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الثالاثء 15 كانون األول 2015

حمتوايت التقرير: 
أواًل: املقدمة واملنهجية.

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

شكر.

التقرير الثالث: القوات الروسية تتسبب يف مقتل 570 مدنياً، بينهم 152 طفل و60 سيدة
»جاؤوا لقتلنا«

   املقدمة:
زاد التدخل الروسي من معاانة السوريني، يف حني كان من املفرتض أن خيفف عنهم 
ابستهداف وإهناء تنظيم داعش يف وقت قياسي بناء على تصرحيات املسؤولني الروس 
تنظيم داعش بعد مرور عام على  الدويل يف إهناء  التحالف  انتقدوا ُبطء إجناز  الذين 
الثالث، واليكاد يوجد أي إجناز  الروسي يدخل شهره  التدخل  تدخله، لكن ها هو 
حقيقي على صعيد إضعاف أو إهناء تنظيم داعش، بل وخبالف ذلك فما بني 85 
إىل %90 من اهلجمات الروسية تركزت على مناطق ختضع لسيطرة املعارضة املسلحة، 
استهدفت يف كثري من األحيان مناطق مأهولة ابلسكان وأسواقاً ومشاٍف ومراكز حيوية، 

وهو ما مل يفعله التحالف الدويل الذي انتقدته روسيا سابقاً.

كما استهدف التدخل الروسي عشرات املرات مواقع عسكرية اتبعة لسيطرة املعارضة 
اليت  الشديدة  الصعوابت  ومن  داعش،  وتنظيم  السوري  النظام  تقاتل  اليت  املسلحة، 
واجهتنا هي التعرف على معظم هذه املواقع، واحلصول على حصيلة الضحااي واملصابني، 
وذلك بسبب التكتم الشديد واعتبارها مبثابة أسرار عسكرية، خالفاً للمواقع املدنية اليت 
يوجد فيها العديد من السكان احملليني، وهلذا فإن حصيلة الضحااي واملصابني اليت متكنا 

من تسجيلها تبقى أقل بكثري مما هي عليه يف احلقيقة.

مراكز حيوية  على  اهلجمات  بعض  توثيق  من  العمل  فريق  احلاالت متكن  بعض  ويف 
وجتمعات سكنية يف مناطق خاضعة لسيطرة التنظيمات اإلسالمية املتشددة.

وقد الحظنا عرب عمليات املتابعة والرصد اليومية للهجمات اليت نعتقد إىل حد بعيد 
أهنا روسية، عدة نقاط اتسمت فيها تلك اهلجمات بعد هناية تشرين األول/ 2015 

وحىت حلظة إعداد هذا التقرير:
واملساجد  احليوية كاألفران  للمراكز  املباشر  االستهداف  ارتفاع واضح يف عمليات   -

وحمطات املياه والكهرابء، مقارنة ابلتقارير اليت قمنا إبصدارها سابقاً.
الضحااي  عدد  زايدة  يف  تسبب  وهذا  املستهدف،  املكان  على  املتكرر  القصف   -

واجلرحى وخاصة من املسعفني وعناصر الدفاع املدين. 
- قصفت طائرات حربية يزعم أهنا روسية مناطق ختضع لشروط هدنة بني النظام السوري 

وما يسمى جيش الفتح )جتمع لفصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة النصرة(. 

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/2011 
قبل  من  معتمدة  رحبية،  مستقلة، غري حكومية، غري  منظمة  وهي 

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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- استهداف طائرات حربية يُزعم أهنا روسية مناطق على احلدود السورية الرتكية، وذلك بعد إسقاط املقاتلة احلربية الروسية 
الثالاثء 24/ تشرين الثاين/ 2015، وهذه مناطق مل تكن طائرات النظام السوري جترؤ على االقرتاب منها منذ فرتات زمنية 

بعيدة.
- اتساع الرقعة اجلغرافية اليت استهدفتها اهلجمات الروسية املزعومة حيث وثقنا هجمات يف حمافظات درعا ودير الزور، والرقة، 

بعد أن كانت اهلجمات املوثقة لدينا تقتصر على حمافظات محص ومحاة وإدلب وحلب.
- زايدة استخدام القوات الروسية للذخائر العنقودية احملرمة دولياً، ولقنابل حارقة يُعتقد أهنا فوسفورية.

السورية حلقوق اإلنسان النستطيع إصدار أي حصيلة ضحااي دون معايري حمددة تتحدث عن مكان  الشبكة  يف منهجية 
احلادثة وزماهنا وأمساء وتفاصيل الضحااي الذين خلفتهم وغري ذلك من األدلة، فبعد انتهاء التحقيقات من مجيع احلوادث اليت 
يُزعم أهنا من قصف روسي، نقوم بتجميعها واحلصول على احلصيلة النهائية، وإن متييز اهلجمات بني النظام الروسي والنظام 
السوري ليس ابألمر السهل، والبد أن تُبىن التحرايت على شهادات وأدلة خمتلفة أخرى، وتقاطعات عديدة وهذا حيتاج إىل 

وقت وجهد استثنائي.
 Mr.ويف لقاٍء مجع مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع انئب السفري الروسي يف جملس األمن السيد فالدمري سفرونكوف
Vladimir Safronkov  وذلك يف مقر البعثة الروسية بنيويورك، نفى السيد فالدمري مجيع احلوادث اليت تتهم القوات 
الروسية بقصف مواقع مدنية، وأخربان أهنم يتحرون الدقة عرب معلومات استخباراتية دقيقة من األرض، وأن هجمات القوات 

الروسية تستهدف التنظيمات املتشددة بشكل رئيس.

   اثنياً: امللخص التنفيذي:

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان منذ بدء اهلجمات الروسية يف 30/ أيلول/ 2015 حىت 1/ كانون األول/ 2015 
عرب عدة تقارير سابقة إضافة هلذا التقرير 138 هجوماً، )مازالت التحقيقات جارية ومستمرة يف حوادث ضمن الفرتة الزمنية 
نفسها ويف حال التأكد منها سوف ندرجها يف تقاريران القادمة وذلك بسبب صعوابت متعددة من ضمنها التمييز بني مرتكب 

عملية القصف(.
تتوزع اهلجمات حبسب املناطق اىل:

ألف- مناطق ختضع لسيطرة املعارضة املسلحة:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 111 هجمة يف مناطق متفرقة ختضع لسيطرة املعارضة املسلحة تتوزع حبسب نوعية 

تلك األهداف إىل:
أهداف مدنية: 101  

أهداف عسكرية: 10   

تتوزع هذه اهلجمات حبسب احملافظات إىل: 
إدلب: 45  
حلب: 45  

محاة: 7
محص: 9

الالذقية: 3 
ريف دمشق: 1 

درعا: 1 
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ابء – مناطق ختضع لسيطرة التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 27 هجمة يف مناطق ختضع لسيطرة التنظيمات اإلسالمية املتشددة تتوزع حبسب 

السيطرة إىل:
- تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 24 هجمة على مناطق مدنية ختضع لسيطرة تنظيم داعش. 

- تنظيم جبهة النصرة: 3 هجمات على مناطق مدنية ختضع لسيطرة تنظيم جبهة النصرة. 

تتوزع حسب احملافظات إىل: 
حلب: 4

محص: 12
دير الزور: 2 

الرقة: 6
إدلب: 3
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تسببت هذه اهلجمات حبسب فريق توثيق الضحااي يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مبقتل 583 شخصاً يتوزعون إىل: 
• 570 مدنياً، بينهم 152 طفاًل، و60 سيدة 

• 13 من مسلحي املعارضة 

وقد تسببت اهلجمات بتضرر أو تدمري عدة مراكز ومنشآت حيوية وقوافل إغاثية:
املدارس: 16  

املنشآت الطبية: 10 
املساجد: 10

األسواق: 5
األفران: 5  

منشآت صناعية: 8
مرافق خدمية: 15
منشآت حيوية: 2

مدافن آثرية: 1
جسور: 3

مستودعات إغاثية: 2
سيارات خدمية: 1 

ملجأ: 1 
إضافة إىل كل ذلك وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 6 هجمات يعتقد أهنا روسية على سيارات شحن وقوافل إغاثية 
وذلك ابلقرب من املعابر على احلدود السورية الرتكية يف املدة الواقعة بني 24/ تشرين الثاين/ 2015 وذلك من بعد إسقاط 

املقاتلة الروسية حىت حلظة إعداد هذا التقرير.

   اثلثًا- تفاصيل احلوادث اجلديدة:
نورد يف هذا التقرير حتديثاً جلميع احلوادث اليت وردت يف تقاريران السابقة )موجودة يف مرفقات هذا التقرير(، حيث نسجل 
تفاصيل اهلجمات اليت يزعم أهنا روسية يف املدة الواقعة بني الثالاثء 27/ تشرين األول/ 2015 حىت الثالاثء 1/ كانون 
األول/ 2015، اليت بلغ عددها 81 هجمة )بينها هجمتان حصلتا الثالاثء 20/ تشرين األول/ 2015 واإلثنني 26/ 

تشرين األول/ 2015، مل نوردمها يف التقارير السابقة ألهنما كانتا قيد التحقيق واملتابعة.

تتوزع اهلجمات الوادرة يف هذا التقرير حبسب املناطق:
ألف- مناطق ختضع لسيطرة املعارضة املسلحة:

تلك  نوعية  تتوزع حبسب  املسلحة  املعارضة  لسيطرة  مناطق ختضع  59 هجمة يف  اإلنسان  السورية حلقوق  الشبكة  وثقت 
األهداف إىل:

أهداف مدنية: 57 هجمة.
أهداف عسكرية: متكنا من تسجيل هدفني فقط وهي بدون شك أكثر من ذلك بكثري، ويتم التغطية على اخلسائر املادية 

والبشرية بشكل كامل. 
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تتوزع هذه اهلجمات حبسب احملافظات:
حلب: 30  

إدلب: 24
محص: 1 

محاة: 2
درعا: 1

ريف دمشق: 1

ابء – مناطق ختضع لسيطرة التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 22 هجمة يف مناطق ختضع لسيطرة التنظيمات اإلسالمية املتشددة استهدفت أهدافاً 
مدينة )يكاد يكون من شبه املستحيل ابلنسبة لنا التعرف على األهداف العسكرية اليت يتم استهدافها ابلنسبة للتنظيمات 

املتشددة وهلذا فهي خارج منهج البحث(، تتوزع اهلجمات حبسب مناطق السيطرة إىل:
19 هجمة استهدفت مناطق ختضع لسيطرة تنظيم داعش. 

3 هجمات استهدفت مناطق ختضع لسيطرة تنظيم جبهة النصرة. 
تتوزع هذه اهلجمات حسب احملافظات إىل:

محص: 10 
الرقة: 6 

دير الزور: 2
إدلب: 3
حلب: 1
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ألف- املناطق اخلاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة:

  منـــــاطـــق مدنيـــــــــة:
1. مدينة سرمني – إدلب، الثالاثء 20/ تشرين األول/ 2015  

قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخني مشال مدينة سرمني بينهما قرابة 15 دقيقة تقريباً، استهدف اهلجومان مشفى 
سرمني امليداين، واملدرسة الثانوية املختلطة واملدرسة الريفية، ما أدى إىل مقتل 13 مدنياً، بينهم طفل، وعنصر دفاع مدين 
ومعاجل فيزايئي من كوادر املشفى وأحد عناصر الشرطة الذين حيرسون املشفى، إضافة إىل دمار غرفة األشعة ابلكامل وتضرر 
الثانوية بشكل كبري، إضافة إىل أضرار يف واجهة  العمليات واملخترب. كما تدمرت املدرسة  أجهزهتا، وهتدم جزئي يف غرفة 

املدرسة الريفية.   
السيد س. م انشط حملي إعالمي يف املدينة، شاهد القصف، وقد أفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بشهادته:

ما خيتلف عن  الذي قصفته وهذا  املكان  عن  وبعيداً  ارتفاع عاٍل جداً  الطائرة وهي حتلق على  »شاهدت 
القصف الذي ينفذه الطريان السوري. 

املسعفني واإلعالميني إىل  املدين وبعض  الدفاع  الصاروخ األول سقط على مدرسة ومشفى، أسرعت فرق 
املكان واقتصرت األضرار على املادية إضافة إىل بعض املصابني، لكن بعد قرابة ربع ساعة سقط صاروخ آخر 
يف املكان نفسه، أثناء سقوط الصاروخ الثاين الحظت ملعاانً مثل فالش الكامريا ومل أمسع أي صوت للطائرة، 

صورة تظهر انتشال ضحية جراء قصف طريان حريب يزعم أنه رويس بالصواريخ عىل مدينة بنش يف 28 ترشين الثاين
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بعد ذلك شعرت بقوة دفع محلتين لألعلى من شدة ضغط االنفجار، كل ما حويل كان أبيضاً والغبار كثيفاً 
ومشمت رائحة ابرود ودم، وشعرت وكأين قد فارقت احلياة، وكانت نتيجة هذه الضربة استشهاد قرابة 17 
شخصاً، بينهم عناصر من فرق الدفاع املدين واملسعفني وانشطني إعالميني، وأصبت أان بعدة شظااي يف الصدر 
واليدين أدت إىل كسر يدي اليمىن، الصاروخ حتماً ليس من رامجة صواريخ النظام ألن أقرب نقطة للجيش 

تبعد عنا قرابة 80كم، والصواريخ كانت فراغية، وقدران حجم الدمار بقرابة 50م2«. 

مطيع جالل انشط إعالمي يف منظمة الدفاع املدين إبدلب، أخرب الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بشهادته عن احلادثة:

»بني الساعة 12:15و 12:30 مسعت صوت انفجار ضخم، كنت حينها يف صالة إنرتنت ومسعت على 
القبضة اخلاصة يب أن الطريان الروسي نفذ غارة على سرمني، من خالل موقع سحابة الدخان اليت شاهدهتا 
القصف قد طال املشفى  املكان ووجدت أن  امليداين، توجهت إىل  القصف استهدف املشفى  توقعت أن 
واملدرسة الثانوية املختلطة وإىل جانبها املدرسة الريفية، املدرسة الثانوية تدمرت بشكل كبري حيث أهنا خارجة 
عن اخلدمة أصاًل بسبب قصف سابق، واملدرسة الريفية تدمرت أجزاء من واجهتها، أما املشفى فقد تدمرت 
غرفة األشعة وأجهزهتا إضافة إىل دمار يف املخترب وغرفة العمليات. بدأت بتصوير الدمار يف املدرسة عندما 
أخربين رجال الدفاع املدين أن الطائرات مازالت يف األجواء ومل متضِ دقيقة حىت قصفت الطائرات املوقع ذاته، 
تعرضت لإلصابة ونقلتين فرق اإلسعاف إىل مشفى مدينة معرة النعمان، مجيع املشايف يف املنطقة كانت مغلقة 

خشية استهدافها من قبل الطائرات الروسية.
أثناء تواجدي يف املشفى أخربين الطبيب مبوت املعاجل الفيزايئي يف املشفى امليداين حسن اتج الدين، وعنصر 
الدفاع املدين عبد الرزاق عبود، وعنصر من الشرطة املدنية هو خلدون السواس، وبني الضحااي طفل من بيت 

املعري.
إن املكان املستهدف مكان مدين خاٍل من الثوار أو عناصر اجليش احلر وال تواجد لتنظيم داعش يف املنطقة 

كلها حىت تتذرع روسيا مبهامجتهم، إهنم يقتلون املدنيني وحسب«. 

مقطع فيديو يصور حلظة قصف الصاروخ الثاين على جتمع لعناصر الدفاع املدين. 
  أمساء الضحااي 

صورة تصور آاثر الدمار يف إحدى املدارس املستهدفة.

http://www.sn4hr.org
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صور تظهر مصابني من الدفاع املدين جراء استهداف الفريق من قبل طائرات يعتقد أهنا روسية.

 

 

صورة لعنصر الدفاع املدين عبد الرزاق عبود الذي قضى نتيجة قصف طائرات حربية يُزعم أهنا روسية.

صورة تظهر آاثر الدمار يف مشفى سرمني امليداين.

صورة تظهر الدخان الناتج عن انفجار الصاروخ حلظة سقوطه.
روسية  أهنا  يُزعم  حربية  طائرات  قصفته  الذي  الصاروخ  تظهر  صورة 

قبيل انفجاره.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0eTBONnQ3bnZNZkU/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0emF1b0RJcnVIQm8/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0d2tBNFNoVllGMk0/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0QzRzQnVlT3dsUFk/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0TjBlZHlGVndUYkE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0RHlZWkRVN3piNFE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0QUZEN01pZUU2SWM/view
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 2. مدينة كفر نبل – إدلب، اإلثنني 26/ تشرين األول/ 2015
 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً على منزل سكين يف احلارة الغربية من مدينة كفر نبل، ما أدى إىل مقتل شخص 

مدين وطفلته، وإصابة 3 آخرين. 

الناشط رائد الفارس من أبناء مدينة كفر نبل أفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بروايته:

»كانت عدة طائرات روسية حتلق يف اجلو، وذهبت كل واحدة ابجتاه، بعدها مسعنا صوت االنفجار، حني 
ذهبت إىل املوقع أخربين األهايل أن صاروخاً استهدف منزل أحد السكان، املنزل مؤلف من طابقني، تدمر 
أن هناك جرحى،  القصف  الطابق األول، وأخربين من كان موجوداً حلظة  العلوي ابلكامل وتضرر  الطابق 
ذهبت إىل املشفى وكان قد تويف األب وابنته البالغة من العمر 12 عاماً، و3 جرحى هم أهل البيت. املنزل 

يقع يف احلارة الغربية يف كفر نبل وال وجود ألي مقر عسكري ابلقرب منه.
لدينا أجهزة رصد متكننا من مساع حديث الطيار مع املطار ونسمع لغتهم عندما يتواصلون وهلذا استطعنا معرفة 

أن الطائرات اليت قصفتنا روسية«.

 أمساء الضحااي:
حامت خالد خطيب

الطفلة ضياء حامت خطيب، ١٢ عاماً.

صورة تظهر آاثر الدمار يف املنزل املستهدف.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0QkZFdWhzUUZyV2M/view
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3. قرية أم ميال – محاة، الثالاثء 27/ تشرين األول/ 2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً على قرية أم ميال بريف محاة الشرقي، ما أدى إىل مقتل 4 أشخاص، بينهم 

سيداتن، إضافة إىل دمار كبري يف مسجد القرية. 
أمساء الضحااي:

خليف شحود احلكر، 60 عاماً.
شحود خلليف احلكر  32 عاماً.
فاطمه خليف احلكر، 27 عاماً.

سيدة مل يصلنا امسها حىت اآلن وهي زوجة خليف احلكر، 52 عاماً.

4. مدينة كفر نبل – إدلب، الثالاثء 27/ تشرين األول/ 2015 
أورينت ومدرسة  احمللي ومشفى  اجمللس  استهدفت  نبل  أنه روسي عدة صواريخ على مدينة كفر  يُزعم  قصف طريان حريب 
املعلوماتية، ما أدى إىل إصابة 4 أشخاص، إضافة إىل دمار املشفى وخروجه عن اخلدمة، ودمار جزئي يف مبىن املدرسة وأاثثها، 

وأضرار جزئية يف بناء اجمللس احمللي. 

حسن األمحد مدير مؤسسة رعاية الطفل child care زار موقع القصف، وأخرب الشبكة  السورية حلقوق اإلنسان بروايته:

»عممت املراصد عن وجود طائرات روسية يف األجواء بينما كنت يف جلسة تدريبية داخل املؤسسة، بعد 
دقائق عممت املراصد إن الطائرات نفذت الغارة، كنت بعيداً عن مكان القصف قرابة 1.5 كم، توجهت إىل 
املكان ورأيت جمموعة من شباب الدفاع املدين حياولون فضَّ التجمع خوفاً من تكرار القصف الذي استهدف 
اجمللس احمللي غرب مدينة كفر نبل وذلك ابلقرب من مدخل املدينة، وجبوار اجمللس يوجد مدرسة املعلوماتية، 
ومشفى أورينت، املشفى توقف بشكل هنائي عن العمل وخرجت معداته وبناؤه عن اخلدمة كلياً، فهي ليست 
املرة األوىل اليت ُيستهدف فيها، أما بناء اجمللس احمللي فكانت األضرار مادية صغرية، أما مدرسة املعلوماتية 

صورة تظهر آاثر الدمار يف مسجد قرية أم ميال 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0VTFROTEzUUNPcms/view


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 11

فقد أصاب جدارها ثقٌب كبري وتدمرت أجزاء من الباحة وتضرر األاثث إضافة إىل تصدعات يف بقية جدران 
املدرسة. أصيب 4 شباٍن إصاابت طفيفة واحلمد هلل. 

مدينتنا تدار بواسطة جمالس حملية مدنية ومنظمات اجملتمع املدين واليوجد فيها أي فصيل مسلح، فجميع 
املقرات أخليت منذ قرابة العام بطلب من السكان، لكن الطائرات الروسية تشن غاراهتا على املدنيني«.

5. حي امليسر – حلب، األربعاء 28/ تشرين األول/ 2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً حمماًل بذخائر عنقودية على حي امليسر اخلاضع لسيطرة املعارضة املسلحة تسبب 

القصف إبصابة 12 مدنياً، بينهم 4 أطفال، و3 سيدات.

تشرين   /29 اخلميس  إدلب،   – عويد  قرية كفر   .6
األول/ 2015

قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً حمماًل ابلذخائر 
العنقودية على احلي الغريب يف قرية كفر عويد؛ ما أدى إىل 

إصابة طفل وأضرار يف مدرسة أمحد مغالج.

7. مدينة معرة النعمان – إدلب، اخلميس 29/ تشرين 
األول/ 2015 

قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي بصاروخني حيمالن قنابل 
عنقودية منطقة تسمى حرش معرة النعمان يف معرة النعمان، 
ما أدى إىل أضرار مادية يف املعدات اخلارجية لبئر ماء يغذي 

املدينة. 

مصطفى غريب، انشط إعالمي حملي من أهايل املدينة أفاد 
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بروايته: 

صورة تظهر بقااي احلاضنة العنقودية اليت قصفها طريان يُزعم أنه روسي. صورة تظهر بعض الذخائر العنقودية اليت خلفها القصف.

صور تزعم خملفات القنابل العنقودية.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0TjRmU2VlZUhBTms/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0OWJ5VUlfNzBGU3M/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0a2xIR0FmTzNuc2s/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0NkNxeHBuTVgydms/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0NXlYczFGdmxwZU0/view
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»كانت طائراتن حربيتان روسيتان يف األجواء، أطلقت صاروخني، كان الصاروخ ينفجر يف السماء وتنتشر 
القنابل على مسافة قدرانها بـ 1 – 2 كم، انتشرت القنابل يف األراضي الزراعية، قرب بئر ماء يغذي معرة 

النعمان، وتضررت معدات البئر اخلارجية، مجعت أان وحدي 97 قنبلة عنقودية مل تنفجر«.

فيديو يصور القنابل العنقودية اليت ألقاها طريان حريب يُزعم أنه روسي على معرة النعمان يف 29/ تشرين األول/ 2015

صور تظهر حاضنة الذخائر العنقودية اليت ألقاها طريان حريب يُزعم أنه روسي. 

صور تظهر خملفات القنابل العنقودية.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/2VxY_nwryB8
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0T2k3cEkwM1dISTg/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0S2NwdzBGM1c5ZTA/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZDl3cHJGXzY0ak0/view
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8. قرية الكسنت – إدلب، اجلمعة 30/ تشرين األول/ 2015 
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي 4 صواريخ على السوق الشعيب 
يف قرية الكسنت بريف جسر الشغور مبحافظة إدلب، ما أدى إىل 
 10 قرابة  جرح  إىل  إضافة  أطفال،   3 بينهم  أشخاص،   4 مقتل 
آخرين، كما أدى القصف إىل دمار 4 منازل بشكل كامل، ودمار 
جزئي يف احملالت التجارية وتضرر أاثثها، وامتد الدمار على مساحة 

200م تقريباً.
أمحد ابكري عنصر من الدفاع املدين توجه إىل موقع القصف، وأفاد 

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:

طائرات  من  صباحاً  القرية  لسوق  استهداف  »حصل 
توجهت  صباحاً،   9:30 الساعة  قرابة  روسية  حربية 
مع فريق الدفاع املدين وبدأان ابنتشال اجلثث واجلرحى 
من حتت األنقاض، كان بينهم طفلة حتولت جثتها إىل 

أشالء حتت ركام منزهلا.
التجارية  احملالت  يف  كبرية  أبضرار  القصف  تسبب 
أشخاص،   4 مبقتل  تسبب  كما  واملعدات،  والبضائع 

بينهم 3 أطفال.  
ثالثة  قصف  الروسي  الطريان  أبن  القرية  أخربان أهل 
املوقع  على  الكشف  بعد  لنا  تبني  لكن  فقط  صواريخ 
املستهدف أن القصف مت أبربعة صواريخ وليس ثالثة، 

طائرة واحدة فقط هي اليت نفذت القصف.
الروسي  القصف  بني  منييز  جتعلنا  فروق  عدة  هناك 
وقصف النظام، منها قوة صوت هدير الطائرة الروسية 
وحتليقها على ارتفاع عاٍل، إضافة إىل أهنا حتلق بشكل 
سرب من أربع أو مخس طائرات تتفرق هذه الطائرات 
وتقوم بتنفيذ غاراهتا أبماكن خمتلفة وبعد االنتهاء تعود 
لتشكيل السرب من جديد وتعود إىل أماكن انطالقها«.

أمساء الضحااي:
الطفلة ران رامي إدريس.

الطفل أمحد حممد العبد هللا/ إدلب - عني احلمرة.
الطفل حممود زهري إدريس.

مصطفى خدو/ إدلب – املشريفة.

صورة تظهر آاثر الدمار على قرية الكسنت. 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZFhKb3dZWFVzQmM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0WGRKTldXZVN2Z0E/view
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9. مدينة الرسنت – محص، اجلمعة 30/ تشرين األول/ 2015 
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي 4 صواريخ على حي الرسنت الفوقاين، أدى انفجار اثنني منها إىل دمار منزلني بشكل 

شبه كامل.
السيد أبو وائل من أهايل مدينة الرسنت أفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان: 

»قرابة الساعة 11:30 ظهراً تعرضت املدينة لقصف من قبل طائرات روسية كانت حتلق على ارتفاع عاٍل 
جداً قصفت 4 صواريخ على حي الرسنت الفوقاين، انفجر 2 منها، وُجرح أب وطفاله وهم من آل اخلطيب 
وكانت جراح األب بليغة جداً، كما تدمر مبىن مؤلف من طابقني ومنزل من طابق واحد جنوب املبىن بشكل 
السابقة لكن احلمد  الليلة  و3 مرات يف  املدينة مرتني صباحاً  أغار على  الروسي قد  الطريان  كامل، وكان 
هلل مل تؤدي الغارات إىل ضحااي، واقتصرت على األضرار املادية فقط، ال يوجد داخل مدينة الرسنت مقرات 

عسكرية، والطائرات الروسية تقصف املدنيني فقط«.

10. بلدة خان العسل – حلب، اجلمعة 30/ تشرين األول/ 2015
قصفت طائرات حربية يزعم أهنا روسية أربعة صواريخ استهدفت معمل الوطنية لصناعة األدوية؛ ما أدى إىل دمار كبري يف بناء 

املعمل ومستودعاته.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=247&token=6TFW2YIyvP7VTgyApVxc8vmp3b5v2bJY
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0ckJvVW53Yl83aW8/edit
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0U0dZRFI3cXFSbnM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0dDlGbUlaeEkzZDg/view
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الثاين/  تشرين   /2 اإلثنني  العيس - حلب،  بلدة   .11
 2015

بلدة  ابلصواريخ  روسية  أهنا  يُزعم  حربية  طائرات  قصفت 
العيس بريف حلب اجلنويب مستهدفة مشفى البلدة امليداين؛ 

ما أدى إىل دمار البناء بشكل شبه كامل.

12. حي األنصاري – حلب، الثالاثء 3/ تشرين الثاين/ 2015
قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ حي األنصاري يف حلب واخلاضع لسيطرة املعارضة املسلحة، ما أدى إىل 

مقتل 11 مدنياً، بينهم 5 أطفال، وإصابة ما اليقل عن 20 جرحياً، إضافة إىل دمار حلق بعض املنازل السكنية.

13. حي بستان القصر – حلب، الثالاثء 3/ تشرين الثاين/ 2015
قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ حي بستان القصر، ما أدى إىل مقتل 6 مدنيني، بينهم 4 أطفال، وإصابة 

12 آخرين، إضافة إىل دمار حلق يف بعض املنازل السكنية.

مبىن  على  الدمار  آاثر  تزعم  صور 
املشفى يف بلدة العيس. 

أمساء الضحااي 

أمساء الضحااي 

صورة تظهر آاثر الدمار على حي األنصاري. 

صورة تظهر آاثر الدمار على حي األنصاري. 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0N1AxOFhYSnVad3M/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0STlTa0hRRnRnQlU/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0NGxWM1VNeWQzeHM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0anR6LUZEeXBRa3c/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0YkNGVjFkU1RGNWc/view
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14. مدينة دوما – ريف دمشق، السبت 7/ تشرين الثاين/ 2015
روسي،  أنه  يُزعم  حريب  طريان  قصفت   2015 الثاين/  تشرين   /7 السبت  يوم 
صاروخني على سوق شعيب وسط مدينة دوما، ما أدى إىل مقتل 25 مدنياً، بينهم 
6 أطفال، و6 سيدات إضافة إىل حرائق يف احملالت التجارية وتضرر مولدة كهرابء 

تغذي ما يقارب نصف مدينة دوما.
مقطع فيديو يظهر موقع السوق الذي تعرض للقصف من قبل طائرات حربية يعتقد 

اهنا روسية ويظهر يف الفيديو عناصر الدفاع املدين أثناء اسعافهم  للجرحى. 

صور تظهر آاثر الدمار يف السوق

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=249&token=N4VHeXX4XXE3nEpy2NHLn6n0rluOSNWw
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0WGJDbHpGcTdLU2M/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZTlvdGw4UTl6ODA/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0blJXSVViMDN6Mms/view
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15. قرية كفر جوم – حلب، السبت 7/ تشرين الثاين/ 2015 
قصف طريان حريب يزعم أنه روسي قرية كفر جوم يف ريف حلب الغريب مستهدفاً معمل الديري لصناعة اخليوط والنسيج، ما 
أدى إىل وقوع إصاابت يف صفوف العاملني ونشوب حريق ضخم يف مبىن املعمل الذي أدى إىل توقفه عن العمل، إضافة إىل 

احرتاق عدد من سيارات الشحن التابعة للمعمل.
صور تظهر آاثر الدمار واحلرائق على معمل الديري.  

صورة تظهر األضرار يف مولدة كهرابء.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPNTd5cUMyU0UzX2c/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPU09NMnRFSXNwVVU/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPV0RkMmtJNzdlWkE/view
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16. بلدة كفرانها – حلب، السبت 7/ تشرين الثاين/ 2015
املنازل،  دمار عدد من  إىل  أدى  ما  الغريب؛  بريف حلب  بلدة كفرانها  أهنا روسية ابلصواريخ  يُزعم  قصفت طائرات حربية 

وإحداث أضرار يف أاثث جامع عمر بن اخلطاب وهتدم أجزاء من سور اجلامع ابجلهة اجلنوبية.
صورة تظهر آاثر الدمار يف جامع عمر بن اخلطاب.

17. منطقة مجعية الكهرابء - ريف حلب الغريب، السبت 7/ تشرين الثاين/ 2015  
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً حمماًل ابلذخائر العنقودية على منطقة مجعية الكهرابء الواقعة بني بلدة كفرانها 

وقرية خان العسل؛ ما تسبب مبقتل مدين يُدعى أمحد حممد قافو. 
صورة تظهر عنصرين من الدفاع املدين حيمالن خملفات القنابل العنقودية اليت خلفها القصف. 

صورة تظهر قنبلة عنقودية من خملفات القصف الذي نفذته طائرات يعتقد أهنا روسية يف منطقة مجعية الكهرابء. 

18. قرية تل العلباوي – محاة، األحد 8/ تشرين الثاين/ 2015
أغار طريان حريب يُزعم أنه روسي بـ 4 صواريخ على قرية تل العلباوي، ما أدى إىل أضرار جزئية يف بناء مدرسة القرية وابحتها، 
القرية ختضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة النصرة بشكل مشرتك ولكن التحقيقات اليت أجريناها تثبت خلو 

املدرسة واملنطقة احمليطة هبا من أي جتمعات عسكرية.
صورة تزعم آاثر الدمار يف مدرسة تل العلباوي. 

19. مدينة معرة النعمان – إدلب، األحد 8/ تشرين الثاين/ 2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخني على السوق الشعيب يف شارع أيب العالء 
مبدينة معرة النعمان؛ ما أدى إىل مقتل 10 أشخاص، إضافة إىل دمار ما اليقل عن 

20 حماًل جتارايً بشكل شبه كامل. 

حممد ذكرة عنصر يف الدفاع املدين يف مدينة معرة النعمان أفاد الشبكة السورية حلقوق 
اإلنسان:

الطريان  نفذ  املدينة حيث  الروسية على  الغارات  بدأت  »يوم األحد عصراً 
غارة جوية على السوق الشعيب توجهنا إىل املكان، حيث استهدف القصف 
إىل جانبها  واآلخر  متاماً  الصيدلية  فوق  أحدمها  املعرة،  بصاروخني صيدلية 
من جهة الشرق، كان يف الصيدلية 4 أشخاص توفوا مجيعاً كما تدمرت 
السوق  يقع  بشكل كبري،  20 حماًل جتارايً  قرابة  الصيدلية ابلكامل وتضرر 
التجاري يف شارع أيب العالء املعري قرب احلارة الشمالية يف املدينة، واملنطقة 

حتت سيطرة فصائل معارضة متعددة وال وجود لتنظيم داعش«.   

فيديو يظهر آاثر الدمار يف السوق التجاري يف معرة النعمان.

أمساء الضحااي

صورة تظهر آاثر الدمار يف السوق التجاري مبعرة النعمان.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVVZqZ0VmYUo5Nk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Z3JqbFlCSXE3R28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NmR4X3NpaGdDVUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0U1I1ZHRUYkxaTEU
https://www.youtube.com/watch?v=iwWrUKrxNnU&feature=youtu.be
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0VHkteWlJUnk0Qlk/view
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20. حي طريق الباب – حلب، الثالاثء 10/ تشرين الثاين/ 2015  
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ حي طريق الباب واستهدف منطقة دوار احللوانية؛ ما أدى إىل مقتل طفل يُدعى 
حممد خالد إبراهيم، 13 عاماً، وسقوط مخسة جرحى، إضافة إىل إحلاق دمار يف مستودعات إغاثية اتبعة جلمعية مدنية حملية 

يطلق عليها اسم »الشباب املسلم« وإتالف بعض املواد اإلغاثية اليت كانت بداخلها.
صورة تظهر آاثر الدمار يف مبىن هيئة الشباب املسلم. 

21. مدينة معرة النعمان - إدلب، األربعاء 11/ تشرين الثاين/ 2015 
قصف طريان حريب يزعم أنه روسي ابلصواريخ املدرسة الثانوية الصناعية يف مدينة معرة النعمان؛ ما أدى إىل دمار جزئي ببناء 

املدرسة وخروجه عن اخلدمة.
صورة تظهر آاثر الدمار يف املدرسة. 

22. بلدة بينني – إدلب، اخلميس 12/ تشرين الثاين/ 2015
أغارت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية على حرش يبعد 1 كم عن شرق بلدة بينني و7 كم عن مشال مدينة معرة النعمان، 

8 غارات تتوزع كما يلي:
• غارتني بقنابل يبدو أهنا فوسفورية أدت إىل حرائق يف األراضي الزراعية نقدر مساحتها بـ 500م. 

• 6 غارات بصواريخ حربية يف منطقة تبعد 2 كم عن مكان الغارتني األولََتني، استهدفت معصرة للزيتون وفرانً آلياً لصنع اخلبز؛ 
ما أدى إىل دمار كبري يف معدات الفرن ودمار يف مبىن املعصرة إضافة إىل تضرر مولديت كهرابء كانتا تُغذاين الفرن واملعصرة، 

كما سجلنا إضافة إىل ذلك احرتاق 9 سيارات مدنية وتضرر 6 سيارات بشكل أقل.
مل نسجل إصاابت يف صفوف املدنيني جراء القصف بقنابل الفوسفور، لكننا وثقنا مقتل 3 أشخاص، بينهم طفالن، إضافة 

إىل إصابة ما اليقل عن 10 أشخاص يف الغارات الصاروخية اليت استهدفت الفرن واملعصرة.
أصدرت الشبكة السورية حلقوق االنسان تقريراً مفصاًل عن اجملزرة.  

23. مدينة حريتان – حلب، السبت 14/ تشرين الثاين/ 2015
آسيا  معمل  الصواريخ  استهدفت  حريتان،  ملدينة  التابعة  آسيا  منطقة  صواريخ  بثالثة  روسي  أنه  يُزعم  حريب  طريان  قصف 
للصناعات الدوائية؛ ما أدى الندالع حرائق كبرية داخل املعمل، وذلك بسبب احرتاق كميات كبرية من املواد الدوائية املخزنة 

يف املستودعات.
صورة تظهر احلرائق الناجتة عن قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي على معمل آسيا للصناعات الدوائية.  

24. قرية كفر محرة – حلب؛ يوم السبت 14/ تشرين الثاين/ 2015  
قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ قرية كفر محرة بريف حلب الشمايل مستهدفة حي مجعية الصباغ؛ ما أدى 
إىل مقتل 4 أشخاص وسقوط جرحى، كما أدى القصف إىل إحلاق أضرار جسيمة يف أحد الورشات )مشغل خياطة( التابعة 
ملؤسسة مسرات السورية للرعاية اإلنسانية والتنمية، حيث أدى القصف إىل هتدم أجزاء من سقف املشغل وأعطال يف خطوط 
الكهرابء الداخلية واخلارجية وعطل يف بعض املاكينات، كما تسبب القصف أيضاً بتضرر بناء جامع األمني يف احلي وتكسر 

بعض النوافذ.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0Qm5fd2NPTElsekE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPV1dsV2xoQUhNcG8/view?usp=sharing
http://sn4hr.org/arabic/?p=5249
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0YUZxREpWb1F2S1E/view?usp=sharing
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أمساء الضحااي: 
1. محو الكردي.

2. إبراهيم ديبو عثمان. 
3. مصطفى حسني هالل/ حلب - مدينة عندان.

4. أبو ديب الشوا.

صورة تظهر آاثر الدمار يف جامع األمني.
صور تظهر بعض األضرار يف مشغل اخلياطة. 

25. مدينة معرة النعمان – إدلب، األحد 15/ تشرين الثاين/ 2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً على مدرسة أيب العالء للذكور يف مدينة معرة النعمان، ما أدى إىل مقتل 3 أطفال، 

وجرح قرابة 15 آخرين بينهم عنصر من الدفاع املدين. إضافة إىل أضرار مادية كبرية يف سور املدرسة وابحتها.
أمساء الضحااي:

قصي حممود فتوح، 12 عاماً. 
حتسني الصبوح، 15 عاماً. 

عبد القادر ملحم، 14 عاماً. 

صورة تظهر آاثر الدمار يف مدرسة أيب العالء مبعرة النعمان. 
مقطع فيديو يظهر آاثر الدمار يف مبىن مدرسة أيب العالء املعري. 

26. مدينة خان شيخون – إدلب، األحد 15/ تشرين الثاين/ 2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي بصاروخ حي املنطقة مبدينة خان 
شيخون إبدلب، قرب مدرسة أمحد الطعان، ما أدى إىل مقتل 4 

مدنيني بينهم طفل، ودمار جزئي يف املدرسة واملنازل اجملاورة.
أمساء الضحااي:

1. فراس جنم الطعان.
2. عبدو خالد الطعان.

3. عبدو إبراهيم الطعان.
الطفل حسام مجال فرج انزح من حمافظة محاة - بلدة خطاب. 

صورة تظهر آاثر الدمار يف مدرسة أمحد الطعان. 

27. مدينة األاترب – حلب، الثالاثء 17/ تشرين الثاين/ 2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي مدينة األاترب يف ريف حلب 
الفرن األساسي يف املدينة؛ ما أدى إىل دمار كبري  الغريب مستهدفاً 

يف مبىن الفرن ومعداته وإتالف ما يقارب 200 طن من الطحني.

صور تظهر آاثر الدمار يف منازل املدنيني. 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Z2UzdFB3ZWVxSVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SFYwYjQwcEgycHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0emgyWkplWVUxVmc
https://www.youtube.com/watch?v=aGVwMWW4BVA&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0UkVuTnBXQlZNQnM
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=144&token=VMZIFBXhEZXvg0jRkm5C5dreqn56D1Yo
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0WDJMS09jOFBPa2c/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0TDE4SjZsbWNEdkU/view
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يُعترب فرن األاترب من أكرب األفران يف املنطقة الغربية من ريف حلب، وهو يزود ما اليقل عن 150 ألف مدين ابخلبز، كما 
خيدم 13 قرية جماورة ملدينة األاترب.

28. بلدة حيان – حلب، الثالاثء 17/ تشرين الثاين/ 2015
قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية صاروخاً بعيد املدى استهدف معمل أطلس لألقطان؛ ما أدى إىل مقتل عامل وإصابة 

اثنني جبروح، إضافة إىل إحداث أضرار كبرية يف بناء املعمل وآلياته ونشوب حرائق يف مستودعات القطن.
صورة تزعم آاثر الدمار يف معمل القطن.

مقطع فيديو يظهر آاثر الدمار واحلرائق الناجتة عن قصف املعمل.

29. حي سليمان احلليب – حلب، الثالاثء 17/ تشرين الثاين/ 2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ األجزاء اخلاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة من حي سليمان احلليب يف حلب، 
واستهدف حمطة املياه يف احلي، ما أدى إىل إصابة أحد العاملني يف احملطة جبروح خفيفة، إضافة إىل هتدم أجزاء من سور احملطة.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/PcEhUHZQkgo
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbjM2TVJzNks0SE0/view?usp=sharing
https://youtu.be/3bLASGJZH00
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPUlZIXzZSa1NuM0k/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPNWVRX0RLaHhycjg/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPMDZtZWpySEZTX1E/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPMmRnTmVmSnJhdzA/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPVXNUWjJfUUVtMTg/view
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30. مدينة األاترب  – حلب، الثالاثء 17/ تشرين الثاين/ 2015   
قصف طريان حريب يزعم أنه روسي ابلصواريخ مدينة األاترب بريف حلب الغريب مستهدفاً مدرسة الصناعة الثانوية؛ ما أدى 
إىل إحداث أضرار كبرية يف البناء والغرف الصفية، وقد كان من املقرر افتتاح مبىن هذه املدرسة كجامعة اتبعة للمناطق اخلاضعة 

لسيطرة املعارضة املسلحة.
فيديو يزعم آاثر الدمار يف مدرسة الصناعة الثانوية.

صورة تزعم آاثر الدمار على املدرسة الصناعية.

31. حي الكالسة – حلب، األربعاء 18/ تشرين الثاين/ 2015  
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ حي الكالسة يف حلب مستهدفاً املباين احمليطة جبامع الصبحان؛ ما أدى إىل 

إصابة 6 أشخاص جبروح بينهم امرأاتن، وإحداث أضرار جزئية بسيطة يف بناء اجلامع وتكسر لبعض النوافذ.
صورة تظهر آاثر الدمار على جامع الصبحان. 

32.  املنطقة بني قرييت الربقوم وخان طومان وبلدة الزربة – حلب، اخلميس 19/ تشرين الثاين/ 2015
قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية صاروخاً حمماًل بقنابل عنقودية سقط على األراضي الزراعية بني قرييت الربقوم وخان 

طومان وبلدة الزربة يف ريف حلب اجلنويب. 
صورة تظهر قنبلة عنقودية. 

33. بلدة حيان – حلب، اجلمعة 20/ تشرين الثاين/ 2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي بلدة حيان بريف حلب الشمايل مستهدفاً املناطق الغربية من البلدة؛ ما أدى إىل إحداث 

دمار يف معمل »كالس« لصناعة الغزل والنسيج، واندالع النريان يف بعض املواد املخزنة ضمن قسم الغزل.
صور تظهر آاثر الدمار الكبري على معمل كالس. 

مقطع فيديو يظهر آاثر الدمار على معمل »كالس«. 

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=Ymx-Ltf0nMo&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NXRvbHlVQ2o0aWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0OTVtc091UE9ZZm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MS1oWEo2dXktRzg/view?usp=sharing
https://youtu.be/VvwoN9h9qIU
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPX2VBYTV2Sy1idmc/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPN0RQXzc4VG54bGM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPX19OU2IxbDl2dlk/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPNEFOX1BNSHoxYlk/view
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34.  قرية مرعيان – إدلب، اجلمعة 20/ تشرين الثاين/ 2015
سقط صاروخان بعيدا املدى يُعتقد أن مصدرمها قوات روسية شرق قرية مرعيان من جهة قرية املغارة؛ ما أدى إىل مقتل 4 

أطفال، ودمار منزلني بشكل كامل. 
أمساء الضحااي: 

الطفل حسني أمحد خزام، 9 أعوام.
الطفلة ملياء أمحد خزام، 5 أعوام.

الطفل عبدو حسني خزام، 9 أعوام. 
الطفل أمحد حممد خزام، 4 أعوام.

فيديو يظهر آاثر الدمار على قرية مرعيان. 

صور تظهر بقااي صاروخ بعيد املدى على قرية مرعيان

35.  حي جب القبة – حلب، اجلمعة 20/ تشرين الثاين/ 2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً على منازل سكنية يف حي جب القبة؛ ما تسبب مبقتل شخص يدعى أمحد 

اهلنداوي، وإصابة ما اليقل عن 6 آخرين إضافة إىل دمار يف عدد من املنازل واملباين السكنية.
صورة تظهر أحد املصابني حتت األنقاض. 

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=QDxP5uij8NA
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UEJ0SFJqczhmbnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0bVphR0tfR2VBS0k/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0NDF5MkNIRkdGSGc/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0NVFKaU5lOHUtMEE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0aUZyYW5MQlJQcmc/view
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36. بلدة كنصفرة – إدلب، اجلمعة 20/ تشرين الثاين/ 2015
استهدف صاروخ بعيد املدى يُزعم أن مصدره البوارج الروسية مدرسة نسيم خليل يف بلدة كنصفرة، ما أدى إىل دمار املدرسة 

بشكل كامل. 

عبد الرزاق خليل إعالمي حملي من أبناء بلدة كنصفرة أفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان: 

»لقد شاهدت الصاروخ بعيين اجملردة كان حجمه كبرياً جداً يقارب حجم طائرة، وقوته التدمريية كبرية جداً 
ابلرغم من أن االنفجار مل يكن قوايً، غالباً هو عابر للقارات من حبر قزوين حيث اعرتفت وزارة الدفاع الروسية 
أبهنا استهدفت مواقع لداعش يف إدلب بصواريخ عابرة للقارات، إهنا ادعاءات ابطلة فال يوجد أي مقر لتنظيم 
داعش يف املنطقة وحىت فصائل اجليش احلر ال متلك مقرات عسكرية داخل البلدة، إن أقرب مقر عسكري 
للجيش احلر يبعد عن بلدتنا قرابة 4 – 5 كم وهو فارغ منذ مدة، بينما يتم تسيري األمور املدنية يف كنصفرة 

من قبل اجمللس احمللي وأهايل البلدة وال تدخل للفصائل يف أي من الشؤون املدنية أو حىت اجلنائية.
للعمل حيث قمنا مؤخراً  النظام، لكنها كانت صاحلة  نتيجة قصف  سبق أن تضررت مدرسة نسيم خليل 

بتحويلها إىل مدرسة اثنوية للبنات، إال أن القوات الروسية حولتها إىل ركام«. 

صور تظهر آاثر الدمار يف مدرسة نسيم خليل بكنصفرة.  

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B7O1jbPIaDd0aGVwalpLckFLbm8
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0RUpnZUZxUWxkd0E/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0d1RxSW5objM0M00/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0X0Via1M0aEJ5Rkk/view
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37.  بلدة الزربة – حلب، األحد 22/ تشرين الثاين/ 2015
قصفت الطائرات احلربية اليت يزعم أهنا روسية صاروخاً حمماًل ابلقنابل العنقودية بلدة الزربة بريف حلب اجلنويب الغريب انفجر 

بعضها ابلقرب من خزان املياه الرئيس يف البلدة وأدى ذلك الندالع بعض احلرائق.
صورة تظهر قنبلة عنقودية ألقاها الطريان الروسي املزعوم على بلدة الزربة حبلب يف 22/ تشرين الثاين/ 2015

صورة تظهر حاضنة عنقودية ألقاها الطريان الروسي املزعوم على بلدة الزربة حبلب يف 22/ تشرين الثاين/ 2015
صورة تظهر خملفات حاضنة عنقودي ألقاها الطريان الروسي املزعوم على بلدة الزربة حبلب يف 22/ تشرين الثاين/ 2015

صورة تظهر حاضنة عنقودي ألقاها الطريان الروسي املزعوم على بلدة الزربة حبلب يف 22/ تشرين الثاين/ 2015

38.  مدينة حريتان – حلب، اإلثنني 23/ تشرين الثاين/ 2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي منطقة آسيا التابعة ملدينة حريتان بريف حلب الشمايل، مستهدفاً معمل آسيا للصناعات 

الدوائية؛ ما أدى إىل دمار كبري يف عدد من صاالته إضافة إىل خروجه عن اخلدمة.

39. قرية الناجية - إدلب، اإلثنني 23/ تشرين الثاين/ 2015
قصف طريان حريب يزعم أنه روسي صواريخ عدة قرب مستوصف الوفاء يف قرية الناجية، ما أدى إىل إصابة بناء املستوصف 

أبضرار مادية بسيطة.

40. مدينة اعزاز  - حلب، األربعاء 25/ تشرين الثاين/ 2015
قصفت طائرات حربية يزعم أهنا روسية منطقة مدنية لتجمع سيارات الشحن على بعد 2كم، غرب معرب ابب السالمة على 
احلدود الرتكية السورية، هذه السيارات خمصصة لنقل املواد الغذائية من وإىل املعرب، تسبب القصف مبقتل 3 مدنيني، بينهم 

طفل، إضافة إىل احرتاق ما اليقل عن 8 سيارات شحن.
قال ماجد احلليب وهو انشط إعالمي حملي يف مدينة اعزاز كان موجوداً حلظة القصف:

»حلقت طائرة روسية على مقربة من معرب ابب السالمة مث قصفت صاروخني فراغيني على جتمع لسيارات 
الشحن يف املنطقة، عرفت أن القصف من طائرات روسية من خالل املراصد التابعة للجيش احلر، اليت تستطيع 

معرفة نوع الطريان من خالل التقاط اإلشارات بني الطائرة والقاعدة العسكرية.
الغريب  الشمايل  احمللق  تتجمع يف  اليت كانت  الشحن  سيارات  ابندالع حرائق ضخمة يف  القصف  تسبب 
السالمة  ابب  معرب  من  الغذائية  املواد  تنقل  اليت  الشحن  سيارات  فيه  تتوقف  الذي  املكان  وهو  للمدينة، 

احلدودي إىل الداخل السوري والبضائع الغذائية والصناعية القادمة من تركيا.
وصلت فرق الدفاع املدين إىل موقع احلادثة وانتشلت اجلرحى والضحااي حيث نقل بعضهم إىل مشفى اعزاز 

الوطين بينما نقلت احلاالت احلرجة إىل مشايف تركيا.

أمساء الضحااي:
1. حممد عبد الغين درويش،40 عاماً/ الرقة.
2. حسني حسن اخللف، 15 عاماً/ الرقة.

3. شادي خالد سليمان، 34 عاماً/ حمافظة محاة.

صورة تظهر السيارات احملرتقة بسبب القصف. 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0b3l1NFFLNzBleWs
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0bEZwM3JibWlLV2M
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0UE5DTWNPa1ZtVVk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0MVhnX2Z3eWZWTTQ
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPb05iZUxsX0dvTVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPa3owRk5KZHJ4amM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPb05iZUxsX0dvTVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0OFJYczUwemlaVDQ
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41.مدينة سرمدا – إدلب، اخلميس 26/ تشرين الثاين/ 2015
3كم من معرب  بعد  الدويل ابلقرب من مدينة سرمدا وعلى  األوتسرتاد  أهنا روسية مرتني على  يُزعم  أغارت طائرات حربية 
ابب اهلوى على احلدود الرتكية السورية، تعترب املنطقة املستهدفة مكاانً لتجمع سيارات الشحن وسيارات نقل املواد التموينية 

واإلغاثية، أدى القصف إىل مقتل مدين واحد، وإصابة ما اليقل عن 11 شخصاً جبروح. 
يقول شريف وهو انشط إعالمي حملي من املنطقة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان:

»لقد استهدف القصف منطقة حيوية مدنية على األوتسرتاد الدويل بني سرمدا ومعرب ابب اهلوى، حيث يوجد 
هنا جتمع حملطات وقود ومستودعات ملواد غذائية وسيارات شحن لنقل البضائع.

الطائرات الروسية هي اليت نفذت القصف وقد استطعت متييزها من خالل لوهنا األبيض وقوة القصف إضافة 
إىل حتليقها بشكل سرب«.

42. مدينة سراقب – إدلب، اخلميس 26/ تشرين الثاين/ 2015
قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية صاروخاً واحداً قرب مؤسسة اإلحسان لإلغاثة والتنمية الواقعة على أطراف مدينة 

سراقب إبدلب، خّلف الصاروخ حفرة يف األرض بعمق حنو 3 أمتار وقطر 7 أمتار. 

43. بلدة تل حدية – حلب، اخلميس 26/ تشرين الثاين/ 2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ بلدة تل حدية بريف حلب اجلنويب مستهدفاً منازل مدنيني حميطة مبقسم اهلاتف 
يف البلدة، ما أدى إىل دمار عدد من املنازل إضافة إىل إحداث دمار جزئي يف غرفة التجهيزات الرئيسة وتدمري حمولة الكهرابء؛ 

ما أدى إىل خروجه عن اخلدمة.
صورة تظهر آاثر الدمار يف مقسم بلدة تل حدية بريف حلب اجلنويب.

اخلميس  حلب،  حمافظة   - حريتان  مدينة   .44
 2015 الثاين/  تشرين   /26

قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية شارع بغداد جنوب 
مدينة حريتان يف ريف حلب الشمايل؛ ما أدى إىل مقتل 3 
مدنيني، وإصابة 5 آخرين بينهم أطفال، إضافة إىل دمار يف 

املنازل وتضرر يف السيارات.
أمساء الضحااي:

1. حممود أمحد خلوف، 47 عاماً.
2. عبد الرمحن مكية/ حلب – عندان.

3. عبد اجلبار )جمهول الكنية(. 
صور تظهر طفلني مصابني. 

صورة تظهر سيارة متضررة نتيجة القصف. 

صور تظهر آاثر الدمار الناتج عن القصف يف مدينة حريتان

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0a3BJMEY2azJkcmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0ZXo1U3dXUG9XTlE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0ZXo1U3dXUG9XTlE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0R2FFM2ZoMHJ3UWc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0ZXo1U3dXUG9XTlE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0R2FFM2ZoMHJ3UWc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0dzZhckdYWWlEY0E
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0UUJMX0JrOF9pUVU
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0dlpsZ2dXcnNxN3M
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0bHJrdFVqTy1mSlU/view
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45. مدينة اعزاز – حلب، اجلمعة 27/ تشرين الثاين/ 2015
لسيطرة  واخلاضعة  الشمايل  بريف حلب  اعزاز  اجلمعة مدينة  يوم  أهنا روسية ابلصواريخ عصر  يُزعم  طائرات حربية  قصفت 
املعارضة املسلحة، واستهدفت طريق ابب السالمة احلدودي مع تركيا؛ ما أدى إىل مقتل 3 أشخاص؛ بينهم طفلة وجرح 6 

آخرين، معظمهم من مدينة جرابلس. 
مقطع فيديو يظهر الضحااي واحلرائق الناجتة عن القصف. 

الضحااي:
1. حممد برهو، 40 عاماً/ ريف حلب - جرابلس. 

2. مسية حممد مغنج، 15 عاماً/ ريف حلب - جرابلس. 
3. عبداحلكيم عبدو، 45 عاماً/ ريف حلب – حريتان. 

46. مدينة سرمدا – إدلب، اجلمعة 27/ تشرين الثاين/ 2015
أغارت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية مرتني على منطقة األوتسرتاد الدويل ابلقرب من معرب ابب اهلوى على احلدود السورية 
الرتكية، نتج عن الغارة األوىل إصابة شخصني وتضرر إحدى سيارات الشحن املوجودة يف املنطقة، بينما استهدفت الغارة 

الثانية منطقة خالية قرب معارض السيارات.
صورة تظهر فريق الدفاع املدين أثناء إمخاد احلريق يف سيارة شحن تعرضت للقصف من قبل طائرات حربية يُزعم أهنا روسية.

47. مدينة األاترب – حلب، اجلمعة 27/ تشرين الثاين/ 2015 
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي مدينة األاترب بريف حلب الغريب مستهدفاً فرن املدينة؛ ما أدى إىل إحداث دمار كبري يف 
بناء الفرن وخروجه عن اخلدمة بشكل كامل، ونؤكد أبن فرن املدينة كان قد تعرض لقصف سابق من طائرات حربية يُزعم أهنا 

روسية يوم الثالاثء 17/ تشرين الثاين/ 2015.

48. مدينة سراقب- إدلب، اجلمعة 27/ تشرين الثاين/ 2015
روسية  أهنا  يزعم  حربية  طائرة  قصفت  الليل  منتصف  بعد   قرابة 12:30 
على  الواقعة  والتنمية  لإلغاثة  اإلحسان  مؤسسة  مبىن  استهدف  صاروخاً 
وحىت  الثالث  الطابق  من  البناء  الصاروخ  اخرتق  سراقب؛  مدينة  أطراف 

األرضي؛ ما تسبب بتضرر جدران املبىن ومل نسجل وقوع إصاابت.

49. بلدة دير مجال – حلب، اجلمعة 27/ تشرين الثاين/ 2015 
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ بلدة دير مجال بريف حلب 
الشمايل، مستهدفاً مبىن جملس حمافظة حلب الواقع مشال البلدة وهو جملس 
القصف  تسبب  وقد  البلدة،  شؤون  إلدارة  املسلحة  للمعارضة  يتبع  مدين 
بدمار بناء اجمللس بشكل كامل وأضرار يف امللحق السكين إضافة إىل احرتاق 

عدد من السيارات التابعة للمجلس.

صورة تزعم آاثر الدمار يف بناء جملس حمافظة حلب

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=GDGa4_kU-Fk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0akFlaEZaU0dHeEU
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Zk1KUGw0SEJqUlU
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Rlloa3JQSDF2UGs/view
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50. بلدة الصورة – درعا، السبت 28/ تشرين الثاين/ 2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ منازل سكنية تقع جنوب شرق بلدة 
الصورة، ما أدى إىل مقتل 6 أشخاص يتوزعون إىل 2 من مسلحي املعارضة و4 

مدنيني، بينهم 3 أطفال، كما أدى القصف إىل دمار 3 بيوت بشكل كامل.  
مقطع فيديو يظهر عناصر الدفاع املدين أثناء حماولتهم رفع األنقاض.  

صور تظهر آاثر الدمار يف البلدة. 

51 . مدينة األاترب – حلب، السبت 28/ تشرين الثاين/ 2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً على مدينة األاترب بريف حلب الغريب، مستهدفاً مدرسة »اجلنوبية االبتدائية« ما 
أدى إىل مقتل مدنيني أحدمها طفل، وإحداث دمار كبري يف ابحة املدرسة وسورها اخلارجي وغرفها الصفية ما تسبب  خبروجها 

عن اخلدمة.

أمساء الضحااي:
1. محود مصطفى قطفة، 14 عاماً.
2. عبد القادر جربائيل، 60 عاماً. 
فيديو يصور آاثر الدمار يف املدرسة

52. مدينة معرة النعمان - إدلب، السبت 28/ تشرين الثاين/ 2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً استهدف مستودعاً للقمح وبئر ماء يقعان يف اجلهة الشمالية الغربية ملدينة معرة 
النعمان مبحافظة إدلب، ما أدى إىل مقتل مدنيني اثنني أحدمها طفل، وجرح ما اليقل عن 5 آخرين، إضافة إىل أضرار مادية 

يف مستودع القمح والبئر أدت إىل خروج البئر عن اخلدمة. 

مصطفى غريب انشط إعالمي حملي يف مدينة معرة النعمان أفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:

»يوم السبت أغارت طائرات روسية أربع غارات بني الساعة 11:30 حىت 12:00 ظهراً فوق مدينة معرة 
النعمان. واستهدفت يف الغارة الثانية بئراً للماء يتبع جلمعية درة اخلري هذا البئر يغذي املدينة مبا يزيد عن 130 
صهريج ماء يومياً، كما استهدفت الغارات مستودعاً للقمح يتبع جلمعية )سرياي ريليف(، ما أدى إىل استشهاد 
شخصني أحدمها يعمل سائق صهريج لنقل املياه، وجرح 6 من عمال البئر كما أدى القصف إىل أضرار مادية 

كبرية ابلبئر أخرجته عن اخلدمة إضافة إىل أضرار مادية كبرية مبستودع القمح«.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=248&token=VfLN4kcpZ9aJgzavkxyjSKzLMu7EwHsh
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0YnktV0dYdjh4cDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0clE2MktoTzRjZEk/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=250&token=HH4LvRGiFacSErgw5O7jKl92wtGf7sBE
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eG41bGVmWUQtVHM/view?usp=sharing
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أمساء الضحااي:
1 - أمحد عبد هللا ميزر خمزوم.

1. الطفل سامل الزعيم/ ريف دمشق – دوما. 
مقطع فيديو يصور آاثر الدمار ابلقرب من بئر املاء املتضرر. 

صورة تظهر آاثر الدمار مبستودع القمح. 

53. مدينة بنش – إدلب، السبت 28/ تشرين الثاين/ 2015 
أغار طريان حريب يُزعم أنه روسي مرتني على مدينة بنش، إحداها استهدفت احلي 
اجلنويب الغريب؛ تسبب القصف مبقتل 7 مدنيني، بينهم 4 أطفال، وسيداتن، وجرح 
قرابة 20 آخرين جبروح متفاوتة بني اخلطرية واملتوسطة، كما أدى إىل تدمري ثالثة 

منازل بشكل شبه كامل وأضرار مادية كبرية بثالث منازل أخرى.
مدينة بنش ختضع للهدنة اليت مت التفاق عليها بني النظام السوري وما يسمى جبيش 
الفتح واليت تقضي بوقف إطالق النار والعمليات العسكرية يف عدة مناطق من بينها 

مدينة بنش.

عمر حاج قدور انشط إعالمي يف مدينة بنش زار موقع اجملزرة وأفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:

»كنت يف منزيل أثناء تنفيذ الغارة األوىل قرابة الساعة 12 ظهراً، توجهت إىل املكان من أجل تصوير املوقع، 
مث حصلت الغارة الثانية أثناء خروجي من ابب املنزل حيث قصفت الطائرة مرة اثنية صاروخاً على احلي اجلنويب 
الغريب للمدينة سقط على منزل يقطنه مدنيون، أدى إىل مقتل 8 أشخاص، وحتولت جثثهم إىل أشالء ممزقة، 
إن مدينة بنش هي ضمن املناطق الداخلة ضمن هدنة الفوعة كفراي الزبداين مضااي، وهي حتد بلدة الفوعة من 
جهتها اجلنوبية، لكن الطريان الروسي قام خبرق اهلدنة وقصف املدينة ابلصواريخ. إضافة إىل الشهداء الثمانية 
واجلرحى العشرون أدى القصف إىل تدمري ثالثة منازل بشكل شبه كامل وأضرار مادية كبرية يف بناء ومنزَلني 

آخرين«.
 

صورة تزعم آاثر الدمار جراء القصف على مدينة بنش.

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=-j4Ah57qxEY&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RjJFWHN3WnVoUTQ
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VzExZ3M0TUgxRE0/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0b2k3clo0OFFabEU/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0ekt3R1NWcDFsd1U/view
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صور تظهر انتشال الضحااي.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0Ri1TVFo2OU1mQ2M/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0Q0lJLVpCbkgtWm8/view
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صورة تظهر ضحااي مدنيني.

54. مدينة الداان – إدلب، السبت 28/ تشرين الثاين/ 2015
والداان،  سرمدا  مدينيت  بني  والتجارية  اإلغاثية  للقوافل  حمطة  استهدفا  صاروخني  روسية  أهنا  يُزعم  حربية  طائرات  قصفت 

تسبب القصف إبصابة قرابة 5 أشخاص جبروح، كما تضرر 8 سيارات شحن وصهرجيان لنقل املاء. 
صورة تظهر شاحنة حمرتقة. 

صور تظهر آاثر دمار الشاحنات. 

55. مدينة اعزاز – حلب، األحد  29/ تشرين الثاين/ 2015 
قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ مدينة اعزاز بريف حلب الشمايل 
مستهدفة جتمعاً للشاحنات على أوتسرتاد معرب ابب السالمة احلدودي مع تركيا؛ ما 
أدى إىل مقتل 7 مدنيني بينهم طفل، وإصابة ما اليقل عن 10 جرحى، إضافة إىل 

احرتاق عدد من سيارات الشحن.

يقول السيد عبد القادر وهو انشط إعالمي حملي يف مدينة اعزاز للشبكة السورية 
حلقوق اإلنسان:

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0MTZnSEJ6eE1HY00
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0ZVVKWDI1VThqaDg
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RlZnMDEwMVBpbDg
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0TmE2alVGRkw5eWc/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0WVEzcTVBQVVGWDg/view
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غارتني  جداً  عاٍل  ارتفاع  على  حتلق  اليت كانت  الروسية  الطائرات  نفذت  مساء  السادسة  الساعة  »قرابة 
استهدفت األوىل مكتب تنظيم دخول الشاحنات إىل معرب ابب السالمة، ويقع هذا املكتب على املدخل 
الغريب للمدينة ويبعد عن املعرب قرابة 4 كم، بينما استهدفت الغارة الثانية ساحة بداية طريق معرب ابب السالمة 

والذي يبعد عن احلدود 3 كم تقريباً.
خالل ثالثة أايم تعرضت مدينة اعزاز وحتديداً النطقة احلدودية منها للقصف ثالث مرات على األقل وكانت 

األهداف مجيعها مدنية واقتصرت على سيارات املواد الغذائية والبضائع، روسيا هتدف إىل قتلنا وجتويعنا«. 

56. مدينة أرحيا – إدلب، اإلثنني 29/ تشرين الثاين/ 2015
قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية 3 صواريخ على سوق شعيب وسط مدينة أرحيا، ما أدى إىل مقتل 36 مدنياً، بينهم 4 

أطفال، وإصابة ما اليقل عن 72 شخصاً، إضافة إىل دمار أكثر من 20 حماًل جتارايً وتضرر ما يزيد عن 25 سيارة.
أصدرت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان تقريراً موسعاً عن احلادثة 

57. مدينة سراقب، إدلب، األحد 29/ تشرين الثاين/ 2015
أغارت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية غارات عدة على مؤسسة اإلحسان لإلغاثة والتنمية الواقعة على أطراف مدينة سراقب؛ 

ما أدى إىل دمار آالت الفرن واملطحنة، ودمار بناء املؤسسة وخروجها عن اخلدمة. 
حسن وجيه إعالمي يعمل يف املؤسسة املستهدفة أفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:

»قرابة الساعة 1:00 ظهراً، رأيت سرابً من الطائرات الروسية، كانت تتقدم طائراتن تنفذان مث تلتفان لتأيت 
طائراتن أخراتن لتنفذ وهكذا...، قصفت الطائرات قرابة 20 صاروخاً نزل معظمها يف بناء املؤسسة الذي 
كان فيه قرابة 20 شخص بني موظف وعامل، أول صاروخ سقط على اجلدار الشمايل للمؤسسة مث توالت 
الصواريخ وهرب املوظفون إىل األراضي الزراعية احمليطة، أدت الغارات إىل دمار اليوصف يف البناء، ودمار يف 
آالت املطحنة والفرن، انفجرت مولدة الفرن وانعطبت مولدة املطحنة وخرج البناء عن اخلدمة، ال يوجد مراكز 

عسكرية يف منطقتنا فأقرب مقر عسكري يبعد 1كم عن املؤسسة«.  

صورة تظهر آاثر الدمار على املؤسسة.

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/arabic/2015/12/09/5298/
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPR0FNRW0xN0tXNUk/view?usp=sharing
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  مناطق عسكرية: 
1 - قرية أورم اجلوز – إدلب، الثالاثء 17/ تشرين الثاين/ 2015 

قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي الطريق الواصل بني قرية أورم اجلوز وأرحيا مشال شرق قرية أورم اجلوز؛ ما أدى إىل دمار 
جزئي يف مقر عسكري اتبع ألحد فصائل املعارضة املسلحة.

 
2 - بلدة دير مجال – حلب، اخلميس 26/ تشرين الثاين/ 2015

قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي مقراً ألحد فصائل املعارضة املسلحة يقع على طريق حلب غازي عنتاب الدويل؛ ما أدى 
إىل أضرار مادية يف املبىن.

ابء - مناطق خاضعة لسيطرة التنظيمات اإلسالمية:
1 - مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم داعش

  مناطــق مدنيــــة:
1. مدينة القريتني – محص، اإلثنني 2/ تشرين الثاين/ 2015

قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي مقراً لتوزيع اخلبز يف مدينة القريتني؛ ما تسبب 
مبقتل 26 مدنياً، بينهم 3 أطفال وسيداتن، معظمهم انزحون من بلدة مهني.

أمساء الضحااي

2.  مدينة دير الزور، الثالاثء 3/ تشرين الثاين/ 2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً على جسر السياسية وهو مدخل مدينة 

الزور من اجلهة الشمالية، تسبب القصف أبضرار مادية بسيطة.  

3.  مدينة الرقة، الثالاثء 3/ تشرين الثاين/ 2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي جسر املنصور اجلديد الذي يربط مدينة الرقة مع 
ريفها الغريب، ما أدى إىل مقتل 32 مدنياً، بينهم طفل وسيدة وإصابة ما اليقل عن 

50 آخرين.
يُعترب اجلسر أحد أهم الطرق الرئيسة اليت يسلكها املدنيون، كما يستخدمه تنظيم 

داعش لنقل سياراته العسكرية.
صورة تظهر آاثر الدمار على جسر املنصور يف الرقة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/filed/0B8SHN2UIyso6YTJoNlNhLWk3RHc/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0X2p0YWNuMGZodVE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0c2dxT3A1aUU1RFU/view
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4. مدينة الرقة، الثالاثء 3/ تشرين الثاين/ 2015
أغار طريان حريب يُزعم أنه روسي عدة مرات على جسر الرشيد »اجلسر القدمي«، الذي يربط مدينة الرقة بريفها؛ ما أدى إىل 
تضرر اجلسر أبضرار مادية كبرية وحتطم أنبوب املياه الرئيسة الذي يغذي املدينة مبياه الشرب والواقع على رصيف اجلسر؛ ما 

أدى إىل انقطاع املياه لعدة ساعات، إضافة إىل إصابة عدد من األشخاص جبروح.
 

 
5.  مدينة الرقة، الثالاثء 3/ تشرين الثاين/ 2015

قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً على حمطة كهرابء ابلقرب من جسر الرشيد؛ ما أدى إىل تضرر احملطة أبضرار 
مادية بسيطة.

6. مدينة الرقة، الثالاثء 3/ تشرين الثاين/ 2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً على حديقة لألطفال يف مدينة الرقة؛ ما أدى إىل إصابتها أبضرار مادية متوسطة.

7. مدينة الرقة – الثالاثء 3/ تشرين الثاين/ 2015
أغار طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ على »املشفى الوطين العام« عدة مرات؛ ما أدى إىل تدمري قسم احلواضن والكلى 

والعناية املشددة وخروج املشفى عن العمل بشكل هنائي.
فيديو يصور آاثر الدمار يف املشفى الوطين وجسري الرقة. »نشرتُه وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش«.

 
8. مدينة تدمر - محص، اخلميس 5/ تشرين الثاين/ 2015

قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي مبىن بنك الدم الواقع شرقي مشفى تدمر الوطين، ما أدى إىل تضرره بشكل كبري.

9. مدينة البوكمال – دير الزور، اخلميس 5/ تشرين الثاين/ 2015  
أغار طريان حريب يُزعم أنه روسي مرتني على سوق شعيب يف مدينة البوكمال؛ ما أدى 
إىل مقتل 71 مدنياً، بينهم 9 أطفال، وإصابة 100 آخرين، كما تسبب القصف 
واحرتاق  الشهداء،  وحديقة  تشرين  ومدرسة  اخلطاب  بن  عمر  مسجد  يف  أبضرار 

سيارة إسعاف.

مقطع فيديو يظهر حلظة سقوط الصاروخ على منطقة جتمع مدنيني يف مدينة البوكمال.

صورة تظهر آاثر الدمار يف مسجد عمر بن اخلطاب؛ نتيجة قصف نفذته طائرات حربية يُزعم أهنا روسية »الصورة من وكالة 
إعالم اتبعة لتنظيم داعش«.

صورة تظهر سيارة إسعاف حمرتقة. »بثتها وكالة إعالمية تتبع لتنظيم داعش«

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6RWJZaFN1bzV1Rk0
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6ZDN6QXk3U2tuNHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6ZDN6QXk3U2tuNHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6YlRFV1ZGdzcwb3c/view?usp=sharing
https://archive.org/details/jhk8w
https://www.youtube.com/watch?v=VZ9sgtVQKiQ&feature=youtu.be
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B8SHN2UIyso6X1U4VG02MkhqbG8/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B8SHN2UIyso6TFk1STFBdEtCekE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0OVlNXzNkcjY4ZmM/view
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10. مدينة تدمر - محص، السبت 7/ تشرين الثاين/ 2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي مشفى تدمر الوطين؛ ما أدى إىل دمار 3 جدران يف قسم اإلسعاف. إضافة إىل تضرر جدار 

املشفى الغريب.

11. بلدة الصوانة – محص، يوم األحد 8/ تشرين الثاين/ 2015  
استهدف طريان حريب يُزعم أنه روسي جمموعة من املدنيني أثناء نزوحهم من بلدة مهني يف حمافظة محص؛ ما تسبب مبقتل 3 

مدنيني، بينهم طفلتان.
أمساء الضحااي: 

1. عبد احلليم عبد الكرمي شحود.
2. الطفلة بشرى وليد عبد احلليم شحود. 
3. الطفلة سيدرا خالد عبد احلليم شحود.

12.  مدينة تدمر - محص، األحد 8/ تشرين الثاين/ 2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي قرابة الساعة 10:00 صباحاً 6 صواريخ استهدفت حمطة كهرابء األبرت، ما أدى إىل تضرر 
احملطة بشكل كبري، إن احملطة متوقفة عن العمل منذ دخول تنظيم داعش إىل املدينة، وقد كانت تغذي قسماً من منطقة تدمر 

واملناجم الشرقية والغربية للفوسفات، وتقع احملطة على طريق تدمر دمشق وتبعد قرابة الـ20كم عن مدينة تدمر.
 

13. مدينة تدمر – محص، األحد 8/ تشرين الثاين/ 2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي احلي األوسط من مدينة تدمر بصواريخ عدة، ما أدى إىل مقتل شخص يُدعى سعيد 

الذبيان، إضافة إىل دمار منزلني بشكل كامل.

14. مدينة تدمر – محص، األحد 22/ تشرين الثاين/ 2015
 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي بصاروخ حميط جامع اإلميان يف احلي األوسط مبدينة تدمر؛ ما تسبب إبحداث حفر يف 

اجلدارن اخلارجية للمسجد من اجلهة اجلنوبية والغربية أدت إىل خروجه عن اخلدمة.

15. بلدة اخلفسة – حلب؛ اخلميس 26/ تشرين الثاين/ 2015
فيها؛ ما أدى إىل وقوع  املياه  الشرقي مستهدفاً حميط حمطة  أنه روسي بلدة اخلفسة بريف حلب  يُزعم  قصف طريان حريب 
إصاابت بني عمال احملطة، وإحداث أضرار يف حوض جتمع املياه، وانقطاع بعض الكابالت الكهرابئية املغذية للمضخات 

وتكسر بعض األانبيب.

16.  مدينة الرقة، اخلميس 26/ تشرين الثاين/ 2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ حميط مدرسة حطني يف مدينة الرقة؛ ما أدى 

إىل مقتل 8 مدنيني، بينهم 5 أطفال، إضافة إىل إصابة 10 أشخاص آخرين.
روسية  أهنا  يُزعم  حربية  طائرات  نفذته  الذي  القصف  نتيجة  ضحااي  أطفال  تظهر  صورة 

»الصور من وكالة إعالم تتبع للتنظيم«.
صورة تظهر ضحااي أطفال 

مقطع فيديو يصور القصف الذي تعرضت له مدينة الرقة من طائرات حربية يُزعم أهنا روسية.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPUERUZ0FaQWlsVTg/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=197&token=iRRnJQrT8fv5L95BflG1IMJE9Jtzq7tz
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZHctWU00QWxQNW8/view
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 17. مدينة تدمر - محص، اجلمعة 27/ تشرين الثاين/ 2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخني على حي القلعة مبدينة تدمر؛ ما أدى إىل تضرر اجلهتني الشرقية والغربية من بناء 
مدرسة حممد حسني العمشة اإلعدادية )احملدثة(؛ إضافة إىل إحداث حفر يف منطقة حتوي مدافن أثرية حتت األرض. كما 

تضرر مدفنان برجيان فوق األرض يف املنطقة نفسها.
 

18.  مدينة القريتني – محص، اجلمعة 27/ تشرين الثاين/ 2015
قصف طريان حريب روسي منطقة مزارع تؤوي انزحني من املناطق احمليطة وتبعد عن مدينة القريتني 7كم، ما أدى إىل مقتل 

3 مدنيني، بينهم سيداتن.
أمساء الضحااي: 

1 - عائشة أمحد احلجي الصلييب.
2 - حفيظة زعيم الصربة.

3 - عايد مسري صوان/ محص - بلدة حوارين. 

19 - مدينة السخنة – محص، اجلمعة 27/ تشرين الثاين/ 2015 
قصف طريان حريب يزعم أنه روسي صواريخ عدة على مدينة السخنة يف حمافظة محص استهدف أحد الصواريخ منزلني يف 

املدينة، ما تسبب مبقتل 6 أشخاص، بينهم طفل و3 سيدات.
أمساء الضحااي

 

تنظيم جبهة النصرة:
   مناطق مدنية:

1.  مدينة جسر الشغور - إدلب، األربعاء 18/ تشرين الثاين/ 2015
قرابة الساعة 9:00 صباحاً قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخني على مسجد قشقارة وسط جسر الشغور إبدلب، 

ما أدى إىل دمار املسجد بشكل شبه كامل وخروجه عن اخلدمة.
فيديو يصور آاثر الدمار يف مسجد قشقارة.
صورة تظهر آاثر الدمار يف مسجد قشقارة.

 
2.  مدينة جسر الشغور - إدلب، األربعاء 25/ تشرين الثاين/ 2015

قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية منطقة وسط املدينة على بعد قرابة 10 أمتار من مدرسة رابعة العدوية؛ ما أدى إىل 
تضرر الباب اخللفي للمدرسة.

املدرسة خارج اخلدمة منذ نيسان/ 2015 نتيجة قصف تعرضت له من قبل طائرات حكومية.

 

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=1cpS6jMDCZU&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TWVkNEJyMUtzeHM/view?usp=sharing
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3.  مدينة جسر الشغور – إدلب، اخلميس 26/ تشرين الثاين/ 2015
قرابة الساعة اخلامسة فجراً قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي بصاروخني املقربة القدمية الواقعة على األطراف الشرقية ملدينة 

جسر الشغور؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف القبور وسور املقربة.
صورة تظهر آاثر الدمار يف املقربة.

    امللحقات واملرفقات:
أواًل: تقارير سابقة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان عن قصف القوات الروسية

“مشس الشعب السوري لن تشرق من موسكو”
بني القصف الروسي وتنظيم داعش نزوح 20 ألف نسمة أللف كيلو مرت

“القوات الروسية تقتل يف شهر أكثر مما قتلته قوات التحالف الدويل يف عام”
بعد الذخائر العنقودية والصواريخ بعيدة املدى القوات الروسية تستخدم القنابل الفوسفورية

ر سوقاً شعبياً يف أرحيا وتقتل أهله القوات الروسية ُتدمِّ

اثنياً: فيديوهات من قناة روسيا اليوم:
مقطع فيديو نشرته قناة روسيا اليوم هلجمة روسية بصواريخ جمنحة على ما ادعت أنه مقر ملا يسمى جيش الفتح 

مقطع فيديو نشرته قناة روسيا اليوم هلجمة روسية على ما ادعت أنه مقر اتبع لتنظيم داعش يف حمافظة إدلب )اليوجد يف 
حمافظة إدلب أي منطقة تتبع للتنظيم(. 

  االستنتاجات والتوصيات:

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

العشوائي عدمي التمييز وغري املتناسب يف حجم القوة املفرطة.
2. تؤكد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان على أن العديد من حوادث القصف كانت عبارة عن قصف عشوائي أو متعمد 
وقد استهدف أفراداً مدنيني عزل، وابلتايل فإن النظام الروسي انتهك أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان الذي حيمي احلق 

يف احلياة. إضافة إىل أهنا ارتكبت يف ظل نزاع مسلح غري دويل فهي ترقى إىل جرمية حرب، وقد توفرت فيها األركان كافة.
3. إن اهلجمات العشوائية اليت قام هبا النظام الروسي تعترب مبثابة انتهاك للقانون اإلنساين الدويل العريف، ذلك أن القوات 

احلكومية أطلقت قذائف على مناطق مأهولة ابلسكان ومل توجهها إىل هدف عسكري حمدد.
4. إن تلك اهلجمات، ال سيما عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية يف حدوث خسائر طالت أرواح املدنيني أو 
إحلاق إصاابت هبم أو يف إحلاق الضرر الكبري ابألعيان املدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً حتمل على االعتقاد أبن الضرر كان 

مفرطاً جداً إذا ما قورن ابلفائدة العسكرية املرجوة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0LTNrT1lKbTM4ZUU
http://sn4hr.org/arabic/?p=5041
http://sn4hr.org/arabic/?p=5203
http://sn4hr.org/arabic/?p=5203
http://sn4hr.org/arabic/?p=5111
http://sn4hr.org/arabic/?p=5249
http://sn4hr.org/arabic/?p=5298
https://www.youtube.com/watch?v=PdtR0ZiaTTM&list=PL-5edSeW0667jz5puJ-6wg6DekEdRhRCm&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=Irtb3xURkoY&list=PL-5edSeW0667jz5puJ-6wg6DekEdRhRCm&index=54
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التوصيات:
•   جيب على القوات الروسية احرتام القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل العريف، وابلتايل فإن النظام الروسي يتحمل 
مسؤولية االنتهاكات اليت تقع منذ بدء اهلجمات، واليت مت رصد بعضها عرب هذا التقرير، وجيب أن تتحمل التبعات املرتتبة 

عن هذه االنتهاكات كافة.
•    إن عمليات القصف العشوائي غري املتناسب تعترب خرقاً واضحاً للقانون الدويل اإلنساين، وإن استهداف فصائل املعارضة 

املسلحة اليت حتارب تنظيم داعش يشكل دعماً كبرياً هلذا التنظيم. 
•     ال بد من محاية املدنيني من توحش النظام السوري وامليليشيات املتطرفة املتحالفة معه، وفرض حظر جوي على الطائرات 

اليت تلقي عشرات الرباميل املتفجرة يومياً، وذلك ابلتوازي مع محاية املدنيني يف سوراي من توحش تنظيم داعش.

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

http://www.sn4hr.org

