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األربعاء 31 متوز 2019

قوات احللف السوري الروسي ترتكب 
33 جمزرة يف منطقة خفض التصعيد 

الرابعة يف غضون ثالثة أشهر

روسيا تنكر ارتكاهبا جمزرة مدينة معرة 
النعمان يف إدلب وسوف تستمر يف ذلك 

ما دام اجملتمع الدويل صامتا
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احملتوى: 
أواًل: مقدمة ومنهجية.

اثنياً: مسؤولية محاية املدنيني يف سوراي.
اثلثاً: القوات الروسية ترتكب أضخم جمزرة يف مدينة معرة النعمان منذ التَّصعيد العسكري األخري.

رابعاً: حصيلة أبرز اجملازر اليت ارتكبتها قوات احللف السوري الروسي يف منطقة خفض التصعيد الرابعة.
خامساً: أبرز اجملازر اليت ارتكبتها قوات احللف السوري الروسي يف محلتها العسكرية األخرية على منطقة خفض التصعيد الرابعة.

سادساً: التوصيف القانوين والتوصيات.

أواًل: مقدمة ومنهجية:
منــذ بدايــة احلملــة العســكرية األخــرية للقــوات الروســية والســورية علــى منطقــة خفــض التَّصعيــد الرابعــة يف 26/ نيســان املنصــرم، 
رصــدت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مئــات االنتهــاكات للقانــون الــدويل اإلنســاين، الــيت شــكَّلت يف قســم كبــري منهــا 
ــز عملنــا طــوال األشــهر املاضيــة عــر إصــدار عــدد مــن التقاريــر ومئــات األخبــار؛ هبــدف االنتقــال مــن مرحلــة  جرائــم حــرب، وتركَّ
التوثيــق إىل مرحلــة الطلــب مــن اجملتمــع الــدويل التَّدخــل حلمايــة املدنيــني يف منطقــة ترتكــب حبقهــم فيهــا أفظــع االنتهــاكات بــدءاً 
ــد، والتشــريد القســري وقصــف املبــاين الســكنية واملنشــآت  مــن عمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون والقصــف العشــوائي واملتعمَّ
احليويــة مبــا فيهــا املشــايف واملــدارس وصــواًل الســتخدام األســلحة الكيميائيــة، وال تــزال تلــك االنتهــاكات الفظيعــة مســتمرة حــى 
حلظــة طباعــة هــذا التقريــر علــى الرغــم مــن مضــي ثالثــة أشــهر نفَّــذت خالهلــا قــوات احللــف الســوري الروســي عشــرات الغــارات 
اجلويــة واهلجمــات األرضيــة مســتهدفة مناطــق مأهولــة ابلســكان يف قــرى وبلــدات يف كل مــن ريــف إدلــب الشــمايل والشــمايل 
الغــريب وريــف حلــب الغــريب، وبــدا ذلــك بشــكل أكثــر وضوحــاً يف الشــهر األخــري، بعــد أن كانــت معظــم اهلجمــات يف الشــهرين 

األســَبقني ترتكــز علــى قــرى وبلــدات ريــف إدلــب اجلنــويب وريــف محــاة الشــمايل.

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

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

R190710

http://sn4hr.org/arabic/2019/07/15/11345/
http://sn4hr.org/arabic/2019/07/12/11342/
http://sn4hr.org/arabic/2019/05/29/11189/
http://sn4hr.org/arabic/2019/05/08/11150/
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وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل مــا ال يقــل عــن 781 مدنيــاً، بينهــم 208 طفــاًل، و140 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، 
يف منطقــة خفــض التَّصعيــد الرابعــة منــذ 26/ نيســان/ 2019 حــى 27/ متــوز/ 2019. توزَّعــوا علــى النحــو التــايل:

- قوات النظام السوري: 625 مدنياً، بينهم 170 طفاًل و115 سيدة، توزعوا على النحو التايل:
حمافظة إدلب: 483 بينهم 143 طفاًل، و91 سيدة.

حمافظة محاة: 91 بينهم 14 طفاًل، و16 سيدة.
حمافظة حلب: 51 بينهم 13 طفاًل، 8 سيدات.

- القوات الروسية: 156 مدنياً بينهم 38 طفاًل و25 سيدة. توزعوا على النحو التايل:
حمافظة إدلب: 124 بينهم 32 طفاًل، و18 سيدة.

حمافظة محاة: 32 بينهم 6 طفاًل، و7 سيدة.

يف بيــان صحفــي لنائــب املنســق اإلقليمــي للشــؤون اإلنســانية املعــي ابألزمــة الســورية، الســيد مــارك كتــس، أدىل بــه يف 22/ متــوز، 
حــول حصيلــة الضحــااي املدنيــني يف منطقــة إدلــب يف ذلــك اليــوم، تطــرَّق الســيد مــارك إىل جمــزرة معــرة النعمــان الــيت وقعــت يف 

اليــوم ذاتــه، دون حتديــد اجلهــة الــيت قامــت ابلقصــف.

يف 24/ متــوز قالــت منظمــة save the children يف بيــان صحفــي هلــا أنَّ حصيلــة األطفــال الذيــن قتلــوا يف األســابيع 
األربعــة األخــرية يف منطقــة إدلــب يفــوق حصيلــة الضحــااي األطفــال اإلمجاليــة يف املنطقــة طيلــة عــام 2018.

يف 26/ متــوز أبــدت مفّوضــة األمــم املّتحــدة الســامية حلقــوق اإلنســان ميشــيل ابشــيليت يف بيــان صحفــي، أبــدت قلقهــا مــن 
أّن املذحبــة املســتمرة يف ســوراي “مل تعــد تلتقطهــا الــرادارات الدوليّــة”، وختمــت البيــان قائلــة: “علــى أصحــاب النفــوذ، مبــن فيهــم 
مــن وافــق علــى التخفيــف مــن األعمــال العدائيّــة كجــزء مــن اتّفــاق وقــف التصعيــد، أن يســتخدموا نفوذهــم بشــكل عاجــل لوقــف 
احلملــة العســكريّة احلاليــة وإعــادة األطــراف املتحاربــة إىل طاولــة املفاوضــات. ومــن الضــرورّي وقــف األعمــال القتالّيــة مــن أجــل 
إعطــاء املفاوضــات السياســّية املســتمرة فســحة أمــل. فالبديــل عنهــا هــو املزيــد مــن املــوت األرعــن والدمــار األعمــى بســبب حــرب 

ال هنايــة هلــا.”

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DRHC%20statement_market%20attack_22%20July_ara.pdf
https://www.savethechildren.org/us/about-us/media-and-news/2019-press-releases/more-children-killed-in-idlib
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24851&LangID=A
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يف 26/ متــوز أصــدرت منظمــة األوتشــا تقريرهــا الثامــن حــول الوضــع اإلنســاين يف ســوراي، الــذي اســتعرض بعــض حــوادث القتــل 
ــح أنَّ مــا ال يقــل عــن 16 مــن أصــل 27 نقطــة  يف املنطقــة، وحتــدَّث التقريــر عــن امتــالك األمــم املتحــدة صــور أقمــار صناعيــة توضِّ
متلــك صورهــا قــد تعرَّضــت للتدمــري الكامــل تقريبــاً إثــَر العمليــات العســكرية األخــرية، وأشــار التقريــر إىل نــزوح قرابــة 453 ألــف 

مــدين يف منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة منــذ 1/ أاير حــى الـــ 14/ متــوز/ 2019. 

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“تعــرِّ اجملــازر عــن احلــوادث الــيت تســقط فيهــا أعــداد كبــرية مــن املدنيــني دفعــة واحــدة، مخســة مدنيــني فمــا فــوق، 
وهــذا ُيشــري عــادة إىل مــدى اســتهتار اجلهــة املهامجــة حبيــاة املدنيــني، أو ُيشــري إىل رغبــة شــديدة يف قتلهــم والتَّخلــص 
مــن أكــر قــدر ممكــن منهــم، ويبــدو لنــا مــن خــالل عملنــا يف مراقبــة احلــوادث اليوميــة ومنــط اهلجمــات الوحشــية الــيت 

تشــنُّها تلــك القــوات اهلمجيــة أنَّ هــذا هــو حتديــداً مــا ترغــب بــه القيــادة السياســية للقــوات الروســية والســورية.”

املنهجية:
يســتعرض التقريــر حصيلــة أبــرز اجملــازر الــيت ارتكبتهــا قــوات احللــف الســوري الروســي يف منطقــة خفــض التَّصعيــد الرابعــة واألخــرية 
)املؤلفــة مــن حمافظــة إدلــب وأجــزاء مــن حمافظــات محــاة وحلــب والالذقيــة( بــني 26/ نيســان/ 2019 و 27/ متــوز/ 2019 
ويســتعرض تفاصيــل أضخــم هــذه اجملــازر وُيســلِّط الضــوء بشــكل خــاص علــى اجملــزرة الــيت ارتكبتهــا القــوات الروســية يف مدينــة معــرة 

النعمــان يف ريــف إدلــب اجلنــويب يف 22/ متــوز.
مــن خــالل عمليــات املراقبــة املســتمرة للحــوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وعــر شــبكة عالقــات 
واســعة مــع عشــرات املصــادر املتنوعــة مــن خــالل تراكــم عالقــات ممتــدة منــذ بــداايت عملنــا منــذ عــام 2011 حــى اآلن، يقــوم 
فريقنــا عندمــا تــردان أو ُنشــاهد عــر شــبكة اإلنرتنــت ووســائل اإلعــالم أخبــاراً عــن انتهــاك مبحــاوالت متعــددة ملتابعــة مــا ورَد ضمــن 
ــن الباحــث مــن زايرة موقــع احلــدث يف أســرع وقــت  هــذا اخلــر وحماولــة التَّحقــق ومجــع أدلــة وبيــاانت، ويف بعــض األحيــان متكَّ
ممكــن، لكــنَّ هــذا اندراً مــا حيــدث؛ نظــراً للمخاطــر األمنيــة املرتفعــة جــداً، ولكثــرة حــوادث االنتهــاكات، وأيضــاً نتيجــة حمدوديــة 
اإلمــكاانت البشــرية واملاديــة؛ وهلــذا ختتلــف إمكانيــة الوصــول إىل األدلــة، وابلتــايل درجــة تصنيفهــا، وغالبــاً مــا نقــوم يف الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان يف مثــل هــذه احلــاالت ابالعتمــاد علــى شــهادات انجــني تعرَّضــوا لالنتهــاك مباشــرة؛ حيــث حنــاول قــدَر 
اإلمــكان الوصــول إليهــم مباشــرة، وبدرجــة اثنيــة َمــْن شــاَهَد أو صــوَّر هــذا االنتهــاك، إضافــة إىل حتليــل املــواد املتوفــرة يف مصــادر 
مفتوحــة كشــبكة اإلنرتنــت، ووســائط اإلعــالم، واثلثــاً عــر احلديــث مــع كــوادر طبيَّــة قامــت بعــالج املصابــني وعاينــت جثــث 

الضحــااي وحــدَّدت ســبب الوفــاة. 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/2019/07/Latest_Developments_in_north_western_Syria_26July2019_SitRep8.pdf
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ويف أثنــاء عملنــا علــى هــذا التقريــر، ويف بعــض األحيــان واجهتنــا صعوبــة يف توثيــق احلــوادث بســبب كثافــة القصــف الــذي تعرَّضــت 
لــه هــذه املناطــق.  

كمــا حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــورة والصــور الــيت ُنشــرت عــر اإلنرتنــت، أو الــيت أرســلها لنــا نشــطاء 
حمليــون عــر الريــد اإللكــرتوين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي، وأظهــرت مقاطــع مصــورة بثَّهــا 

انشــطون موقــع اهلجمــات وجثــَث ضحــااي ومصابــني وحجــم الدمــار الكبــري الــذي تســبَّبت بــه اهلجمــات.

حنتفــظ بنســٍخ مــن مجيــع مقاطــع الفيديــو والصــور املذكــورة يف هــذا التقريــر ضمــن قاعــدة بيــاانت إلكرتونيــة ســرية، ونســٍخ احتياطيــة 
علــى أقــراٍص صلبــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك ال ندَّعــي أننــا ُقمنــا بتوثيــق احلــاالت كافــة، ذلــك يف ظــلِّ احلظــر واملالحقــة املفروضــني 
علينــا مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وبعــض اجملموعــات املســلحة األخــرى. وملزيــد مــن التَّفاصيــل نرجــو االطــالع علــى املنهجيــة 

املتَّبعــة مــن قبــل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.

حيتــوي هــذا التقريــر علــى ســبع رواايت حصلنــا عليهــا عــر حديــث مباشــر مــع الشــهود، وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، 
وقــد شــرحنا للشــهود اهلــدف مــن املقابــالت، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــيت يُقدِّموهنــا يف هــذا التَّقريــر 
ــر  دوَن أن نُقــدِّم أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز، كمــا حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيــب الشــهود معــاانة تذكُّ

االنتهــاك، ومتَّ منــُح ضمــاٍن بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار. 
مــا ورَد يف هــذا التقريــر ُيثِّــل احلــدَّ األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال يشــمل 

احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.  

اثنياً: مسؤولية محاية املدنيني يف سوراي: 
لقــد ارتكــب النظــام الســوري علــى مــدى مثــاين ســنوات جرائــم وانتهــاكات فظيعــة حبــق املدنيــني الســوريني، ومل يســتجب ألي 
مــن مطالــب جلنــة التَّحقيــق الدوليــة بشــأن اجلمهوريــة العربيــة الســورية، وال مطالــب املفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان، وال حــى 
قــرارات جملــس األمــن، وكان يفــرتض مبجلــس األمــن أن يتَّخــذ تدابــري مجاعيــة ويتحــرك مبوجــب املادتــني 41 و42 مــن ميثــاق 
ــا مل حُتجــم عــن اســتخدام  األمــم املتحــدة، لكنــه فشــل أيضــاً بســبب احلصانــة الــيت منحتهــا روســيا للنظــام الســوري، كمــا أهنَّ
حــق النقــض )الفيتــو( يف حالــة النظــام الســوري، الــذي ليــس فقــط مل يلتــزم مبســؤولية محايــة املدنيــني، بــل هــو مــن ارتكــب أفظــع 

االنتهــاكات حبقهــم، وصلــت مرتبــة جرائــم ضــدَّ اإلنســانية، وإابدة داخــل مراكــز االحتجــاز عــر عمليــات التعذيــب.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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أكَّــدت اللجنــة الدوليــة املعنيــة ابلتدخــل وســيادة الــدول يف تقريرهــا املنشــور يف كانــون األول 2001 علــى أنَّ: “إْن ختلَّــف جملــس 
األمــن عــن الوفــاء مبســؤوليته يف أوضــاع هتــز الضمــري وتســتصرخ النجــدة فســيكون مــن غــري املعقــول أن نتوقــع مــن الــدول املعنيــة أن 

تســتبعد اســتخدام وســائل أخــرى أو اختــاذ أشــكال أخــرى مــن التدابــري للتصــدي خلطــورة وإحلــاح هــذه األوضــاع.”

وهــذا مــا حصــل متامــاً يف ســوراي وليــس يف جمــزرة واحــدة أو يف انتهــاك واحــد بــل يف عمليــات القتــل والتعذيــب، والعنــف اجلنســي، 
واإلخفــاء القســري، واســتخدام األســلحة الكيميائيــة، والراميــل املتفجــرة، وحصــار املدنيــني، والقائمــة تطــول، لقــد ختلَّــف جملــس 
األمــن عــن مســؤولياته يف احلالــة الســورية الــيت اســتصرخت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان واملنظمــات الدوليــة وجلــان التحقيــق 
األمميــة النجــدة مــن جملــس األمــن ألجلهــا آالف املــرات، ويف هــذا الســياق أكَّــدت اللجنــة الدوليــة املعنيــة ابلتدخــل وســيادة الــدول 
يف التقريــر ذاتــه: “يســتحيل التوصــل إىل توافــق يف الــرأي حــول أيــة جمموعــة مــن اقرتاحــات القيــام بتدخــل عســكري يعــرتف بصحــة 
أي تدخــل مل أيذن بــه جملــس األمــن أو اجلمعيــة العامــة. ولكــن هــذا رمبــا يــرتك ظروفــاً يتخلــف فيهــا جملــس األمــن عــن الوفــاء مبــا 
تعتــره هــذه اللجنــة مســؤوليته عــن احلمايــة يف وضــع يهــز الضمــري ويســتصرخ النجــدة. إهنــا ملســألة حقيقيــة يف هــذه الظــروف حيــث 
يقــع أشــد الضــرر: يف اإلضــرار ابلنظــام الــدويل إذا مت جتــاُوز جملــس األمــن أو يف اإلضــرار بذلــك النظــام إذا ُذبِــَح النــاس وجملــس 

األمــن واقــف وقفــة املتفــرج.” 

اثلثاً: القوات الروسية ترتكب أضخم جمزرة يف مدينة معرة النعمان منذ التَّصعيد العسكري األخري:
ملخص:

تقــع مدينــة معــرة النعمــان يف الريــف اجلنــويب حملافظــة إدلــب، علــى بعــد 45 كــم جنــوب مدينــة إدلــب، اقتحمتهــا قــوات النظــام 
ــزت يف معســكر احلامديــة جنــوب  الســوري يف 8/ آب/ 2011 بعــد مشــاركة أبنائهــا يف احلــراك الشــعيب حنــو الديقراطيــة، ومتركَّ
املدينة ومعسكر وادي الضيف شرقها. يف 8/ تشرين األول/ 2012 سيطرت فصائل يف املعارضة املسلحة على املدينة، فيما 
بقيــت قــوات النظــام الســوري مســيطرة علــى املعســكَرين حــى 15/ كانــون األول/ 2012 حــني متكنــت فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة مــن إحــكام ســيطرهتا علــى املنطقــة كاملــة.

شــكَّلت املدينــة مــالذاً آلالف النازحــني الذيــن شــردهتم العمليــات العســكرية يف حمافظــة إدلــب أو غريهــا مــن احملافظــات ويف ظــلِّ 
احلملــة العســكرية األخــرية شــهدت املدينــة نــزوح آالف الســكان، وكانــت معظــم حــركات النــزوح ابجتــاه قــرى جبــل الزاويــة والريــف 
الشــرقي للمدينــة وإىل احلــدود الرتكيــة مشــااًل. ويقــدَّر عــدد املقيمــني يف املدينــة مؤخــراً -ســكان أصليــني وعائــالت انزحــة إىل املدينــة 

مــن أرايف محــاة وحلــب وريــف دمشــق- بقرابــة 135 ألــف نســمة.
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تضــم املدينــة العديــد مــن املنشــآت احليويــة املدنيــة املركزيــة، الــيت تُقــدِّم خدماهتــا إىل قطــاع واســع حميــط ابملدينــة، مــن أمههــا مشــفى 
ــُمدرَِج ضمــَن اآلليــة اإلنســانية لتجنــب النــزاع، الــذي  معــرة النعمــان املركــزي الــذي يُعتــر مــن أكــر مشــايف الشــمال الســوري والـ
اســتهدفته قــوات النظــام الســوري يف 10/ متــوز اجلــاري، وقــد أصــدرت اجلمعيــة األمريكيــة الســورية “ســامز” الداعمــة لــه بيــاانً 

يُديــن االعتــداء علــى املنشــآت الصحيــة ويدعــو األمــم املتحــدة للتحقيــق يف اهلجمــات عليهــا واختــاذ خطــوات حلمايتهــا. 

مــن املنشــآت البــارزة أيضــاً خــزان الزرقــاء وهــو عبــارة عــن حمطــات ضــخٍّ مــع خــزان أرضــي جتميعــي يــروي قرابــة 250 ألــف نســمة 
وتدعمــه منظمــة اليونيســيف، قــد قصفــت القــوات الروســية اخلــزان يف 14/ متــوز اجلــاري ُملحقــًة بــه أضــراراً جســيمة؛ أدَّت إىل 
خروجــه عــن اخلدمــة، وقــد أصــدرت املنظمــة يف 20/ متــوز بيــاانً ُتطالــب فيــه مجيــع األطــراف بوقــف اهلجمــات علــى مرافــق امليــاه.

تســبَّبت هجمــات قــوات احللــف الســوري الروســي علــى مدينــة معــرة النعمــان منــذ بــدء احلملــة العســكرية األخــرية يف 26/ نيســان 
حــى 27/ متــوز/ 2019 يف مقتــل 102 مدنيــاً، بينهــم 22 طفــاًل، و17 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، توزعــوا علــى النحــو التــايل:

- قوات النظام السوري: 63 بينهم 18 طفاًل، و10 سيدات
- القوات الروسية: 39 بينهم 4 أطفال، و7 سيدات

كمــا ارتكبــت قــوات احللــف الســوري الروســي مخســة جمــازر يف املدينــة يف املــدة ذاهتــا. وتُعتــر اجملــزرة الــيت ارتكبتهــا القــوات الروســية يف 
هذه املدينة يف 22/ متوز هَي األضخم بني اجملازر اليت شهدهتا منطقة خفض التَّصعيد الرابعة منذ بدء احلملة العسكرية األخرية.

انتشال أحد ضحااي اجملزرة اليت ارتكبتها القوات الروسية يف مدينة معرة النعمان/ إدلب – 22/ متوز/ 2019

https://www.sams-usa.net/press_release/maarat-al-numan-central-hospital-targeted-by-four-airstrikes-sams-alarmed-by-heightened-attacks-on-healthcare/
https://www.unicef.org/mena/ar/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%91%D9%8F%D8%B6-%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%91%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A-250/%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?fbclid=IwAR18WMOSmgo-MPMVPs18x0TEAgCJtQaCcEnZMo2cZLETiQ3pIRwiWM0RfwQ
https://drive.google.com/file/d/12sgBa6NjGmXb1Zqk0d_BQPGutPgNf8CI/view
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تفاصيل اهلجوم:
اإلثنــني 22/ متــوز/ 2019 قرابــة الســاعة 08:35 شــنَّ طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي هجومــاً مزدوجــاً وســط مدينــة 
معــرة النعمــان، كان اهلجــوم األول بصــاروخ اســتهدف جمموعــة أبنيــة ســكنية، تقــع يف هنايــة ســوق اخلضــار، وســط املدينــة، مــا 
ــع املدنيــون ورجــال الدفــاع املــدين فشــنَّت الطائــرة غــارة  تســبَّب يف إصــاابت عــدة بــني املدنيــني، وبعــد قرابــة مخــس دقائــق جتمَّ
جديدة على املوقع ذاته -ســقط الصاروخ الثاين يف منتصف الشــارع على بعد قرابة عشــرة أمتار من الصاروخ األول- وتســبَّب 
يف مقتــل 39 مدنيــاً، بينهــم 4 أطفــال و7 ســيدات، مــن بــني الضحــااي أحــد كــوادر الدفــاع املــدين “أمــري البــي” الــذي كان يعمــل 
علــى تفقُّــد مــكان الضربــة األوىل. كمــا ُأصيــب جــراء هــذا القصــف عنصــر الدفــاع املــدين “حممــود عبــد الكــرمي زكــرة” والناشــط 

اإلعالمــي “عمــران عكاشــة”.

توجَّهــت الطائــرة ذاهتــا إىل شــرق املدينــة ونفَّــذت غــارة اثلثــة بصــاروخ يف حميــط ســجن معــرة النعمــان قــرب مســجد أويــس القــرين يف 
احلــي الشــرقي؛ تســبَّبت الغــارة أبضــرار ماديــة متوســطة يف املســجد إضافــة إىل أضــرار ماديــة متوســطة يف مشــفى الســالم -املدعــوم 
مــن قبــل اجلمعيــة الســورية األمريكيــة “ســامز”- الــذي يقــع علــى بعــد 100 مــرت مــن موقــع الغــارة. مث أتبعتهــا بغــارة رابعــة علــى 

مبــى املركــز الثقــايف ســابقاً. 

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع املرصــد اندر الشــبيب1  وســألته حــول مــا رصــده يف ذلــك التوقيــت، فأخــران: 
“عنــد الســاعة الثامنــة وثــالث دقائــق مــن صبــاح يــوم اإلثنــني 22/ متــوز أقلعــت طائــرة حربيــة روســية مــن مطــار محيميــم، 
واجتهــت ابجتــاه جنــوب شــرق، مث دخلــت أجــواء مدينــة معــرة النعمــان قرابــة الســاعة الثامنــة ومخــس وثالثــني دقيقــة تقريبــاً، 
واســتهدفت وســط مدينــة معــرة النعمــان أبربــع غــارات” أضــاف اندر: “أمتركــز يف مــكان عــاٍل يكشــف يل مدينــة معــرة 

النعمــان وقــد شــاهدت الطائــرة الروســية وهــي تنفــذ غاراهتــا علــى املدينــة”.

1  عر تطبيق واتساب يف 22/ متوز/ 2019

https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%20%2D%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%AA%20%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%20%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D9%805%2022%207%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&cid=352b0eb4-f4b7-470e-8774-e94bebb4d9f9
https://drive.google.com/file/d/1eq_kYjgO3at4UWswzbmuSakZOkF0VHnM/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%20%2D%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%AA%20%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%20%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D9%806%2022%207%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&cid=85eba05f-cbad-40ec-a365-d3d3b1de129b
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%20%2D%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%AA%20%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%20%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D9%806%2022%207%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&cid=85eba05f-cbad-40ec-a365-d3d3b1de129b
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%20%2D%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%AA%20%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%20%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D9%805%2022%207%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&cid=352b0eb4-f4b7-470e-8774-e94bebb4d9f9
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%20%2D%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%AA%20%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%20%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D9%805%2022%207%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&cid=352b0eb4-f4b7-470e-8774-e94bebb4d9f9
https://drive.google.com/file/d/1GKWJKhhTd1kKV-pk9VM0Z4aONL0AOBNL/view
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خريطــة تظهــر موقــع هجــوم جــوي روســي تســبَّب يف جمــزرة يف مدينــة معــرة النعمــان إبدلــب، ومواقــع هجمــات جويــة أخــرى لقــوات 
احللف السوري الروسي استهدفت املدينة يف 22 متوز 2019:

https://drive.google.com/file/d/1E12E1CmB21JLq_AMmhaS3TL7ET3NyK0j/view
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أمساء ضحااي اجملزرة وفق قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع عبــادة ذكــرى2 مديــر مركــز الدفــاع املــدين الســوري يف مدينــة معــرة النعمــان الــذي 
توجــه إىل موقــع اجملــزرة النتشــال الضحــااي واملصابــني: “عمَّمــت كل مــن مراصــد الطــريان وخدمــة الراصــد اخلاصــة ابلدفــاع 
املــدين3 صبــاح ذلــك اليــوم عــن وصــول طــريان حــريب روســي أقلــع مــن مطــار محيميــم إىل أجــواء مدينــة معــرة النعمــان، ويف 
غضــون أقــل مــن دقيقــة هــزَّ انفجــار عنيــف وســط املدينــة، فتوجهــت إحــدى فــرق الدفــاع املــدين إىل املوقــع، كان اهلجــوم 
قــد وقــع هنايــة الشــارع املــؤدي إىل ســوق اخلضــراوات ابلقــرب مــن حمــال إلصــالح الدراجــات الناريــة” قــال عبــادة أنَّ 
هجومــاً آخــر نفَّــذه الطــريان الروســي وقــع بعــد دقائــق مــن اهلجــوم األول وعلــى بعــد عشــرة أمتــار منــه، تســبَّب يف احلجــم األكــر 
مــن الضحــااي: “معظــم ضحــااي اهلجــوم الثــاين كانــوا مــن املدنيــني الذيــن ســارعوا إىل املوقــع للمســامهة يف انتشــال مصــايب 
اهلجــوم األول، كمــا استشــهد أحــد عناصــر الدفــاع املــدين. انتشــلنا الشــهداء واجلرحــى وقمنــا بنقلهــم إىل املراكــز الطبيــة، 
كمــا انتشــلنا أشــالء مل نتمكَّــن مــن التعــرف عليهــا”. أضــاف عبــادة أنَّ الطــريان الروســي نفَّــذ غــارات اثنيــة شــرق املدينــة وأتبعــه 
قصــف الطــريان احلــريب الســوري للمدينــة وأكَّــد أن املناطــق املســتهدفة كانــت خاليــة مــن أي وجــود عســكري لفصائــل يف املعارضــة 

املســلحة أو هيئــة حتريــر الشــام.

2  عر تطبيق واتساب يف 22/ متوز/ 2019

3 نظــام حتذيــر ســريع يقــوم بعمليــة إرســال حتذيــرات ســريعة خــالل ثــواٍن مــن عمليــة رصــد الطــريان وتعميمهــا علــى املدنيــني ابلتنســيق مــع مراصــد مدنيــة، وابلتعــاون مــع املســتفيدين احملليــني، ووســائل اإِلعــالم وعــن طريــق 

وســائل التواصــل االجتماعــي، ملســاعدة املدنيــني علــى محايــة أنفســهم قبــل حــدوث الغــارات.

https://drive.google.com/file/d/1c94tOVt3lrjBMNvM5yRHXafUi2OmZFQY/view
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قــال مصطفــى غريــب4 ، مســؤول إعــالم الدفــاع املــدين لقطــاع معــرة النعمــان وهــو انشــط مــن أبنــاء املدينــة للشــبكة الســورية حلقــوق 
اإلنســان إنــه مســع تعميــم املراصــد عــن وجــود طــريان روســي أقلــع مــن مطــار محيمــم ونفَّــذ هجومــاً يف منطقــة ســوق اخلضــار ابلقــرب 
ــه فريــق الدفــاع املــدين علــى الفــور إىل املوقــع وعمــل علــى نقــل أربعــة مصابــني إىل املشــفى، فيمــا بقــي  مــن صالــة ايرا: “توجَّ
عنصــران يف املــكان، ومــع جتمُّــع املدنيــني عــاد الطــريان ليشــنَّ هجومــاً آخــر مســتهدفاً كل مــن حــاول إنقــاذ مصــايب اهلجــوم 
األول، لقــد تســبَّب اهلجــوم الثــاين يف جمــزرة مروعــة، مل يتوقــع املدنيــون أنَّ الطــريان ســيعاود اســتهدافهم، قتــل عشــرات 
املدنيــني مــن بينهــم أحــد عناصــر الدفــاع املــدين، فيمــا أصيــب آخــر جبــراح، مل يهــدأ القصــف ذلــك اليــوم، وعــاد الطــريان 

الروســي واســتهدف منطقــة الســجن ومســجد أويــس القــرين، واملركــز الثقــايف يف احلــي الشــرقي مــن املدينــة.”

ــه إىل موقــع القصــف بعــد اهلجــوم الثــاين وشــاهد الدمــار  الناشــط اإلعالمــي معــاذ العبــاس5، يقطــن يف مدينــة معــرة النعمــان، توجَّ
والضحــااي: “اســتهدف اهلجومــان ســوقاً شــعبياً يضــمُّ مطاعــم وحمــالت صيانــة دراجــات انريــة، وأبنيــة ســكنية؛ تســبَّبت 
ــاحة جبثــث الضحــااي، لقــد شــاهدت أشــالًء  اهلجمــات يف دمــار كبــري، لقــد تضــرَّرت معظــم احملــال واملســاكن واكتظَّــت السَّ
متناثــرة يف كل مــكان واســتطعت إحصــاء مــا يزيــد عــن 15 شــهيداً وبعــد اهلجــوم بســاعات عــدة كان العــدد قــد ارتفــع إىل 
عشــرين شــهيدًا” قال معاذ إنَّ الطريان الروســي هو املســؤول عن تنفيذ اهلجمات مؤكداً أنَّ املراصد التابعة لفصائل يف املعارضة 

املســلحة والدفــاع املــدين هــي مــن حــدَّدت ذلــك اســتناداً إىل القاعــدة العســكرية الــيت انطلــق منهــا.

وقد أظهرت صور جوية حصلت عليها الشبكة السورية حلقوق اإلنسان حجم الدمار يف موقع اجملزرة:

4  عر تطبيق واتساب يف 22/ متوز/ 2019

5 عر تطبيق واتساب يف 22/ متوز/ 2019

https://drive.google.com/file/d/10Gfk-u4ALQO7gOrjh2XoGo4gjGYBTYvp/view
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عقــَب ســاعات مــن اهلجــوم نَفــت وزارة الدفــاع الروســية يف تصريــح هلــا تنفيــَذ طائراهتــا أليــة عمليــة عســكرية يف تلــك املنطقــة 
ُمتهمــة الدفــاع املــدين إبدالئــه بتصرحيــات مزيفــة، ومل تكــن هــذه املــرة األوىل الــيت تنفــي فيهــا وزارة الدفــاع الروســية تنفيذهــا هلجمــات 
معينــة، وحبســب مــا متكنَّــا مــن رصــده فمــن ضمــن مثــاين جمــازر ضخمــة نفَّــت القــوات الروســية مســؤوليتها عنهــا متكــن فريــق الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان مــن إثبــات تورطهــا يف ســبع منهــا منــذ بدايــة التدخــل العســكري الروســي يف ســوراي – أيلــول 2015، 

إحداهــا جمــزرة مدينــة معــرة النعمــان موضوعنــا.

https://tass.com/defense/1069787
https://drive.google.com/file/d/1oJaVFp3YEOOCstYg__KUilZA4wPalRVL/view
https://drive.google.com/file/d/18IU4sMH1qPaVczEESHbGrYEkZTQ16i33/view
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يف 29/ متــوز عقــد رئيــس إدارة العمليــات التابعــة هليئــة األركان العامــة للقــوات املســلحة الروســية الفريــق أول ســريغي رودســكوي 
لقــاء صحفيــاً أكَّــد مــن خاللــه: “املقاتــالت الروســية حتــدِّد أهدافهــا فقــط بعــد اســتطالع ُمســبق. وتتــمُّ دراســة املوقــع مــرات عــدة 
من خالل ثالث قنوات مســتقلة على األقل، ومجيع الضرابت دقيقة” وأشــار رودســكوي إىل أنَّ صور وســائل الفضاء الروســية 
ــدت عــدم املســاس بســوق معــرة النعمــان، الــذي متَّ تدمــريه وفــق مــا تداولــه انشــطون، ومنظمــة  والطائــرات املســرية الروســية أكَّ
الدفــاع املــدين خــالل قصــف جــوي روســي.ويف هــذا الصَّــدد قــال رودســكوي: “قامــت الطائــرات املســرية الروســية يومــي 24 
و26 متــوز/ يوليــو ابلتَّحقــق مرتــني مــن التقاريــر، الــيت أفــادت بتدمــري ســوق يف معــرة النعمــان، وتصويــر الســوق واألماكــن احمليطــة 

بــه. أي بعــد مزاعــم توجيــه ضربــة جويــة”.

نشــرت وزارة الدفــاع الروســية عــر حســاهبا علــى منصــة التواصــل االجتماعــي تويــرت مقطعــاً مصــوراً  التقطتــه طائراهتــا املســرية بتاريــخ 
26/ متــوز ملــا قالــت عنــه أنــه ســوق معــرة النعمــان املســتهدف، ومــن خــالل البحــث تبــنيَّ لنــا أنَّ املوقــع املصــور هــو لســوق اهلــال 

يف مدينــة معــرة النعمــان، الــذي يبعــد قرابــة 375 مــرتاً عــن املــكان الــذي متَّ قصفــه ونتــَج عــن قصفــه جمــزرة.

كمــا نشــرت مقطعــاً مصــوَّراً  ادَّعــت أنــه للســوق املســتهدف وقــد مت تصويــره يف 27/ متــوز، يظهــر مــن املقطــع أنَّــه قــد مت تصويــره 
ــدوا لنــا أنَّ املنطقــة املصــورة هــي  بعدســة هاتــف جــوال مــن قبــل شــخص يركــب دراجــة انريــة، وابلتواصــل مــع انشــطي املنطقــة أكَّ

لســوق اهلــال وقــد مت التقاطهــا مــن اجلهــة الغربيــة للســوق حــى مدخــل الســوق مــن اجلهــة اجلنوبيــة.
حتاول وزارة الدفاع الروسية عر هذه املقاطع تشويه احلقائق وتغيري سردية الوقائع لكن التَّحقيقات تدحض روايتها.

رابعاً: حصيلة أبرز اجملازر اليت ارتكبتها قوات احللف السوري الروسي يف منطقة خفض التَّصعيد الرابعة:
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ارتــكاب قــوات احللــف الســوري الروســي 33 جمــزرة يف منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة 

منــذ 26/ نيســان حــى 27/ متــوز/ 2019، توزعــت علــى النحــو التــايل:
- قوات النظام السوري: 26، توزعت على النحو التايل:

حمافظة إدلب: 25
حمافظة حلب: 1

- القوات الروسية: 7، توزعت على النحو التايل:
حمافظة إدلب: 4
حمافظة محاة: 3

https://m.tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20197291034-lwoY9.html?fbclid=IwAR2zR-kAPZtIXSKTpB6P5qLZmEgNlfuaO40FjBdKsioTkD_zLHSuBLBw3WI
https://twitter.com/mod_russia/status/1155826107876368384
https://www.google.com/maps/place/%D8%B3%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%84%E2%80%AD/@35.6440834,36.6798589,713m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1524f9760f3c48e3:0x34cfbee2416940ba!8m2!3d35.6437941!4d36.6799513
https://twitter.com/mod_russia/status/1155885445823250439
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خريطة تظهر مواقع تقريبية ألبرز اجملازر اليت ارتكبتها قوات احللف السوري الروسي يف منطقة خفض التصعيد الرابعة يف ظلِّ 
محلتها العسكرية األخرية على املنطقة:

https://drive.google.com/open?id=10WkliHy3rhMjOzOj5GUMSNH_Z366OGxQ
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ُتظهــر اخلريطــة ارتــكاب قــوات احللــف الســوري الروســي 29 جمــزرة يف حمافظــة إدلــب، مخــس منهــا يف مدينــة معــرة النعمــان وثــالث 
يف كل من مدينيت ســراقب وجســر الشــغور.

وقد تســبَّبت اجملازر املوثَّقة حبســب فريق توثيق الضحااي يف الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان يف مقتل 271 مدنياً، بينهم 85 
طفــاًل )48 ذكــراً، و36 أنثــى، و1 جنــني( و58 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، أي أنَّ 53 % مــن الضحــااي هــم نســاء وأطفــال، وهــي 

نســبة مرتفعــة جــداً، وهــذا مؤشــر علــى أن االســتهداف يف معظــم تلــك اجملــازر كان حبــق الســكان املدنيــني.
توزَّعت حصيلة ضحااي اجملازر حبسب ُمرتكبيها على النحو التايل: 

- قوات النظام السوري: 188 مدنياً، بينهم 63 طفاًل )38 ذكراً، و25 أنثى(، و44 سيدة.
- القوات الروسية: 83 مدنياً، بينهم 22 طفاًل )10 ذكور، 11 أنثى، 1 جنني(، و14 سيدة.

خامســاً: أبــرز اجملــازر الــيت ارتكبتهــا قــوات احللــف الســوري الروســي يف محلتهــا العســكرية األخــرية علــى 
منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة:

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

املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

الثــالاثء 28/ أاير/ 2019 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى شــارع عــام وســط قريــة 
كفــر حلــب بريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل عشــرة مدنيــني، بينهــم أربعــة أطفــال )3 ذكــور، 1 أنثــى(، وســيدة 

واحــدة. ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D9%83%D9%81%D8%B1%20%D9%86%D8%A8%D9%84%2D%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%B4%D9%86%D9%91%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%8F%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D9%802%2019%205%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&cid=48fbd967-471d-4c7e-a8c9-99a55752aa8d
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D9%83%D9%81%D8%B1%20%D9%86%D8%A8%D9%84%2D%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%B4%D9%86%D9%91%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%8F%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D9%801%2019%205%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&cid=b9a68ea0-0dd4-4527-a729-7c9f8cc89ec5
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D9%83%D9%81%D8%B1%20%D9%86%D8%A8%D9%84%2D%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%B4%D9%86%D9%91%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%8F%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D9%801%2019%205%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&cid=b9a68ea0-0dd4-4527-a729-7c9f8cc89ec5
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D9%83%D9%81%D8%B1%20%D9%86%D8%A8%D9%84%2D%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%B4%D9%86%D9%91%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%8F%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D9%802%2019%205%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&cid=48fbd967-471d-4c7e-a8c9-99a55752aa8d
https://drive.google.com/file/d/1wSGIffZ2NTxwSCLVQpeNGC7Sa601sI4M/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D9%83%D9%81%D8%B1%20%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%AC%D9%802%2028%205%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&cid=4632f862-e3a0-4c9d-88ea-5478dfb43552
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D9%83%D9%81%D8%B1%20%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%AC%D9%801%2028%205%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&cid=ab81ac38-e91c-4f0e-983d-aecb08976dc5
https://drive.google.com/open?id=1bZRCu38UZsF6iEYjPqkEFxsapHJjXZ-k
https://www.google.com.tr/maps/place/Kafr+Aleppo,+Syria/@36.0609431,36.873164,15.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x15256bf95cd840af:0x91c97ea9d70edb3f!2sKafr+Aleppo,+Syria!3b1!8m2!3d36.0602782!4d36.8721139!3m4!1s0x15256bf95cd840af:0x91c97ea9d70edb3f!8m2!3d36.0602782!4d36.8721139
https://drive.google.com/file/d/1wSGIffZ2NTxwSCLVQpeNGC7Sa601sI4M/view
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اإلثنــني 10/ حزيــران/ 2019 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ منطقــة ســكنية وســط قريــة 
جبــاال بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 13 مدنيــاً، بينهــم ســبعة أطفــال )6 ذكــور، 1 أنثــى(، وســيداتن اثنتــان. 

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

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

أحد الضحااي إثَر جمزرة جراء هجوم جوي للنظام السوري على قرية جباال/ إدلب – 10/ حزيران/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1q5TENMC3omPuUkqubBwhZVpG7KGVt2Kd/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%2D%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%AC%D9%801%2010%206%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&cid=2884acd7-98fc-4f32-abc0-77c856a3c608
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%2D%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%AC%D9%802%2010%206%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&cid=ef869e9b-7a85-418c-a77e-3b7d8704dec6
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%2D%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%AC%D9%802%2010%206%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&cid=ef869e9b-7a85-418c-a77e-3b7d8704dec6
https://drive.google.com/file/d/1D6IxoIGuQwM28CkKv4WQMPekn9sxL8LW/view
https://drive.google.com/file/d/1YIE1vDhYzyDx-ZYILSsbLXRwuSfZHIoR/view
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اخلميــس 20/ حزيــران/ 2019 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى األطــراف الشــمالية 
لقريــة املســطومة بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل تســعة مدنيــني معظمهــم مــن عائلــة واحــدة انزحــة مــن قريــة أم 
مويــالت بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب الشــرقي، بينهــم أربعــة أطفــال )ذكــور(، وســيدة واحــدة. ختضــع قريــة املســطومة لســيطرة 

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

اجلمعــة 5/ متــوز/ 2019 قرابــة الســاعة 21:00 ألقــت طائــراتن مروحيتــان اتبعتــان لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة 
علــى ثالثــة مواقــع يف بلــدة حممبــل بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 13 مدنيــاً، بينهــم ســبعة أطفــال وجنــني واحــد 

وثــالث ســيدات، وجــرح 20 آخريــن، توزعــت حصيلــة الضحــااي املدنيــني علــى املواقــع الثالثــة علــى النحــو التــايل:
املوقــع األول: علــى بعــد قرابــة 200م عــن مدرســة الشــهيد حممــد صــاحل عبــد العــال االبتدائيــة يف األطــراف الغربيــة مــن البلــدة؛ 
ســقطت براميــل متفجــرة علــى جمموعــة أبنيــة ســكنية؛ مــا تســبَّب مبجــزرة راح ضحيتهــا ســبعة مدنيــني مــن عائلــة واحــدة -كانــوا 

داخــل قبــو أحــد املنــازل-، بينهــم أربعــُة أطفــال )3 ذكــور وأنثــى( وســيداتن اثنتــان. 

املوقــع الثــاين: أبنيــة ســكنية تقــع أمــام مدرســة الشــهيد حممــد صــاحل عبــد العــال االبتدائيــة؛ مــا تســبَّب يف مقتــل ثالثــة مدنيــني، 
بينهــم طفــالن اثنــان.

املوقــع الثالــث: أبنيــة ســكنية تقــع قــرب مبــى اإلرشــادية الزراعيــة يف األطــراف الشــمالية مــن البلــدة؛ مــا تســبَّب يف مقتــل ثالثــة 
مدنيــني -انزحــون مــن حمافظــة ريــف دمشــق- )ســيدة وطفلهــا وجنينهــا(. ختضــع بلــدة حممبــل لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف 

املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

إجالء أحد الضحااي إثَر جمزرة جراء هجوم جوي للنظام السوري على قرية املسطومة/ إدلب – 20/ حزيران/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1yEpGczA6OjssG_NDliw58gzLYUWWJ8YM/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D9%88%D9%85%D8%A9%20%2D%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%2020%206%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&cid=daaa4e43-4c52-49e5-93aa-4965e0ad1b17
https://www.google.com/maps/place/Almastumah,+Syria/@35.8726372,36.6223132,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15250714b2dfd505:0x6907cdf1a9f81b82!8m2!3d35.8717387!4d36.6323335
https://drive.google.com/file/d/1_Qym0vfzU7AZU0mAv26KlQovHuD_OPHd/view
https://drive.google.com/file/d/1Rz1YG5SrtTPL798ut8VpEyMwaK0yLgEF/view
https://drive.google.com/file/d/1hZl6TwRKSXC8ePOkm4j7BiuNrCYKFmFB/view
https://drive.google.com/file/d/1hZl6TwRKSXC8ePOkm4j7BiuNrCYKFmFB/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/Ec3gZKGpDcRMqoQbIDo7peIBcihf8QDwHomgNBFqRmmbwA?e=aB3aeb
https://www.google.com.tr/maps/place/35%C2%B047'01.5%22N+36%C2%B027'48.0%22E/@35.7840306,36.4629642,419m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.78375!4d36.4633333?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/35%C2%B046'58.7%22N+36%C2%B027'51.0%22E/@35.7827009,36.4654277,391m/data=!3m1!1e3!4m9!1m2!2m1!1z2YXYrdmF2KjZhA!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d35.7829728!4d36.4641551?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/35%C2%B047'00.6%22N+36%C2%B027'57.3%22E/@35.783498,36.4665709,401m/data=!3m2!1e3!4b1!4m9!1m2!2m1!1z2YXYrdmF2KjZhA!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d35.7834984!4d36.4659257?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/35%C2%B047'17.5%22N+36%C2%B028'13.3%22E/@35.7881949,36.4681676,705m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.7881949!4d36.4703563?hl=en
https://drive.google.com/file/d/13s4LB8zgAHoqndSBxcDgzMsqnqt3SetY/view
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وكانــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قــد وثَّقــت تعــرُّض بلــدة حممبــل قرابــة الســاعة 18:00 مــن اليــوم ذاتــه لغــارة مــن طــريان 
اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ علــى منــازل تقــع علــى بُعــد مســافة تُقــدَّر بـــ 200 مــرت مــن مبــى احملكمــة 
“دائــرة النفــوس حاليــًا”؛ مــا تســبَّب يف مقتــل أربعــة مدنيــني، بينهــم طفــالن اثنــان، ثالثــة مــن الضحــااي توفــوا علــى الفــور فيمــا 

تــويف الرابــع يف الـــ 8 مــن متــوز متأثــراً جبراحــه يف املشــايف الرتكيــة.

حســان العلي6  مدير مركز الدفاع املدين يف بلدة حممبل قال للشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان: “ كانت الســاعة حنو التاســعة 
مــن مســاء يــوم 5/ متــوز عندمــا عممــت املراصــد عــن إقــالع طــريان مروحــي مــن مطــار محــاة العســكري وحــددت أن وجهتــه 
ريــف إدلــب الغــريب، ولــدى وصولــه إىل أجــواء البلــدة بــدأت الطائــرات ترمــي محولتهــا مــن الرباميــل املتفجــرة تباعــاً، وعندمــا 
أهنــت تنفيذهــا حتركــت فرقنــا إىل أماكــن ســقوط الرباميــل، حيــث انتشــلنا قرابــة 14 شــهيداً وأســعفنا 14 آخريــن، بعضهــم 

مهجــرون مــن حمافظــات أخــرى يقيمــون يف البلــدة.”

دمــار يف مبــى اإلرشــادية الزراعيــة يف بلــدة حممبــل يف إدلــب؛ إثــر هجــوم جــوي ســوري ابلراميــل املتفجــرة أســفر عــن ثــالث ضحــااي 
مدنيــني – 5/ متــوز/ 2019

6  عر تطبيق واتساب يف 6/ متوز/ 2019

https://www.google.com.tr/maps/place/35%C2%B047'00.2%22N+36%C2%B027'49.9%22E/@35.7833951,36.4616617,705m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.7833951!4d36.4638504?hl=en
https://drive.google.com/file/d/1d8xUu1PrxI1OA6POsWwNYUs3oz5gN58z/view
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األحــد 7/ متــوز/ 2019 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى األراضــي الزراعيــة يف منطقــة -تصــل 
بــني قريــيت قســطون والصحــن- واقعــة بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل ســتة مدنيــني مــن عائلــة واحــدة، كانــوا 
يعملــون يف إحــدى األراضــي الزراعيــة، بينهــم أربــع ســيدات، ُنشــري إىل أنَّ قريــة قســطون تقــع يف ريــف حمافظــة محــاة الغــريب بينمــا 
قريــة الصحــن بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب. ختضــع املنطقــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام 

وقــت احلادثــة.

اجلمعــة 13/ متــوز/ 2019 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى األراضــي الزراعيــة غــرب مدينــة 
خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ اســتهدفت الصواريــخ مغــارًة حتــت األرض يتخذهــا مدنيــون ملجــًأ هلــم؛ مــا أدى إىل 
مقتــل مثانيــة مدنيــني مــن عائلــة واحــدة -انزحــون مــن بلــدة اللطامنــة بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل الغــريب-، بينهــم أربعــة أطفــال 
)2 ذكــر، و2 أنثــى(، وســيداتن اثنتــان. ختضــع مدينــة خــان شــيخون لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة 

حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
ســاهم فريق الدفاع املدين الســوري يف مركز بلدة اهلبيط اجملاورة ملدينة خان شــيخون يف عملية انتشــال ضحااي ومصايب اهلجوم، 
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع عيســى جلــول7 قائــد فريــق يف الدفــاع املــدين الســوري، الــذي أفــادان: “قرابــة 
ــذ الطــريان  الســاعة 12:20 عمَّمــت املراصــد عــن إقــالع طــريان حــريب روســي مــن مطــار محيميــم وبعــد عشــر دقائــق نفَّ
أربــع غــارات متتاليــة علــى مزرعــة تضــمُّ منــازل يقطنهــا مزارعــون انزحــون مــن مدينــة اللطامنــة ولــدى وصولنــا تبــنيَّ لنــا أنَّ 
أحــد الصواريــخ اســتهدفت مغــارة التجــأت إليهــا عائــالت انزحــني وهتدمــت فوقهــم، عملنــا مــا يزيــد عــن أربــع ســاعات علــى 
انتشــال الضحــااي رغــم اســتمرار حتليــق طــريان االســتطالع فوقنــا، ومتكنَّــا مــن انتشــال مثانيــة شــهداء بينهــم أطفــال ونســاء، 

كمــا أصيــب عــدد مــن عناصــر الدفــاع املــدين حبــاالت اختنــاق إثــر نزوهلــم إىل داخــل املغــارة املليئــة ابلغبــار.”

7 عر تطبيق واتساب يف 25/ متوز/ 2019

https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D9%85%D8%AF%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D9%82%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%81%20%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A3%D8%AD%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%20%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%88%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%86%207%207%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&cid=85d1d3c2-1a8e-4b5a-955b-955d6ac141fb
https://drive.google.com/file/d/1XfADNxyCVmtrIa8ukt2UvjPNJb0JTgu5/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EbHeRZPyc5tDpW2hGDZtQQMB1taNzD5bADY3rKipM3525g?e=G0Na0r
https://drive.google.com/file/d/1M5lKhHx8sZzZ9obmdT_4kfr8UxHMqcFh/view
https://drive.google.com/file/d/1QL8ASzC7IxeZDtESru98iEXE2HtYx6j0/view
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األحــد 21/ متــوز/ 2019 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري )SU-24( صواريــخ عــدة أمــام مســجد 
اإليــان يف منطقــة الكــراج وســط قريــة أورم اجلــوز بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل عشــرة مدنيــني، بينهــم ثالثــة 
أطفــال )اثنــان مــن الذكــور، وأنثــى واحــدة(، وســيدة واحــدة، وإصابــة 22 آخريــن جبــراح. ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة بــني 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

تواصلت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان مع الســيد لؤي مصطفى ســحلول8 ، يلك الســيد لؤي حماًل جتارايً يف منطقة الكراج 
قبالــة مســجد اإليــان ابلقــرب مــن موقــع اهلجــوم: “قرابــة الســاعة 12 ظهــراً خرجــت مــن احملــل ابجتــاه منــزيل الــذي يقــع علــى 
بعــد قرابــة 300 مــر، بعــد دقائــق مسعــت انفجــارات عنيفــة هــزَّت القريــة مث مسعــت هديــراً قــوايً لطائــرة حربيــة يف األجــواء 
كانــت املراصــد قــد عمَّمــت أهنــا اتبعــة للنظــام الســوري، عــدُت إىل الطريــق العــام وتوجَّهــت إىل موقــع القصــف علــى الفــور، 
كانــت احلرائــق مندلعــة يف كل مــكان والدمــار ال يوصــف، شــاهدت جثثــاً مقطعــة وأجســاداً حمرقــة وعشــرات املصابــني مــن 
املــارة وأصحــاب احملــالت التجاريــة، لقــد هتدَّمــت بعــض احملــالت فــوق أصحاهبــا، أحــد املنــازل املتضــررة اســتطعت متييــزه 
كان لشــخص يدعــى أمحــد خرفــان إضافــة إىل ثالثــة منــازل تــؤوي انزحــني مــن محــاة وريــف دمشــق، أان أعــرف جــلَّ الضحــااي 
ألهنــم جــرياين، يف اهلجــوم ذاتــه أصيــب أوالد عمــي ووالدهتــم ونقلــوا إىل مشــفى مبدينــة أرحيــا وعنــد زايريت هلــم أخــربوين أن 
املشــفى اســتقبلت ســتة ضحــااي قضــوا إثــر اهلجــوم ذاتــه إضافــة إىل عشــرين جريــح تقريبــًا” أخــران لــؤي أنَّ غــارة أخــرى نفذهــا 

الطــريان ذاتــه علــى املدرســة اإلعداديــة يف القريــة قبيــل وقــوع اهلجــوم قــرب منطقــة الكــراج.

ضحااي أطفال إثَر جمزرة ارتكبتها القوات الروسية غرب مدينة خان شيخون يف إدلب – 13/ متوز/ 2019

8  عر تطبيق واتساب يف 26/ متوز/ 2019

https://bit.ly/2YjWAKx
https://drive.google.com/file/d/1GOPmIvHZpDxHzgDcTp9lrQ8C1zK4NKiJ/view
https://drive.google.com/file/d/12SycK8OouulCIeb6nwEtGXD_RbI3ELuS/view
https://drive.google.com/file/d/1ok4jxSEKpZb7jSlzgqHinrYr2ISOsQzL/view
https://bit.ly/2YjWAKx
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%20%2D%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%AC%D9%803%2021%207%202019%20%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&cid=195e9955-617e-4e4e-8ea0-0977882bc7d6
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%20%2D%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%AC%D9%803%2021%207%202019%20%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&cid=195e9955-617e-4e4e-8ea0-0977882bc7d6
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%20%2D%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%AC%D9%802%2021%207%202019%20%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&cid=2fffa82b-0da4-4bd7-b4cd-ca348175cd1c
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%20%2D%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%AC%D9%801%2021%207%202019%20%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&cid=4d143ac4-791f-45f0-8cd1-fec1a8bc4477
https://drive.google.com/file/d/11bcnzQBn_dqdxViwET00Taqk-c9h-04N/view
https://drive.google.com/file/d/1GOPmIvHZpDxHzgDcTp9lrQ8C1zK4NKiJ/view
https://drive.google.com/file/d/1HNv2yYnCkvGR4XPIsWjFt5V0UKvVg76_/view
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األربعــاء 24/ متــوز/ 2019 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى املنــازل يف قريــة طبيــش الواقعــة 
مشــال مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل عشــرة مدنيــني معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 
ســتة أطفــال )أربــع ذكــور، واثنتــان مــن اإلانث(، وســيدة واحــدة. ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة 

وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

سادساً: التوصيف القانوين والتوصيات:
• انتهكت القوات الســورية والروســية قواعد عدة يف القانون الدويل اإلنســاين، على رأســها عدم التمييز بني املدنيني واملقاتلني، 
وبــني األهــداف املدنيــة والعســكرية، وقصفــت مشــايف ومــدارس ومراكــز وأحيــاء مدنيــة، وترقــى هــذه االنتهــاكات إىل جرائــم حــرب.

• إنَّ النــزوح أو التشــريد القســري جريــة حــرب يف النِّزاعــات املســلحة غــري الدوليــة، عندمــا يرتكــب يف إطــار هجــوم مــدروس أو 
ــه ضــّد الســكان املدنيــني )املــاداتن -2-8ب7- و-2-8هـــ8- مــن النظــام األساســي للمحكمــة اجلنائيــة  واســع النطــاق وموجَّ

الدوليــة(، ويكــن اعتبارهــا أيضــاً جرائــم ضــّد اإلنســانية )املــادة -1-7 د مــن النظــام األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة(.
• خرقت قوات احللف السوري الروسي اتفاق خفض التَّصعيد يف املناطق كافة، ويف منطقة إدلب.

• خرقــت قــوات احللــف الســوري الروســي بشــكل ال يقبــل التشــكيك اتفــاق سوتشــي عــر قصفهــا عــدداً مــن القــرى والبلــدات 
يف منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة، جلُّهــا يف املنطقــة منزوعــة الســالح، ريــف محــاة الشــرقي وريــف إدلــب اجلنــويب الشــرقي، وقــد 

تســبَّبت هــذه اهلجمــات يف وقــوع ضحــااي مــن املدنيــني. 
 

التوصيات:
جملس األمن الدويل:

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

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

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

والتخريــب.

https://bit.ly/2LI4xaz
https://drive.google.com/file/d/1M1f_9TXrCbgjTL1TUYdpQbg4yIeo6cps/view
https://drive.google.com/file/d/1O3FoXlU35-B4FPKoaL5o40Rw3BupahHK/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B4%20%2D%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%2024%207%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&cid=bd06092a-0b02-4312-8d15-e3187e9613a9
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• جيــب علــى جملــس األمــن الــدويل إصــدار قــرار بشــأن قرابــة 7 مليــون انزح داخــل ســوراي يُعــاجل عمليــة التَّشــريد القســري وعــدم 
حتــوُّل النــزوح إىل حالــة مســتدامة، والضغــط علــى النظــام الســوري إليقــاف التَّهجــري وشــرعنة قوانــني تســتهدف هنــب ممتلــكات 

النَّازحــني وعقاراهتــم.

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

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

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

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

العامــة لألمــم املتحــدة، وال يــزال جملــس األمــن يعرقــل محايــة املدنيــني يف ســوراي.
• جتديد الضَّغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

• السَّــعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة واحملاســبة يف ســوراي عــر اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس حقــوق اإلنســان، واســتخدام 
مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة.

• علــى الــدول الداعمــة ألطــراف النِّــزاع يف ســوراي وخاصَّــة روســيا الضغــط علــى حلفائهــا علــى األرض لتحييــد منطقــة إدلــب عــن 
العمليــات القتاليــة، ومحايــة مــا ال يقــل عــن 3 مليــون شــخص يقطنــون فيهــا.
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اجلمعية العامة لألمم املتحدة:
• حتميــل النِّظــام الســوري احلاكــم املســؤولية الكاملــة عــن تشــريد ثلــث الشــعب الســوري، مبــا يف ذلــك املســؤولية القانونيــة واملاديــة، 

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

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

مــن قبــل قــوات احللــف الســوري الروســي.

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

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

النظــام احلــايل؛ مــا يعــي تشــكيل حــلٍّ سياســي وفــق مصاحلهــا.
 

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

املشــردين يف مناطــق ريــف إدلــب الشــمايل الغــريب، ويف مقدِّمتهــا املــاء والغــذاء واملســكن وامللبــس وخدمــات الرعايــة الطبيَّــة.
 

إىل القوات الروسية:
• التوقف عن ارتكاب مجيع أمناط جرائم احلرب يف سوراي.

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

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

تورطــاً مباشــراً يف تلــك اجلرائــم.
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• املســامهة يف مســاعدة املشــردين الذيــن قامــت اآللــة احلربيــة الروســية يف تشــريدهم مــن الغوطــة الشــرقية يف حمافظــة ريــف دمشــق 
وحمافظــيت محــص ودرعــا، ومحايــة مــن تبقــى مــن أبنــاء تلــك املناطــق مــن عمليــات االعتقــال واخلطــف واإلخفــاء القســري الــيت 

يارســها النظــام الســوري وامليليشــيات اإليرانيــة.
 

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