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اجلمعة 29 أاير 2020

تدمري مدينيت معرة النعمان وسراقب وتشريد 
السكان منوذج واضح عن تكتيك النظام السوري 
ضمن احلملة العسكرية األخرية منذ مطلع كانون 

األول 2019 حىت آذار 2020

تدمري املدن وما حوهلا وتشريد أهلها والسطو على 
ممتلكاهتم ثالثية النظام السوري اخلبيثة ملعاقبة املطالبني 

أو احلاملني ابلتغيري السياسي
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احملتوى:
أواًل: خلفية عن التدمري والتشريد القسري يف إدلب وما حوهلا، ومنهجية العمل يف هذا التقرير.

اثنياً: ما ال يقل عن 882 حادثة اعتداء على مراكز حيوية من ضمنها 93 مركزاً طبياً و218 مدرسة منذ نيسان/ 2019 
حىت اآلن يف إدلب وما حوهلا.

اثلثاً: القوات الروسية السورية تكرر سيناريو غروزين وحلب الشرقية والغوطة الشرقية وخان شيخون يف معرة النعمان.
رابعاً: ما وقع من دمار على مدينة معرة النعمان يتشابه إىل حٍد كبري مع خمتلف املدن األخرى اليت يرغب النظام السوري 

ابلسيطرة عليها، سراقب منوذج إضايف آخر يؤكد القاعدة. 
خامساً: قرابة 99 % من السكان يتشردون قسرايً لدى اقرتاب النظام السوري وحلفائه من مناطقهم خوفاً على حياهتم.

سادساً: قوانني سنَّها النظام السوري هبدف السيطرة على ممتلكات املشردين قسرايً ختالف مبادئ القانون الدويل حلقوق اإلنسان.
سابعاً: االستنتاجات والتوصيات.

اثمناً: ملحقات ومرفقات.

أواًل: خلفية عن التدمري والتشريد القسري يف إدلب وما حوهلا، ومنهجية العمل يف هذا التقرير:
لقــد ســامهت عوامــل عديــدة يف اقتــالع الســوريني مــن أرضهــم ودايرهــم، ودفعهــم حنــو التشــريد القســري، فالغالبيــة العظمــى مــن 
ــاً قــد مت تشــريدهم عــر العنــف الــذي مارســته أطــراف النــزاع يف ســوراي، ويتصــدر النظــام الســوري  النازحــني أي املشــردين داخلي
وحليفــاه الروســي واإليــراين بقيــة أطــراف النــزاع بفــارق شاســع؛ وذلــك لعــدة أســباب علــى رأســها اســتخدام ســالح الطــريان، 
والقصــف الربــري العنيــف وخــوف الســكان مــن عمليــات انتقاميــة وحشــية، أو مــن االعتقــال والتعذيــب أو التجنيــد الــال شــرعي 
ضمــن قــوات النظــام الســوري، وقــد بنــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قاعــدة بيــاانت واســعة عــن عمليــات التشــريد القســري 
يف ســوراي، الــيت حدثــت خــالل الســنوات التســع املاضيــة عــر مجــع بيــاانت وشــهادات وصــور، وعــر تسلســل زمــي، وذلــك 
ملختلــف املناطــق الــيت شــّرَِد أهلهــا، ونشــري إىل أنَّ بعــض الســكان قــد تعرضــوا للتشــريد غــرَي مــرة، وبعــض املناطــق قــد تعــرض أهلهــا 
للتشــريد مــن قبــل أزيــَد مــن جهــة، وملــف التشــريد القســري الداخلــي يف ســوراي ملــف مركــب وشــائك ويتداخــل فيــه عــدد كبــري مــن 

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

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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العوامــل، وقــد قمنــا بعكــس قاعــدة البيــاانت ضمــن عــدد كبــري مــن التقاريــر، وقــد حتدثنــا يف التقاريــر األخــرية عــن مناطــق خفــض 
التصعيــد، وكيــف مت تشــريد أهلهــا قســرايً الواحــدة تلــو األخــرى، وانتقلنــا إىل احلديــث عــن املنطقــة املتبقيــة، وحتدثنــا عــن احلملــة 
العســكرية املركــزة الــيت بــدأت يف 26/ نيســان/ 2019، وتســببت يف األشــهر األوىل منهــا يف تشــريد مناطــق واســعة مــن ضمنهــا 
مدينــة خــان شــيخون ومــا حوهلــا، ولقــد عــاد النظــام الســوري وحلفــاؤه هنايــة عــام 2019، وحتديــداً مطلــع كانــون األول/ 2019 
إىل اســتئناف اهلجمــات العســكرية علــى حمافظــة إدلــب ومــا حوهلــا، واســتهدف يف هــذه احلملــة مدينــة معــرة النعمــان وســراقب 

ومــا حوهلمــا، وريــف حلــب الشــمايل الغــريب. 

وعلى الرغم من مخس اتفاقات وقف إطالق انر شهدهتا املنطقة، وفقاً للرتتيب التايل:
األول: أعلن عنه النظام السوري يف 1/ آب/ 2019.

الثاين: 31/ آب/ 2019 بعد فشل األول.
الثالــث: كان يف 9/ كانــون الثــاين/ 2020 عندمــا أعلــن اللــواء يــوري بورينكــوف، رئيــس مركــز املصاحلــة بــني األطــراف املتحاربــة 
يف ســوراي، بــدء العمــل بنظــام وقــف إطــالق النــار يف منطقــة إدلــب بــدءاً مــن الســاعة 14:00 مــن اليــوم ذاتــه. والــذي مل يكــن 

لــه أي أثــر فعلــي يذكــر ولــو بتخفيــض وتــرية اهلجمــات العســكرية لفــرتة وجيــزة.
الرابــع: أعلنــت وزارة الدفــاع الرتكيــة عــن توصلهــا مــع روســيا إىل اتفــاق وقــف إطــالق انر يدخــل حيِّــز التنفيــذ عنــد الســاعة 

00:01 مــن يــوم 12/ كانــون الثــاين/ 2020.
اخلامــس: االتفــاق الــذي نتــج عــن لقــاء الرئيســني الرتكــي والروســي، الــذي دخــل حيِّــز التنفيــذ عنــد الســاعة 00:00 مــن يــوم 

6/ آذار/ 2020.
إال أهنــا عجــزت عــن حتقيــق أي وقــف فعلــي وعلــى العكــس مــن ذلــك فقــد أعقــب كل اتفــاق بتصعيــد عســكري أعنــف مــن 
ســابقه أدى إىل إحــراز النظــام الســوري تقدمــاً علــى األرض هــو األكــر منــذ ســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة علــى هــذه 
املناطــق، وبلــغ حــىت حلظــة إعــداد التقريــر قرابــة 45 % مــن مســاحة املنطقــة اخلارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري يف مشــال غــرب 
ســوراي، وقــد أصــدرت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تقاريــر عــدة واكبــت فيهــا هــذه احلمــالت العســكرية ومــا ختللهــا مــن 
هــدن واتفاقــات وقــف إطــالق انر وثَّقنــا مــن خالهلــا أبــرز االنتهــاكات املرتكبــة يف ظــل تلــك احلمــالت العســكرية، ومــا رافقهــا 
مــن جمــازر واعتــداءات علــى املنشــآت الطبيــة ومراكــز الدفــاع املــدين وأبــرز األســلحة املســتخدمة خالهلــا ومــا جنــم عنهــا مــن دمــار 

وتشــريد قســري.

http://sn4hr.org/arabic/category/%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a6%d8%a9/%d8%ae%d9%81%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%b9%d9%8a%d8%af/
http://sn4hr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b3%d8%b1%d9%8a/
http://sn4hr.org/arabic/category/%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a6%d8%a9/%d8%ae%d9%81%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%b9%d9%8a%d8%af/
http://sn4hr.org/arabic/2019/07/31/11426/
http://sn4hr.org/arabic/2019/08/19/11463/
http://sn4hr.org/arabic/2019/07/15/11345/
http://sn4hr.org/arabic/2020/02/18/11935/
http://sn4hr.org/arabic/2020/03/27/12054/
http://sn4hr.org/arabic/2019/08/19/11463/
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خريطة تظهر مراحل تقدم قوات النظام السوري وحلفائه يف منطقة إدلب يف مشال غرب سوراي:

https://drive.google.com/open?id=19YxOJPhzH-v2sIfZX_a-Uk4MiVKY16Y2


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 4

ُتظهــر اخلريطــة أعــاه املســاحات الــيت ســيطرت عليهــا قــوات النظــام الســوري تباعــاً عقــب كل اتفــاق لوقــف إطــاق النــار، 
ــاين/ 2020، حيــث متكــن يف  ــون الث ــار يف 12/ كان وأن التقــدم األكــر الــذي حققــه كان بعــد اتفــاق وقــف إطــاق الن
غضون 54 يوم من الســيطرة على قرابة 65 % من إمجايل املســاحة اليت ســيطر عليها منذ 26/ نيســان/ 2019 حىت 
.M5 29/ أاير/ 2020، وبســيطرته على تلك املناطق يكون قد أحكم ســيطرته على الطريق الدويل حلب - دمشــق

يف هــذا التقريــر اخــرتان أن نقــوم بعمليــة حتليــل للدمــار الــذي تعرضــت لــه مدينــة معــرة النعمــان بســبب عمليــات القصــف الــيت 
ــز علــى املناطــق اجلنوبيــة  تعرضــت هلــا منــذ نيســان/ 2019، وكان القصــف يســتهدف خمتلــف املناطــق يف إدلــب ومــا حوهلــا، ويرتكَّ
منهــا، إال أنَّ النظــام الســوري وحليفــه الروســي كاان يقومــان بعمليــات قصــف مســتمرة شــبه يوميــة علــى مدينــة معــرة النعمــان، مل 
ــا اشــتدَّت وكانــت أكثــر تركيــزاً يف احلملــة األخــرية،  تقتصــر مطلقــاً علــى احلملــة األخــرية الــيت بــدأت مــع هنايــة عــام 2019، إالَّ أهنَّ
ولكــن عمليــة تدمــري املدينــة وتشــريد أهلهــا ترجــع إىل نيســان/ 2019، وترســم الصــور واملقاطــع املصــورة الــيت كانــت تــردان علــى 
حنــو شــبه يومــي مــن قبــل ســكان مدينــة معــرة النعمــان ونشــطاء حمليــني، وغريهــا ممــا يتــم نشــره عــر اإلنرتنــت تصــوراً عــن حجــم 
كارثــة الدمــار الــيت حصلــت يف املدينــة، وســعياً منــا للحصــول علــى مشــهد أكثــر وضوحــاً وحتليــاًل قمنــا ابالســتعانة بصــور أقمــار 
صناعيــة ذات دقــة عاليــة تصــوِّر مســاحة املدينــة كاملــة، حيــث نقــوم ابحلصــول علــى صــورة لتاريــخ مــا قبــل اهلجــوم األخــري علــى 

املدينــة، وصــورة ملــا بعــد القصــف اجلــوي وســيطرة قــوات النظــام الســوري والروســي عليهــا.
كمــا يتحــدث التقريــر عــن تشــريد أهــايل مدينــيت معــرة النعمــان وســراقب بوصــف ذلــك مرتبــط بشــكل عضــوي بعمليــة الدمــار، فقــد 
الحظنــا خــالل عملنــا علــى ملــف التشــريد القســري يف ســوراي أن عمليــات تدمــري املــدن والبلــدات كانــت هدفــاً مقصــوداً مــن أجــل 
دفــع األهــايل حنــو االستســالم والتشــرد والــذل، ألن املشــردين عــادة مــا يكونــون أكثــر فئــات اجملتمــع فقــراً؛ نظــراً خلســارة منازهلــم 
وحمتوايهتــا ومالحتهــم التجاريــة، فقــد تركــوا كل شــيء خلفهــم، إن هــدف النظــام الســوري هــو االنتقــام الوحشــي وليــس فقــط اقتــالع 
النــاس مــن منازهلــا، بــل جعلهــم يدفعــون أغلــى مثــن ممكــن جــراء مطالبتهــم ابلتغيــري السياســي، وهــذا مــا يغيــب عــن أنظــار كثــري مــن 
الباحثــني عندمــا يتســاءل عــن غايــة النظــام مــن قصــف أحيــاء مدنيــة هبــذا احلجــم وهــذه الكثافــة، وقــد الحظنــا أن هــذا منــط اثبــت، 

فقــد قمنــا ســابقاً بعمليــات حتليــل مشــاهبة لصــور أقمــار صناعيــة يف الغوطــة الشــرقية، وأحيــاء حلــب الشــرقية، وخــان شــيخون.

تبــنيَّ لنــا أنَّ القصــف اجلــوي مســؤول عــن 70 % مــن إمجــايل الدمــار احلاصــل يف ســوراي، وســالح اجلــو الــذي يقصــف يف هــذه 
املناطــق هــو طــريان النظــام الســوري والروســي، كمــا اســتخدم النظــام الســوري وحلفــاؤه أنواعــاً أخــرى مــن األســلحة مبــا فيهــا 

الذخائــر العنقوديــة ضــدَّ األحيــاء الســكنية.

http://sn4hr.org/arabic/2019/09/16/11539/
http://sn4hr.org/arabic/2018/05/31/9967/
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وقــد اســتغرق العمــل علــى حتليــل مواقــع الدمــار يف مدينــة معــرة النعمــان ومدينــة ســراقب ســاعات عمــل طويلــة وجهــداً متواصــاًل 
ــح عينــات مــن الدمــار الكلــي للمدينــة، واســتعنا  ألايم عديــدة، كمــا قمنــا إبعــداد عــدة أدلــة بصريــة ملواقــع اخرتانهــا كأمثلــة توضِّ
ابحلديــث مــع األهــايل ومــع النشــطاء احملليــني، ويتقاطــع مــا توصلنــا إليــه مــع رواايت شــهود العيــان والنشــطاء والناجــني، الذيــن 
شــهدوا عمليــات القصــف ومواقعــه، وحنتفــظ بنســٍخ مــن مجيــع املقاطــع املصــّورة والصــور والــرواايت املذكــورة يف هــذا التقريــر ضمــن 

قاعــدة بيــاانت إلكرتونيــة ســرية، ونســٍخ احتياطيــة علــى أقــراٍص صلبــة.
ال بــدَّ مــن اإلشــارة إىل أنَّ هــذا هــو احلــد األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه يف ظــلِّ صعــوابت اســتثنائية، مــن أبرزهــا أن معظــم 
املتعاونــني معنــا كانــوا يف حالــة نــزوح متكــرر ومســتمر ويف حالــة مــن الذعــر، وحالــة فقــدان اجلــدوى مــن عمليــات التوثيــق علــى 
مــدى ســنوات مــع اســتمرار النظــام الســوري وحلفائــه يف اإلفــالت مــن العقــاب، أخــرياً، ال يشــمل التقريــر احلديــث عــن األبعــاد 

االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“مل يكتفــي النظــام الســوري بتشــريد مئــات اآلالف عــر العنــف املتوحــش، بــل قــام مبالحقتهــم عــر عمليــات قصــف 
اســتهدفت خميمــات ومــدارس وجتمعــات متركــزوا فيهــا، كمــا ســعى مــع حليفــه الروســي إىل عرقلــة عمليــات املســاعدات 
اإلنســانية وهنبهــا، والــيت هــم أبمــسِّ احلاجــة إليهــا، وذلــك عــر إلغــاء متديــد قــرار إدخــال املســاعدات العابــرة للحــدود، 
وأخــرياً عــر تشــريع قوانــني ختالــف أبســط مبــادئ حقــوق اإلنســان هتــدف إىل الســيطرة علــى ممتلكاهتــم وأراضيهــم، هــذه 

السلســلة هــي جــزء أساســي مــن اســرتاتيجية النظــام الســوري يف ملــف التشــريد القســري يف ســوراي.”

اثنيــاً: مــا ال يقــل عــن 882 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مــن ضمنهــا 93 مركــزاً طبيــاً و218 
مدرســة منــذ نيســان/ 2019 حــىت اآلن يف إدلــب ومــا حوهلــا:

غالبــاً مــا يبــدأ خمطــط النظــام الســوري وحليفــه الروســي ابســتهداف املراكــز احليويــة، وقــد الحظنــا هــذا التكتيــك يف كافــة املناطــق 
احملاصــرة، والــيت مت قصفهــا، وتعتمــد هــذه االســرتاتيجية الربريــة علــى دفــع األهــايل إىل اليــأس والنــزوح، فعندمــا تقصــف املراكــز 
الطبيــة ومراكــز الدفــاع املــدين واألســواق فهــذه رســالة عنيفــة واضحــة أبنــه ال يوجــد أي خيــار ســوى االستســالم أو الرحيــل )وذلــك 
يف ظــل انعــدام خيــار أي تدخــل دويل حلمايــة املدنيــني يف ســوراي(، والقانــون الــدويل اإلنســاين واضــح يف حظــر كافــة اهلجمــات أو 
أعمال العنف اليت ترمي إىل إىل بّث الذعر بني السكان املدنيني )الروتوكول 1 املادة 2-51، الروتوكول 2 املادة 13-2(.
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ضمــن قاعــدة بيــاانت خاصــة ابملراكــز احليويــة مــا ال يقــل عــن 882 حادثــة اعتــداء، 
يف إدلــب ومــا حوهلــا، علــى يــد قــوات احللــف الروســي الســوري منــذ 26/ نيســان/ 2019 حــىت حلظــة طباعــة هــذا التقريــر، مــن 
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ضمنها:أماكــن عبــادة: 220
مراكز تعليمية: 218

مراكز طبية: 93
مراكز دفاع مدين: 86

أسواق: 52
ونقــوم بتوثيــق بعــض مــن الدمــار احلاصــل علــى املبــاين الســكنية العاديــة ابالســتعانة بصــور األقمــار الصناعيــة والصــور واملقاطــع 
املصــورة األرضيــة الــيت متكنــا مــن احلصــول عليهــا، حيــث نقــوم بعمليــة مســح اســتقرائية تقريبيــة، وحنــاول أن نعممهــا علــى قــرى 
وأحيــاء مل نتمكــن مــن احلصــول علــى صــور ومقاطــع مصــورة هلــا، ويف املناطــق الــيت اســتعاد النظــام الســوري الســيطرة عليهــا نقــدر 
أن قرابــة 70 % مــن املبــاين الســكنية مــا بــني متضــرر أو مدمــر بشــكل كامــل أو شــبه كامــل، واملبــى الســكي الواحــد قــد يضــم 

منــازل عــدة تــؤوي عشــرات العائــالت، ويســتغرق املواطــن الســوري ســنوات ورمبــا عقــود ليتمكــن مــن اقتنــاء منــزل.
 

لقــد رصــدان خــالل عملنــا اليومــي اســتخدام أنــواع خمتلفــة مــن األســلحة الــيت اســتخدمها النظــام الســوري وحليفــه الروســي يف 
قصــف املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة األول، وال ميكــن لفريقنــا إحصــاء عمليــات القصــف الصاروخــي مــن الطائــرات احلرييــة أو مــن 
املنصــات األرضيــة، كمــا أنــه مــن الصعوبــة مبــكان معرفــة حصيلــة هجمــات القصــف املدفعــي والــدابابت؛ نظــراً لكثافــة القصــف 
بشــكل يومــي، وتــوزع مناطقــه، ويرتكــز عملنــا علــى إحصــاء أنــواع حمــددة مــن اهلجمــات أبســلحة أقــل اســتخداماً وذات خصائــص 
ميكننــا متابعتهــا، كالذخائــر العنقوديــة والراميــل املتفجــرة واألســلحة احلارقــة والصواريــخ املســمارية واألســلحة الكيميائيــة، وفيمــا 
يلــي حصيلــة اســتخدام احللــف الروســي الســوري هلــذه األصنــاف حتديــداً منــذ بــدء احلملــة العســكرية يف 26/ نيســان/ 2019 

حــىت 29/ أاير/ 2020:

ألف: الذخائر العنقودية:
سجلنا 30 هجوماً بذخائر عنقودية، توزعت على النحو التايل:

قــوات النظــام الســوري:  27 هجومــاً مجيعهــا يف حمافظــة إدلــب، تســبَّبت يف مقتــل 38 مدنيــاً بينهــم 18 طفــاًل و9 ســيدة )أنثــى 
ابلغة(، وإصابة 36 شــخصاً.

القوات الروسية: 3 هجمات توزعت حبسب احملافظات على النحو التايل:
-   حمافظة محاة: 1

-   حمافظة إدلب: 2
وتسبَّبت يف إصابة 4 أشخاص.
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ابء: األسلحة احلارقة:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 21 هجومــاً أبســلحة حارقــة، كانــت مجيعهــا علــى يــد قــوات النظــام 

الســوري توزعــت علــى احملافظــات الســورية علــى النحــو التــايل:
-   حمافظة محاة: 9

-   حمافظة إدلب: 12
وتسبَّبت هذه اهلجمات يف تضرر كثري من املمتلكات واحرتاق عدد من األراضي الزراعية.

 
اتء: الصواريخ املسمارية:

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ 26/ نيســان/ 2019 حــىت 29/ أاير/ 2020 مــا ال يقــل عــن 7 هجمــات 
بصواريــخ مســمارية، مجيعهــا نفذهتــا قــوات النظــام الســوري يف حمافظــة إدلــب.

 
اثء: األسلحة الكيميائية:

جدَّد النظام الســوري اســتخدامه الســالح الكيميائي يف إطار تقدمه العســكري يف ريف الالذقية حيث وثقت الشــبكة الســورية 
حلقــوق اإلنســان هجومــاً واحــداً علــى قريــة الكبينــة يــوم 19/ أاير/ 2019.

خملفــات صــاروخ مــن منــط Tochka 9M79، أطلقتــه قــوات النظــام الســوري علــى خميــم قــاح القــدمي للنازحــني بريــف حمافظــة إدلــب 
الشــمايل، مــا تســبب مبجــزرة، يف 20 تشــرين الثــاين 2019 

https://drive.google.com/file/d/1cnD-t9MXGNARzx529fpZqgkfo-i5LV-6/view
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جيم: الراميل املتفجرة:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 4849 برميــاًل متفجــراً ألقاهــا طــريان النظــام الســوري املروحــي واثبــت 

اجلنــاح علــى منطقــة إدلــب يف مشــال غــرب ســوراي توزعــت علــى النحــو التــايل:
-   حمافظة إدلب: 2658
-   حمافظة محاة: 1546

-   حمافظة الالذقية: 499
-   حمافظة حلب: 146

وقــد أكــد التحقيــق الــذي قــام بــه جملــس التحقيــق الداخلــي الــذي أنشــأه األمــني العــام لألمــم املتحــدة أنطونيــو غوترييــس يف 1/ 
ــد أربــع  آب/ 2019 للتحقيــق يف اهلجمــات الــيت وقعــت يف مشــال غــرب ســوراي، والــذي صــدر يف 6/ نيســان/ 2020، أكَّ
حــوادث وقعــت يف منطقــة إدلــب بعــد بــدء احلملــة العســكرية يف 26/ نيســان/ 2019 وقــد أثبــت تــورط النظــام الســوري فيهــا.

كــرات حديديــة صغــرية، مت اســتخراجها مــن داخــل براميــل متفجــرة ألقاهــا الطــريان املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري علــى بلــدة إحســم بريــف 
حمافظــة إدلــب اجلنــويب، يف 24/ تشــرين الثــاين/ 2019.

https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/NWS_BOI_Summary_06_April_2020.pdf
https://drive.google.com/file/d/1NEmT9lgcBbKJcTA0EWiNrwDnJT1GACR9/view
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اثلثاً: القوات الروســية الســورية تكرر ســيناريو غروزين وحلب الشــرقية والغوطة الشــرقية وخان شــيخون 
يف معــرة النعمان: 

لقــد قمنــا ابختيــار مدينــة معــرة النعمــان كنمــوذج دراســة عــن واقــع التدمــري الــذي وقــع علــى املــدن يف احلملــة األخــرية الــيت بــدأت 
مطلــع كانــون األول/ 2019، وذلــك نظــراً ألهنــا املدينــة األكــر وذات الكثافــة الســكانية األعلــى يف املناطــق الــيت ســيطر عليهــا 
النظــام الســوري وحلفــاؤه يف محلتهــم األخــرية، الــيت امتــدت حــىت آذار/ 2020، تضــمُّ املدينــة العديــد مــن املنشــآت احليويــة املدنيــة 
املركزيــة، والــيت متتــد خدماهتــا لتشــمل مناطــق واقعــة يف حميــط ابملدينــة، مــن أمههــا مشــفى معــرة النعمــان املركــزي الــذي يُعتــر مــن 
أكــر مشــايف الشــمال الســوري وخــزان الزرقــاء وهــو عبــارة عــن حمطــات ضــخٍّ مــع خــزان أرضــي جتميعــي يــروي قرابــة 250 ألــف 
نســمة وتدعمــه منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة )اليونيســف(، وتعتــر املدينــة ذات قيمــة اترخييــة وتضــم العديــد مــن املبــاين األثريــة 

حبســب منظمــة اليونيســكو ومــن أبرزهــا متحــف املدينــة األثــري.
 

تقــع مدينــة معــرة النعمــان يف الريــف اجلنــويب حملافظــة إدلــب، علــى الطريــق الــدويل دمشــق – حلــب M5، وتبعــد 45 كــم جنــوب 
مدينــة إدلــب، اقتحمتهــا قــوات النظــام الســوري يف 8/ آب/ 2011 بعــد مشــاركة أبنائهــا يف احلــراك الشــعيب واملطالبــة ابلتغيــري 
ــزت يف معســكر احلامديــة جنــويب املدينــة ويف معســكر وادي الضيــف شــرقيها. ويف 8/ تشــرين األول/  السياســي، حيــث متركَّ
2012 ســيطرت فصائــل يف املعارضــة املســلحة علــى املدينــة، فيمــا بقيــت قــوات النظــام الســوري مســيطرة علــى املعســكَرين حــىت 

15/ كانــون األول/ 2012 حــني متكنــت فصائــل يف املعارضــة املســلحة مــن الســيطرة علــى املنطقــة كاملــة.
لقــد شــكَّلت املدينــة مــالذاً آلالف النازحــني الذيــن شــردهم العنــف والعمليــات العســكرية واالنتهــاكات الفظيعــة، والذيــن تشــردوا 
داخليــاً مــن مناطــق متعــددة مــن ريــف دمشــق، ومحــص، محــاة، حــىت بدايــة عــام 2019، كمــا اســتقبلت أعــداداً كبــرية مــن 
النازحــني الذيــن فــروا مــن ريــف محــاة الشــمايل وريــف إدلــب اجلنــويب بســبب اهلجمــات العســكرية الــيت حصلــت بعــَد نيســان/ 
2019 حــىت أيلــول/ 2019، ونقــدر عــدد ســكان املدينــة والنازحــني إليهــا بقرابــة 140 ألــف نســمة مــن بينهــم قرابــة 40 ألــف 

مــن النازحــني، تشــردوا مجيعــاً عندمــا هامجتهــا قــوات النظــام الســوري وحليفيــه اإليــراين والروســي خوفــاً علــى حياهتــم.
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تزايــدت وتــرية عمليــات قصــف مدينــة معــرة النعمــان منــذ منتصــف عــام 2019، لكنهــا تكثفــت بشــكل كبــري جــداً يف احلملــة 
األخــرية الــيت بــدأت مطلــع كانــون األول/ 2019 والــيت أســفرت عــن ســيطرة قــوات النظــام الســوري علــى املدينــة يف 28/ كانــون 

الثــاين/ 2020، وكانــت خاليــة مــن ســكاهنا ومدمــرة بشــكل شــبه كامــل.
إلظهــار حجــم الدمــار الكثيــف قامــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بشــراء صــور ملتقطــة ابألقمــار الصناعيــة يف 27/ 
شــباط/ 2020، أي بعــد أن ســيطر النظــام الســوري وحلفــاؤه علــى املدينــة، وقمنــا عــر أايم عمــل طويلــة بتحليــل املبــاين املدمــرة 

أو املتضــررة، حيــث قمنــا بتحديــد نقــاط الدمــار يف املدينــة، الــيت بلغــت قرابــة 770 نقطــة توزعــت علــى النحــو التــايل:
منىب مدمر بشكل كامل: 15 نقطة.

مبى متضرر بشكل متوسط: 716 نقطة.
أضرار طفيفة: 36 نقطة. 

وحبســاب نســبة نقــاط الدمــار إىل مســاحة املدينــة املأهولــة ابلســكان الــيت قمنــا بتحليلهــا والــيت تبلــغ قرابــة 8.5 كــم مربــع )850 
هكتــار( يتبــني لنــا أنــه يف كل 1 كــم مربــع يوجــد 90 نقطــة تعرضــت للدمــار )9 نقــاط يف كل 10 هكتــارات( وهــي تعــد قيمــة 
مرتفعــة للغايــة، وقــد توصلنــا إىل نتيجــة أن مــا ال يقــل عــن 2 % مــن مســاحة املدينــة مدمــر بشــكل كامــل، وقرابــة 40 % منهــا 

مدمــر بشــكل جزئــي، وذلــك كمــا هــو موضــح يف الصــور التاليــة:

انزحــون مــن منطقــة معــرة النعمــان، يف أثنــاء مرورهــم علــى الطريــق الــدويل إدلــب - ابب اهلــوى ابجتــاه أقصــى الشــمال الســوري، 
كثــف لقــوات احللــف الســوري الروســي – 24/ كانــون األول/ 2019 

ُ
نزحــوا إثــَر القصــف امل

https://drive.google.com/file/d/1Sxv4eZu6HV6mjPQIEcUyz-JytxHHPsQf/view
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حتليــل يعتمــد علــى صــور أقمــار صناعيــة ملتقطــة يف 27/ شــباط/ 2020، يظهــر حجــم الدمــار يف معــرة النعمــان وخلوهــا مــن 
الســكان بعد أن ســيطرت عليها قوات النظام الســوري يف 28/ كانون الثاين/ 2020 عر اســتخدامها خمتلف أنواع األســلحة 

وأســاليب القصــف غــري املشــروع: 

https://drive.google.com/file/d/1SUszOi12ZM_wThftKEsWlLVpE8YVdDQz/view
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حتليــل يعتمــد علــى صــور أقمــار صناعيــة ملتقطــة يف 27/ شــباط/ 2020 لتحديــد مواقــع األبنيــة األكثــر تضــرراً يف مدينــة معــرة 
النعمــان بريــف إدلــب اجلنــويب؛ بعــد أن قصفتهــا قــوات النظــام الســوري وحليفيــه اإليــراين والروســي وســيطرت عليهــا يف 28/ 

كانــون الثــاين/ 2020:

https://drive.google.com/file/d/1iScyrM2SiwdAk49URGQAM3V1D962-aQM/view
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صــوراتن ملتقطتــان ابألقمــار الصناعيــة ملقارنــة مــا كان عليــه حــال املبــاين يف مدينــة معــرة النعمــان يف عــام/ 2018 والدمــار الــذي 
وصلــت إليــه يف شــباط/ 2020 إثــر ســيطرة قــوات النظــام الســوري وحلفائــه عليهــا بعــد عمليــات قصــف عشــوائية واســعة:

صــور خاصــة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ُتظهــر الدمــار اهلائــل يف األحيــاء الســكنية يف مدينــة معــرة النعمــان، يف كانــون 
الثــاين 2020 - بعدســة: املركــز اإلعالمــي العــام

https://drive.google.com/file/d/1-7CeW8f_OUZrKpKf0JXM0gQdJ5aHFpt8/view
https://drive.google.com/file/d/1Poq_iwkkblkpaU_LJTy8IiggL0weOmHe/view
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https://drive.google.com/file/d/145ubZcJNZ9MIpnb30FycfHMLpIqJSlgd/view
https://drive.google.com/file/d/1gBc1ndZbRpsfJdR_bZtNprFJt5AWJSmd/view
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رابعــاً: مــا وقــع مــن دمــار علــى مدينــة معــرة النعمــان يتشــابه إىل حــدٍّ كبــري مــع خمتلــف املــدن األخــرى الــيت 
يرغــب النظــام الســوري ابلســيطرة عليهــا، ســراقب منــوذج إضــايف آخــر يؤكــد القاعــدة:

إنَّ التدمــري الــذي أصــاب مدينــة معــرة النعمــان ليــس حالــة فرديــة، بــل ابإلمــكان إىل حــدٍّ بعيــد تعميمــه علــى خمتلــف املــدن 
والبلــدات الــيت يرغــب النظــام الســوري ابلســيطرة عليهــا، ومنعــاً لتكــرار مــا ورد ســابقاً ســوف نقــوم علــى حنــو خمتصــر بعــرض منــوذج 
آخــر يظهــر أن تدمــري املــدن والبلــدات وتشــريد أهلهــا هــو هــدف حبــدِّ ذاتــه لــدى النظــام الســوري مــن أجــل إيقــاع أقســى أنــواع 

العقــوابت املمكنــة علــى كل مــن طالــب ابلتغيــري السياســي.

تُعــدُّ مدينــة ســراقب ذات أمهيــة اســرتاتيجية نظــراً لوقوعهــا عنــد ملتقــى الطريقــني الدوليــني حلــب - الالذقيــة M4 وحلــب - 
دمشــق M5، وقــد خرجــت عــن ســيطرة قــوات النظــام الســوري يف 15/ تشــرين الثــاين/ 2012. كمــا تُعــدُّ املدينــة إحــدى 
املناطــق الــيت آوت آالف النازحــني مــن مناطــق متعــددة. يف 5/ شــباط/ 2020 ســيطرت قــوات النظــام الســوري وحلفائــه علــى 
املدينــة، مث اســتعادت فصائــل يف املعارضــة املســلحة الســيطرة علــى اجلــزء الغــريب مــن املدينــة يف الـــ 27 مــن شــباط، لكــن مــا لبثــت 

قــوات النظــام الســوري أن اســتعادت الســيطرة عليــه مــرة أخــرى يف 2/ آذار/ 2020.
تعرضــت املدينــة للقصــف علــى حنــٍو مشــابه ملــا تعرضــت لــه مدينــة معــرة النعمــان، ويف احلقبــة الزمنيــة ذاهتــا، وقــد نشــران عــدداً كبــرياً 
مــن األخبــار عــن حــوادث تســبَّبت يف وقــوع جمــازر ودمــار بســبب عمليــات القصــف الــال قانــوين الــيت قــام هبــا النظــام الســوري 
وحلفــاؤه، كمــا رصــدان عمليــات قصــف اســتهدفت الطــرق الــيت يســلكها النازحــون، وكذلــك قصــف ملخيمــات عشــوائية أيضــاً، 

وقــد أصــدران ســابقاً تقاريــر عــدة حتدثنــا فيهــا عــن تلــك اهلجمــات. 

انزحــون مــن منطقــيَت جبــل الزاويــة وســراقب علــى الطريــق الــدويل ســرمدا - ابب اهلــوى، نزحــوا إثــر القصــف 
كثف لقوات احللف السوري الروسي – 27/ كانون الثاين/ 2020

ُ
امل

http://ar.sn4hr.org/sites/news/2020/01/28/%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%ad-%d9%8a%d8%ad%d8%aa%d8%b6%d9%86-%d8%b7%d9%81%d9%84%d9%87-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d9%82%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%82/
http://sn4hr.org/arabic/2019/12/27/11827/
https://drive.google.com/file/d/1_SG_ZH6xTeXQ1y94gE7gXN_R5vDuxfz7/view
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خريطــة تظهــر مواقــع أعيــان مدنيــة تعرضــت للتدمــري يف مدينــة ســراقب بريــف إدلــب الشــرقي؛ حبســب توثيــق الشــبكة الســورية 
حلقــوق اإلنســان، وذلــك إثــر عمليــات القصــف الــال قانــوين لقــوات احللــف الســوري الروســي، الــيت ســيطرت علــى املدينــة يف 2/ 

آذار/ 2020:

https://drive.google.com/file/d/1Yni0nx0D5jHK-AzD4RQj0_s5xy3fZ6sk/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 17

صور جوية خاصة حصلت عليها الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، مت التقاطها يف 8/ أيلول/ 2019 وتظهر الدمار الذي حلَّ يف 
مدينة سراقب إثر القصف الكثيف والال قانوين لقوات احللف السوري الروسي، اليت سيطرت على املدينة يف 2/ آذار/ 2020:

https://drive.google.com/file/d/17GutOD8l5fsD35tfJNncWYipMZlUuROD/view
https://drive.google.com/file/d/1r4o0UEDkatSy90xbx4WWvDjUcIIWJGF4/view
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خامســاً: قرابــة 99 % مــن الســكان يتشــردون قســرايً لــدى اقــراب النظــام الســوري وحلفائــه مــن 
مناطقهــم خوفــاً علــى حياهتــم:

إنَّ عمليــات القصــف املتواصــل واملســتمر علــى مــدى أشــهر طويلــة، واســتهداف املراكــز احليويــة واألحيــاء الســكنية املدنيــة، وعــدم 
تركز القصف على خطوط القتال، بل اســتخدام سياســة القصف العشــوائي عدمي التمييز بني املدنيني واملقاتلني بشــكل واســع، 
ويضــاف إىل كل ذلــك خــوف الســكان مــن عمليــات انتقاميــة ُتشــبه مــا حصــل حبــق ســكان مناطــق ســابقة، كالــيت وثقناهــا يف 
أحيــاء محــص القدميــة، وريــف دمشــق، وعــدد مــن مناطــق املصاحلــات اإلجباريــة، عندمــا قــرر البعــض مــن ســكاهنا البقــاء فيهــا، 
لكنهــم تعرضــوا لعمليــات اعتقــال وإخفــاء قســري، وجتنيــد غــري قانــوين للشــباب يف صفــوف قــوات النظــام الســوري، وغــري ذلــك 
مــن االنتهــاكات؛ ممــا جعلهــم عــرة ملناطــق الحقــة، كل ذلــك أدى إىل أن ينــزح الســكان عــن مناطقهــم مبجــرد أن تقــرتب قــوات 
النظام الســوري وحلفائه منها، وهذا ينســف رواية النظام الســوري اليت تزعم أنه يقوم بتخليص الشــعب الســوري من اإلرهابيني، 
فلمــاذا ال يــكاد يبقــى أحــد مــن ســكان املناطــق الــيت يدخلهــا النظــام الســوري، علــى الرغــم مــن طبيعــة الظــروف القاســية الــيت 
ســوف يواجهوهنــا بعــد تركهــم مســاكنهم، ويف ظــلِّ تراجــع حــاد يف وتــرية املســاعدات اإلنســانية، لكنهــم رغــم كل التحــدايت قــرروا 
النــزوح؛ ألهنــم علــى درايــة اتمــة أبن مــا ينتظرهــم يف حــال متكنــت قــوات النظــام الســوري وامليليشــيات اإليرانيــة مــن القبــض عليهــم 

هــو أســوأ بكثــري مــن التشــريد، وهلــذا الســبب أيضــاً فهــم ال يعــودون بعــد أن يســيطر النظــام الســوري علــى تلــك املناطــق.

https://drive.google.com/file/d/1K0sua5VQ191whlswBVpM_sQiNxUxwKeQ/view
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لقــد تســبَّب القصــف والتدمــري الــذي قامــت بــه قــوات النظــام الســوري وهــو كمــا بيَّنــا متشــابه علــى خمتلــف املــدن والبلــدات يف 
نــزوح أهلهــا، وابلتــايل فقــد تشــرد داخليــاً قرابــة مليــون شــخص منــذ كانــون األول؛ جــراء ســيطرة النظــام الســوري وحلفائــه علــى 

مــدن وبلــدات جديــدة يف ريــف إدلــب اجلنــويب وريــف حلــب الشــمايل الغــريب.
ُتشــري إحصائيــات مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية )أوتشــا( إىل وجــود قرابــة 3 مليــون شــخص يف املناطــق 
اخلارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري يف إدلــب ومــا حوهلــا، وإنَّ النســبة األكــر منهــم انزحــون إليهــا ســابقاً مــن مناطــق عــدة مثــل 
الغوطــة الشــرقية، وريــف محــص الشــمايل، ومــن جنــوب ســوراي، وريــف محــاة الشــمايل وريــف إدلــب اجلنــويب، ابتــوا مجيعــاً حمصوريــن 
ضمــن مســاحة ال تتجــاوز 3100 كــم مربــع، أي أنَّ الكثافــة الســكانية ابتــت تقــارب 960 شــخص يف كل 1كــم مربــع، وهــي 
قيمــة مرتفعــة جــداً وفــق املعايــري الدوليــة املعتمــدة يف البنــك الــدويل، وإن تــوزع هــذه النســبة متفــاوت حبســب جغرافيــة املنطقــة، 
حيــث تعتــر املناطــق القريبــة مــن خطــوط ســيطرة قــوات النظــام الســوري شــبه خاليــة مــن املدنيــني، فيمــا ترتكــز الكثافــة الســكانية 
األعلــى يف املناطــق القريبــة مــن احلــدود الســورية الرتكيــة، والغالبيــة العظمــى مــن هــؤالء هــم طالبــوا جلــوء نظــراً ملــا يعانونــه مــن اضطهــاد 

وعنــف يف بلدهــم، والقانــون الــدويل واضــح يف منــح طالــيب اللجــوء املســاعدة يف احلصــول عليــه.

اكتظاظ جتمع خميمات أطمة للنازحني قرب احلدود السورية – الرتكية يف 21/ أاير/ 2020 - بعدسة: مهند حممد

https://www.unocha.org/story/syria-un-remains-alarmed-over-safety-3-million-civilians
http://wdi.worldbank.org/table/WV.1
https://drive.google.com/file/d/1CiYCmsA43MFeqRbFMq0TfHw4P0NAaNhL/view
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ســاهم وقــف إطــالق النــار األخــري الــذي دخــل حيِّــز التنفيــذ يف 6/ آذار/ 2020، والــذي أوقــف اهلجمــات اجلويــة لقــوات 
احللف الســوري الروســي، ســاهم يف عودة قرابة 280 ألف انزح إىل مســاكنهم يف املناطق اخلارجة عن ســيطرة النظام الســوري، 
وذلــك بعــد أن اطمأنــوا أبن النظــام الســوري لــن يتقــدم للســيطرة عليهــا -علــى األقــل يف هــذه املرحلــة- كنــا نتوقــع عــودة أوســع 
للنازحــني لكــن بســبب انعــدام الثقــة ابتفاقيــات التســوية، الــيت مت خرقهــا بشــكل كبــري ومتكــرر، وكذلــك بســبب دمــار املســاكن 

واهنيارهــا فلــم نشــهد ســوى عــودة حمــدودة للنازحــني.

ويف ظــلِّ شــحِّ االســتجابة اإلنســانية والكثافــة الســكانية العاليــة، وعلــى وجــه اخلصــوص يف املخيمــات النظاميــة والعشــوائية ومراكــز 
اإليــواء غــري املؤهلــة للسَّــكن، ويف ظــلِّ انتشــار فــريوس كــوروان املســتجد، فــإنَّ املشــردين داخليــاً هــم واحــدة مــن أكثــر فئــات اجملتمــع 
عرضــة لإلصابــة ابلفــريوس؛ نظــراً لعــدم حصوهلــم علــى منــازل وخيــام مناســبة وافتقــار األماكــن الــيت يقطنوهنــا إىل البــى التحيــة الصحيــة 
كــدورات امليــاه وشــبكات الصــرف الصحــي املؤهلــة وامليــاه النقيــة؛ مــا جيعــل خمصصــات امليــاه الالزمــة للنظافــة الدوريــة لــكل فــرد أقــلَّ 
بكثــري مــن احلالــة الطبيعيــة ومــن بقيــة املناطــق يف ســوراي، كمــا يُعــاين املشــردون مــن أجــل احلصــول علــى خيــام كافيــة، ويضطــرون يف 
بعــض األحيــان لإلقامــة يف خيمــة بصــورة مشــرتكة، وهــذا انعكــس ســلباً بشــكل كبــري علــى النســاء نظــراً الحتياجاهتــن اخلاصــة. وقــد 

أصــدران تقريــراً تطــرق إىل التحــدايت الــيت تواجههــا هــذه الشــرحية وســط خمــاوف مــن انتشــار وابء كوفيــد-19.

صورة تظهر انزحني يقيمون يف مغارة يف قرية تلتونة مشال غرب إدلب، 23/ شباط/ 2020 - بعدسة: علي حاج سليمان

http://sn4hr.org/arabic/2020/05/08/12188/
https://drive.google.com/file/d/1H4283e2_4qM-39awv7Hy0wEdyb1VRK-X/view
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حتدثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع مصطفــى الغريــب1 ، اإلعالمــي يف منظمــة الدفــاع املــدين، وهــو مــن أبنــاء مدينــة 
معــرة النعمــان عــن القصــف الــذي تعرضــت لــه املدينــة وحركــة النــزوح الــيت رافقتــه: “يف 19/ كانــون األول/ 2019 بــدأت 
قــوات النظــام الســوري محلــة قصــف عنيفــة غــري مســبوقة علــى املدينــة ابســتخدام مئــات القذائــف والصواريــخ، اســتهدفت 
األحيــاء الســكنية يف املدينــة وتركــزت علــى وســط املدينــة املكتــظ ابملدنيــن” أخــران مصطفــى أن أهــايل املدينــة نزحــوا مــع 
بدايــة احلملــة حاملــن القليــل مــن متاعهــم بســبب كثافــة القصــف: “يف األايم الثاثــة األخــرية قبــل إحــكام النظــام ســيطرته 

علــى املدينــة ابتــت املدينــة خاليــة بشــكل كامــل مــن ســكاهنا ومل أمتكــن مــن دخوهلــا بســبب القصــف العنيــف.”
 

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع ليــث العبــد هللا3 ، اإلعالمــي يف منظمــة الدفــاع املــدين، مــن أبنــاء مدينــة ســراقب، 
وأخــران عــن التشــريد القســري الــذي تعــرض لــه ســكان املدينــة: “بــدأت احلملــة األقســى علــى مدينــة ســراقب بتاريــخ 18/ 
كانــون األول/ 2019 وازدادت وتــرية العنــف مبــرور األايم حــىت ابت القصــف يوميــاً علــى املدينــة يف كانــون الثــاين وتركــز 
علــى منطقــة الســوق واألحيــاء الســكنية ابجملمــل وعلــى املناطــق احملاذيــة للطريــق الــدويل داخــل املدينــة بشــكل خــاص، مــا 
أحلــق دمــاراً كبــرياً ابملدينــة وتســبب يف نــزوح معظــم أهاليهــا عنهــا” وأضــاف ليــث: “مل يســلم مركــزان مــن القصــف أيضــاً 
حيــث تعــرض يف 31/ كانــون الثــاين للقصــف ممــا اضطــران للخــروج خــارج املدينــة، وعملنــا فيمــا تبقــى مــن أايم علــى 

مســاعدة مــن تبقــى مــن مدنيــن للخــروج رغــم صعوبــة ذلــك يف ظــل القصــف املســتمر.”

األوضــاع اإلنســانية الســيئة يف خميــم حزانــو يف ريــف إدلــب الشــمايل يف 8/ شــباط/ 2020 
- بعدســة: أمحــد األطــرش

1    عر تطبيق واتساب يف 17/ أاير/ 2020

2    عر تطبيق واتساب يف 17/ أاير/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1NI1_Ae8rN9672lklBliNNyy025a_vunK/view
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سادســاً: قوانــن ســنَّها النظــام الســوري هبــدف الســيطرة علــى ممتلــكات املشــردين قســرايً ختالــف مبــادئ 
القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان: 

بعــد تدمــري املبــاين وتشــريد أهلهــا أتيت املرحلــة األخــرية يف اســتدامة تشــريدهم وإذالهلــم وهــي مرحلــة تشــريع قوانــني تســاهم يف 
ســيطرة النظــام الســوري وحلفائــه اإليرانيــني والــروس علــى ممتلــكات املشــردين مــن الشــعب الســوري، وقــام رئيــس اجلمهوريــة احلــايل 
بشــار األســد إبصــدار عــدد كبــري مــن املراســيم تنتهــك حقــوق اإلنســان األساســية، كمــا تنتهــك الدســتور الســوري، وال توجــد 
ســلطة تشــريعية أو قضائيــة يف ســوراي فجميعهــا ختضــع لســلطة األجهــزة األمنيــة وهــي جمــرد ديكــور، بــل إهنــا تســاند الســلطة 

التنفيذيــة يف تريــر جرائمهــا حبــق الشــعب الســوري والدولــة الســورية.

واتليــاً أبــرز القوانــني واملراســيم الــيت شــرَّعها جملــس الشــعب يف ســوراي، والــيت ُتشــكل انتهــاكاً واضحــاً للقانــون الــدويل حلقــوق 
اإلنســان ويف مقدمتهــا احلــق يف امللكيــة:

القانــون 63 عــام 2012 ملصــادرة أمــالك اإلرهابيــني، ذلــك حبســب تعريــف النظــام لإلرهابيــني وهــم كل مــن طالــب بتغيــري حكــم 
العائلــة ونقــل ســوراي حنــو الدميقراطيــة واحلداثــة، وقــد اســتولت وزارة املاليــة علــى ممتلــكات مئــات الناشــطني يف احلــراك السياســي 
حبجــة دعــم اإلرهــاب، ونقلــت ملكيتهــا للدولــة، واســتوىل علــى بعــض منهــا أفــراد وميليشــيات داخــل النظــام الســوري وبشــكل 

خــاص ضمــن األجهــزة األمنيــة.

املرســوم التشــريعي 66 عــام 2012، هــدَف إىل تنظيــم املناطــق املدمــرة، واقتصــر علــى منطقتــني يف حمافظــة دمشــق، أمــا القانــون 
رقــم 10 الــذي ظهــر عــام 2018 فقــد مشــل األراضــي الســورية كافــة.

املرســوم التشــريعي 19 عــام 2015، مســح جملالــس اإلدارة احملليــة إبنشــاء شــركات قابضــة، وبنــاء علــى هــذا القانــون أتسســت 
شــركة دمشــق الشــام القابضــة عــام 2016 الــيت يديرهــا حمافــظ دمشــق.

ــجالت العقاريــة املغلقــة بســبب احلــرب يف األراضــي  املرســوم التشــريعي 11 لعــام 2016، هــدَف إىل إيقــاف العمــل يف السِّ
الســورية كافــة.

ــجالت العقارية، لكنه طلب مســتندات ملكية وأوراق ثبوتية معقدة،  املرســوم التشــريعي 12 لعام 2016، هدَف إىل أمتتة السِّ
متجاهــاًل أن قســماً كبــرياً مــن هــذه الواثئــق قــد فُِقــَد بســبب تدمــري املنــازل الــذي قامــت بــه طائــرات النظــام الســوري احلربيــة.
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املرســوم التشــريعي رقــم 3 لعــام 2018، هــدف إىل إزالــة أنقــاض املنــازل املدمــرة، وهنــاك صعوبــة ابلغــة يف أن يثبــت أصحــاب 
هــذه املنــازل ملكيتهــا بعــد أن تدمــرت ومتزقــت أوراق ملكيتهــا بفعــل القصــف اجلــوي.

القانــون رقــم 10 لعــام 2018، متَّ تعديلــه الحقــاً ابلقانــون رقــم 42 لعــام 2018 يهــدف إىل إنشــاء مناطــق تنظيميــة يف كامــل 
ســوراي دون أن حيــدد مــا طبيعــة تلــك املناطــق، أي أنــه إبمــكان النظــام الســوري إعــادة تنظيــم أي منطقــة يريدهــا يف ســوراي حبجــة 

وجــود هــذا القانــون، وهــذا يشــمل املمتلــكات الســكنية والتجاريــة.
 

تتغافــل كافــة تلــك املراســيم والقوانــني علــى حنــو مقصــود املتســبَب األساســي يف عمليــات الدمــار، وحصــار وتشــريد األهــايل، وهلــذا 
فإنــه مــن الفوضويــة مناقشــة تفاصيــل تلــك القوانــني وحمتواهــا، ألهنــا صــدرت عــن اجلهــة الــيت قامــت ابرتــكاب انتهــاكات قصــف 
املبــاين الســكنية، الــيت ُتشــكل جرائــم حــرب، ومــن املؤكــد أنَّ الســلطات الســورية ســوف تضــع قوانــني تكســبها مئــات ماليــني 

الــدوالرات عــر هنــب األراضــي واملمتلــكات، وعــر عمليــات إعــادة اإلعمــار يف حــال بــدأت يف ظــلِّ هــذه القوانــني الربريــة.

وُتشــكِّل عمليــة الســطو علــى املمتلــكات عــر تشــريع قوانــني ختالــف القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان وتنتهــك أبســط حقــوق 
املواطــن الســوري يف امللكيــة، عقبــة أساســية أمــام عــودة الالجئــني والنازحــني، وترقــى إىل عمليــة إخــالء قســري وحماولــة تالعــب 
ابلرتكيبــة الســكانية واالجتماعيــة، ولــن يكــون هنــاك أي حــل لقضيــة التشــريد القســري ملاليــني الســوريني وملمتلكاهتــم إال بعــد 

حتقيــق تغيــري سياســي حيقــق الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان واحملاســبة.

سابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
خرقــت قــوات احللــف الســوري اإليــراين الروســي بشــكل ال يقبــل التَّشــكيك قــراري جملــس األمــن رقــم 2139 و2254 	 

بــني املدنيــني  الــدويل اإلنســاين اخلاصــة ابلتمييــز  القانــون  انتهكــت قواعــد  العشــوائية، كمــا  القاضيَــني بوقــف اهلجمــات 
واملقاتلــني.

تســبَّب القصــف العشــوائي بسلســلة متتاليــة مــن االنتهــاكات ومــن ضمنهــا تدمــري املراكــز احليويــة، واألحيــاء الســكنية وســاهم 	 
يف تشــريد الســكان قســرايً.

انتهــك النظــام الســوري اإلجــراءات الــيت نــصَّ عليهــا القانــون الــدويل اإلنســاين؛ مــا أدى إىل ذعــر املدنيــني وفرارهــم ويف 	 
مقدمتهــا جعــل املدنيــني هدفــاً للهجمــات، وشــنَّ هجمــات عنيفــة وعشــوائية هبــدف بــثِّ الذعــر.
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مــارس النظــام الســوري عمليــة التشــريد القســري، الــيت تشــكل وفقــاً للنظــام األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة )املــاداتن 	 
8-2-ب-7 و8-2-هـ-8( جرمية حرب، كما أن النظام الســوري وحليفيه اإليراين والروســي قد ارتكبوا جرمية التشــريد 
القســري ضمــن إطــار واســع النطــاق، وهــذا يشــكل خرقــاً فظيعــاً التفاقيــات جنيــف ويرقــى إىل جرائــم ضــّد اإلنســانية )املــادة 

7-1- د(.
انتهــك النظــام الســوري علــى حنــو واســع املبــادئ التوجيهيــة بشــأن التشــريد الداخلــي، وذلــك كــون القانــون الــدويل حلقــوق 	 

اإلنســان يعمــل دائمــاً يف الســلم واحلــرب، وبشــكل خــاص املبــدأ رقــم 3، القاضــي بتوفــري احلمايــة واملســاعدة اإلنســانية 
للمشــردين داخليــاً، واملبــدأ رقــم 6 القاضــي أبنــه ال جيــوز أن يســتمرَّ التشــريد مــدة أطــول ممــا تقتضيــه الظــروف، واملبــدأ 7، 

واملبــدأ 14، واملبــدأ 21 القاضــي بـــتوفَّر احلمايــة، يف مجيــع الظــروف، ألمــوال وممتلــكات املشــردين داخليــاً.
إن تدمــري املــدن والبلــدات واملراكــز احليويــة واحملــالت التجاريــة، وتشــريد أهلهــا وتوقــف الغالببــة العظمــى منهــم عــن العمــل، 	 

حيــث يقــدر عــدد املشــردين داخليــاً بقرابــة 6.5 مليــون مواطــن ســوري، واملشــردين خارجيــا بقرابــة 7 مليــون مواطــن ســوري، 
إن كاًل مــن التدمــري والتشــريد، اللذيــن يعتــر النظــام الســوري وحلفــاؤه املســؤولني املباشــرين عنهمــا، يعتــران مــن أهــم أســباب 
اهنيــار االقتصــاد الســوري، ويعتــر أتثــري العقــوابت االقتصاديــة ال يــكاد يذكــر مقارنــة بتشــريد قرابــة 13 مليــون مواطــن ســوري 

وتدمــري ماليــني املبــاين.

التوصيات:
إىل جملس األمن الدويل:

إصــدار قــرار ُملــزم مينــع ويعاقــب علــى جرميــة التَّشــريد القســري، وجيــر علــى وقــف عمليــات التهجــري القســري، وينــصُّ بشــكل 	 
صريــح علــى حــقِّ النازحــني قســراً ابلعــودة اآلمنــة إىل منازهلــم، وجــر مــا وقــَع عليهــم مــن أضــرار، وذلــك عــر عمليــة انتقــال 

سياســي تضمــن الكرامــة واالســتقرار وفقــاً جلــدول زمــي صــارم ال يتجــاوز ســتة أشــهر.
إلزام النظام السوري إبيقاف عمليات االستيطان واالحتالل اليت يقوم هبا يف املدن واألحياء اليت يُهجَّر سكَّاهنا.	 
إنَّ تدمــري املبــاين والتَّشــريد القســري يُهــدُِّد اإلقليــم ويُهــدُِّد األراضــي الســورية، ويــؤدي إىل زعزعــة األمــن واالســتقرار، وإنَّ 	 

إحــالل الســلم واألمــان يف ســوراي مــن صلــب مهــام ومســؤوليات وقــدرات جملــس األمــن.
جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــني، مبــن فيهــم النِّظــام الروســي بعــد أن ثبــَت 	 

تورطُّــه يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية وجيــب حجــب حــق النقــض عنــد ارتــكاب اجلرائــم ضــد اإلنســانية 
وجرائــم احلــرب.

إحــالل األمــن والسَّــالم وتطبيــق مبــدأ مســؤولية محايــة املدنيــني، حلفــظ أرواح الســوريني وتراثهــم وفنوهنــم مــن الدمــار والنَّهــب 	 
والتخريــب. 
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توســيع العقــوابت لتشــمل النظــام الســوري والروســي واإليــراين املتورطــني بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــدَّ 	 
اإلنســانية ضدَّ الشــعب الســوري.

إىل اجملتمع الدويل:
جيــب أن يتحمــل النظــام الروســي واإليــراين غرامــات ماليــة كبــرية إثــر عمليــات تدمــري املبــاين واملنشــآت احليويــة يف ســوراي 	 

وتنعكــس تلــك املبالــغ يف تعويــض الضحــااي املشــردين داخليــاً وخارجيــاً، وترميــم املنــازل واحملــالت التجاريــة الــيت ســاهم 
النظامــان يف تدمريهــا.

يف ظــلِّ انقســام جملــس األمــن وشــَلله الكامــل، يتوجــب التَّحــرك علــى املســتوى الوطــي واإلقليمــي إلقامــة حتالفــات لدعــم 	 
الشَّــعب الســوري، ويتجلَّــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزايدة جرعــات الدعــم املقدَّمــة علــى 
الصَّعيــد اإلغاثــي. والسَّــعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة، يف حماكمــات عادلــة 

جلميــع األشــخاص املتورطــني.
دعــم عمليــة االنتقــال السياســي والضغــط إللــزام األطــراف بتطبيــق االنتقــال السياســي ضمــن مــدة زمنيــة ال تتجــاوز ســتة أشــهر 	 

كــي يتمكــن ماليــني املشــردين مــن العــودة اآلمنــة واملســتقرة إىل منازهلــم.
دعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــراراً وتكــراراً يف عشــرات الدراســات والتقاريــر وابعتبارهــا عضــو يف “التحالــف 	 

الــدويل مــن أجــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )ICRtoP(”، إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )R2P(، وقــد متَّ 
اســتنفاذ اخلطــوات السياســية عــر اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة الســيد كــويف عنــان ومــا جــاء بعدهــا مــن بيــاانت لوقــف 
األعمــال العدائيــة واتفاقــات أســتاان، وابلتــايل ال بــدَّ بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية 

احلمايــة، الــذي أقرَّتــه اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، ومــا زال جملــس األمــن يُعرقــل محايــة املدنيــني يف ســوراي. 
جتديد الضَّغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.	 
السَّــعي من أجل إحقاق العدالة واحملاســبة يف ســوراي عر اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملس حقوق اإلنســان، واســتخدام 	 

مبــدأ الواليــة القضائيــة العاملية.

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
املســاعدة علــى العمــل يف بنــاء داات مركزيــة للمســاكن والعقــارات يف ســوراي، هبــدف حتقيــق نيــل التَّعويــض وتنفيــذ برامــج العــودة 	 

الطَّوعية ورد املســاكن واألراضي والعقارات وفقاً لـ “مبادئ األمم املتحدة بشــأن ردِّ املســاكن والعقارات لالجئني والنازحني 
-مبــادئ بينهريو”.
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إعــداد تقريــر خــاص عــن تدمــري املبــاين واحملــالت واملراكــز احليويــة يف مشــال غــرب ســوراي وإبــالغ جملــس األمــن الــدويل مبــدى 	 
جديــة وحساســية قضيــة تدمــري املمتلــكات.

 
:COI جلنة التحقيق الدولية املستقلة

تضمــني فقــرة موســعة عــن انتهــاكات تدمــري املمتلــكات وتشــريد الســكان مــن قبــل القــوات الروســية والســورية ضمــن التقريــر 	 
القــادم يف أيلــول/ 2020 والقيــام بــكل مــا يلــزم مــن أجــل التحقيــق يف مــدى تعمــد روســيا والنظــام الســوري تدمــري أكــر 

قــدر ممكــن منهــا.

إىل املبعوث األممي إىل سوراي:
تســليط الضــوء ضمــن إحاطــة جملــس األمــن الــدويل القادمــة علــى تدمــري القــوات الروســية والســورية لعشــرات آالف املبــاين 	 

الســكنية يف مشــال غــرب ســوراي واضطــرار أهلهــا للتشــرد القســري.
إدانة مرتكيب اجلرائم واجملازر واملتسببني األساسيني يف خرق قرارات جملس األمن بشكل واضح.	 
الدعوة إىل اإلسراع يف تطبيق تغيري سياسي دميقراطي يعيد حقوق الضحااي وجيسد مبادئ العدالة االنتقالية.	 

إىل النظام الروسي:
عدم تكرار عمليات قصف وقتل املدنيني واستهداف مراكزهم احليوية ومنازهلم وحمالهتم التجارية. 	 
التَّوقــف عــن دعــم النظــام الســوري يف جملــس األمــن واســتخدام حــق النَّقــض الفيتــو ملنــع متريــر أي قــرار دويل يعاقــب النظــام 	 

الســوري. 
إعــادة إعمــار وترميــم املبــاين الســكنية واحملــالت الــيت قامــت القــوات العســكرية الروســية بتدمريهــا، وتعويــض الضحــااي طــوال 	 

الفــرتة الــيت تشــردوا فيهــا.

اثمناً: ملحقات ومرفقات:
صــورة خاصــة ابلشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ُتظهــر حجــم الدمــار يف مدرســة إعداديــة بنــات إحســم يف بلــدة إحســم بريــف 

حمافظــة إدلــب الغــريب إثــر هجمــات قــوات احللــف الســوري الروســي - اتريــخ التقــاط الصــورة 24/ أيلــول/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1ODzt2wv88kzA3u4vcEvlYfVO4DBz0AG7/view?usp=drive_open
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تصويــر جــوي بثَّتــه وكالــة قاســيون لألنبــاء يف 30/ أيلــول/ 2019، يُظهــر حجــم الدمــار اهلائــل يف بلــدة جرجنــاز بريــف حمافظــة 
إدلــب الشــرقي إثــر هجمــات قــوات احللــف الســوري الروســي املكثفــة علــى البلــدة قبــل ســيطرهتا عليهــا.

مقطــع مصــور يُظهــر حجــم الدمــار اهلائــل يف قريــة كفــر ســجنة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب إثــر هجمــات قــوات احللــف الســوري 
الروســي املكثفــة علــى القريــة قبــل ســيطرهتا عليهــا – 3/ تشــرين الثــاين/ 2019 مصــدر املقطــع الناشــط اإلعالمــي عبــد الــرزاق 

الصبيح

صــور خاصــة ابلشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ُتظهــر حجــم الدمــار يف مشــفى اإلخــالص لألطفــال والنســائية يف قريــة شــنان 
بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، إثــر هجــوم جــوي روســي يف 6/ تشــرين الثــاين/ 2019

تصويــر جــوي بثَّتــه موقــع إرم نيــوز اإللكــرتوين يف 26/ كانــون األول/ 2019، يُظهــر حجــم الدمــار يف مدينــة معــرة النعمــان 
بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب إثــر هجمــات قــوات احللــف الســوري الروســي املكثفــة علــى املدينــة قبــل ســيطرهتا عليهــا.

مقطــع مصــور يُظهــر الدمــار يف عــدة مناطــق داخــل مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب إثــر هجمــات قــوات احللــف 
الســوري الروســي املكثفة على املدينة قبل ســيطرهتا عليها – 13/ كانون الثاين/ 2020

صــورة جويــة خاصــة ابلشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ُتظهــر حجــم الدمــار يف مشــفى عــدانن كيــوان 
لألطفــال والنســائية يف قريــة كنصفــرة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، إثــر هجــوم جــوي روســي يف 24/ 

تشــرين الثــاين/ 2019

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EbvGJBkmpGJHrM64kBOb-CkB9jT6u4d1Ux9boNhRs8BLaw?e=Fx9qsY
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EZJbSEBevSZFizfzI036fegBtdxe-KHF7cP6M42ZVZcSIA?e=n9U0R1
https://drive.google.com/open?id=1KDLhdC-xPH6qMTKPUNlGKpVk8qkcHlqR
https://drive.google.com/open?id=1vXWoFuNPIUHFU2Mprsr75nuoWpChwvik
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/Ea2CgCQvfTtLvM1Hp0NRwOABTWW2CNGWopu4BpePdybolg?e=MCu9nY
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EZvzXVy5LsRCqXhPUV94x_YB5V4auSkAMY0E-D_PN7oFFQ?e=HTr2sg
https://drive.google.com/file/d/1o6pKbIRIzk0G7uGAQh9arL3zUwMdelwM/view
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تصويــر جــوي نشــر علــى منصــات اتبعــة ملنظمــة الدفــاع املــدين يُظهــر حجــم الدمــار اهلائــل إثــَر قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع 
لقــوات النظــام الســوري منطقــة الصناعيــة شــرق مدينــة إدلــب؛ مــا تســبب مبجــزرة – 15/ كانــون الثــاين/ 2020

صــورة جويــة خاصــة ابلشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ُتظهــر حجــم الدمــار يف املنطقــة الصناعيــة يف مدينــة إدلــب؛ إثــر هجــوم 
شــنه طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ أســفر عــن جمــزرة يف 15/ كانــون الثــاين/ 2020

تصويــر جــوي بثتــه وكالــة األانضــول يف 29/ كانــون الثــاين/ 2020، يُظهــر حجــم الدمــار اهلائــل يف مدينــة معــرة النعمــان بريــف 
حمافظــة إدلــب اجلنــويب إثــر هجمــات قــوات احللــف الســوري الروســي املكثفــة علــى املدينــة قبــل ســيطرهتا عليهــا 

تصويــر جــوي بثــه املركــز اإلعالمــي العــام يف 29/ كانــون الثــاين/ 2020، يُظهــر حجــم الدمــار يف مدينــة معــرة النعمــان بريــف 
حمافظــة إدلــب اجلنــويب إثــر هجمــات قــوات احللــف الســوري الروســي املكثفــة علــى املدينــة قبــل ســيطرهتا عليهــا.

تصويــر جــوي بثتــه وكالــة األنبــاء الفرنســية AFP يف 7/ شــباط/ 2020، يُظهــر حجــم الدمــار اهلائــل يف مدينــة ســرمني بريــف 
حمافظــة إدلــب الشــمايل إثــر هجمــات قــوات احللــف الســوري الروســي املكثفــة علــى املدينــة.

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EUUun6skuI1PglfzsN0bHEEBDRzo8d44cjIufrS4n-grYw?e=RTH6FN
https://drive.google.com/open?id=1aiYYrZABFvsTItGmJXrYRwV41L_4iswL
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EQfS-bA1zZ1LkUxNrYlPNxcBQi7_-5GsI62seOZH_8HjaQ?e=rxdPot
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EWgF3-OYYV5HhdI38Kk-vVwBLgssD7Zz7Gx_iijc9hTyCw?e=PHFNXq
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ER4O6DK7vGJCtpwxyJqyGrsByJZKdkoO6SgWjrYIDeR2xw?e=TyKykr
https://drive.google.com/file/d/1f6VWYzYFyQ80uhC9U8X8GcTc43P9BQpo/view
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تصويــر جــوي بثتــه وكالــة األنبــاء الفرنســية AFP يف 15/ شــباط/ 2020، يُظهــر حجــم الدمــار الكبــري يف مدينــة كفــر نبــل 
بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب إثــر هجمــات قــوات احللــف الســوري الروســي املكثفــة علــى املدينــة.

تصويــر جــوي بثــه تلفزيــون روســيا اليــوم يف 20/ شــباط/ 2020، يُظهــر حجــم الدمــار يف مدينــة أرحيــا بريــف حمافظــة إدلــب 
اجلنــويب إثــر هجمــات قــوات احللــف الســوري الروســي املكثفــة علــى املدينــة. 

تصويــر جــوي بثتــه وكالــة األنبــاء الفرنســية AFP يف 19/ شــباط/ 2020، يُظهــر حجــم الدمــار اهلائــل يف بلــدة إحســم بريــف 
حمافظــة إدلــب اجلنــويب إثــر هجمــات قــوات احللــف الســوري الروســي املكثفــة علــى البلــدة. 

تصوير جوي بثته وكالة األنباء الفرنسية AFP يف 2/ آذار/ 2020، يُظهر حجم الدمار الكبري يف قرية بليون بريف حمافظة 
إدلب اجلنويب إثر هجمات قوات احللف الســوري الروســي املكثفة على القرية. 

صــورة جويــة خاصــة ابلشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ُتظهــر حجــم الدمــار يف مركــز إليــواء النازحــني غــرب بلــدة معــرة مصريــن 
بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، إثــر هجــوم جــوي روســي أســفر عــن جمــزرة يف 5/ آذار/ 2020. 

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EXBU-qAzFkhJnVsAGlbJfasBfFwd6o-KBqItWmqeIctKbQ?e=B3JINc
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ESyYYfHuDBlIlquGrRfzR90BP88DPybYdrC34s3Gqos4_g?e=aOT1MD
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EUyfgT7WCctGl8ThhQgdlXcBIv6TCpCmuymKLyUO41WxAw?e=DOdvKD
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EdOu7S9KIoNGniut8FUjCEcBEHHjazHlrVhiuXOYobu1kw?e=eRfoNZ
https://drive.google.com/open?id=1KkuPUPcfwDQxjr4Xp_jR-6fsgH6T8URS
https://drive.google.com/file/d/1KkuPUPcfwDQxjr4Xp_jR-6fsgH6T8URS/view
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تصويــر جــوي بثــه تلفزيــون اآلن يف 13/ آذار/ 2020، يُظهــر حجــم الدمــار يف كل مــن مدينــة ســراقب وقريــة النــريب بريــف 
حمافظــة إدلــب إثــر هجمــات قــوات احللــف الســوري الروســي املكثفــة علــى املنطقــة.

تصويــر جــوي بثتــه وكالــة األنبــاء الفرنســية AFP يف 13/ آذار/ 2020، يُظهــر حجــم الدمــار اهلائــل يف قريــة أفــس بريــف 
حمافظــة إدلــب إثــر هجمــات قــوات احللــف الســوري الروســي املكثفــة علــى القريــة.

شكر وعزاء
خالص الشكر والعزاء جلميع األهايل والنُّشطاء احملليني الذين أغنت مسامهاهتم هذا التَّقرير بشكل فعال.

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EcOZl3j3k9lLv6lRUcFt6n4BRDHLv47caS4C_cNF01uyqw?e=IONbbq
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ERj-lpb1TCREkZt5SSZ2nOEBnUrWMrNBMnX04u40IZ5hBQ?e=DxwP4P
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