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أوال  -مقدمة
ً
تعرضت  25مستشفى أو ُمنشأة طبية في سوريا لهجوم خالل شهر إبريل  /نيسان  ، 2017بمتوسط هجوم واحد
ّ
8
بشكل مستقل أن  91%منها قد نُ ّفذ بواسطة قوات الحكومة السورية أو القوات
كل  29ساعة  .وقد وجد
ٍ
الروسية . 9معظمها في إدلب ،وهي أكبر مدينة تُ سيطر عليها المعارضة بعد حصار مدينة حلب عام  2016والذي
غالبا. 10
أدى إلى نزوح اآلالف إلى إدلب وريف حلب
ً
الم ّ
سلحة السورية والروسية كانت مسؤولة
المشترك إلى أن القوات ُ
وتُ شير المعلومات المنشورة في هذا التقرير ُ
الصحية  -وهي مرافق
في شهر إبريل  /نيسان  2017عن الهجمات الثمانية على المستشفيات ومراكز الرعاية
ّ
استنادا إلى أقوال
تخدم بمجموعها  1.3مليون شخص (وهي مجموعة مستفيدة أكبر من سكان بروكسل) ،وذلك
ً
الشهود وكذلك مدراء تلك المرافق الطبية.
وقد عمل األرشيف السوري وشركاؤه (سوريون من أجل الحقيقة والعدالة ،العدالة من أجل الحياة) على تحليل هذا
النمط من الهجمات والتحقق منه من خالل مقارنة مجموعة من المحتوى البصري مفتوح المصدر ،بيانات مراقبة
الرحالت الجوية ،وتصريحات الشهود .وقد استمت هذه الهجمات (حسب النتائج) بالقصف المتتابع للمكان ،عدم
إعطاء تحذيرات ،وغياب أية أعمال عسكرية عدائية نشطة بالقرب من مواقع الهجوم .ويأمل المؤلفون ،من خالل
جمع ،التحقق وكتابة التحقيقيات حول هذه الحوادث ،في الحفاظ على المعلومات الهامة التي ُيمكن استخدامها
ألغراض المدافعة أو كدليل في اإلجراءات المستقبلية الساعية نحو المساءلة القانونية.
مؤخرا منظمات حقوق اإلنسان لإلبالغ عن االنتهاكات التي تستهدف
ُيكمل هذا التقرير ويدعم الجهود التي بذلتها
ً
المرافق الطبية في إدلب خالل شهر إبريل  /نيسان ،وتشمل هذه الجهود ما يلي:
حملة “( ”Saving Lives Undergroundأيار 11 . )2017

•
ً
قتيال على األقل في هجوم على مستشفى مدعوم من قبل
منظمة أطباء بال حدود (شباط 25“ :)2017
•
حدث) “ 12.
(م ّ
منظمة أطباء بال حدود في شمال سوريا ُ
“مشاف وعاملون في المجال الصحي تحت القصف” 13.
هيومين رايتس ووتش (أيار:)2017
•
ٍ
منظمة حظر األسلحة الكيميائية (حزيران  :)2017منظمة حظر األسلحة الكيميائية؛ بعثة تقصي الحقائق
•
تؤكد استخدام األسلحة الكيميائية في خان شيخون  4نيسان 14 .”2017
ّ
“منظمة حظر األسلحة الكيميائية؛ بعثة تقصي الحقائق
قدم هذا التقرير قيمة ُمضافة إلى الجهود المذكورة أعاله تتمثل في تحديد الضرر ،توضيح سياق المحتوى
ُي ّ
شخصا) ومع بيانات رصد الرحالت الجوية ( 6343مشاهدة)
المرئي ( 75فيديو) ومقارنته مع إفادات الشهود (14
ً
قدمة من قبل منظمة رصد للطائرات في المنطقة المجاورة للمستشفيات وقت الهجمات .وقد ُح ّدد الموقع
الم ّ
ُ
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الجغرافي للمحتوى الرقمي بالتعاون مع فريق التحقيقات في .Bellingcat
تم الحصول على موافقة األشخاص الذين أجريت المقابالت معهم قبل نشر التقرير (كالعاملين في المجال الطبي،
ّ
مدراء المرافق ،ومتطوعي الدفاع المدني) ،وذلك فيما يتعلق بالمشاركة العامة للمعلومات المتعلقة بالهجمات.
ً
(خامسا) نمط الهجمات
(رابعا) موجز النتائج،
(ثالثا) منهجية البحث،
(ثانيا) األخالقات،
ينقسم التقرير إلى األقسام التالية:
ً
ً
ً
(سابعا) بحوث
حددة ضد المستشفيات والعيادات الميدانية،
ضد المستشفيات والعيادات الميدانية،
(سادسا) هجمات ُم ّ
ً
ً
ً
(ثامنا) أخطاء ،تصحيحات ،وتغذية راجعة.
إضافية،
ّ
تؤكد استخدام األسلحة الكيميائية في خان شيخون  4نيسان . ”2017

خلفية

ست سنوات .ففي
وجدت المستشفيات نفسها مرغمة على دخول الخطوط األمامية للنزاع السوري منذ نشوبه قبل ّ
 22مايو  /أيار - 2011أي بعد شهرين من بدء االحتجاجات المعارضة ضد الرئيس بشار األسد  -اقتحمت القوات
مستشفى في درعا ،طردت الطواقم الطبية غير الضرورية ،ووضعت القناصة على سطح المبنى .فتح
الحكومية
ً
استمر حتى يومنا هذا 15 .
ّ
القناصة النار على المتظاهرين في اليوم التالي؛ ما مثل بداية التصعيد الذي
ّ
في عام  - 2012وفي خطوة مدانة على نطاق واسع بانتهاكها للقانون اإلنساني الدولي  -أعلن الرئيس بشار األسد
تم
تشريعات لمكافحة اإلرهاب والتي تضمنت عدم قانونية ّأية مرافق
ّ
طبية تعمل دون موافقة الحكومة  .16وقد ّ
الطبية في األراضي التي سيطرت عليها المعارضة؛
تجاهل طلبات الحصول على موافقة الحكومة لتشغيل المرافق
ّ
جرمت التشريعات عدم اإلبالغ عن “أي
أمرا غير
قانوني .كما ّ
أي من مستشفيات المعارضة ً
األمر الذي جعل تشغيل ٍّ
ّ
ً
جرم المساعدات الطبية للمعارضة”.
وفقا لما ذكرته األمم
نشاط مناهض للحكومة” ،والذي -
ّ
المتحدة ُ“ي ّ
وتكرارا بواسطة هجمات نُ سب معظمها  -حسب
مرارا
ومنذ ذلك الوقتُ ،قصفت المستشفيات والمرافق الطبية
ً
ً
مراقبون دوليون لحقوق اإلنسان  -إلى القوات السورية والروسية .فعلى سبيل المثال ،وجدت لجنة التحقيق
المتحدة  -وهي المجموعة المسؤولة عن التحقيق في جرائم الحرب المزعومة في سوريا
المستقلة التابعة لألمم
ّ
17
 وجدت عام  2013أن الهجمات على المستشفيات استخدمت بشكل ممنهج كسالح حرب من قبل نظام األسد ،كما خلصت لجنة التحقيق إلى أن الهجمات المتعمدة من ضد الطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف ترقى إلى جرائم
عمدا ضد أشخاص عاملين في المجال الطبي واإلسعافي ،وهم أعيان ممنوحون حماية خاصة
حرب حيث ارتكبت
ً
بموجب القانون اإلنساني والدولي.

5

ّ
أي من أطراف النزاع
حدد القانون العاملين في المجال الطبي على أنهم
وي ّ
المسلحُ .19
ال يمكن استهدافهم من قبل ٍّ
حصرا للبحث عن الجرحى والمرضى والغرقى أو جمعهم أو
أي من أطراف النزاع -
ً
“الموظفون المعينون  -من جانب ٍ
تشخيص حالتهم أو عالجهم  -بما في ذلك اإلسعافات األولية ،أو إجراءات الوقاية من األمراض  -أو نقلهم من أو إلى
إدارة الوحدات الطبية ،أو تشغيل أو نقل وسائل النقل الطبي” . 20وعالوة على ذلك يتمتع األشخاص الذين يؤدون
واجبات طبية وال يدخلون في هذا التعريف القانوني ،والذين يتعرضون لهجوم عند تقديمهم لخدمات طبية مماثلة
 بنفس الحماية ،وذلك بموجب القانون اإلنساني الدولي 21.الم ّ
سلح شن هجمات قد تضطر بالموظفين بالمجال الطبي بشكل
كما أن مبدأ التناسب يحظر على أطراف النزاع ُ
22
مفرط ،مقارنة مع المزايا العسكرية الملموسة المرتقبة منها  .وتقتضي المادة الثالثة من اتفاقيات جنيف كذلك
إلى جمع الجرحى والمرضى ورعايتهم أثناء النزاع المسلح.

حول المؤلفين
كُ تب هذا التقرير بالتعاون بين المنظمات التالية:

األرشيف السوري
المستدام واحترام حقوق اإلنسان داخل المجتمع
“األرشيف السوري”  23هي مبادرة سورية تسعى لتعزيز السالم ُ
السوري من خالل دعم الجهود المبذولة لتطبيق العدالة والمساءلة .يشمل ذلك جمع األدلة ،توثيق الحوادث،
بأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق اإلنسان قد ارتكبت من قبل جميع األطراف ،وتحديد هوية الجناة بهدف
االعتراف ّ
وضع حد لإلفالت من العقاب وتطوير عملية العدالة والمصالحة .يهدف “األرشيف السوري” من خالل جمع األدلة
البصرية النتهاكات حقوق اإلنسان على األرض السورية والتحقق منها ،والتحقيق فيها إلى حفظ البيانات كذاكرة
رقمية ,وإنشاء قاعدة بيانات النتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا ،ويسعى “األرشيف السوري” من خالل ذلك ليكون
أحد األدوات التي تساهم في تطبيق العدالة وتعزيز المساءلة كمفهوم وكتطبيق في سوريا.
تعاون “األرشيف السوري” منذ تأسيسه في  2014مع العديد من المنظمات ،بما في ذلك هيومن رايتس ووتش،
منظمة العفو الدولية ،جامعة بيركيلي ،جامعة ايسكس ،ويتنس ،بيلنغكات ،والعديد من وكاالت األمم المتحدة ،ال
سيما؛ لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية الجمهورية العربية السورية.

وكانت منظمة أطباء بال حدود  -وهي منظمة إنسانية دولية غير هادفة للربح ،تدعم العديد من المرافق في سوريا
 قد توقفت عن تبادل البيانات المتعلقة بالمرافق الطبية مع القوات الروسية والسورية لخشيتها من أن البياناتالمشاركة  -مثل اإلحداثيات الجغرافية  -والتي كانت تهدف ً
أصال لحماية المدنيين والعاملين في المجال اإلنساني قد
ُ
سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
عمدا 18 .
استخدمت الستهدافهم
ً
سوريون من أجل الحقيقة والعدالة 24هي منظمة مستقلة ،غير حكومية وغير ربحية ،ومقرها سوريا .تضم العديد
وبموجب القانون اإلنساني الدولي ،يتمتع الموظفون في المجال الصحي بحالة محمية .وكجزء من وضعهم المحمي
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من المدافعين والمدافعات عن حقوق اإلنسان من السوريين والسوريات على اختالف مشاربهم وانتماءاتهم ،كما
تضم في فريقها المؤسس أكاديميين من جنسيات أخرى .وتعمل المنظمة من أجل (سوريا) التي يتمتع فيها جميع
ّ
المواطنين والمواطنات بالكرامة والعدالة وحقوق اإلنسان المتساوية.

العدالة من أجل الحياة

العدالة من أجل الحياة 25هي منظمة مجتمع مدني غير حكومية وغير ربحية مقرها سوريا تعنى بتعزيز وتطوير
ثقافة حقوق اإلنسان في سوريا .يقع مقر المنظمة في محافظة دير الزور .تهدف “العدالة من أجل الحياة” إلى
المساهمة في تنفيذ وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان ودعم الناشطين في هذا المجال  -إعالم المواطنين بحقوقهم
المدنية والسياسية والتأكيد على مفهوم “سيادة القانون” ودوره في التنمية المجتمعية  .وقد نفذت منظمة
“العدالة من أجل الحياة” بنجاح أبحاث وتحقيقات بهدف بناء قاعدة أدلة النتهاكات حقوق اإلنسان .نمت المجموعة
ً
متطوعا.
فريقا من 45
منذ تأسيسها في عام  2013لتضم
ً

بيلينغكات

ييلينغات  26هي شبكة بحث وتحقيقات حائزة على جائزة استخدام المصادر المفتوحة ومحتوى وسائل التواصل
بدءا من أباطرة المخدارت المكيسيكة إلى الصراعات في
االجتماعي للتحقيق في مجموعة متنوعة من المواضيعً ،
مختلف أنحاء العالم .يجمع بيلينغكات ً
كال من المساهمين المختصين في المصادر المفتوحة وتحقيقات وسائل
التواصل االجتماعيُ ،لينشئ ّ
أدل ًة ودراسات حالة بحيث قد يتعلم اآلخرين أن يحذوا حذوها.

ثانيا  -أخالقيات البيانات
ً

سعى المؤلفون إلى مراعاة إطار “عدم اإليذاء” األخالقي أثناء العمل .إن االستهداف المتكرر للمشافي؛ المنشآت
الطبية؛ وللعاملين في المجال الطبي منذ عام  2012وخاصة من القوات السورية والروسية ،أدى لرفع مستوى
االحتياطات والقضايا األخالقية.
بأن التوثيق
بالنسبة لنا في “األرشيف السوري” ،فمن المهم أن نكون شفافين في استنتاجاتنا ومنهجيتنا .نعتقد ّ
مفصل ،وموثوق هو خطوة رئيسية باتجاه تحقيق المساءلة؛
البصري النتهاكات حقوق اإلنسان بشكل شفاف،
ّ
إيجابا في إعادة اإلعمار واالستقرار ما بعد انتهاء الصراع .يمكن لمثل هذا المحتوى أن يؤنسن الضحايا،
والمساهمة
ً
يقلل من مساحة الخالف حول أعداد القتلى ،يساعد المجتمعات على إدراك التكلفة البشرية الحقيقية للحروب ،ويدعم
الجهود نحو الحقيقة والمصالحة.
ً
سابقا؛ قام األرشيف
ضروري بغرض إثبات أن المحتوى الرقمي قد تم التحقق منه.
إن تحديد الموقع الجغرافي أمر
ّ
السوري بالتحقق من مواقع انتهاكات معينة ونشرها؛ ولكن بسبب االستهداف المتكرر للمستشفيات والمرافق

2017

تقرر أن نشر المواقع الجغرافية الدقيقة للمنشآت على العموم قد يتسبب بمخاطر إضافية محتملة لمن
الطبية فقد ّ
يعملون في مثل هذه البيئات ،حتى بالنسبة للمنشآت التي خرجت من الخدمة.
ولهذا السبب؛ تمت كتابة نسختين من هذا التقرير :نسخة عامة تقدم نتائج موجزة ،ونسخة خاصة تتضمن معلومات
ّ
المفوضة بإجراء تحقيقات في انتهاكات حقوق اإلنسان في النزاع
قدم للمجموعات
إضافية ،مثل اإلحداثيات ،تُ ّ
قدم إلى اآللية الدولية المحايدة المستقلة بشأن سوريا ( ،)IIIMإضافة إلى لجنة
السوري .سيتم إعداد التقرير الخاص ُلي َّ
ّ
التحقيق بشأن سوريا والتابعة لألمم المتحدة.
تم الحصول على موافقة من تمت مقابلتهم قبل النشر(مثل العاملين في المجال الطبي ،ومديري المنشآت،
ومتطوعي الدفاع المدني) فيما يتعلم بالمشاركة العالمة للمعلومات المتعلقة بالهجمات.

ثالثاً  -منهجية العمل
ً
نهجا متعدد التخصصات للتحقيق في الهجمات على المرافق الطبية في إدلب خالل نيسان  /أبريل
اتخذ هذا التقرير
 .2017وفي التقرير ،شمل القائمون على هذا التقرير مجموعة متنوعة من المصادر للتحليل والتحقيق ،ولكل منها
منهجيات خاصة تتعلق بها .ونورد في الصفحات التالية المنهجيات المحددة التي تم اعتمادها في التحقيق والتحليل
:إفادات الشهود
بعد الهجمات التي استهدفت المستشفيات في محافظة إدلب خالل شهر نيسان  /أبريل  ،2017شكلت منظمة
سوريون من أجل الحقيقة والعدالة ،إلى جانب منظمة العدالة من أجل الحياة ،فريق بحث ميداني مكلف بدخول
المدينة وتفحص مواقع الضربات .وقد كلفت هذه المنظمات باإلضافة إلى ذلك بجمع األدلة المادية وشهادات
فضال عن روايات شهود العيان (مثل الطواقم الطبية؛ ومدراء المستشفيات؛ وأعضاء
الناجين ،كالمصابين وأسرهم،
ً
فريق الدفاع المدني).
وأجريت مقابالت شخصية في إدلب من قبل موظفي المنظمات المختصة وتم تسجيل هذه المقابالت بواسطة
ً
كتيابيا في وقت الحق .أجرى الموظفون ما مجموعه  14مقابلة
أجهزة التسجيل الصوتي ومن ثم تم تفريغ محتواها
باستخدام استبيان موحد .وركزت األسئلة التي طرحت على من تم إجراء المقابالت معهم على المواضيع التالية:
1234-

تفاصيل حول الهجوم (مثل التاريخ والوقت والموقع)
عدد المرضى الذين يقدم كل مرفق طبي الرعاية لهم على أساس شهري
أنواع أقسام التي تحويها المنشآت الطبية أو نوعية اإلجراءات التي يمكن أن تنفذها المرافق الطبية
المناطق الجغرافية التي تخدمها المرافق الطبية
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الصحفيين السوريين والناشطين اإلعالميين وجماعات حقوق اإلنسان والعاملين في المجال اإلنساني ,وفيما إذا كان
 5ما إذا كان هذا المرفق الطبي قد تعرض سابقا للهجوممحتوى المصدر وتحقيقاته الصحفية موثوق بها في الماضي .ويتم تحديد ذلك من خالل تقييم المدة التي تم كان
 6معلومات عن الضحايا والمصابين نتيجة للهجومالمصدر يقوم بها بنشر المحتوى البصري فاعليته.
لتحديد مكان تواجد المصدر ،يتم تقييم قنوات مواقع الوسائط االجتماعية لتحديد ما إذا كانت مقاطع الفيديو
بيانات مراقبة الرحالت الجوية :
ً
ً
كبيرا.
اختالفا
المحملة متسقة ومعظمها من موقع محدد حيث يتواجد المصدر ،أو ما إذا كانت المواقع تختلف
لمقاطعة المعلومات مع ما نتائج تحليل المحتوى البصري تم توفير معلومات عن بيانات مراقبة الرحالت الجوية إلى
ً
شعارا (لوغو) وما إذا كان هذا الشعار يستخدم باستمرار
األرشيف السوري من قبل منظمة تستخدم شبكة متطورة من المراصد (مراقبي الرحالت الجوية) للطائرات التي تقلع يتم تحليل القنوات لتحديد ما إذا كان حساب الفيديو يستخدم
عبر مقاطع الفيديو .كما يتم تحليل القنوات للتحقق من أن المحتوى أصلي حيث يتم تحديد ما إذا كان القائم على
من المطارات العسكرية التي تقع أساسا في شمال غرب ووسط سوريا. 27
تحميل المواد البصرية يجمع مقاطع الفيديو من المؤسسات اإلخبارية األخرى وحسابات يوتيوب أخرى أو ما إذا كان يتم
ً
غالبا تحميل المحتوى الذي ينشئه المستخدم بنفسه.
تم تحليل بيانات الرحالت الجوية والمحتوى المرئي لتحديد ما إذا كانت الرحالت الجوية تم رصدها بالقرب من المواقع
التي تم االدعاء بتعرضها لقصف جوي.
 )2إنشاء قاعدة بيانات لمصادر موثوقة للتحقق :

المحتوى البصري :

ً
ثانيا ،عمل مشروع األرشيف السوري على إنشاء قاعدة بيانات لمصادر موثوقة للتحقق .توفر هذه المصادر معلومات
ً
وفقا للنموذج المرجعي لالكتشاف اإللكتروني الذي طورته كلية
استخدم األرشيف السوري األدلة الرقمية التي لديه
إضافية تستخدم للتحقق من المحتوى الذي يتم إنشاؤه على منصات وسائل اإلعالم االجتماعية أو إرساله بشكل
الحقوق بجامعة ديوك . 28يتكون سير العمل هذا من خمسة مكونات :أ) تحديد الهوية؛ ب) الجمع والحفظ بشكل آمن.
مباشر من قبل المصدر .وهذه المواد التي ستخضع للتحقق تم إنشاؤها من قبل المواطنين الصحفيين والمدافعين
ت) المعالجة والتحقق والتحليل؛ ث) المراجعة؛ و ج) النشر .وقد تم تطبيق إطار أخالقي يعتمد مبدأ “عدم إلحاق الضرر”
عن حقوق اإلنسان والعاملين في المجال اإلنساني الموجودين في سوريا وخارجها.
على جميع الخطوات في سير عمل األدلة الرقمية .وقد تم تم تحليل المنهجيات التفصيلية لهذه المكونات في
للحفاظ على نزاهة البيانات ،لم يتم إشراك مصادر المحتويات في قاعدة البيانات المراد التحقق منها.
األقسام الفرعية التالية
 )3إنشاء مخطط بيانات وصفية موحد:
أ) تحديد الهوية:
تتضمن عملية تحديد هوية التي يقوم بها األرشيف السوري ثالث خطوات )1 :إنشاء قاعدة بيانات لمصادر موثوقة
للمحتوى الرقمي؛ ( 2إنشاء قاعدة بيانات لمصادر موثوقة للتحقق؛  )3إنشاء مخطط بيانات وصفية موحد .وهذه
العمليات الثالث موضحة بالتفصيل أدناه:
 )1إنشاء قاعدة بيانات لمصادر موثوقة للمحتوى الرقمي:
قبل إنشاء أي مجموعة أو أرشفة أو التحقق من المواد الرقمية ،أنشأ األرشيف السوري أوال قاعدة بيانات لمصادر
موثوقة للمحتوى البصري .وقد عمل مشروع األرشيف السوري على تحديد أكثر من  300مصدر موثوق به ،وهي
قائمة تتألف من صحفيين ومراسلين ميدانيين ،ودوائر إعالمية أكبر (مثل وكاالت األنباء المحلية والدولية) ،ومنظمات
حقوق اإلنسان (مثل معهد سوريا للعدالة) ،والدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء ),والعيادات والمستشفيات
الميدانية المحلية ،وغيرها .وبدأت العديد من المصادر التي استخدمها األرشيف السوري في نشر أو توفير محتوى
ً
أعماال في وسائل إعالم أخرى ذات مصداقية.
أيضا
بصري في أواخر عام  2011وأوائل عام  2012ونشرت
ً
ً
مألوفا لألرشيف السوري أو إلى شبكته المهنية الحالية من
تم تحديد المصداقية من خالل تحليل ما إذا كان المصدر
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ً
ثالثا ،أقر األرشيف السوري بالحاجة إلى وجود مخطط معياري للبيانات الوصفية من أجل تنظيم المحتوى ،ولكن أيضا أن
ً
ً
سياسيا للغاية .وبالنظر إلى أنه ال توجد معايير مقبولة
خيارا
أي مخطط للبيانات الوصفية سيتم استخدامه سيكون
من الناحية القانونية للبيانات الوصفية حتى تاريخ نشر هذا التقرير ،فقد تم بذل جهود لوضع إطار محدد للعمل
بالتشاور مع مجموعة متنوعة من هيئات التحقيق الدولية .ومن بين هذه المشاورات مشاورات مع أعضاء المحكمة
الجنائية الدولية ومع أعضاء مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان ومع أعضاء اآللية الدولية
المحايدة والمستقلة بشأن الجرائم الدولية المرتكبة في سوريا ( ، )IIIMمع معاهد أرشفة مثل ومعهد NIOD
لدراسات الحرب والهولوكوست واإلبادة الجماعية ،ومع منظمات حقوق اإلنسان الدولية مثل منظمة العفو الدولية،
وهيومان رايتس ووتش ،وويتنس ،ومعاهد البحوث مثل مركز حقوق اإلنسان في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا
في بيركلي.
من الضروري وضع مخطط موحد للبيانات الوصفية من أجل مساعدة المستخدمين في تحديد وفهم متى وأين وماذا
حدث بالنسبة لواقعة معينة  .وبالرجوع إلى خبرات مؤسسات أخرى تعمل على أرشفة الحرب مثل معهد ، NIODفقد
وجد أن المعلومات اإلضافية تساعد على تحديد تفاصيل المحتوى المرئي الخام (مثل موقع تسجيل الفيديو ،وتاريخ
تسجيل الفيديو وتحميله ،وأصل الفيديو) .تتضمن البيانات الوصفية التي يجمعها مشروع األرشيف السوري توصيف
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للمادة البصرية (مثل عنوان المادة على يوتوب)؛ مصدر المحتوى البصري؛ الرابط األصلي الذي نشرت فيه اللقطات
ألول مرة؛ والمعالم االمعينة التي يمكن التعرف عليها؛ (التي قد تكون مفيدة لتحديد الموقع الجغرافي أو تحديد
الوقت)؛ لغات معينة أو اللهجات المحلية المحكية؛ والمالبس أو األزياء الرسمية الذي يمكن التعرف عليها ؛ األسلحة
ً
تلقائيا وبصورة
أو الذخائر المستخدمة؛ الجهاز المستخدم لتسجيل اللقطات؛ ونوع المحتوى .يتم ملء البيانات الوصفية
ً
اعتمادا على كيفية جمعها على سبيل المثال هل تم الجمع من مصدر المفتوح أم مصدر مغلق .الشرح
يدوية
المفصل للبيانات الوصفية باإلضافة إلى قائمة كاملة ألنواع الحقول الخاصة بهذه البيانات متوفرة على موقع
األرشيف السوري على االنترنت. 29
وعند تصنيف االنتهاكات ،قرر األرشيف السوري استخدام فئات االنتهاكات التي يستخدمها مكتب مفوضية األمم
المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ( .)OHCHRوقد تم ذلك ألن المفوضية هي إحدى المجموعات التي تتمتع بمكانة
فريدة تمكنها من التحقيق في حوادث انتهاكات حقوق اإلنسان وجرائم الحرب .وتتألف هذه التصنيفات من فئات
ً
غالبا.
كثيرة متداخلة
الفئات التي حددتها المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان من أجل التحقيق في سوريا والتي يتم
استخدامها من قبل األرشيف السوري تتضمن ما يلي :
 انتهاكات  :أسلوب التعامل مع المدنيين والمقاتلين العاجزين عن القتال•
•
•
•
•
•
•

المجازر وغيرها من أعمال القتل غير المشروع
االعتقال التعسفي واالحتجاز غير المشروع
أخذ الرهائن
االختفاء القسري
تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم
العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس
انتهاكات حقوق الطفل

 انتهاكات  :القيام بأعمال عدائية•
•
•
•
•

الهجمات غير المشروعة
االنتهاكات ضد األشخاص واألعيان المحميون على وجه التحديد
استخدام األسلحة غير المشروعة
الحصار وانتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
التشريد القسري والتعسفي

2017

في حالة عدم قيام المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان بمتابعة التتحقيقات المحتمل إجراؤها من
قبل هيئات دولية أو من قبل هيئات تحقيق أخرى ،فمن المتوقع أن يقوم األرشيف السوري بتعديل تصنيفات
االنتهاكات لتلبية احتياجات تلك التحقيقات.
ب) الجمع والحفظ بشكل آمن:
إن الجمع والحفظ اآلمن لألدلة الرقمية يضمن عدم فقدان المحتوى األصلي اإلزالة من طرف منصات التشارك .ويتم
ذلك من خالل جمع وتخزين المحتوى الرقمي بشكل آمن على مخدمات خارجية ( )backend serversقبل أن تخضع
لعملية التحقق األساسية .ومن ثم تدعيمها بشكل آمن على المخدمات في جميع أنحاء العالم .كما يتم توليد ما
ُيعرف بقيمة التجزئة  hashللفيديوهات باالستناد على خوارزمية ()SHA-256و ( )MD5بما يتفق مع أفضل الخبرات
الحالية ويتم ختمها بالطابع الزمني لضمان عدم التالعب بها بعد جمعها من منصات الوسائط الجتماعية (مصدر
مفتوح) أو أخذها مباشرة من المصادر (مصدر مغلق) .وفي الوقت نفسه يتم تجزئتها وختمها بالطابع الزمني من
قبل طرف ثالث مستقل وغير متحيز ألغراض مرجعية ومن أجل الحفاظ على النزاهة.
ً
متاحا
وبمجرد التحقق ،يتم نشر المحتوى بشكل مركزي على موقع األرشيف السوري موقع األرشيف السوري ليصبح
حرة ومفتوحة المصدر .يستخدم األرشيف السوري برنامج ليتلفورك لهذه العملية ،وهو برنامج
للعموم بصيغة ّ
مجاني ومفتوح المصدر تم تطويره الستخدامه في تحقيقات حقوق اإلنسان باستخدام األبحاث القائمة على المحتوى
الذي يتم إنشاؤه بواسطة المستخدم على اإلنترنت. 30
ت) المعالجة والتحقق والتحليل:
بعد جمع المحتوى وتخزينه بشكل آمن ،تشير المرحلة التالية من سير العمل على األدلة الرقمية إلى معالجة المواد
الرقمية والتحقق منها وتحليلها .ويرد أدناه وصف تفصيلي لهذه المكونات الثالثة لسير العمل على األدلة الرقمية:
 )1المعالجة:
ً
تلقائيا باستخدام مخطط بيانات
يتم جمع البيانات الوصفية التابعة للمحتوى البصري من منصات الوسائط االجتماعية
ً
مسبقا  ،كما هو موضح أعاله .يتم إنشاء البيانات الوصفية من المحتوى االبصري المرسلة إلى
وصفية موحد ومحدد
ً
يدويا باستخدام مخطط البيانات الوصفية الموحد.
دليل األرشيف السوري
هذا يجهز المحتوى البصري للخضوع إلى عملية التحقق األولي .كما يتم تسجيل أكبر قدر ممكن من البيانات
الوصفية وسلسلة معلومات الحفظ .ويتم ذلك لمساعدة المستخدمين في تحديد وفهم متى وأين ،وما حدث بما
يتعلق بواقعة معينة.
 )2التحقق:
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يتضمن التحقق ثالث عمليات  )1 :التحقق من مصدر رفع الفيديو ؛  )2التحقق من الموقع حيث تم تصوير الفيديو)3 .
التحقق من التواريخ التي تم تصوير ورفع الفيديو فيها .وفيما يلي شرح تفصيلي لهذه العمليات الثالث:
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نفسه .كما مقاطعة المحتوى البصري الذي تم جمعه مباشرة من المصادر مع معلومات التقارير المتعلقة بالحادث
نفسه الذي يتضمنه الفيديو.

 تقارير إخبارية من وسائل اإلعالم الدولية والمحلية ،بما في ذلك رويترز ،وكالة سمارت اإلخبارية ،مركز حلب اإلعالمي،التحقق من مصدر رفع الفيديو
•
وكالة قاسيون لألنباء ،لجان التنسيق المحلية في سوريا.
يتم التأكد من أن مصدر الفيديو موجود ضمن قائمة اآلرشيف السوري للمصادر الموثوقة .وإذا لم يكن المصدر
ً
ً
 تقارير حقوق اإلنسان التي نشرتها منظمات دولية ومحلية ،من بينها هيومن رايتس ووتش ،ومنظمة العفوسابقا.
موثوقا به ،يتم تحديد مصداقية المصدر الجديد من خالل العملية التي تم شرحها
في بعض الحاالت ،قد يتم نشر محتوى بشكل شبه مكرر .على سبيل المثال ،إذا كان لدينا مقطع فيديو مدته  30ثانية الدولية ،والشبكة السورية لحقوق اإلنسان ،ومركز توثيق االنتهاكات في سوريا ،والجمعية الطبية السورية األمريكية
وكان هنالك مقطع فيديو آخر مدته  10دقائق ولكنه يتضمن كل أجزاء الفيديو األول أو أجزاء معينة منه ،فسيتم نشر ( سامز )  ،ومنظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان.
 تقارير تمت مشاركتها من قبل شبكة األرشيف السوري من المواطنين الصحفيين على تويتر ،الفيسبوك و التلغرامكال الفيديوهين ما دام من الممكن التحقق من منهما .وبالمثل ،يتم أيضا االحتفاظ بفيديوهات الوكاالت اإلخبارية أو
ً
حول الحادثة.
أيضا ،طالما كان
المؤسسات اإلعالمية التي تحتوي على كل أو جزء من محتوى مقاطع فيديو أخرى التي تم حفظها
ً
يتم استخدام أدوات إضافية للتحقق من تاريخ المحتوى البصري مثل بحث الصور العكسي في غوغل و .Sun Calc
ممكنا كما يقوم األرشيف السوري بحفظ النسخ المتكررة ،إذا كانت من مصادر مختلفة ومن
التحقق من المحتوى
غير الممكن تحديد المصدر األصلي الذي قام برفع الفيديو (على سبيل المثال إذا تم رفع مقاطع فيديو متطابقة
 )3التحليل
بنفس اللحظة ).
ً
قادرا على إجراء تحقيقات متعمقة مفتوحة المصدر .لكن ليس من
في بعض الحاالت ،يكون األرشيف السوري
قد ال يكون مصدر تحميل الفيديو هو نفسه المصدر الذي قام بتصوير المحتوى في األصل .في معظم الفيديوهات
الممكن إجراء ليس من الممكن تحليل معمق لجميع الحوادث بسبب القيود الزمنية والقدرات المحدودة  ،ولكن
التي تم التحقق منها بواسطة األرشيف السوري ،يتم تحديد القائم على رفع الفيديو فقط بينما يبقى المصدر الذي
وبكل األحوال فإنه من المأمول من خالل تطوير طريقة سيرعمل قابلة للتكرار أن يتمكن اآلخرون من المساعدة في
مجهوال  .وتشمل عملية التحقق المتقدم في مرحلة التحليل تحديد المصدر الذي قام بتصوير
قام بتصوير الفيديو
ً
هذه الجهود للتحقيق في حوادث أخرى باستخدام أساليب مماثلة .يوفر اآلرشيف لمحة مفصلة حول التحليل
الفيديو ،وهذه العملية تتم في الحاالت التي تعتبر ذات أولوية.
31
المعمق للحوادث عبر موقع األرشيف على اإلنترنت وذلك ضمن قسم التحقيقات .
التحقق من الموقع حيث تم تصوير الفيديو
•
كل فيديو يمر عبر عملية تحديد الموقع الجغرافي األساسية للتحقق من أن هذا الفيديو قد تم تصويره في سوريا.
يتم إجراء تحديد معمق للموقع الجغرافي للمواد البصرية ذات األولوية من أجل التحقق من أنه قد تم تصويرها في
موقع معين .ويتم ذلك من خالل عملية مقارنة النقاط المرجعية (مثل المباني والجبال واألشجار والمآذن) وذلك
بواسطة صور القمر الصناعي لبرنامج غوغل إيرث و ميكروسوفت بينغ و ديجيتال غلوب وكذلك صور أوبن ستريت ماب
والصور الجغرافية المحددة من خرائط غوغل .باإلضافة إلى ذلك ،يعود األرشيف السوري إلى اللغة المحكية ضمن
الفيديوهات وبخالف أنها اللغة العربية حيث أن هنالك لهجات مناطقية محلية ولهجات مختلفة معروفة داخل سوريا
وذلك من أجل مزيد من التحقق من الموقع الجغرافي للفيديو .وفي حال إمكانية الوصول لمصدر الفيديو قام
األرشيف السوري بالتواصل مع المصدر مباشرة من أجل تأكيد الموقع ،وإحالة المحتوى البصري إلى شبكات قائمة
من الصحفيين العاملين داخل سوريا وخارجها من أجل استشارتهم ومقاطعة المعلومات لتأكيد مواقع حوادث
محددة.
التحقق من التواريخ التي تم تصوير ورفع الفيديو فيها.
•
ويتحقق األرشيف السوري من تاريخ التقاط الفيديو عن طريق مقاطعة تاريخ نشر المحتوى البصري الذي تم جمعه
من منصات الوسائط االجتماعية (مثل يوتيوب و تويتر و فيسبوك و تيلغرام) مع تواريخ التقارير المتعلقة بالحادث

syrianarchive.org

ث) المراجعة
وبمجرد معالجة المواد الرقمية والتحقق منها وتحليلها ،يتم مراجعتها بعد ذلك مراجعتها لتوخي الدقة .في حالة
وجود تناقض ،يتم إعادة المحتوى مرة أخرى لمزيد من التحقق ضمن طريقة سير عمل األدلة الرقمية .إذا اعتبر
ً
دقيقا فإنه ينتقل إلى مرحلة النشر من سير عمل األدلة الرقمية.
المحتوى
ج) النشر
ً
متاحا
بمجرد التحقق من المحتوى البصري ومراجعته ،يتم نشره بعد ذلك على قاعدة بيانات األرشيف السوري وجعله
حرة ومفتوحة المصدر .وتضمن التقارير المنتظمة حول المحتوى البصري المتحقق منه أن تكون
للعموم بصيغة ّ
حلقة التغذية الراجعة بين األرشيف السوري والمصادر التي قامت بتصوير الفيديو مغلقة .ويسمح ذلك لألرشيف
السوري بإضافة قيمة للمحتوى االبصري الذي تم حفظه والتحقق منه وتحليله بهدف تدعيم حمالت المناصرة
ً
ً
الحقا.
مباشرة وألغراض المساءلة والعدالة
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حددة لهجمات ضد المستشفيات والمشافي الميدانية
رابعا :حوادث ُم ّ
ً

يقدم هذا القسم لمحة عامة على ثماني هجمات على المؤسسات الطبية (بما في ذلك المستشفيات والمشافي الميدانية) في ادلب ،والتي تم تحديدها من قبل األرشيف السوري وشركائه خالل شهر نيسان  .2017يشير المحتوى
ّ
ّ
المتحقق منها،
المرئي المرتبط بجميع الحوادث التي تم تحديدها إلى أن قوات الحكومة السورية أو الروسية هاجمت المرافق الطبية التي تعالج المدنيين .تم التوصل إلى ذلك من خالل إجراء تحليل للمصادر األولية  -مثل لقطات الفيديو
جنبا إلى جنب مع مصادر الثانوية ،مثل التقارير الصادرة عن منظمات دولية لحقوق اإلنسان والمؤسسات اإلعالمية.
معلومات الطيران ،وشهادات الشهود ً -

syrianarchive.org
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الحادثة األولى

معرة النعمان الوطني
مستشفى
ّ
الموقع :إدلب  :معرة النعمان
معرة النعمان الوطني
المستشفى :مستشفى
ّ
عدد األشخاص المستفيدين من خدماته  :حوالي  500.000شخص
التاريخ 2 :نيسان  /أبريل 2017
الوقت :الهجوم األول 08:30 ~ 07:30 :مساء
الهجمات :ثالث غارات جوية
القتلى المعلن عنهم  :لم يبلغ عن قتلى.
الجرحى المعلن عنهم  :مرضى.
األسلحة المستخدمة :غير متاح.
الجاني المحتمل  :القوات الجوية الروسية
تضررا قسم الجراحة حيث سقط أحد الصواريخ في منتصف“
تسبب القصف بأضرار مادية جسمية في المبنى ،المعدات الطبية ،واإلسعاف .وكان األكثر
ً
”.غرفة العمليات

syrianarchive.org
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وقع أول هجوم تم تحديده على المشافي في  2نيسان  /أبريل  .2017واحد من مقاطع الفيديو المتعلقة بهذه الحادثة نُ شرت (المصدر :أبو علي المعراوي) على فيسبوك في الساعة  21:13بتوقيت دمشق. 32

ُيظهر هذا الفيديو اللحظات األولى للهجوم على
المستشفى من مسافة بعيدة .يشير المصور إلى
طيارة حربية تقصف معرة النعمان بصاروخ.

syrianarchive.org
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نشرت قناة اليوتيوب الخاصة
بشبكة شام اإلخبارية فيديو
33 يظهر الدمار داخل المشفى

(SOURCE: SHAM NEWS AGENCY)

syrianarchive.org
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ونشر معاذ الشامي ،صحفي مواطن ،مقطع فيديو في قناته على اليوتيوب يظهر الدمار داخل المشفى ،إضافة إلى
تحطم سيارة اإلسعاف المركونة خارج المنشأة . 34
ّ
انظر الصور الثابتة أدناه:

)(SOURCE: MUAZ AL SHAMI

تضرر سقفين
ونشرت وكالة قاسيون لألنباء مقطع فيديو ضمن قناتهم على اليوتيوب يظهر السقف المتضرر .أدناه صور ثابتة من مقطع الفيديو ،ومن الواضح في الصورة
ّ
مختلفين35 .
َ
من طابقين
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أظهر مقطع فيديو منفصل نشرته وكالة قاسيون لألنباء السقف المتضرر من األعلى في ضوء النهار 36.

نشرت شبكة معرة النعمان ،وهم مجموعة من الصحفيين المواطنين ،مقطع فيديو على قناتهم على يوتيوب يظهر الدمار الداخلي والخارجي لمبنى المشفى ،والضرر الواضح في السقف كنتيجة
لالستهداف بالغارات الجوية 37 .

)(SOURCE: QASIOUN NEWS AGENCY
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(SOURCE: MARRA NOW NETWORK

نشرت شبكة معرة النعمان ،وهم مجموعة من الصحفيين المواطنين ،مقطع فيديو
على قناتهم على يوتيوب يظهر الدمار الداخلي والخارجي لمبنى المشفى ،والضرر
الواضح في السقف كنتيجة لالستهداف بالغارات الجوية .

(SOURCE: MARRA NOW NETWORK
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أجرت مديرية صحة ادلب مقابالت مرئية مع أطباء من مستشفى معرة النعمان الوطني ،ونشرت مقطع الفيديو على
شبكة االنترنت  38 .يقول أحد األطباء “ :هذه الغارة ليست مثل جميع الغارات ،ومشفى المعرة ليس ككل
المشافي ،مشفى المعرة مشفى ضخم وصرح كبير ،كان يخدم منطقة واسعة تمتد من ريف حماة الشمالي
لريف حلب الجنوبي ،ال أبالغ إن قلت يخدم حوالي  1،500،000نسمة”.

جدا بعد الغارات ،لم أعرف ماذا أفعل ،هل
النعمان الوطني  . 39قال د .حيدر“ :المصابين والمرضى كانوا خائفين ً
يجب أن أنقذ المرضى؟ أم األطفال؟ أم نفسي؟ إلى اآلن هناك أطفال في الحاضنات .استهدفت المشفى
بثالثة غارات جوية في نفس الوقت .بين الغارة واألخرى أقل من عشرة دقائق”.

ً
شهريا للمشفى بحوالي  30,000مراجع،
يصرح الطبيب“ :يقدر عدد المراجعين
الحقا ،في الدقيقة  1:48من الفيديو
ً
ّ
حاليا
وعدد العمليات الجراحية المجانية المجراة أكثر من  1000عمل جراحي
شهريا ،كل هذا أدى لخروجه عن الخدمة ً
ً
وال يعتقد خالل الفترة القصيرة المقبلة أن يعود المشفى إلى العمل نتيجة األذى والضرر الكبير الذي لحق به ،وهي
رسالة واضحة من قبل النظام ،الذي يسعى دائما لقتل كل أشكال الحياة في المناطق المحررة”.
في واحدة من المقابالت ،حاور الصحفي “هادي العبدلله” الدكتور عبد الهادي حيدر ،والذي يعمل في مشفى معرة

)(SOURCE: IDLIB HEALTH DIRECTORATE

)(SOURCE: HADI ALABDALLAH
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نشرت أورينت نيوز مقطع فيديو عن الهجوم ،يظهر
المشهد الخارجي لبناء المشفى خالل النهار . 40
استُ خدمت هذه الزاوية لتحديد موقع مبنى
المشفى الجغرافي: ،

2017

)(SOURCE: GOOGLE EARTH

ORIENT NEWS
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يقول عامل المشفى في المقابلة “ :البارحة
ّ
نحضر المريض
صباحا كنا
في الساعة 07:20
ً
لندخله لغرفة العمليات عندما سمعنا أول
جميعا إلى الطابق السفلي ،أكثر
صاروخ ،نزلنا
ً
اإلصابات بين النساء واألطفال والحواضن
نتيجة لهذا الهجوم”.

أجرى الصحفي مقابلة مع واحد من
العاملين في المشفى ً
أيضا.

وبغرض إضافة طبقة أخرى من التحقق؛ قارن
األرشيف السوري النتائج من مقاطع الفيديو
مع بيانات رصد الطيران من قبل منظمة
مراقبة .استلزمت هذه العملية تحليل بيانات
رصد الطيران ما بين الساعة  18:00و ،20:00
وهي الفترة الزمنية التي سبقت الهجوم
وتلته مباشرة .انظر أدناه:
)(SOURCE ORIENT NEWS

syrianarchive.org
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من خالل مقارنة الرحالت الجوية المرصودة ،والوقت الذي ُرصدت به ،ووجهات هذه الرحالت ،ومقارنة هذه البيانات مع
ّ
تمكن األرشيف السوري من تحديد رحلة محتملة شوهدت تحلق
المقدمة في الخطوة السابقة؛
المواقع الجغرافية
ّ
دائريا تشير
على مقرية من الموقع الجغرافي لمكان الهجوم .خلُ صت أبحاث سابقة إلى أن الرحالت الجوية المحلقة
ً
عادة إلى محاولة التقاط هدف أو/و التحضير لهجوم.

2017

باستخدام ستة صواريخ فراغية .استهدفت الصواريخ ً
كال من الطابق العلوي مباشرة إضافة إلى الفناء الرئيسي
للمستشفى .لحق ببنية المستشفى ضرر كبير نتيجة هذا الهجوم؛ لدرجة التسبب في خروج المشفى عن الخدمة.
أكد الدكتور عثمان في شهادته:
تضررا قسم
”تسبب القصف بأضرار مادية جسمية في المبنى ،المعدات الطبية ،واإلسعاف .وكان األكثر
ً
الجراحة حيث سقط أحد الصواريخ في منتصف غرفة العمليات”.
صرح ابراهيم القاسم ،طبيب التخدير المتواجد في المشفى عند الهجوم ،أن طائرات حربية استهدفت المشفى بثالث
ّ
غارات جوية ،والتي كانت مزدحمة في ذلك الوقت باألطباء والمرضى ،ما تسبب بإصابة العشرات ،وإلحاق أضرار مادية
جسيمة بالمشفى .يقول في شهادته:
”ضرب صاروخ غرفة العمليات ،في حين دمر صاروخ آخر غرفة العناية المركزة بشكل كامل ،لذا نقلنا أكبر عدد
فوري ،لكن الخسائر المادية كانت بالغة”.
ممكن من الجرحى إلى القبو بشكل
ّ
وأكد القاسم أن مستشفى معرة النعمان هو أحد أكبر المنشآت الطبية في المناطق الواقعة تحت سيطرة
المعارضة السورية المسلحة .ولهذا فإن معظم المشافي والمراكز الطبية في المناطق المجاورة كانت ترسل
نظرا لتمتعها بالقدرة على دعم العديد من التخصصات الطبية والجراحية ،بما
المرضى إلى مستشفى معرة النعمان؛
ً
في ذلك قسم أمراض القلب والجراحة .وأشار القاسم إلى أن المستشفى كان يخدم منطقة مكتظة بالسكان في
بداية النزاع ،بما في ذلك معرة النعمان وضواحيها ،حيث يستفيد ما مجموعه حوالي  500,000شخص من خدماتها.
صرح عبادة الذكرى ،مدير الدفاع المدني في معرة النعمان لفريق تحقيقات هذا التقرير أنه وعند
من ناحية أخرىّ ،
شن الطائرات الروسية الغارة األولى على المستشفى؛ سارع فريق الدفاع المدني إليها ،وأثناء تواجدهم فيها
ّ
فوجئوا بغارتين أخريين تسببتا بقطع الكهرباء عن المستشفى ،يضيف الذكرى:
”كان هناك إصابات بين الرضع الذين كانوا في قسم الحاضنة ،تم نقل بعضهم إلى مشافي خارج معرة
جيدا أن نسبة التدمير كانت أكثر من “60%
النعمان ،أتذكر
ً

)(SOURCE: GOOGLE EARTH

ّ
تماما ضمن نطاق تحليق الطائرة التي تم تحديدها.
توضح الخريطة أن المنشأة الطبية المستهدفة كانت
ً
تم تقديم إفادات الشهود من قبل كل من “سوريون من أجل العدالة” و “العدالة من أجل الحياة” .الدكتور محمد
عثمان؛ والذي كان في مشفى معرة النعمان المركزي في لحظة الهجوم؛ أكد لفريق التحقيقات أنه في الثاني من
أبريل  2017وحوالي الساعة  ،20:30أن طيارة عسكرية يعتقد أنها روسية أطلقت ثالث غارات جوية على المستشفى
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الحادثة الثانية

النقطة الطبية في خان شيخون

الموقع :إدلب  :خان شيخون
المستشفى :النقطة الطبية في خان شيخون (الرحمة)
شهريا
عدد األشخاص المستفيدين من خدماته  :حوالي  5,000شخص
ً
التاريخ 4 :نيسان  /أبريل 2017
صباحا  ،بعد  4.5ساعات من الهجوم الكيماوي
الوقت :الهجوم األول11:00 :
ً
الهجمات :تسع غارات جوية حسب الشهود
القتلى المبلغ عنهم  :غير متاح.
الجرحى المبلغ عنهم :أعضاء من الكادر الطبي ومرضى.
األسلحة المستخدمة :صواريخ S-5 Rocket
الجاني المحتمل  :القوات الجوية الروسية أو السورية
دوي الطائرات الحربية؛ هرعت إلى داخل المشفى مع بعض الزوار ،بعدها بدأت الطائرات باستهداف المنطقة وقصف المستشفى.
”بمجرد أن سمعنا
ّ
وعلى الرغم من أن المشفى ُأنشئ في كهف تحت األرض ،إال أن الصواريخ تمكنت من اختراقه وتسببت في أضرار كبيرة بالمعدات الطبية”.

syrianarchive.org
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وقع ثاني هجوم تم تحديده على المشافي في  4نيسان  /أبريل  2017في خان شيخون .تم القصف بعد حوالي أربعة ساعات ونصف عقب هجوم
كيماوي تم اإلعالن عنه على نطاق واسع في خان شيخون . 41
تقريرا عن ذلك في  30يونيو  ،3017أكدت فيه استخدام أسلحة كيميائية في خان شيخون . 42
ونشرت منظمة حظر األسلحة الكيميائية
ً
ّ
تم نُ قل العديد من المدنيين المصابين بالهجوم الكيماوي إلى هذه النقطة الطبية لتلقي العالج ،كما هو موثق في فيديو نشرته وكالة سمارت نيوز
: . 43

)(SOURCE: SMART NEWS AGENCY
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سجل المراسل معاذ الشامي مقطع فيديو ُيظهر اللحظات األولى الغارات الجوية على النقطة الطبية ومركز الدفاع المدني في خان شيخون ، 44
ّ
http://gph.is/2pjk7in
يمشي بعدها معاذ الشامي خارج مبنى النقطة الطبية لتوثيق الدخان المتصاعد نتيجة للغارة الجوية: .
45
موجودا في الموقع المستهدف ،مقطع فيديو يظهر الدمار الداخلي والخارجي في النقطة الطبية .
نشر هادي العبد هللا ،وهو مراسل آخر كان
ً

)(SOURCE: HADI ALABDALLAH
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يقول هادي العبد هللا في الفيديو “ :قامت طائرات حربية قبل قليل باستهداف مركز الدفاع المدني بخمس غارات جوية ،ما أدى لتدمر أجزاء واسعة من المركز
وتعطل معظم آليات الدفاع المدني المتواجدة فيه مثل سيارة اإلسعاف والشاحنة ،مركز الدفاع المدني والنقطة الطبية خرجا عن الخدمة بشكل كامل،
الطيران الحربي ال زال يحلق في األجواء”.

)(SOURCE: HADI ALABDALLAH
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نشر مركز حلب اإلعالمي ( )AMCمقطع فيديو للحظات األولى من الهجوم( .تم حذف هذا المقطع من اليوتيوب لكنه مؤرشف لدى األرشيف السوري) يوثق المقطع مشاهد من داخل النقطة الطبية حيث يمكن سماع أصوات
األطفال بوضوح في الخلفية.
نشر مركز حلب اإلعالمي مقطع فيديو منفصل (تم حذف هذا المقطع من اليوتيوب لكنه مؤرشف لدى األرشيف السوري) يتضمن مقابلة مع واحد من العاملين في المشفى .يشرح عامل المشفى في الفيديو“ :استقبلت
المشفى مئات من المدنيين المصايبن بالهجوم الكيماوي ،بما فيهم نساء وأطفال .استهدفت القوات الجوية الروسية والسورية النقطة الطبية بـ  15غارة مما أدى لدمار النقطة الطبية بشكل سيء للغاية ،النقطة الطبية خارجة
عن الخدمة اآلن” .تظهر األضرار التي لحقت بالجزء الداخلي من المشفى في صور ثابتة من الفيديو أدناه:

)(SOURCE: ALEPPO MEDIA CENTER
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نشر المراسل يمان خطيب مقطع فيديو آخر على حسابه بموقع تويتر ،والذي يظهر اللحظات األولى للغارات الجوية التي استهدفت النقطة
الطبية في خان شيخون أثناء تقديم العالج للعديد من المصابين بهجوم خان شيخون الكيماوي  . 46انظر أدناه:

) (SOURCE: YAMAAN KHATIB
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نشرت وكالة األنباء الفرنسية مقطع فيديو منفصل ُيظهر الجزء الداخلي للنقطة الطبية المستهدفة ،ما ّ
مكن األرشيف السوري من مقارنة مقطع يمان الخطيب والتحقق من وجوده داخل
النقطة الطبية أثناء الغارة عليها  .47انظر أدناه

)(SOURCE: AFP
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ويظهر الدمار في مبنى النقطة الطبية .نُ شر مقطعا
الصور أدناه مأخوذة من فيديو نشرته قناة بلدي نيوز (تم حذف هذا المقطع من اليوتيوب لكنه مؤرشف لدى األرشيف السوري) ُ
فيديو من قبل الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ،األول من داخل بناء النقطة الطبية ،والثاني من خارجه .يظهر المقطع األول محاوالت الناس للخروج من المبنى حيث كانوا عالقين في
الداخل . 49
المصور  4“ :نيسان  2017خان شيخون
الغربي من البناء ،في الثانية  0:04من الفيديو يقول
يظهر مقطع الفيديو الثاني القسم الخارجي من النقطة الطبية واألضرارا في الجانب
ّ
ّ
المصور “هذه هي الغارة الجوية الخامسة على خان شيخون”.
استهداف المدينة بأربع غارات جوية متتالية بعد مجزرة الكيماوي” أثناء تسجيل الفيديو تحدث غارة خامسة ،يؤكد
ّ

)(SOURCE: BALADI NEWS NETWORK
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نشرت وكالة سمارت نيوز مقطع فيديو يظهر لقطات واضحة من المنطقة الخارجية للنقطة الطبية ومركز الدفاع المدني.

)(SOURCE: SMART NEWS AGENCY
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باستخدام صور ثابتة من مقاطع الفيديو وغوغل إيرث ،استطاع األرشيف السوري تحديد الموقع الجغرافي لموقع الهجمة:

)(SOURCE: GOOGLE EARTH - SMART NEWS AGENCY - ORIENT NEWS
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تم الحصول على صور أقمار صناعية إضافية من خالل  ، IgitalGlobeوالتي ّ
مكنت
من تحديد الموقع الجغرافي بدقة أفضل ،انظر أدناه:

)(SOURCE: V - AL DORAR AL SHAMYEH
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جدا من الموقع المبلغ عنه للهجوم الكيماوي الحاصل في خان شيخون
إن الموقع الجغرافي للنقطة الطبية والمحدد من قبل بيلينكات واألرشيف السوري قريب ً
في الرابع من أبريل في الصباح الباكر  .انظر الموقع الجغرافي للمستشفى وكذلك الموقع الجغرافي للدخان الناجم عن الغارات الجوية على خان شيخون.

)(SOURCE: GOOGLE EARTH - ALEPPO MEDIA CENTER
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تم توثيق بقايا السالح المستخدم في الهجوم على المستشفى في فيديو نشرته أورينت نيوز  ،51وفي فيديو آخر نشرته “الدرر
الشامية”.

)(SOURCE: ORIENT NEWS
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)(SOURCE: AL DORAR AL SHAMYEH

(مطور من قبل القوات الجوية السوفيتية واستخدمته الطائرات العسكرية ضد األهداف األرضية) في هذا الهجوم  . 52أدناه صور مرجعية لصاروخ S-5
تشير الصور إلى استخدام صاروخ S-5
ّ
للمقارنة:

syrianarchive.org
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RETRIEVED FROM “S-5 ROCKET,” WIKIPEDIA.
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نشرت وكالة سمارت نيوز لألنباء مقطع فيديو يظهر حفرة ناجمة عن أحد الصواريخ التي استهدفت الموقع 55

)(SOURCE: SMART NEWS AGENCY

وقد نُ شر بيان حول الهجوم من قبل كل من الدفاع المدني السوري ،ومديرية صحة إدلب على صفحتهم العامة على فيسبوك56 .
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قارن األرشيف السوري صورتين من األقمار الصناعية من  - IgitalGlobeواحدة التُ قطت بتاريخ  21فبراير  2017قبل هجوم  4أبريل  ،2017واألخرى التقطت في  2يونيو  2017بعد الهجوم .يمكن التعرف بوضوح على األضرار
التي لحقت بالجانبين األمامي والشرقي من المبنى والمميزة باللون األبيض.

SATELLITE IMAGE: DIGITALGLOBE ©2017
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وبغرض إضافة طبقة أخرى من التحقق؛ قارن األرشيف السوري النتائج من مقاطع الفيديو مع بيانات رصد الطيران من قبل منظمة مراقبة .استلزمت هذه
العملية تحليل بيانات رصد الطيران ما بين الساعة  09:00و  ،14:00وهي الفترة الزمنية التي سبقت الهجوم وتلته مباشرة .انظر أدناه:

مروحية  Mi-8بالقرب من موقع الهجوم
حوالي الساعة  ،10:00والتي يرجح أنها
محاوالت التقاط هدف لهجوم الحق .لكن
وبسبب عدد الرحالت الجوية الكبير التي ُعثر
عليها حول موقع الهجوم حوالي الساعة
 ،12:00لم يكن من الممكن تحديد هوية
الطائرة المسؤولة عن الهجوم في هذه
الحادثة.
على الرغم من ذلك ،فإن وجود عدد كبير من
الطائرات الحربية السورية والروسية في
تماما لمكان الهجوم يؤكد
المنطقة المجاورة
ً
أن الحادث قد يكون وقع في الوقت والمكان
المحددين .وكما هو الحال بالنسبة للحادث
السابق؛ على الرغم من أن بعض الطائرات
ُوصفت بأنها “روسية” ،إال أنها من الممكن أن
تكون قد ُش ّغلت من قبل القوات الجوية
السورية بدل القوات الجوية الروسية ،حيث
استخدمت القوات الجوية السورية طائرات
ً
سابقا.
روسية

المقدمة في الخطوة
من خالل مقارنة الرحالت الجوية المرصودة ،والوقت الذي ُرصدت به ،ووجهات هذه الرحالت ،ومقارنة هذه البيانات مع المواقع الجغرافية
ّ
ّ
تمكن األرشيف السوري من تحديد رحلة محتملة شوهدت تحلق بالقرب من الموقع الجغرافي لمكان الهجوم.
السابقة؛
دائريا تشير عادة إلى محاولة التقاط هدف أو/و التحضير لهجوم .وفي هذه الحالة ،تم تحديد طيران طائرة
خلُ صت أبحاث سابقة إلى أن الرحالت الجوية المحلقة
ً
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ّ
تماما ضمن نطاق تحليق الطائرة التي تم تحديدها .تم رصد وتحديد المروحية  Mi-5وهي تحاول التقاط هدف على األرجح ،إضافة إلى رصد طائرة بدون طيار تحلق على مسافة  18كم
توضح الخريطة أن المنشأة الطبية المستهدفة كانت
ً
من موقع الحادث ومن المحتمل أنها شاركت في الهجوم .كما تم رصد وتحديد أربع طائرات روسية تحلق على مسافة  11.4كم من موقع الحادث؛ ومن المحتمل أنها شاركت في الهجوم.

)(SOURCE: GOOGLE EARTH

syrianarchive.org
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تم تقديم إفادات الشهود من قبل كل من “سوريون من أجل العدالة” و “العدالة من أجل الحياة” .المدير العام
لمشفى الرحمة في خان شيخون الواقعة في ريف ادلب ،والذي لم يكشف عن اسمه ألغراض أمنية ،قال في
شهادته لفريق التحقيقات أنه وبعد ساعتين فحسب من استهداف المدينة باألسلحة الكيماوية في  4أبريل ،2017
أطلق الطائرات الحربية الروسية أربعة غارات جوية خالل ساعة .استهدفوا المنطقة الجنوبية من خان شيخون حيث
عطلته وأخرجته من
يوجد مركز الدفاع المدني ومستشفى الرحمة ،وتسببت بأضرار مادية جسيمة في المستشفى ّ
الخدمة ،ويضيف:
صباحا ،كنت داخل المستشفى أعمل على تقارير عن الهجوم الكيماوي على المدينة
”حوالي الساعة 11:00
ً
قبل ساعتين فقط .فوجئنا بغارات جوية عنيفة ركزت على فناء المشفى وبوابتها الرئيسية ،إضافة لمخزن
األدوية الذي تدمر .عالوة على ذلك؛ تسبب القصف في تعطيل مولدات الكهرباء ،وبالتالي ُقطع التيار
الكهربائي عن المستشفى”.
في شهادة أخرى :أكد المنسق الميداني للمستشفى والذي لم يكشف عن اسمه ألغراض أمنية ً
أيضا ،أن طائرات
حربية روسية استهدفت مستشفى الرحمة إلى جانب مرافق طبية أخرى بالقرب من خان شيخون ،وبشكل خاص تلك
التي استقبلت أعداد كبيرة من المصابين جراء الهجوم الكيماوي .ويضيف:
دوي الطائرات الحربية؛ هرعت إلى داخل المشفى مع بعض الزوار ،بعدها بدأت الطائرات
”بمجرد أن سمعنا
ّ
ُ
باستهداف المنطقة وقصف المستشفى .وعلى الرغم من أن المشفى أنشئ في كهف تحت األرض ،إال أن
الصواريخ تمكنت من اختراقه وتسببت في أضرار كبيرة بالمعدات الطبية”.
تحدث أنس دياب ،عضو في فريق الدفاع المدني في خان شيخون وساهم في نقل المصابين من
في سياق متصل،
ّ
تحدث لفريق تحقيقات التقريرً ،
قائال:
المستشفى بعد قصفه بأكثر من خمس غارات جوية،
ّ
”مستشفى الرحمة ،والمعروف ً
أيضا باسم مستشفى الكهف ،يعتبر المستشفى الجراحي الوحيد في البلدة
ويقدم خدمات ألهالي خان شيخون والقرى المحيطة بها ً
أيضا .غير أن طائرات حربية روسية استهدفته
ومركز الدفاع المدني ،بهدف التسبب بكارثة إنسانية ومنعهم من الوصول للمتأثرين بالهجوم الكيماوي
ومعالجتهم ،مما يؤدي إلى قتل أكبر عدد ممكن من الناس”.
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الحادثة الثالثة

المركز الصحي في بلدة حيش

الموقع :إدلب :حيش
المستشفى :المركز الصحي في بلدة حيش
التاريخ 7 :إبريل  /نيسان 2017
بناء على شهادة الشهود
.الوقت04:15 :
ً
صباحا بتوقيت دمشق ً
الهجمات+10 :
القتلى 10:
الجرحى10 :
المستخدمة :غير متوفرة
.األسلحة ُ
الجوية الروسية أو السورية
الجاني المحتمل :القوات
ّ
الجوية  -التي صدمتنا بينما ّ
كنا نيام  -إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى بين المرضى والعاملين في“
أدت الغارة
ّ
ّ
المجال الطب

syrianarchive.org
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وقع الهجوم الثالث على المشافي في تاريخ  7إبريل  /نيسان  2017في
بلدة حيش ،ونشر مركز الدفاع المدني في إدلب شريط فيديو ُيظهر
تقريبا.
عمليات اإلنقاذ  57بعد الهجوم الذي وقع في الساعة 03:55
ً
نشرت وكالة أورينت نيوز شريط فيديو بعد الهجوم  ،58صور ثابتة
ملتقطة من المقطع:
في مقطع الفيديو يذكر مراسل أورينت نيوز “محمد فيصل” في 0:20
“تم اإلغارة على البلدة بغارتين جويتين ،مما أدى إلى وقوع ثمانية
شهداء ،خمسة منهم نازحين من خارج البلدة ،وثالثة من بلدة حيش
نفسها .أثناء إسعاف المصابين تعرضنا لغارة أخرى من القوات الجوية
الروسية أدت إلى خروج النقطة الطبية الوحيدة في البلدة عن الخدمة
تاما”.
ً
خروجا ً
بشكل منفصل شريط فيديو آخر ُيظهر
ونشر الصحفي هادي العبدهللا
ٍ
ً
نتيجة لما أسماه الضربات الجوية الروسية
الدمار في منازل المدنيين
على بلدة حيش ي 60يقول في “ 0:05استهدفت الضربات الجوية
الروسية منازل المدنيين في بلدة حيش والتي أسفرت عن مقتل 8
ً
مضيفا أن الضحايا “كانوا نائمين
أشخاص وإصابة أكثر من  10أشخاص”
في منازلهم”.

)(SOURCE: GOOGLE EARTH
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كما أجرى هادي العبدهللا في نفس المقطع (في الدقيقة )1:08
مقابلة مع أحد المسعفين ممن ساعد بإخراج المدنيين من تحت

صباحا قامت القوات الجوية
األنقاض والذي قال“ :في الساعة 03:55
ً
الروسية بغارة جوية على البلدة ،تلتها غارتين إثنتين في الساعة

صباحا أسفرت عن سقوط خمسة قتلى من عائلة واحدة من
03:58
ً

داخليا ،بينهم طفالن من عائلة واحدة ،وثالث إصابات من عائلة
النازحيين
ً

آخرى من أهالي بلدة حيش (وهما والدين وطفلهما البالغ من العمر
عاما) باإلضافة إلى عشرة جرحى”.
ً 17

نشرت وكالة ثقة لألنباء مقطع فيديو ُيظهر الموقع المتضرر ومقابلة
مع أحد المسعفين في المكان  ،60والذي أفاد أنه “في الساعة 03:48

صباحا استهدفت غارة جوية أولى النقطة الطبية ،ثم استهدف صاروخ
ً

ثاني المكان هنا في هذه المنطقة السكنية مما أسفر عن تضرر 10
إلى  15منزل”.

نُ شرت أشرطة فيديو أخرى حول هذا الهجوم من قبل شبكة المعرة
 61اآلن  ،ووكالة جسر لألنباء؛ تُ ظهر الدمار في منازل المدنيين.

وبغرض إضافة طبقة أخرى من التحقق ،قام األرشيف السوري بتحليل
)(SOURCE: HADI ALABDALLAH

syrianarchive.org

قدمة من قبل منظمة رصد ،وتضمن
الم ّ
بيانات مراقبة التحليق ُ

التحليل بيانات مراقبة الرحالت الجوية بين الساعة َ 02:00و  04:00وهي
الم ّ
بلغ عنه مباشرة: .
الفترة التي تسبق وتلي الهجوم ُ
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تمكن األرشيف السوري من تحديد رحلة محتملة ّ
ّ
حلقت
تم تحديده في الخطوات السابقة،
تمت مراقبته والرحالت الجوية المتجهة ،ومقارنة هذه البيانات مع الموقع الجغرافي الذي ّ
ومن خالل مقارنة الرحالت المرصودة والوقت الذي ّ

بالقرب من الموقع الجغرافي للهجوم.

ً
عادة ما تشير إلى محاولة التقاط هدف أو التحضير لهجوم وشيك .في هذه الحالة ،فالرحلة التي رصدت بالقرب من موقع الهجوم حوالي 02:16
دائريا في السماء
وقد وجد مصدر بيانات مراقبة الرحالت الجوية أن تلك الرحالت التي تطوف
ً

المستخدمة في الهجوم نفسه.
قدر أنها على األرجح تحاول الحصول على الهدف للهجوم في
ُي ّ
ٍ
وقت الحق .بينما لم يتم تحديد الرحلة ُ
كما هو الحال مع بعض الحوادث السابقة ،على الرغم من وصف الطائرات بـ”الروسية” إال أنه من الممكن أن يتم
الجوية السورية ً
الجوية الروسية .كذلك فقط استخدمت القوات الجوية
بدال من القوات
تشغيلها من قبل القوات
ّ
ّ
السورية طائرات روسية في بعض األحيان.
ودت بيانات الشهود عن الهجوم من طرف “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” َو “العدالة من أجل الحياة” .وكان
ُز ّ
عبدالباسط كرنازي ،مدير المركز الطبي في بلدة حيش في ريف إدلب ،قد قال لفريق التحقيق ,انه في تاريخ  7إبريل /
فجرا ،استهدفت طائرات ُيعتقد أنها روسية المركز الطبي بإثنين من الصواريخ الحرارية؛
نيسان ،حوالي الساعة 4:15
ً
مما تسبب في تدمير كبير لبعض أجزاء المركز الطبيُ .م ً
ضيفا:
الجوية  -التي صدمتنا بينما ّ
كنا نيام  -إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى بين المرضى
“أدت الغارة
ّ
ّ
والعاملين في المجال الطبي ،نقل العديد من المصابين إلى مراكز طبية قريبة ،وبعد انتهاء الغارة نقلنا
مكان آخر”.
المركز الطبي إلى
ٍ
ّ
وأكد خالد الحلبي وهو طبيب كان في المركز الطبي وقت الهجوم ،لفريق التحقيق أن طائرات حربية ُيعتقد أنها
روسية استهدفت المركز وقتلت  10أشخاص .يقول:
”استيقظنا على صوت انفجار قوي ،وسرعان ما أدركنا أن الطائرات الحربية الروسية ّ
شنت غارات على المركز
ّ
الطبي .هرعت مع بقية العاملين في المجال الطبي لمعرفة ما حدث وتقديم المساعدة لمن يحتاجونها.
ً
عالوة على ذلك قتلت الغارات الجوية  10مدنيين 3 ،منهم من
هناك رأينا أن معظم أجزاء المركز قد دمرت..
الحيش نفسها ،و 7من النازحين من مدينة حلفايا في حماة”.
تماما ما جعل من الصعوبة بمكان التعرف على معظمهم ،ومن بين
أضاف حلبي أن جثث القتلى كانت مشوهة
ً
الجثث التي أمكن التعرف عليها:
حمدو اإلبراهيم  -مصطفى حمدو اإلبراهيم  -زوجة حمدو اإلبراهيم
عاما
عاما - .محمد الحلبيً 65 ،
عاما  -حسن نجيب العليً 48 ،
تم التعرف على المصابين :طه اإلبراهيم ً 60
كما ّ
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الحادثة الرابعة

المركز الصحي في بلدة حيش

الموقع :إدلب :شنان
المستشفى :مستشفى شنان
التاريخ 17 :إبريل  /نيسان 2017
الوقت12:25 :
الهجمات :ثالث غارات جوية
المبلغ عنهم :غير متوفر.
القتلى ُ
عدد المستفيدين :حوالي 60.000
الجرحى المبلغ عنهم :جريح واحد من فريق الدفاع المدني ،وخمسة بين الطاقم الطبي العامل في المستشفى
والمرضى الذين كانوا يتلقون العالج فيه.
المستخدمة :غير متوفرة.
األسلحة ُ
الجوية الروسية أو السورية
الجاني المحتمل :القوات
ّ
مفتوحا إلى منزل قريب
أثناء الهجوم كان المستشفى يقوم بعملية قيصرية مما اضطرنا لنقل المريضة رغم أن بطنها ال يزال
ً
الستكمال العملية”.
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وقع الهجوم الرابع على مستشفى شنان لألطفال
والنسائية وذلك في يوم  17إبريل  /نيسانّ .
تحقق
األرشيف السوري من مقطع فيديو ُيظهر أول
لحظة من الغارة الجوية التي استهدفت
صورا ثابتة من المقطع:
المستشفى ،انظر
ً
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دعيا أنه استهدف بضربة جوية
نشر مركز الدفاع المدني شريط فيديو ُيظهر المستشفى الذي تعرض للهجومُ ،م ً
مزدوجة ،ما يعني أن المستشفى تعرض لغارة أولى تبعتها بفترة زمنية وجيزة (بضعة دقائق) غارة أخرى ،وذلك بعد
أن كان رجال اإلنقاذ قد تجمعوا في مكان الحادث.
الجوية األولى في سرجة،
في مقطع الفيديو يقول أحد أعضاء الدفاع المدني “كنا في المركز عندما وقعت الغارة
ّ
فانقسمنا إلى فريقين ،انطلق األول إلنقاذ المدنيين هناك بينما بقي الفريق اآلخر في المركز .بعد قليل استهدفت
الغارة الثانية مستشفى شنان .ذهبنا إلى مستشفى شنان إلنقاذ المدنيين واألطباء ،وخالل مهمتنا اإلنقاذية في

)(SOURCE: SYRIAN CIVIL DEFENSE IDLIB

2017

مستشفى شنان استهدفتنا غارة جوية ثالثة ،لكننا واصلنا عملنا بإخراج جميع المدنيين واألطباء إلى خارج المبنى
لتستهدفنا بعد ذلك غارة رابعة لكن هذه المرة دون خسائر بشرية”.
في نفس الفيديو في الدقيقة  01:06قال أحد أعضاء الدفاع المدني “اليوم  17/04/2017استهدفت شنان بثالث
غارات ،فصل بين كل منها خمس دقائق .وقعت الغارة األولى على مسافة خمسة أمتار بالقرب من المستشفى مما
أدى إلى تدمير في نوافذ وجدران المستشفى ،وكعادة القوات الجوية السورية في ترك  3إلى  4دقائق بين كل غارة
الستهداف الناس الذين تجمعوا في مكان الحادث األول ،تلت الغارة األول غارتين آخريات .وكان الدفاع المدني السوري
في موقع الضربة خالل تلك الغارات لكنهم تمكنوا من إنقاذ المدنيين وفريق العاملين في المستشفى”,

)(SOURCE: SYRIAN CIVIL DEFENSE IDLIB
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:وتُ ظهر إحدى الصور الثابتة الملتقطة من مقطع الفيديو نفسه واحدة من الحفر الناجمة عن الغارات

(SOURCE: SYRIAN CIVIL DEFENSE IDLIB)
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كما نشرت وكالة أنباء خطوة اإلخبارية شريط فيديو آخر في  17إبريل  /نيسان ُ 2017يظهر
ً
صابا لهم نتيجة الهجمات في شنان.
زميال ُم ً
فيديو آخر نشر في فيس بوك من قبل المستخدم محمد ابراهيم ُيظهر المستشفى بعد
الهجوم:،

)(SOURCE: MOUHAMMED EBRAHEEM
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كما نشر اتحاد منظمات الرعاية الطبية
ً
صحفيا عن ) )UOSSMواإلغاثة
بيانا
ً
الهجوم في اليوم التالي 18 ،إبريل /
:نيسان 2017

باإلضافة إلى ذلك نشرت مديرية الصحة
في إدلب ً
بيانا عن الهجوم وصف الحادث،
نورد أدناه لقطة شاشة للبيان المنشور
:عبر فيس بوك

) (SOURCE: IDLIB HEALTH DIRECTORATE

باستخدام الصور الثابتة
من فيديو مركز الدفاع
المدني استطعنا إنشاء
الصورة البانورامية
التالية للحصول على
رؤية أفضل لموقع
:الهجوم
)(SOURCE: SYRIAN CIVIL DEFENSE IDLIB
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ّ
تمكن األرشيف السوري من تحديد
واستنادا إلى أدلة الفيديو العامة المنشورة،
ً
مبين بمقارنة الفيديو مع صور األقمار
الموقع الجغرافي للمستشفى كما هو ّ
الصناعية المأخوذة من .IgitalGlobe

IGITALGLOBE - SYRIAN CIVIL DEFENSE IDLIB

syrianarchive.org
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قدمة من قبل منظمة رصد ،تضمن التحليل بيانات مراقبة الرحالت الجوية بين الساعة َ 10:00و  14:00وهي الفترة التي سبقت وتلت الهجوم
الم ّ
وبغرض إضافة طبقة أخرى من التحقق ،قام األرشيف السوري بتحليل بيانات مراقبة التحليق ُ
:الم ّ
ً
مباشرة ،انظر أدناه
بلغ عنه
ُ

ّ
تمكن األرشيف السوري من تحديد الرحالت المحتملة التي
تم تحديده في الخطوات السابقة،
تمت مراقبته والرحالت الجوية المتجهة ،ومقارنة هذه البيانات مع الموقع الجغرافي الذي ّ
ومن خالل مقارنة الرحالت المرصودة والوقت الذي ّ
ّ
.حلقت بالقرب من الموقع الجغرافي للهجوم
ً
عدة رحالت بطائرات بدون طيار أو طائرات روسية بالقرب من موقع
دائريا في السماء
وقد وجدت األبحاث السابقة أن الرحالت الجوية التي تطوف
ً
عادة ما تُ شير إلى محاولة التقاط هدف أو التحضير لهجوم وشيك .في هذه الحالة لوحظت ّ
وقت الحق
قدر على األرجح أنها كانت تحاول الحصول على الهدف للهجوم في
.الهجوم حوالي الساعة ُ 11:20ي ّ
ٍ
ّ
الوقت
ممكن في
أمر غير
ونظرا للعدد الكبير من الرحالت
ّ
ٍ
ً
الجوية التي ُرصدت حول موقع الهجوم قرابة السابعة ( 12:25وهو الوقت الذي أشار إليه شهود العيان بأنه وقت الهجوم) فإن معرفة أية طائرة قامت بأي هجوم من الغارات الثالثة ٌ
الجوية السورية ً
الجوية الروسية .كذلك فقط استخدمت القوات الجوية
بدال من القوات
الحالي .وكما هو الحال مع بعض الحوادث السابقة ،على الرغم من وصف الطائرات بـ”الروسية” إال أنه من الممكن أن يتم تشغيلها من قبل القوات
ّ
ّ
.السورية طائرات روسية في بعض األحيان
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تُ ّ
تعرض للهجوم كان ضمن نطاق الطائرات المرصودة،
وضح الخريطة أن المركز الطبي الذي ّ
رجح أنها كانت
كما ُرصدت الطائرات الثالث بدون طيار وكذلك الطائرات الروسية العشرة والتي ُي ّ
دائريا في
تحاول الحصول على هدف أو شاركت بالفعل في الهجوم ،حيث ُرصدت تطوف
ً
السماء على بعد  9.16كم من موقع الهجوم.
ودت بيانات الشهود عن الهجوم من طرف “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” َو “العدالة
ُز ّ
بيان له:
من أجل الحياة” .وكان عبدالسالم األمين ،مدير المشفى ،قد قال في ٍ
مساء بتوقيت دمشق ،استهدف
”في يوم  17ابريل  /نيسان  ،2017الساعة 12:25
ً
أدى
المستشفى بسبعة طائرات من طراز سوخوي سو -24التابعة للنظام السوري ،مما ّ
تماما عن العمل وإصابة ثالثة من العاملين في المجال الطبي
إلى توقف المستشفى
ً
وإثنين من الزائرين كذلك ..ومن المهم للغاية اإلشارة إلى أنه أثناء الهجوم كان
المستشفى يقوم بعملية قيصرية وقد اضطرنا لنقل المريضة رغم أن بطنها ال يزال
مفتوحا إلى منزل قريب الستكمال العملية”.
ً
ّ
وأكد عبد السالم أن األضرار التي لُ حقت بالمستشفى كانت واسعة النطاق وقد دمرت غرف
العمليات وغرف الحضانة.
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الحادثة الخامسة

المستشفى في عابدين  -مستشفى الكهفي
الموقع :إدلب  :عابدين
المستشفى :النقطة الطبية عابدين H7 -
عدد األشخاص المستفيدين من خدماته  :حوالي  6.000شخص بناء على شهادة مدير المستشفى
التاريخ 22 :نيسان  /أبريل 2017
مساء
الوقت :الهجوم األول 02:30 :مساء بتوقيت دمشق  -الهجوم الثاني 05:15 :
ً
الهجمات :هجومان (واحد على المستشفى واآلخر على المنطقة المحيطة بالمستشفى)
القتلى  :أربعة قتلى  -تم اإلعالن عنهم من قبل SAMS
الجرحى  :مصابان اثنان  -تم اإلعالن عنهم من قبل SAMS
األسلحة المستخدمةTochka 9M79M or Tochka 9M79-1 bunker buster rockets :
الجاني بحسب االدعاء  :القوات الجوية الروسية
الحالة :خارج الخدمة نتيجة للهجوم
”استهدفت الطائرات الحربية الروسية المستشفى بصاروخين شديدي االنفجار :األول أصاب غرفة العمليات واآلخر استهدف جناح المرضى والمختبر
وغرفة الطوارئ وقسم األشعة”
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وقع الهجوم الخامس على المشافي في  22نيسان  /أبريل  .2017واستهدف هذا الهجوم مستشفى عابدين المعروف أيضا باسم مستشفى الكهف حيث يقع داخل كهف.
ونشر فريق الدفاع المدني فيديو عن الذهاب إلى موقع الضربة بعد حدوث الهجوم: .

)(SOURCE: SYRIAN CIVIL DEFENSE IDLIB
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يظهر في الفيديو جثتين تحت األنقاض تم استخراجهما من قبل فريق الدفاع المدني .في الفيديو ،ذكر عناصر الدفاع المدني أن أحد القتلى تحت األنقاض كان مريضا في غرفة العمليات.
كما ذكر عناصر الدفاع المدني وجود ثالث قتلى جميعهم من عائلة واحدة ،تحت األنقاض فى غرفة أخرى بالمستشفى.

)(SOURCE: SYRIAN CIVIL DEFENSE IDLIB
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نشرت شبكة أخبار بلدي على صفحتها على يوتيوب فيديو يظهر عناصر فريق الدفاع
المدني وهم يزيلون األنقاض التي نتجت عن الهجوم
)(SOURCE: HUSSEIN IDILBY

فيديو آخر نشره المستخدم “حسين االدلبي” الذي يعمل في المكتب اإلعالمي
لمرصد عشائر يظهر الدمار نتيجة للهجوم على مستشفى عابدين .وفي مقطع
الفيديو ،يقول الشخص“ :يوثق المكتب اإلعالمي موقع مستشفى عابدين الذي
استهدفته القوات الجوية والذي أسفر عن سقوط أكثر من 7قتلى وإصابة العديد.
ويقوم فريق الدفاع المدنى بازالة االنقاض الستخراج جثث الضحايا.
ً
موجودا في كهف ألغراض الحماية
تظهر اللقطات من الفيديو أن المستشفى كان

)(SOURCE: HUSSEIN IDILBY

syrianarchive.org

Medical Facilities Under Fire

April 2017

أجرى الدكتور عبد الرحمن حالق ،مدير مكتب التنسيق الطبي لجمعية الشام ،مقابلة مع وكالة سمارت لألنباء وكذلك مع قناة الجسر اإلخبارية بعد
الهجوم.
وفي المقابلة قال“ :في  22نيسان  /أبريل  2017تعرضت إحدى مستشفيات حماة لالعتداء ،ونحن نعتقد في الغالب أن الهجوم تم من قبل
القوات الجوية الروسية ،كما سمعنا من مكاتب المراقبة من خالل أجهزة الالسلكي .المستشفى خارج الخدمة تماما نتيجة الهجوم.
وأسفر الهجوم عن وقوع العديد من القتلى ،فضال عن إصابة المرضى وفريق المستشفى .وكانت طفلة تبلغ من العمر  7سنوات أيضا
بين القتلى.كانت قد خضعت لعملية جراحية في المستشفى هذا الصباح .ونقل المرضى اآلخرون إلى مستشفيات أخرى بعد الهجوم.
نسبة الضرر في المبنى هو حوالي  ،80٪وكذلك األمر بالنسبة للمعدات في المستشفى .الصاروخ الذي هاجم الكهف اخترق  7-10متر
من الصخور .وتضررت معظم معداتنا نتيجة لهذا الهجوم .وجاء الدفاع المدني بعد الهجوم إلنقاذ المصابين واستخراج جثث الضحايا ولكن
تمت مهاجمة المستشفى مرة أخرى بقنابل عنقودية مما أدى إلى مقتل طفل كان واقفاً في المنطقة المجاورة لموقع الهجوم“ .

)(SOURCE: QASIOUN NEWS AGENCY
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وقد نشرت وكالة قاسيون اإلخبارية فيديو حول هذا الهجوم يذكر فيه ثالثة أشخاص ال يزالون أحياء تحت األنقاض وقتيل واحد نتيجة للغارة الجوية الروسية التي
استهدفت المستشفى.
وقد نشر فياض أبو راس الذي كان مصورا من إدلب صورا من الموقع الذي تعرض للهجوم تظهر الدمار في المستشفى.
تمكن األرشيف السوري من تحديد الموقع الجغرافي للمستشفى الذي تمت مهاجمته باستخدام مقاطع الفيديو والصور باستخدام صور األقمار الصناعية من Igital-
: .Globe

)SATELLITE IMAGE: DIGITALGLOBE ©2017 - QASIOUN NEWS AGENCY
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وأبلغ عن تقارير عن استخدام القنابل العنقودية في هذا الهجوم في شريط فيديو نشره حساب “ ”All4 Syriaعلى موقع
يوتيوب يظهر مكان الضربة من موقع مختلف.

في الصورة قد تم تحديد الموقع الجغرافي لها ومن المرجح جدا أن موقع تأثير الذخيرة العنقودية المبلغ عنها هو قريب
جدا من المستشفى الذي تعرض للهجوم كما هو مبين:

SATELLITE IMAGE: DIGITALGLOBE ©2017 - ALL 4SYRIA
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بعد هجوم المستشفى في عابدين ،نشر فريق الدفاع المدني السوري في إدلب الصور
التالية التي تشير إلى هجوم بالذخائر العنقودية استهدف منطقة بالقرب من المستشفى
الذي تعرض للهجوم بينما كان فريق الدفاع المدني السوري ينقذ المصابين ويستخرج جثث
القتلى.

2017

وقد تم توثيق بقايا الصاروخ الذي استخدم للهجوم على المنطقة المحيطة بمستشفى عابدين (الهجوم الثاني بعد
االستهداف األولي للمستشفى كما ذكر سابقا) في فيديو نشرته قناة يوتوب للمستخدم “.”Kaes Idlby

وأدى هذا الهجوم إلى مقتل شخص وإصابة رجل وابنه .كان الطفل المصاب يتلقى العالج

)(SOURCE: KAES IDLBY

)(SOURCE: CIVIL DEFENSE IDLIB

من الصورة ،فقد تم تحديد أن الصاروخ الظاهر في الصورة هو صاروخ روسي الصنع من نوع توشكا 63

كما هو موضح في الموقع االلكتروني الذي يدعى .lostarmour
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(SOURCE: HTTP://LOSTARMOUR.INFO/)

EFFECTIVE RANGE OF TOCHKA (SOURCE: GOOGLE EARTH
- HTTPS://DE.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/SS-21_SCARAB)
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ً
تقريرا حول الحادثة علی صفحتھا
نشرت مدیریة صحة حماة
العامة على فيسبوك .وجاء في التقرير“ :يوم السبت 22-04-
 ،2017استهدف المستشفى المركزي في عابدين بضربة جوية
روسية أسفرت عن سقوط  5قتلى من المرضى والمدنيين فضال
عن إصابة اثنين من المدنيين وجرح اثنين من الفريق الطبي
بالمستشفى .وأدى الهجوم إلى إخراج المستشفى من الخدمة،
فضال عن تدمير معداته ومخابره وغرفة وسيارة فان “.

)(SOURCE: HAMA HEALTH DIRECTORATE
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ونشر مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بيانا إضافيا بشأن هذا الهجوم .64
وبمقارنة صورتي القمر الصناعي من  IgitalGlobeقبل ( 21فبراير  )2017وبعد ( 19مايو  )2017حيث أن الهجوم وقع في ( 22أبريل  ،)2017تمكن األرشيف
السوري من التعرف على األضرار التي لحقت بالمرفق الطبي.

SATELLITE IMAGE: DIGITALGLOBE ©2017

ومن أجل التحقق بشكل أكبر ،قام األرشيف السوري بتحليل بيانات مراقبة رحالت الطيران التي تم تقديمها من قبل منظمة تعمل في مجال الرصد .وشمل
.:ذلك تحليل بيانات مراقبة الرحالت الجوية بين الساعة  13:00و  ،19:00وهي الفترة التي سبقت وتلت الهجوم مباشرة
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توضح الخريطة أن المنشأة الطبية التي تعرضت للهجوم كانت ضمن
مدى الطائرة التي تم اكتشافها .وقد تم تحديد الطائرة الروسية التى
تم رصدها المحتمل تورطها فى الهجوم تطوف على بعد  15.5كم
من موقع الهجوم.
أما الهجوم الثاني الذي وقع في حوالي الساعة  17:15فمن غير
المرجح أن تكون طائرة قد نفذته ،حيث أن الذخيرة التي تم تحديدها
في الهجوم كانت عبارة عن صاروخ من طراز توتشكا ،وهي عبارة عن
سلسلة صواريخ باليستية تميل إلى إطالقها من األرض بسبب حجمها
ووزنها (حوالي  2000كجم) .صواريخ سلسلة توشكا لديها مدى بين
 70-185كم ،وهو ضمن المدى الذي تم إطالق الصاروخ منه ضمن
األراضي التي يسيطر عليها النظام.
كما هو الحال مع الحوادث السابقة ،على الرغم من أن بعض الطائرات
مصنفة “روسية” ،فمن الممكن أن يتم تنفيذ الرحلة من قبل القوات
الجوية السورية ،بدال من القوات الجوية الروسية ،حيث أن القوات
الجوية السورية تستخدم الطائرات الروسية أيضا.
شهادات الشهود حول الهجوم مقدمة بشكل مشترك من قبل
“سوريون من أجل العدالة” و “عدالة من أجل الحياة “ .
مصطفى المصري المدير العام للمشفى المركزي في بلدة عابدين
ً
أيضا بمشفى
أبلغ فريق تحقيق التقرير بأن المشفى المركزي يعرف
الكهف كونه يقع داخل كهف في الطرف الشمالي من بلدة عابدين
وأنه قد تم قصفه بصاروخين ارتجاجيين شديدي االنفجار في  22ابريل
 2017مما سبب بانفجار داخل المشفى أدى لمقتل  3مدنيين وإصابة
عدد من العاملين في المجال الطبي والمرضى إصابات خطيرة.
باإلضافة لذلك أدى ذلك إلى خروج المشفى عن الخدمة بشكل كامل .
قال مصطفى المصري :

syrianarchive.org
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” ”في  22نيسان  /أبريل  ،2017حوالي الساعة الثانية بعد الظهر ،استهدفت الطائرات الحربية الروسية
المستشفى بصاروخين شديدي االنفجار :األول أصاب غرفة العمليات واآلخر استهدف جناح المرضى والمختبر
وغرفة الطوارئ وقسم األشعة .ونتيجة لذلك ،قتل أربعة مرضى .تم التعرف عليهم على أنهم محمد أبو
زايد ،إياد صالح وزوجته وابنته البالغة من العمر  8سنوات ”.
وقال أحد أفراد الدفاع المدني في مركز الهبيط والذي رفض الكشف عن اسمه الحقيقي أنه من المحتمل أن يكون
الهجوم على المستشفى المركزي في عابدين قد تم باستخدام صواريخ أرض-أرض شديدة االنفجار مما أجبر فريق
الدفاع المدني على بذل جهود كبيرة إلنقاذ الناس المحاصرين تحت األنقاض .وأضاف عنصر الدفاع المدني:
”في نفس اللحظة التي قصف فيها المستشفى المركزي ،كنا في بلدة الهبيط نحذر الناس من غارات
الطائرات الحربية الروسية ،وفي حوالي الساعة  2:00ظهرا سمعنا نداء من المراصد يطالبنا بالتوجه إلى
مستشفى عابدين المركزي .على الفور ذهبنا إلى المستشفى  -ألننا كنا أقرب مركز للدفاع المدني إلى
بلدة عابدين  -حالما وصلنا ،بدأنا بمساعدة ممرضة كانت مستلقية على األرض ،في حين كان فريق طبي
يساعد اثنين آخرين .بعد ذلك ،بحثنا في األنقاض وقمنا بإخراج شاب نازح كان ال يزال على قيد الحياة ،وعلمنا
أنه كان أحد المرضى .واصلنا البحث وبعد بضع ساعات وجدنا شاب نازح من حلفايا في حماة وقمنا بإخراجه من
تحت األنقاض ،لكنه كان ميتاً  .في اليوم التالي ،واصلنا إزالة األنقاض وتمكنا من الوصول إلى غرفة العمليات
المدمرة تماما .وجدنا ثالث جثث من عائلة واحدة ،والد ،وزوجته وابنتهما البالغة من العمر  8سنوات ”.
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الحادثة السادسة

مستشفى كفرتخاريم (وسيم حسينو)
الموقع :إدلب :كفرتخاريم
المستشفى :مستشفى كفرتخاريم
عدد المستفيدين :حوالي  200.000شخص بناء على شهادة مدير المستشفى
التاريخ 25 :أبريل 2017
الوقت 02:00 :صباحا بتوقيت دمشق
الهجمات :غارتان جويتان
القتلى المبلغ عنهم  :غير متوفر
الجرحى المبلغ عنهم  :غير متوفر
األسلحة المستخدمة :غير متوفر
يقع المستشفى بالقرب من منطقة سكنية :نعم
الجاني بحسب االدعاء  :سالح الجو السوري أو الروسي
مالحظة :يقع المستشفى في منطقة سكنية بعيدة عن االشتباكات وخطوط القتال األمامية
”كل هذا يسلط الضوء على أن الهدف الرئيسي من القصف هو تدمير البنية التحتية لجميع المستشفيات في مناطق
المعارضة ”.

syrianarchive.org
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وحدث الهجوم السابع على المشافي في  25نيسان  /أبريل  .2017ونشر الدفاع المدني السوري فيديو يوثق ذهابهم إلى الموقع المستهدف بعد الهجوم  . 65في
الفيديو من الممكن سماع شخص يقول من خالل الالسلكي“ :لقد نفذوا الغارة” ثم في الدقيقة و  18ثانية يتم سماع صوت الهجوم.
ويظهر فيديو آخر نشرته وكالة أنباء  SMOالموقع الذي تعرض للهجوم مباشرة بعد الغارة الجوية  .66وفي هذا الفيديو ،سمع شخص ما يقول“ :تعرض مستشفى
كفرتخاريم الجراحي لالستهداف بصاروخين مما أدى إلى إصابة المدنيين وإلحاق أضرار في المبنى وحوله .المستشفى خارج الخدمة نتيجة للهجوم “.
كما نشرت “وكالة إباء” شريط فيديو يتضمن مقابلة مع مدير مستشفى “نبيل سعد  . ”67ويشير الفيديو إلى أن غارتين روسيتين استهدفتا المستشفى حيث كان أعضاء
الكادر الطبي يعالجون الجرحى الذين تمت مهاجمتهم في وقت سابق منتصف الليل.
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في  25أبريل  2017تم نشر فيديو من قبل قناة يوتيوب للمستخدم “مراسل صحفي اا” يظهر الفيديو الدمار بعد
. :يوم من الهجوم حيث يالحظ وجود حفرة ضخمة مرئية

)(SOURCE: REPORTER 11

2017

 :نشرت أورينت اإلخبارية فيديو منفصل يظهر الحفرة أمام المستشفى ،فضال عن المبنى المتضرر والسيارات 68

)(SOURCE ORIENT NEWS
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في الفيديو يظهر أحد أعضاء الفريق الطبي الذي شهد الهجوم وقد جاء في تصريحه
في الساعة  12:30ليال ،تم استهداف كفرتخاريم بضربات جوية أسفرت عن وقوع قتلى و جرحى تم نقلهم إلى
مستشفى كفر تخاريم ،وأثناء عملنا لمساعدة وإغاثة المصابين ،استهدف المستشفى بصاروخين حراريين سببا أضرار
بالمستشفى ،ونتيجة لذلك أصبح المستشفى خارج الخدمة .كما أصيب فريق المستشفى .وتضرر مستودع
المستشفى بشكل كامل أيضا.

)(SOURCE ORIENT NEWS
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وقد صرحت أحد الشهود التي كانت موجودة أثناء الهجوم :
استهدفت الغارتان الجويتان المستشفى حيث كنا نسعف المصابين الذين تعرضوا للهجوم أثناء الليل .وجدنا
أنفسنا تحت األنقاض وأصيب أربعة من الفريق الطبي.

)(SOURCE ORIENT NEWS
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وتمكن األرشيف السوري من تحديد الموقع الجغرافي للمستشفى استنادا إلى مقاطع الفيديو التي تم التحقق منها
والتي تم جمعها لهذه الحادثة: .

)(SOURCE ORIENT NEWS

)(SOURCE: GOOGLE EARTH - SYRIAN CIVIL DEFENSE IDLIB
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ومن أجل التحقق بشكل أكبر ،قام األرشيف السوري بتحليل بيانات مراقبة رحالت الطيران التي تم تقديمها من قبل منظمة تعمل في مجال
الرصد .وشمل ذلك تحليل بيانات مراقبة الرحالت الجوية بين الساعة  00:00والساعة  ،4:00وهي الفترة التي سبقت وتلت الهجوم مباشرة.
انظر أدناه:

ومن خالل المقارنة بين الرحالت الجوية التي تمت مراقبتها ،والوقت الذي تمت مراقبتها به  ،ومسارها وجهتها  ،ومقارنة هذه البيانات مع
الموقع الجغرافي الذي تم تحديده في خطوات سابقة ،تمكن األرشيف السوري من تحديد الرحالت الجوية المحتملة التي تطوف بشكل
قريب ً
جدا حول موقع الهجوم الجغرافي.
وقد وجد مصدر التقرير لبيانات مراقبة الرحالت الجوية أن الرحالت الجوية التي تطوف بشكل دائري تشير عادة إلى تحديد الهدف و  /أو التحضير
لهجوم وشيك  .في هذه الحالة ،شوهدت عدة رحالت بطائرات بدون طيار أو طائرات روسية بالقرب من موقع الهجوم حوالي الساعة .،00:40
وقد حددها األرشيف السوري كونها على األرجح مسؤولة عن الهجوم.
من المحتمل ان تكون الرحالت الجوية التى شوهدت تحلق حول موقع الهجوم فى حوالي الساعة  ،02:00والمحددة في الصورة اعاله ،هى
المسؤولة عن الهجوم .كما هو الحال مع الحوادث السابقة ،على الرغم من أن بعض الطائرات التي وسمت “روسية” ،من الممكن أن يتم
تنفيذ الرحلة من قبل القوات الجوية السورية ،بدال من القوات الجوية الروسية ،حيث تستخدم القوات الجوية السورية الطائرات الروسية أيضا.
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)(SOURCE: GOOGLE EARTH

شهادات الشهود حول الهجوم مقدمة بشكل مشترك من قبل “سوريون من أجل العدالة” و “عدالة من أجل الحياة “ .
الدكتور وليد محمد ،المتخصص في جراحة العظام ،ومدير مستشفى الشهيد وسيم حسينو في كفر تخاريم ،قال لفريق تحقيق التقرير:
”في حوالي الساعة  2:00صباحا استهدفت الطائرات الحربية الروسية  /السورية المستشفى بضربتين جويتين مما أدى إلى خروج
المستشفى تماما عن الخدمة  ...وقد تم الهجوم بعد استهداف منطقة الدويلة ونقل الجرحى إلى المستشفى حيث أن المستشفى
يقع في منطقة حدودية بعيدة عن مناطق القتال .كل هذا يسلط الضوء على أن الهدف الرئيسي من القصف هو تدمير البنية التحتية
لجميع المستشفيات في مناطق المعارضة ”.
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الحادثة السابعة

مستشفى الجامعة في دير شرقي
الموقع :إدلب :دير شرقي
المستشفى :مستشفى الجامعة في دير شرقي
التاريخ 27 :نيسان  /أبريل 2017
الوقت 05:15 :صباحا بتوقيت دمشق
عدد المستفيدين من خدمات المستشفى  :حوالي  600.000شخص بناء على شهادة مدير المستشفى
الهجمات :خمسة ضربات جوية
القتلى المبلغ عنهم  3 :قتلى استنادا إلى شهادات الشهود
اإلصابات المبلغ عنها  :غير متوفر
األسلحة المستخدمة :غير متوفر
يقع المستشفى بالقرب من منطقة سكنية :ال
الجاني بحسب اإلدعاء :سالح الجو السوري أو الروسي
”كان هناك من ثالث إلى أربع مرضى في غرفة العناية المشددة ،ولكن لألسف ،كانوا قد توفوا بسبب انقطاع إمدادات الغاز[ ،مما أدى بالتالي إلى قطع
األكسجين عن المرضى”.
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وقع الهجوم السابع على المشافي في  27نيسان  /أبريل  .2017نشر هادي العبد هللا فيديو على قناته على يوتيوب
الساعة  08:24صباحا بتوقيت دمشق يظهر الدمار في المستشفى بعد الهجوم 69
.يوضح تحليل حالة الشمس أن الفيديو تم تصويره في ساعات الصباح الباكر.

في الدقيقة  2و  3ثواني من الفيديو :يظهر هادي
العبد هللا في مقابلة مع أحد أعضاء فريق الدفاع
المدني خالل مهمة اإلنقاذ”“ :
وبشكل منفصل ،نشرت وكالة أنباء قاسيون شريط
فيديو يظهر ما يدعون أنهم اللحظات األولى من
الهجوم على المستشفى في دير شرقي  . 70ونشرت
وكالة خطوة لألنباء فيديو آخر عن اللحظة األولى من
الهجوم 71 .
)(SOURCE: HADI AL ABDALLAH
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ونشر فريق الدفاع المدني فيديو يظهر عمليات اإلنقاذ  . 72وتمكن األرشيف السوري من تحديد الموقع الجغرافي
للمستشفى باستخدام المعلومات العامة ومقاطع الفيديو.
يمكن رؤية حفرة ضخمة ،تشكلت نتيجة للهجوم ،في فيديو نشرته  73وكالة أورينت اإلخبارية .

)SATELLITE IMAGE: DIGITALGLOBE ©2017 - ORIENT NEWS

2017

وهذا يزيد احتمالية تعرض محيط المستشفى لهجوم جو-أرض .وأصيب في الهجوم المبنى األصغر الذي يقع على
الجانب الغربي من المبنى مما أدى لتدميره بالكامل ،كما هو مبين في الفيديو الذي نشرته “أورينت نيوز”:.

)SATELLITE IMAGE: DIGITALGLOBE ©2017 - ORIENT NEWS
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SATELLITE IMAGE: DIGITALGLOBE ©2017

syrianarchive.org

78

مرافق صحية تحت النار

2017

وقد قام بشكل منفصل كل من “معاذ الشامي  ، ”74وهو مواطن صحفي ،و وكالة قاسيون لألنباء ،بنشر فيديوهات تظهر القتلى والمصابين نتيجة لهذا الهجوم ،فضال عن األضرار
التي لحقت بمبنى المستشفى.
ويشمل هذا الضرر داخل المستشفى ،فضال عن المعدات الطبية ،والمخزون الطبي ،وغرفة األكسجين:

)(SOURCE: QASIOUN NEWS AGENCY

)(SOURCE: MUAZ AL SHAMI

)(SOURCE: MUAZ AL SHAMI

)(SOURCE: HADI ALABDALLAH
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وأظهرت الفيديوهات التي التقطتها وكالة أنباء قاسيون والمواطن الصحفي “هادي العبدهللا” أن
إصابة المستشفى من األعلى تزيد من احتمال وقوع هجوم جو-أرض استهدف المستشفى بشكل مباشر .سقف مبنى المستشفى قد
أصيب: .

)(SOURCE: QASIOUN NEWS AGENCY
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ومن أجل التحقق بشكل أكبر ،قام األرشيف السوري بتحليل بيانات مراقبة رحالت الطيران التي تم تقديمها من قبل
منظمة تعمل في مجال الرصد .وشمل ذلك تحليل بيانات مراقبة الرحالت الجوية بين الساعة  03:00و  ,07:00وهي
الفترة التي سبقت وتلت الهجوم مباشرة: .

2017

إلى المستشفى ،بعد توقف الضربات ،ألنه كان هناك من ثالثة إلى أربعة مرضى في غرفة العناية المشددة،
ولكن لألسف ،كانوا قد توفوا بسبب انقطاع إمدادات الغاز[ ،مما أدى بالتالي إلى قطع األكسجين عن
المرضى .وعالوة على ذلك ،أصيب بعض أعضاء الطاقم الطبي ،وتدمر  90٪تقريبا من المستشفى بشكل
كامل ألن الطائرات الروسية استخدمت صواريخ ارتجاجية في الهجمات ”.

ومن خالل المقارنة بين الرحالت الجوية التي تمت مراقبتها ،والوقت الذي تمت مراقبتها به  ،ومسارها وجهتها ،
ومقارنة هذه البيانات مع الموقع الجغرافي الذي تم تحديده في خطوات سابقة ،تمكن األرشيف السوري من تحديد
الرحالت الجوية المحتملة التي تطوف بشكل قريب ً
جدا حول موقع الهجوم الجغرافي.
وقد وجد مصدر التقرير لبيانات مراقبة الرحالت الجوية أن الرحالت الجوية التي تطوف بشكل دائري تشير عادة إلى
تحديد الهدف و  /أو التحضير لهجوم وشيك .الرحالت التي شوهدت تطوف حول موقع الهجوم في حوالي الساعة
 ،05:20المشار إليها أعاله ،من المحتمل أن تكون هي الطائرة المسؤولة عن الهجوم ،مما يؤكد شهادات الشهود بأن
الهجوم على المستشفى وقع في الساعة .05:15
كما هو الحال مع الحوادث السابقة ،على الرغم من أن بعض الطائرات وسمت “روسية” ،فمن الممكن أن يتم تنفيذ
الرحالت من قبل القوات الجوية السورية ،بدال من القوات الجوية الروسية ،حيث تستخدم القوات الجوية السورية
الطائرات الروسية أيضا.
توضح الخريطة أن المنشأة الطبية التي تعرضت للهجوم كانت ضمن مدى الطائرة التي تم اكتشافها .وقد تم رصد
الطائرات الروسية الثالث وتحديدها كونها من المحتمل ضلوعها فى الهجوم حيث كانت تطوف على بعد  5كم من
موقع الهجوم مباشرة بعد وقوع الهجوم.
شهادات الشهود حول الهجوم مقدمة بشكل مشترك من قبل “سوريون من أجل العدالة” و “عدالة من أجل الحياة “ .
وقال الدكتور محمد الجرسي وهو طبيب أمراض عصبية وأحد أعضاء طاقم عمل المستشفى في تصريحه لفريق
التحقيق :

)(SOURCE: GOOGLE EARTH

”في  27أبريل  ،2017بالضبط في الساعة  05:15فجراً  ,وقع الهجوم عندما كنت ال أزال مستيقظا في
المستشفى  ...استهدفت الطائرات مباشرة المستشفى بضربتين محكمتين ،هرعنا على الفور مرة أخرى
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الحادثة الثامنة

نقطة شامنا الطبية في معرزيتا
الموقع :إدلب :معرزيتا
النقطة الطبية :نقطة شامنا الطبية في معرزيتا
التاريخ 27 :نيسان  /أبريل 2017
الوقت 07:15 :صباحا بتوقيت دمشق بناء على شهادة الشهود
الهجمات :ضربتان جويتان
القتلى المبلغ عنهم :خمس قتلى من الفريق الطبي استنادا إلى شهادة الشهود
اإلصابات المبلغ عنها :غير متوفر
األسلحة المستخدمة :غير متوفر
الجاني بحسب االدعاء  :سالح الجو السوري أو الروسي
الحالة :خارج الخدمة نتيجة للهجوم
ما زلت أتذكر جيدا صباح  27أبريل  .2017كنت في المنزل بالقرب من المركز عندما تعرض للقصف من قبل الطائرات الحربية الروسية ،وهرعت على الفور
للبحث عن أصدقائي وزمالئي في المركز .صدمت عندما رأيت أحمد سليمان ،زميلي وقد أصيب بجروح خطيرة .حاولت نقله بالسيارة ألن سيارات اإلسعاف
كانت قد احترقت بالكامل ”
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وقع الهجوم الثامن على المشافي في  27أبريل  /نيسان  .2017نشر هادي العبدهللا ،وهو مواطن صحفي ،فيديو عن الهجوم  75الذي يظهر
النقطة الطبية التي اشتعلت فيها النيران نتيجة الغارات الجوية: .

)(SOURCE: HADI AL ABDALLAH
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في الفيديو ،يمكن رؤية أعضاء فريق الدفاع المدني يقومون بإطفاء الحريق الذي نشب نتيجة للهجوم .أجرى هادي العبدهللا مقابلة مع أحد العاملين في المجال الطبي في المستشفى الذي قال“ :في الساعة  7:00صباح اليوم،
استهدفت القوات الجوية الروسية منشأة شامنا الطبية بأكثر من غارة جوية واحدة ،مما أسفر عن انفجار كبير ووقوع الكثير من القتلى والجرحى من ضمنهم أعضاء من الكادر الطبي وعمال اإلنقاذ من الخوذ البيضاء.
وتهدف الهجمات على المستشفيات إلى تدمير جميع المستشفيات في إدلب.
جزء من مهمة اإلنقاذ  .76وقال عنصر الدفاع المدني:
ونشرت وكالة سمارت لألنباء أيضا فيديو يظهر الموقع المستهدف وإجراء مقابلة مع أحد عناصر فريق الدفاع المدني الذي كان ً
”القوات الجوية الروسية تستهدف جميع المستشفيات والنقاط الطبية في إدلب .اليوم هاجموا مستشفى الجامعة في دير شرقي ،واآلن تم استهداف النقطة الطبية لشامنا بغارتين جويتين .وجاء فريق الخوذ البيضاء
إلنقاذ الناس بعد الضربة الجوية األولى ثم تعرضوا لهجوم بغارة جوية أخرى خالل مهمة اإلنقاذ التي أسفرت عن وقوع إصابات وجرحى ”.

)(SOURCE: HADI AL ABDALLAH
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)(SOURCE: RFS

كما نشر المكتب اإلعالمي  RSFفيديو يظهر تدمير
المستشفى وسيارات اإلسعاف التابعة له ،فضال عن
مخزونه الطبي  . 77لقطات من الفيديو أدناه:

)(SOURCE: RFS
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باستخدام اللقطات من مقاطع الفيديو المذكورة أعاله ،تمكن األرشيف السوري من دمج الصور من أجل رؤية موقع الضربة بشكل أوضح: .
ويمكن رؤية الدخان المتصاعد نتيجة للهجوم ،فضال عن األجسام التي تمكن األرشيف السوري من تحديدها من خالل صورة القمر الصناعي التي تم الحصول عليها مؤخرا من  IgitalGlobeو التي تم التقاطها في  21فبراير .2017
تمكن األرشيف السوري من تحديد الموقع الجغرافي للمستشفى الذي تعرض للهجوم من خالل تحديد األجسام المذكورة أعاله: .

)(SOURCE: SHAM NEWS AGENCY

SATELLITE IMAGE: DIGITALGLOBE ©2017 - SHAM NEWS
AGENCY
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SATELLITE IMAGE: DIGITALGLOBE ©2017 - SHAM NEWS AGENCY
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ومن أجل التحقق بشكل أكبر ،قام األرشيف السوري بتحليل بيانات مراقبة رحالت الطيران التي تم تقديمها من قبل منظمة تعمل في مجال الرصد .وشمل ذلك تحليل بيانات مراقبة الرحالت
الجوية بين الساعة  07:00و  ،10:00وهي الفترة التي سبقت وتلت الهجوم مباشرة: .

ومن خالل المقارنة بين الرحالت الجوية التي تمت مراقبتها ،والوقت الذي تمت مراقبتها به  ،ومسارها وجهتها  ،ومقارنة هذه البيانات مع الموقع الجغرافي الذي تم تحديده في خطوات
سابقة ،تمكن األرشيف السوري من تحديد الرحالت الجوية المحتملة التي تطوف بشكل قريب ً
جدا حول موقع الهجوم الجغرافي.
وقد وجد مصدر التقرير لبيانات مراقبة الرحالت الجوية أن الرحالت الجوية التي تطوف بشكل دائري تشير عادة إلى تحديد الهدف و  /أو التحضير لهجوم وشيك  .في هذه الحالة ،تم رصد عدة
رحالت لطائرات روسية بالقرب من موقع الهجوم في حوالي الساعة  ،07:20والتي حدد األرشيف السوري أنها على األرجح هي المسؤولة عن الهجوم.
كما هو الحال مع الحوادث السابقة ،على الرغم من أن بعض الطائرات وسمت “روسية” ،فمن الممكن أن يتم تنفيذ الرحالت من قبل القوات الجوية السورية ،بدال من القوات الجوية الروسية،
حيث تستخدم القوات الجوية السورية الطائرات الروسية أيضا.
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توضح الخريطة أن المنشأة الطبية التي تعرضت للهجوم كانت ضمن مدى الطائرة التي تم اكتشافها .وتم رصد طائرة
روسية واحدة وتحديد كونه من المحتمل ضلوعها في هذا الهجوم حيث كانت تطوف على بعد  6.2كم من موقع
الهجوم قبل  10دقائق من الهجوم .وقد تم رصد الطائرة الروسية األخرى وتحديد كونها من الرجح أن تكون مشاركة
في الهجوم وكانت تطوف على بعد  6.26كم من موقع الهجوم بعد  33دقيقة من الهجوم األول .
شهادات الشهود حول الهجوم مقدمة بشكل مشترك من قبل “سوريون من أجل العدالة” و “عدالة من أجل الحياة “ .
وقال أبو سامر الحموي ،وهو ممرض يعمل في منظومة شامنا اإلسعافية في معرزيتا في ريف إدلب ،في بيانه
لفريق التحقيق إن طائرات الحربية التي يعتقد أنها روسية نفذت غارة جوية على منظومة شامنا اإلسعافية في 27
أبريل  ،2017بالضبط في الساعة  .07:15وأسفر الهجوم عن مقتل خمسة أشخاص ،من بينهم مسعفون وزوار ،وإصابة
آخرين ،وقد سبب الهجوم أضرار مادية
جسيمة بمنظومة شامنا اإلسعافية بحيث أصبحت خارج الخدمة .وقال الحموي :
” إن منظومة شامنا اإلسعافية هي عبارة عن مركز طوارئ يقدم خدمات الطوارئ واإلسعافات األولية لمن
يحتاجونها خالل الهجمات .ويشمل أيضا متجر لألدوية وغيرها من اللوازم الطبية مثل الشاش ،البوفيدون،
والتعقيم .يخدم المركز بلدة معرزيتا وجميع القرى المحيطة بها .ما زلت أتذكر جيدا صباح  27أبريل .2017
كنت في المنزل بالقرب من المركز عندما تعرض للقصف من قبل الطائرات الحربية الروسية ،وهرعت على
الفور للبحث عن أصدقائي وزمالئي في المركز .صدمت عندما رأيت أحمد سليمان ،زميلي وقد أصيب بجروح
خطيرة .حاولت نقله بالسيارة ألن سيارات اإلسعاف كانت قد احترقت بالكامل ”
وأوضح الحموي أنه عندما وصلت فرق الدفاع المدني إلى منظومة شامنا اإلسعافية إلخماد النيران التي اندلعت
نتيجة الضربة األولى ،عمدت الطائرات الحربية الروسية مجددا إلى قصف المركز بصواريخ شديدة االنفجار ،مما أسفر
عن مقتل  5أشخاص وإصابة عدد من أفراد الدفاع المدني  .وأسفر الهجوم عن إلحاق أضرار مادية جسيمة بشاحنة

syrianarchive.org

Medical Facilities Under Fire

April 2017

المطافئ التابعة للدفاع المدني وحرق سيارة تعود إلى أحد الزوار .واشار الحموي الى ان عملية ترميم منظومة
شامنا اإلسعافية ال تزال قائمة حتى توقيت كتابة هذا التقرير.
ً
ووفقا للحموي ،تم تحديد الوفيات الناجمة عن استهداف نظام الطوارئ شمنة على النحو التالي :
 - 1أمينة الحموية ،مريضة
 - 2ماجد محمد العمر ،وهو مسعف
 - 3صالح أحمد الرحمون ،مريض
 - 4أحمد سليمان ،وهو مسعف
 - 5يوسف سوتل ،وهو مسعف من قسم إسعاف الشيخ مصطفى
ً
واحدا من أوائل الواصلين إلى منظومة شامنا اإلسعافية عقب
وأكد موسى زيدان عضو الدفاع المدني الذي كان
القصف أن الطائرات الحربية الروسية استهدفت مخازن وقود تابعة للمنظومة اإلسعافية مما تسبب باندالع حرائق
كبيرة .واستهدفت أيضا نقطة تجمع السيارات التابعة للمنظومة اإلسعافية .حيث كان هناك حوالي  7-8سيارات.
وواصل زيدان:
”انتشرت الحرائق والدخان في كل مكان .لقد عملنا بجد إلخماد الحرائق ،ثم قمنا بإجالء الجرحى .وأتذكر أن
الحرائق استمرت من الساعة  8:00صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر ،وكنا بحاجة إلى انضمام فرق
اإلطفاء من مراكز معرة النعمان وكفرنبل وحيش إلينا من أجل إخماد الحرائق ” .

89

 -5مزيد من البحث :

وفي حين كانت الهجمات على المرافق الطبية في إدلب خالل نيسان  /أبريل  2017محور تركيز هذا التقرير ،تعرضت
العديد من المرافق الطبية األخرى لهجوم في حماة خالل نفس الفترة ،وفي جميع أنحاء سوريا على مدى السنوات
الست الماضية .والتحقيق في الهجمات على المرافق الطبية األخرى هي موضع مزيد من البحث.
ويهدف األرشيف السوري من خالل استخدام مجموعة متنوعة من المصادر إلى تأكيد المحتوى المرئي الذي تم
التحقق منه ،باإلضافة إلى توفير الموارد واإلطار المنهجي للباحثين اآلخرين في مجال حقوق اإلنسان والدعاة
الستخدام تقنيات التحقيق مفتوحة المصدر إلجراء تحقيقات مماثلة .في حالة اهتمام القراء بالتعاون المحتمل بشأن
المزيد من األبحاث أو التحقيقات ،يرجى التواصل
info@syrianarchive.orgمعنا عبر البريد اإللكتروني التالي :

 -6األخطاء ,التصحيحات ,والمالحظات :

سعى القائمون على هذا التقرير إلى تحقيق الدقة والشفافية في عملية التقديم والعرض ،مع األخذ بعين الحاجة
إلى حماية سالمة أولئك الذين يقدمون الوثائق في بعض الحاالت .ومع أخذ هذه المصالح في االعتبار ،لم يتم نشر
منهجيات مفصلة لبعض المعلومات التي تعتبر حساسة.
ومع ذلك ،وفي حين أن جميع الجهود قد بذلت لتقديم فهمنا األفضل للحوادث المزعومة ،فمن المعروف أن
المعلومات المتاحة للعموم عن أحداث محددة يمكن أن تكون محدودة في بعض األحيان.
إذا كان لدى القراء معلومات جديدة حول أحداث معينة؛ العثور على خطأ في عملنا  -أو لديك مخاوف بشأن الطريقة
التي تتم فيها تقديم بياناتنا يرجى التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني التالي :
info@syrianarchive.org
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