـل انزحــن

-متجهــن مــن ريــف حمافظــة محــاة إىل مناطــق أكثــر أمن ـاً علــى احلــدود الســورية الرتكيــة مشــال حمافظــة إدلــب -يف أثنــاء مرورهــم

علــى الطريــق العــام شــرق قريــة عابديــن بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل أربعــة مدنيــن معظمهــم مــن عائلــة واحــدة،

بينهــم طفــل واحــد ،وســيدة واحــدة .ختضــع املنطقــة املســتهدفة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر
الشــام وقــت احلادثــة.
فجــر اخلميــس  /2أاير 2019 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ مدجنــة تــؤوي انزحــن شــرق قريــة
كنصفــرة يف جبــل الزاويــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل طفلــن اثنــن ووالديهمــا ،وإصابــة شــقيقتهما جبـراح.
ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

طفل ضحية جراء هجوم جوي للقوات الروسية على قرية كنصفرة /إدلب يف  /2أاير2019 /

األحــد  /5أاير 2019 /ألقــى الط ـران املروحــي التابــع لق ـوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى قريــة أرينبــة بريــف
حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل أربعــة مدنيــن معظمهــم مــن عائلــة واحــدة ،بينهــم طفلــة واحــدة ،وســيدة واحــدة .ختضــع
القريــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
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اإلثنــن  /6أاير 2019 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لق ـوات النظــام الســوري صاروخــن علــى مركــز الزربــة الصحــي يف
منطقــة الزربــة بريــف حمافظــة حلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل مدنيــن اثنــن كاان أمــام املركــز ،إضافــة إىل دمــار جزئــي يف بنــاء
املركــز .ختضــع املنطقــة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
اثنياً :أبرز حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنيَّة:
األحــد  /28نيســان 2019 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة اســتهدفت بشــكل مباشــر مشــفى
اللطامنــة اجلراحــي –املنشــأ داخــل مغــارة حمصنــة حتــت األرض -يف بلــدة اللطامنــة بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى
إىل إصابة جتهيزات أقســام عدة يف املشــفى ومرآب الســيارات وســيارة إســعاف اتبعة للمشــفى أبضرار مادية متوســطة ،وخروجه
عــن اخلدمــة ،نشــر إىل أن املشــفى قــد تعــرض لقصــف مــن الق ـوات ذاهتــا يف اليــوم الســابق .ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف
املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
فجــر األحــد  /28نيســان 2019 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى احلــي الشــمايل يف بلــدة
قلعــة املضيــق بريــف حمافظــة محــاة الغــريب ،ســقطت الصواريــخ يف حميــط جتمــع يضـ ُّـم مراكــز حيويــة عــدة هــي مدرســة ف ـواز حــاج

حســن االبتدائيــة ،ومدرســة أكــرم علــي األمحــد اإلعداديــة واثنويــة أكــرم علــي األمحــد ،ومشــفى  111التخصصــي للنســائية
واألطفــال املنشــأ يف الطابــق األرضــي مــن الثانويــة ،ويقابلهــم مبــى مديريــة الرتبيــة “احلــرة” حبمــاة التابعــة لالئتــاف الوطــي لقــوى
الثــورة واملعارضــة الســورية ،تسـبَّب القصــف بدمــار جزئــي يف مبــى مديريــة الرتبيــة وإصابــة أبنيــة املــدارس ومعــدات املشــفى أبضـرار

ماديــة متفاوتــة ،نشــر إىل أنـّـه يف ظهــر اليــوم ذاتــه كــررت القـوات ذاهتــا القصــف علــى حميــط التَّجمــع ذاتــه؛ مــا تســبب يف مزيــد مــن

األضـرار يف أبنيــة املراكــز احليويــة ومعداهتــا .ختضــع بلــدة قلعــة املضيــق لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة
حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
األربعــاء  /1أاير 2019 /قرابــة الســاعة  01:30قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقـوات النظــام الســوري املركــز  33103التابــع
للدفــاع املــدين الواقــع ابلقــرب مــن الوحــدة اجلراحيــة يف بلــدة كفــر نبــودة بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل؛ تسـبَّب القصــف يف دمــار
جزئــي يف بنــاء مركــز الدفــاع املــدين وإصابــة بنــاء الوحــدة اجلراحيــة وجتهيزاهتــا أبضـرار ماديــة متوســطة ،نُشــر إىل أن القـوات ذاهتــا

كــررت القصــف علــى املوقــع بينمــا كانــت حتــاول فــرق الدفــاع املــدين الوصــول إليــه؛ مــا أدى إىل إصابــة ســيارتني (ســيارة خدميــة
وســيارة إســعاف) اتبعتــن للدفــاع املــدين أبض ـرار ماديــة متوســطة .ختضــع بلــدة كفــر نبــودة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف
املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
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اخلميــس  /2أاير 2019 /ألقــى الطـران املروحــي التابــع لقـوات النظــام الســوري برميـاً متفجـراً علــى فــرن إبلــن اآليل للخبــز يف

قريــة إبلــن بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء الفــرن ،وإصابــة معداتــه أبضـرار ماديــة متوســطة .ختضــع
القريــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

دمار يف فرن إبلني اآليل جراء هجوم جوي لقوات النظام السوري ابلرباميل املتفجرة على قرية إبلني /إدلب يف  /2أاير2019 /

اجلمعة  /3أاير 2019 /قصفت رامجة صواريخ اتبعة لقوات النظام السوري جتمعاً يضم  4مدارس “املدرسة الريفية ،مدرسة

بنــات معــرة حرمــة ،مدرســة أمحــد ايســن االبتدائيــة ،اثنويــة معــرة حرمــة” وســط قريــة معــرة حرمــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛
مــا أدى إىل إصابــة أبنيــة املــدارس أبضـرار ماديــة متفاوتــة .ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة
حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
اجلمعــة  /3أاير 2019 /ألقــى الط ـران املروحــي التابــع لق ـوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى ســوق اهلــال غــرب
مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب ،ســقطت الرباميــل علــى مدخــل الســوق؛ مــا أدى إىل انــدالع حريــق يف حمــات
جتاريــة عــدة ودمــار جزئــي يف مرافــق الســوق .ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام
وقــت احلادثــة.
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األحــد  /5أاير 2019 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى قريــة ترمــا بريــف حمافظــة إدلــب
اجلنــويب ،ســقطت الصواريــخ بشــكل متتابــع –بعيــدة عــن بعضهــا مبســافة تقــدر بـ ـ 200م مربــع -يف منطقــة ســكنية جتمــع كل مــن
مشــفى ترمال للنســائية واألطفال ومدرســة ترمال االبتدائية ومســجد ترمال الكبري؛ تسـبَّب القصف يف مقتل ثالثة مدنيني ،بينهم

طفلــة واحــدة وســيدة واحــدة ،إضافــة إىل إصابــة أبنيــة املراكــز الثالثــة وجتهيزاهتــا أبض ـرار ماديــة متوســطة .ختضــع القريــة لســيطرة
مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
األحــد  /5أاير 2019 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة اســتهدفت بشــكل مباشــر مشــفى نبــض
احليــاة -املنشــأ داخــل مغــارة -يف قريــة حــاس بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة املشــفى وجتهيزاتــه أبضـرار ماديــة
كبــرة ،نشــر إىل أن املشــفى مت إخــاؤه مــن املرضــى والك ـوادر الطبيــة قبــل يومــن مــن احلادثــة إثـ َـر التصعيــد العســكري الــذي

تشــهده املنطقــة مــن قبــل قـوات احللــف الســوري الروســي .ختضــع قريــة حــاس لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة
وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

مقطع مصور يظهر حلظة اهلجوم اجلوي الروسي على مشفى نبض احلياة يف قرية حاس /إدلب يف  /5أاير2019 /

األحــد  /5أاير 2019 /شـ َّـن طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي  4غــارات ابلصواريــخ اســتهدفت بشــكل مباشــر مشــفى كفــر
نبــل اجلراحــي -يتحصــن قســم منــه داخــل مغــارات مت حفرهــا حتــت األرض أســفل بنــاء املشــفى األساســي -مشــال مدينــة كفــر نبــل

بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل مــدين واحــد مــن مراجعــي املشــفى ،إضافــة إىل دمــار كبــر يف بنــاء املشــفى وإصابــة
جتهيزاته أبضرار مادية متوســطة .ختضع املدينة لســيطرة مشــركة بني فصائل يف املعارضة املســلحة وهيئة حترير الشــام وقت احلادثة.
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إثر هجوم جوي روسي على مدينة كفر نبل /إدلب يف  /5أاير2019 /
دمار يف مشفى كفر نبل اجلراحي َ

خامساً :التوصيف القانوين والتوصيات:

• انتهكت القوات الســورية والروســية قواعد عدة يف القانون الدويل اإلنســاين ،على رأســها عدم التمييز بني املدنيني واملقاتلني،

وبــن األهــداف املدنيــة والعســكرية ،وقصفــت مشــايف ومــدارس ومراكــز وأحيــاء مدنيــة ،وترقــى هــذه االنتهــاكات إىل جرائــم حــرب.
• إن شـ َّـن هجــوم مقصــود علــى العاملــن يف اجملــال الطــي ضمــن ســياق نـزاع مســلح غــر دويل ،جرميــة حــرب ،تســتوجب العقــاب

مبوجــب القانــون الــدويل اإلنســاين ،والقانــون اجلنائــي الــدويل (امل ـو ّاد  2-8ب ،24 ،و  2-8ه ـ  2مــن النظــام األساســي
تعمــدت اســتهداف العاملــن يف اجملــال الطــي يف عــدد
للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة) ،ونعتقــد أن الق ـوات الروســية والســورية قــد َّ

مــن اهلجمــات.
• َّ
إن النــزوح أو التش ـريد القســري جرميــة حــرب يف النِّزاعــات املســلحة غــر الدوليــة ،عندمــا يرتكــب يف إطــار هجــوم مــدروس
وموجــه ضـ ّد الســكان املدنيــن (املــاداتن - 2-8ب 7 -و- 2-8هــ 8 -مــن النظــام األساســي للمحكمــة
أو واســع النطــاق َّ

اجلنائيــة الدوليــة) ،وميكــن اعتبارهــا أيض ـاً جرائــم ض ـ ّد اإلنســانية (املــادة  -1-7د مــن النظــام األساســي للمحكمــة اجلنائيــة

الدوليــة).

• خرقــت قـوات احللــف الســوري الروســي اتفــاق خفــض التَّصعيــد يف املناطــق كافــة ،ويف منطقــة إدلــب ،كمــا خرقــت مـراراً اتفــاق
سوتشــي املوقَّــع يف أيلــول .2018
• خرقــت قـوات النظــام الســوري بشــكل ال يقبــل التشــكيك اتفــاق سوتشــي عــر تنفيذهــا قصفـاً مدفعيـاً علــى عــدد مــن القــرى
والبلــدات يف منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة ،جلُّهــا يف املنطقــة منزوعــة الســاح ،ريــف محــاة الشــرقي وريــف إدلــب اجلنــويب
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الشــرقي ،وقــد تس ـبَّبت هــذه اهلجمــات يف وقــوع ضحــااي مــن املدنيــن.

• خرقَــت قـوات النظــام الســوري وامليليشــيات الشــيعية اتفــاق سوتشــي عــر مهامجــة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقتــل عــدد مــن
أفرادها.

• مارســت قوات النظام الســوري جرمية التَّشـريد يف إطار منهجي وواســع النِّطاق ،ومنظَّم َّ
ضد الســكان املدنيني ،ويُشـ ِّكل ذلك

خرقـاً صارخـاً التفاقيــات جنيــف ،ويرقــى إىل جرميــة ضـ َّـد اإلنســانية مبوجــب املــادة الســابعة مــن ميثــاق رومــا األساســي للمحكمــة
ِ
ـجل قيــام هــذه القـوات أبيــة تدابــر لتوفــر مــأوى أو رعايــة صحيــة أو غــذاء للمدنيــن املشـَّـردين.
اجلنائيــة الدوليــة ،ومل نُسـ ّ
التوصيات:

جملس األمن الدويل:

يتضمــن إجـراءات عقابيــة جلميــع
• يتوجــب علــى جملــس األمــن إصــدار قـرار مــن أجــل تثبيــت وقــف إطــاق النــار يف إدلــب ،وأن َّ

منتهكــي وقــف إطــاق النــار.

• دعم حقيقي ملسار جدي لعملية السالم يف سوراي وحتقيق انتقال سياسي عادل يضمن األمن واالستقرار.
• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــن ،مبــن فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت
تورطــه يف ارتــكاب جرائــم حــرب.
• إحــال األمــن والســام وتطبيــق مبــدأ مســؤولية محايــة املدنيــن ،حلفــظ أرواح الســوريني وتراثهــم وفنوهنــم مــن الدمــار والنهــب
والتخريــب.
• جيــب علــى جملــس األمــن الــدويل إصــدار قـرار بشــأن قرابــة  7مليــون انزح داخــل ســوراي يُعــاجل عمليــة التَّشـريد القســري وعــدم
حتـ ُّـول النــزوح إىل حالــة مســتدامة ،والضغــط علــى النظــام الســوري إليقــاف التَّهجــر وشــرعنة قوانــن تســتهدف هنــب ممتلــكات

النَّازحــن وعقاراهتــم.

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

املتضــرر ،وإن جتاهــل ذكــر مرتكــي االنتهــاكات الواضحــن يشــجعهم علــى ارتــكاب املزيــد منهــا وتكرارهــا.
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• الطلب من جملس األمن التحرك العاجل وعقد جلسة طارئة لوقف إطالق النار ومحاية عشرات آالف املدنيني املشردين.
إىل اجملتمع الدويل:
ظل انقســام جملس األمن وشــلله الكامل ،يتوجب التَّحرك على املســتوى الوطين واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشــعب
• يف ِّ

الســوري ،ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار ،وزايدة جرعــات َّ
الصعيــد
الدعــم املقدمــة علــى َّ

الســعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة ،يف حماكمــات عادلــة جلميــع
اإلغاثــي .و َّ
األشــخاص املتورطــن.

• دعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مـراراً وتكـراراً يف عشـرات الدراســات والتقاريــر وابعتبارهــا عضــو يف التحالــف الــدويل

إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة ،وقــد مت اســتنفاذ اخلطـوات السياســية عــر اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة الســيد كــويف عنــان،
وابلتــايل ال بـُ َّـد بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة ( ،)R2Pالــذي أقرتــه اجلمعيــة

العامــة لألمــم املتحــدة ،وال يـزال جملــس األمــن يعرقــل محايــة املدنيــن يف ســوراي.

• جتديد الضَّغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.
الســعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة واحملاســبة يف ســوراي عــر اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس حقــوق اإلنســان ،واســتخدام
• َّ

مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة.

وخاصــة روســيا الضغــط علــى حلفائهــا علــى األرض لتحييــد منطقــة إدلــب عــن
• علــى الــدول الداعمــة ألطـراف النِّـزاع يف ســوراي
َّ
العمليــات القتاليــة ،ومحايــة مــا ال يقــل عــن  4.7مليــون شــخص يقطنــون فيهــا.

اجلمعية العامة لألمم املتحدة:
• حتميــل النِّظــام الســوري احلاكــم املســؤولية الكاملــة عــن تشـريد ثلــث الشــعب الســوري ،مبــا يف ذلــك املســؤولية القانونيــة واملاديــة،
وضمــان نيــل الضحــااي التَّعويــض الكامــل عــن اخلســائر الفادحــة الــي طالتهــم مبــا يف ذلــك رد املمتلــكات املنهوبــة إىل أصحاهبــا.

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

مــن قبــل قـوات احللــف الســوري الروســي.
إىل املبعوث األممي إىل سوراي:

• إدانة مرتكيب اجلرائم واجملازر واملتســببني األساســيني يف تدمري اتفاقات خفض التَّصعيد ،وابلتايل إعالن حتطيم وانتهاء العملية
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السياســية ابلكامل وحتميل مســؤولية ذلك للحلف الســوري الروســي.
• مكاشــفة الشــعب الســوري بســعي روســيا للســيطرة الكاملــة علــى األراضــي الســورية ابلقــوة ورغبتهــا العلنيــة يف إعــادة أتهيــل
النظــام احلــايل؛ مــا يعــي تشــكيل حـ ٍّـل سياســي وفــق مصاحلهــا.
إىل الدول املاحنة ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية:
• جيــب علــى اجملتمــع الــدويل والــدول املاحنــة أتمــن مســتلزمات احليــاة األساســية واالهتمــام والرعايــة ب ـ آالف النازحــن الســوريني
املشــردين يف مناطــق ريــف إدلــب الشــمايل الغــريب ،ويف مق ِّدمتهــا املــاء والغــذاء واملســكن وامللبــس وخدمــات الرعايــة الطبيَّــة.
إىل القوات الروسية:
• التوقف عن ارتكاب مجيع أمناط جرائم احلرب يف سوراي.
دمرته اآللة احلربيَّة الروسية.
• إعادة إعمار ما َّ

• تعويض الضحااي مادايً ومعنوايً واالعتذار بشكل علين.

• االلتزام مبخرجات قمة سوتشي وعدم تكرار سيناريو اخلروقات الذي شهدانه يف اتفاقات خفض التَّصعيد.

• التَّوقــف عــن دعــم جرائــم احلــرب واجلرائــم ضـ َّـد اإلنســانية الــي ال يـزال النظــام الســوري يرتكبهــا منــذ مثانيــة ســنوات ،ويُعتــر ذلــك
تورطـاً مباشـراً يف تلــك اجلرائــم.

• املســامهة يف مســاعدة املشــردين الــي قامــت اآللــة احلربيــة الروســية بتش ـريدهم مــن الغوطــة الشــرقية مبحافظــة ريــف دمشــق

وحمافظــي محــص ودرعــا ،ومحايــة مــن تبقــى مــن أبنــاء تلــك املناطــق مــن عمليــات االعتقــال واخلطــف واإلخفــاء القســري الــي
ميارســها النظــام الســوري وامليليشــيات اإليرانيــة.

شكر وعزاء

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