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Executive	  Summary	  
 
During	  the	  reporting	  period,	  DigitalGlobe	  satellite	  imagery	  revealed	  that	  Russian	  military	  
forces	  occupied	  the	  archaeological	  site	  of	  Palmyra,	  specifically	  the	  area	  known	  as	  the	  
Northern	  Necropolis	  within	  the	  UNESCO	  World	  Heritage	  site	  boundaries.	  Russian	  forces	  
have	  constructed	  a	  paved	  military	  base	  that	  includes	  multiple	  structures,	  a	  helicopter	  
landing	  pad,	  roadways	  (paved	  and	  unpaved),	  earthen	  berms,	  and	  fences.	  Areas	  within	  and	  
around	  the	  base	  are	  being	  used	  for	  light	  and	  heavy	  vehicle	  parking.	  The	  Russian	  Ministry	  of	  
Defense	  (MOD)	  has	  described	  this	  construction	  as	  a	  temporary	  camp	  for	  sappers	  to	  clear	  
the	  site	  of	  mines	  laid	  by	  ISIL	  militants	  during	  their	  occupation,	  although	  the	  Russian	  MOD	  
has	  not	  specified	  the	  length	  of	  time	  the	  base	  will	  be	  operational.	  While	  the	  ongoing	  mine	  
clearing	  operation	  is	  necessary,	  the	  site’s	  militarization	  exposes	  the	  fragile	  and	  poorly	  
preserved	  archaeological	  remains	  in	  the	  Northern	  Necropolis	  to	  other	  threats.	  Camp	  Alpha,	  
built	  by	  United	  States	  military	  forces	  in	  April	  2003	  on	  the	  archaeological	  site	  of	  Babylon	  in	  
Iraq	  and	  later	  transferred	  to	  Polish	  military	  forces	  in	  September	  2003,	  provides	  a	  
comparative	  case	  study.	  Assessments	  of	  the	  damage	  have	  been	  undertaken	  by	  the	  United	  
States	  Department	  of	  State,2	  the	  British	  Museum,3	  archaeologists	  attached	  to	  Polish	  forces,4	  
and	  UNESCO,5	  all	  detailing	  the	  negative	  impacts	  of	  militarization.	  Subsurface	  archaeological	  
features	  were	  damaged	  and	  destroyed	  by	  the	  digging	  of	  trenches	  and	  postholes	  for	  barbed	  
wire	  fences	  and	  by	  earthmoving	  for	  filling	  sandbags,	  the	  construction	  of	  berms,	  and	  the	  
grading	  and	  leveling	  of	  land	  for	  vehicle	  parking,	  roads,	  new	  buildings,	  and	  a	  helipad	  —	  
many	  of	  these	  areas	  were	  covered	  with	  either	  gravel	  or	  asphalt.	  Military	  vehicles	  struck	  
buildings	  and	  cut	  deep	  ruts	  into	  the	  surface,	  which	  reportedly	  caused	  unspecified	  damage	  to	  
subsurface	  features	  by	  churning	  up	  or	  compressing	  earth,	  and	  the	  vibrations	  from	  heavy	  
helicopter	  traffic	  contributed	  to	  the	  collapse	  of	  a	  poorly	  preserved	  structure.	  Furthermore,	  
the	  militarization	  of	  Babylon	  rendered	  the	  site	  inaccessible	  to	  the	  SBAH,	  preventing	  routine	  
maintenance	  and	  emergency	  interventions,	  which	  caused	  further	  deterioration	  of	  the	  site.	  

                                                
1	  This	  report	  is	  based	  on	  research	  conducted	  by	  the	  “Cultural	  Preservation	  Initiative:	  Planning	  for	  
2	  https://eca.state.gov/files/bureau/babylondamagereport.pdf	  	  
3	  http://www.britishmuseum.org/PDF/BabylonReport04.pdf	  	  
4	  	  Olbrys,	  M.,	  A.	  Dolatowska	  and	  T.	  Burda	  (2004)	  Report	  Concerning	  the	  Condition	  of	  the	  Preservation	  
of	  the	  Babylon	  Archaeological	  Site.	  
5	  http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Iraq/pdf/Report%20on%20Damages	  
%20in%20Babylon.pdf	  	  
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The	  Russian	  MOD	  has	  not	  further	  defined	  the	  term	  “temporary”	  as	  potentially	  entailing	  
weeks,	  months	  or	  years,	  but	  the	  18-‐month	  occupation	  of	  Camp	  Alpha	  resulted	  in	  significant	  
and	  often	  irreversible	  damage.	  If	  Russian	  military	  forces	  have	  not	  already	  undertaken	  
preventative	  mitigation	  efforts	  to	  counteract	  the	  negative	  impacts	  of	  militarization	  and	  are	  
not	  in	  consultation	  with	  the	  DGAM,	  the	  already	  poorly	  preserved	  archaeological	  features	  in	  
the	  Northern	  Necropolis	  of	  Palmyra	  could	  suffer	  the	  same	  types	  of	  damage	  documented	  at	  
Babylon.	  	  
 
The	  actions	  of	  the	  Russian	  MOD	  may	  potentially	  represent	  a	  violation	  of	  Article	  4	  of	  the	  
Convention	  for	  the	  Protection	  of	  Cultural	  Property	  in	  the	  Event	  of	  Armed	  Conflict,	  
commonly	  known	  as	  the	  1954	  Hague	  Convention.	  The	  Russian	  Federation	  is	  a	  State	  Party	  to	  
the	  Hague	  Convention	  and	  the	  First	  Protocol	  (1954).	  Paragraph	  1	  of	  Article	  4	  of	  the	  1954	  
Hague	  Convention	  asks	  States	  Parties	  “to	  refrain	  from	  any	  use	  of	  the	  property	  and	  its	  
immediate	  surroundings	  [...]	  for	  purposes	  which	  are	  likely	  to	  expose	  it	  to	  destruction	  or	  
damage.”	  Therefore,	  the	  question	  is	  not	  whether	  the	  Russian	  military	  camp	  is	  inside	  the	  
World	  Heritage	  boundary	  or	  not	  —	  even	  if	  the	  camp	  is	  in	  the	  buffer	  zone	  or	  the	  immediate	  
surrounding	  of	  the	  site,	  it	  violates	  Article	  4	  of	  the	  Convention.	  Placing	  a	  military	  camp	  inside	  
the	  site	  or	  inside	  its	  immediate	  surrounding	  constitutes	  placing	  a	  "military	  objective"	  within	  
the	  boundary	  of	  Palmyra,	  which	  may	  transform	  the	  site	  into	  a	  "military	  objective"	  as	  well,	  
exposing	  the	  site	  to	  damage	  or	  destruction	  as	  a	  military	  target.	  According	  to	  the	  Customary	  
International	  Humanitarian	  Law	  (CIHL),	  military	  objectives	  are:	  "those	  objects	  which	  by	  
their	  nature,	  location,	  purpose	  or	  use	  make	  an	  effective	  contribution	  to	  military	  action	  and	  
whose	  partial	  or	  total	  destruction,	  capture	  or	  neutralization,	  in	  the	  circumstances	  ruling	  at	  
the	  time,	  offers	  a	  definite	  military	  advantage."	  This	  definition	  was	  adopted	  by	  the	  Second	  
Protocol	  to	  the	  Hague	  Convention	  in	  1999.	  Although	  Russia	  is	  not	  a	  State	  Party	  to	  the	  
Second	  Protocol,	  the	  rules	  of	  the	  CIHL	  can	  be	  applied	  in	  this	  case.	  Furthermore,	  the	  concept	  
of	  military	  necessity,	  according	  to	  the	  Second	  Protocol,	  shall	  be	  judged	  on	  the	  basis	  of	  two	  
conditions:	  1.	  No	  other	  feasible	  alternative	  was	  available	  at	  the	  moment	  of	  the	  conduct	  of	  
hostilities,	  and	  2.	  The	  assessment	  of	  the	  situation	  by	  a	  commander	  was	  made	  from	  all	  
sources	  reasonably	  available	  to	  him/her	  at	  the	  moment	  of	  the	  conduct	  of	  hostilities.	  While	  
clearing	  mines	  from	  Palmyra	  is	  needed	  to	  ensure	  the	  safety	  of	  military	  personnel	  and	  
civilians,	  it	  is	  not	  readily	  apparent	  that	  placing	  the	  base	  directly	  inside	  the	  archaeological	  
zone	  constituted	  a	  military	  necessity	  given	  that	  there	  is	  an	  abundance	  of	  available	  open	  land	  
just	  outside	  the	  site	  boundary.	  
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SHI	  16-‐0065 
 

Report	  Date:	  May	  13,	  2016 
 
Site	  Name:	  Palmyra	  -‐	  Northern	  Necropolis	  ( االشماليیة  	مقبرةة )	   

● Tower	  Tomb	  of	  Malku	  Moqimu	  (#155;	  P204)	  	  
● Tower	  Tomb	  #156	  (P205)	  	  
● Temple	  Tomb	  #159	  (P208)	  	  
● Tower	  Tomb	  #160	  (P209)	  	  
● Temple	  Tomb	  #161	  (P210)	  	  
● Tower	  Tomb	  #162	  (P211)	  	  
● Tower	  Tomb	  #139	  (P344)	  	  
● Tomb	  #139a	  (P301)	  
● Tower	  Tomb	  #141	  (P345)	  	  
● Temple	  Tomb	  #171	  (P352)	  	  

 
Date	  of	  Incident:	  Ongoing,	  construction	  took	  place	  March	  30–	  May	  10,	  2016 
 
Location:	  Palmyra,	  Homs	  Governorate,	  Syria 
 
Site	  Description:	   
● Palmyra	  -‐	  Northern	  Necropolis	  ( االشماليیة  	مقبرةة )	  -‐	  The	  Northern	  Necropolis	  is	  located	  directly	  

north	  of	  the	  main	  group	  of	  ruins	  at	  Palmyra,	  and	  abuts	  the	  modern	  town	  on	  the	  
necropolis’	  north	  and	  east	  side.	  This	  necropolis	  has	  not	  been	  extensively	  excavated.	  
Though	  it	  has	  around	  the	  same	  number	  of	  tower	  tombs	  as	  the	  Valley	  of	  the	  Tombs	  (as	  
well	  as	  many	  hypogea	  and	  several	  funerary	  temples),	  these	  are	  spread	  over	  a	  wide	  area	  
and	  badly	  maintained.	  The	  Northern	  Necropolis	  once	  included	  tombs	  as	  far	  south	  as	  the	  
Temple	  of	  Baal-‐Shamin,	  but	  the	  construction	  of	  Diocletian’s	  Wall	  (a	  fortification	  built	  
around	  Palmyra	  ca.	  303	  CE)	  cut	  the	  area	  in	  half,	  and	  broke	  with	  the	  Roman	  custom	  that	  
necropoli	  must	  be	  outside	  a	  city’s	  walls.	  Some	  of	  the	  extant	  tombs	  were	  even	  
incorporated	  into	  the	  wall	  itself.	  The	  eastern	  part	  of	  the	  Northern	  Necropolis	  is	  
especially	  difficult	  to	  study	  because	  it	  was	  the	  site	  of	  a	  village	  built	  in	  the	  1930s	  by	  
residents	  evicted	  from	  the	  Temple	  of	  Bel.6	  UNESCO	  determined	  that	  the	  Northern	  
Necropolis	  and	  other	  features	  outside	  the	  fortification	  walls	  should	  be	  included	  in	  the	  
protected	  zone	  when	  Palmyra	  was	  inscribed	  to	  the	  UNESCO	  World	  Heritage	  List.7	  

 
● Tower	  Tomb	  of	  Malku	  Moqimu	  (#155;	  P204)	  -‐	  The	  Tower	  Tomb	  of	  Malku	  Moqimu	  is	  

unique	  in	  the	  Northern	  Necropolis	  in	  that	  it	  is	  the	  only	  tower	  tomb	  that	  also	  has	  a	  
hypogeum	  (underground	  tomb).8	  It	  foundation	  inscription	  indicates	  it	  was	  built	  by	  
Malikho	  son	  of	  Moqimu	  in	  79/80	  CE.	  An	  inscription	  within	  the	  tower	  tomb	  refers	  to	  a	  
descendent	  of	  the	  founder	  who	  died	  and	  was	  interred	  there	  in	  185	  CE.9	  	  

 

                                                
6	  Gawlikowski	  1970:	  162-‐5;	  Piacentini	  2005:	  246	  
7	  World	  Heritage	  Committee	  1980:	  4	  
8	  Henning	  2001:	  57	  no.	  208	  	  
9	  Gawlikowski	  1970:	  80-‐1	  
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● Tower	  Tomb	  #156	  (P205)	  -‐	  This	  tomb	  is	  undated,	  but	  the	  way	  its	  loculi	  (small	  spaces	  
for	  individual	  remains)	  are	  arranged	  suggest	  a	  date	  towards	  the	  end	  of	  the	  1st-‐century	  
CE.10	  

 
● Temple	  Tomb	  #159	  (P208);	  Temple	  Tomb	  #161	  (P210);	  Temple	  Tomb	  #171	  (P352)	  -‐	  

Tombs	  P208,	  P210,	  and	  P352	  are	  in	  a	  very	  ruinous	  state,	  but	  as	  Temple	  Tombs	  (or	  
Funerary	  Temples,	  tombs	  built	  to	  look	  like	  small	  temples	  or	  houses)	  at	  Palmyra	  first	  
appeared	  in	  the	  140s	  CE,	  these	  structure	  must	  date	  to	  the	  second	  half	  of	  the	  2nd-‐century	  
or	  3rd-‐century	  CE.11	  	  
	  

● Tower	  Tomb	  #160	  (P209)	  and	  Tower	  Tomb	  #162	  (P211)	  -‐	  Tower	  Tombs	  P209	  and	  
P211	  are	  of	  a	  type	  similar	  to	  Tower	  Tomb	  P320,	  and	  were	  probably	  built	  during	  the	  first	  
half	  of	  the	  2nd-‐century	  CE.12	  

	  
Site	  Date:	  Northern	  Necropolis	  -‐	  1st	  to	  3rd-‐century	  CE 

● Tower	  Tomb	  of	  Malku	  Moqimu	  -‐	  79/80	  CE	  
● Tower	  Tomb	  P205	  -‐	  end	  of	  1st-‐century	  CE	  	  
● Temple	  Tomb	  P208	  -‐	  second	  half	  of	  the	  2nd-‐century	  or	  3rd-‐century	  CE	  
● Tower	  Tomb	  P209	  -‐	  first	  half	  of	  the	  2nd-‐century	  CE	  
● Temple	  Tomb	  P210	  -‐	  second	  half	  of	  the	  2nd-‐century	  or	  3rd-‐century	  CE	  
● Tower	  Tomb	  P211	  -‐	  first	  half	  of	  the	  2nd-‐century	  CE	  	  
● Temple	  Tomb	  P352	  -‐	  second	  half	  of	  the	  2nd-‐century	  or	  3rd-‐century	  CE	  	  

 
Incident	  Summary:	  A	  Russian	  military	  base	  has	  been	  constructed	  within	  the	  Northern	  
Necropolis	  at	  Palmyra. 
 
Incident	  Source	  and	  Description:	  On	  May	  2,	  2016	  the	  Palmyra	  Coordination	  Committee	  
reported	  that	  a	  Russian	  military	  base	  was	  being	  constructed	  at	  Palmyra,	  with	  multiple	  
media	  reports	  indicating	  that	  the	  compound	  was	  next	  to	  the	  archaeological	  area	  to	  serve	  as	  
the	  base	  of	  operations	  for	  the	  mine-‐clearing	  operations	  at	  the	  ancient	  site.13	  AFP	  released	  a	  
video	  of	  the	  Palmyra	  military	  base,	  which	  IHS	  Jane’s	  describes	  as	  “[...]	  secured	  by	  a	  high	  
chain-‐link	  fence	  topped	  with	  razor	  wire	  and	  has	  prefabricated	  container	  buildings,	  large	  
tents	  for	  equipment	  maintenance,	  a	  field	  kitchen,	  and	  satellite	  communications	  dishes.”14	   
 
DigitalGlobe	  Satellite	  imagery	  shows	  vehicles	  have	  been	  parked	  immediately	  west	  of	  the	  
standing	  remains	  of	  the	  Tower	  Tomb	  of	  Malku	  Moqimu	  and	  Tower	  Tomb	  #156.	  Imagery	  
released	  on	  April	  22,	  2016	  shows	  the	  newly	  constructed	  military	  base	  inside	  the	  Northern	  
Necropolis	  within	  the	  UNESCO	  World	  Heritage	  boundary	  in	  close	  proximity	  to	  numerous	  
above	  ground	  and	  subsurface	  tombs	  and	  funerary	  temples.	  A	  graded	  lot	  with	  structures	  and	  
two	  newly	  paved	  roads	  connecting	  the	  base	  to	  the	  main	  road	  can	  be	  seen	  in	  the	  April	  22	  

                                                
10	  Henning	  2001:	  52	  no.	  186	  
11	  Gawlikowski	  1970:	  129,	  165	  
12	  Gawlikowski	  1970:	  163	  
13	  http://edition.cnn.com/2016/05/09/middleeast/russia-‐military-‐
syria/index.html	  ;	  http://www.janes.com/article/60102/russia-‐sets-‐up-‐palmyra-‐
base	  ;	  https://www.facebook.com/revo.palmyra3/photos/a.433973920060886.	  1073741829.	  
410518082406	  470/502394679885476/?type=3&theater	  
14	  https://www.youtube.com/watch?v=PqzypNS0ocA	   	   	   	   	  
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imagery,	  and	  a	  paved	  helicopter	  landing	  pad	  is	  seen	  in	  the	  May	  10	  imagery.	  Military	  vehicles	  
and	  equipment	  are	  stationed	  both	  on	  and	  off	  the	  base.	  The	  base	  was	  built	  adjacent	  to	  a	  
previously	  constructed	  animal	  racetrack. 
 
Based	  upon	  previous	  survey	  data	  of	  the	  Northern	  Necropolis,15	  the	  base	  was	  not	  
constructed	  on	  top	  of	  any	  previously	  identified	  tombs.	  However,	  the	  tombs	  located	  within	  
the	  zone	  immediately	  to	  the	  east	  of	  the	  base	  may	  potentially	  have	  been	  damaged	  during	  the	  
base	  construction	  using	  an	  earthmover	  or	  deminer.	  Tombs	  #139,	  139a,	  and	  141	  were	  
located	  within	  this	  area,	  and	  #139	  and	  #139a	  had	  minimal	  remains	  still	  visible	  on	  the	  
surface.	  After	  the	  area	  was	  leveled,	  no	  remains	  can	  be	  seen.	  A	  new	  unpaved	  road	  passes	  
south	  of	  Temple	  Tomb	  #171.	  A	  previously	  unpaved	  road	  across	  the	  necropolis	  was	  paved	  to	  
provide	  access	  to	  the	  paved	  base.	   
 
Located	  to	  the	  west	  of	  the	  base,	  the	  area	  around	  Temple	  Tombs	  #159	  and	  #161,	  and	  Tower	  
Tombs	  #160	  and	  #162	  has	  been	  used	  for	  storage	  of	  materials	  since	  2013	  after	  the	  area	  was	  
enclosed	  with	  an	  earthen	  berm.	  In	  the	  DigitalGlobe	  image	  from	  April	  22,	  2016,	  trucks	  can	  be	  
seen	  parked	  just	  north	  of	  the	  Valley	  of	  the	  Tombs.	  This	  area	  contains	  multiple	  subterranean	  
hypogea,	  which	  are	  not	  visible	  on	  the	  surface.	   
 
On	  May	  17,	  2016	  the	  Associated	  Press	  released	  an	  interview	  with	  Maamoun	  Abdulkarim	  
regarding	  the	  construction	  of	  the	  Russian	  base	  at	  Palmyra.	  According	  to	  Abdulkarim,	  “the	  
Russians	  are	  building	  small	  barracks	  that	  include(s)	  offices	  and	  clinics.”	  Abdulkarim	  told	  AP	  
that	  his	  organization	  was	  not	  asked	  for	  permission	  for	  the	  base	  to	  be	  built.	  However,	  
Abdulkarim	  also	  included	  that	  the	  presence	  of	  Russian	  (and	  Syrian)	  troops	  in	  Palmyra	  was	  
important	  in	  order	  to	  keep	  the	  site	  under	  government	  control.	  Abdulkarim	  stated	  that	  his	  
organization	  would	  refuse	  to	  give	  permission	  for	  even	  “a	  small	  room	  to	  be	  built	  inside	  the	  
site	  whether	  it	  is	  for	  the	  Syrian	  army,	  Russian	  army	  or	  anyone	  else…[such	  an	  action	  would	  
be]	  in	  violation	  of	  the	  archaeology	  law.”	  Abdulkarim	  assured	  AP	  that	  although	  during	  a	  war	  
“sometimes	  archaeological	  authorities	  don’t	  have	  a	  say	  but	  security	  decisions	  dictate	  the	  
orders…once	  the	  situation	  improves	  and	  peace	  is	  reached,	  then	  we	  will	  openly	  call	  for	  
removal”	  of	  the	  base.16 
 
The	  Russian	  Defense	  Ministry	  has	  denied	  the	  presence	  of	  a	  forward	  operating	  base	  within	  
the	  UNESCO	  World	  Heritage	  Site	  of	  Palmyra,	  instead	  describing	  the	  new	  construction	  as	  a	  
“temporary	  camp,”17	  According	  to	  Major-‐General	  Igor	  Konashenkov,	  a	  spokesman	  for	  the	  
Russian	  Defense	  Ministry,	  the	  “camp”	  was	  built	  with	  the	  permission	  of	  the	  Syrian	  
government	  and	  is	  comprised	  of	  a	  “few	  housing	  units”	  used	  by	  explosive	  experts	  charged	  
with	  demining	  the	  area.18	  On	  May	  17	  the	  spokesman	  for	  the	  Russian	  Defense	  Ministry	  
disputed	  the	  satellite	  imagery	  and	  asserted,	  “The	  satellite	  pictures	  of	  this	  area	  posted	  by	  

                                                
15	  Schnädelback	  2010:	  Maps	  36-‐39,	  44-‐45	  
16	  http://bigstory.ap.org/article/210be68cbbbb43fe8e23f046ec85ff2b/report-‐russians-‐building-‐
army-‐base-‐syrias-‐palmyra-‐site	  	  
17	  https://www.rt.com/news/343356-‐military-‐base-‐palmyra-‐
ap/;	  http://eaworldview.com/2016/05/syria-‐feature-‐is-‐russia-‐building-‐a-‐military-‐base-‐near-‐
palmyra/	  
18	  http://bigstory.ap.org/article/210be68cbbbb43fe8e23f046ec85ff2b/report-‐russians-‐building-‐
army-‐base-‐	  
syrias-‐palmyra-‐site	  	  
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UNESCO…	  show	  the	  temporary	  camp	  of	  the	  International	  Demining	  Center	  of	  Russia’s	  
Defense	  Forces,	  which	  were	  demining	  the	  archaeological	  monument	  of	  Palmyra,	  and	  
now	  the	  broader	  area	  of	  Tadmor	  city.”19	  In	  addition,	  the	  spokesman	  reported	  that	  the	  
“camp”	  contains	  “...	  a	  field	  hospital	  [that	  provides]	  medical	  assistance	  to	  the	  local	  
population	  and	  a	  field	  bakery,	  whose	  production	  is	  also	  handed	  out	  to	  the	  Syrians.”20	  On	  
May	  18,	  2016	  the	  spokesman	  for	  the	  US-‐led	  campaign	  against	  ISIL,	  Colonel	  Steve	  Warren,	  
stated	  that	  the	  Pentagon	  was	  monitoring	  the	  buildup	  of	  a	  “forward	  operating	  base	  (FOB)	  
near	  the	  ancient	  city	  of	  Palmyra.”21	  Warren	  added,	  without	  releasing	  his	  sources,	  that	  the	  
FOB	  was	  continuing	  to	  be	  enlarged.22	  We	  assume	  the	  base	  to	  which	  Warren	  refers	  is	  the	  
same	  as	  that	  located	  in	  the	  Northern	  Necropolis. 
 
An	  unnamed	  UNESCO	  official	  is	  quoted	  as	  saying	  that	  it	  was	  unclear	  whether	  or	  not	  the	  base	  
was	  in	  a	  “buffer	  zone	  to	  the	  archaeological	  site”	  and	  stated	  that	  the	  base	  “does	  not	  form	  a	  
threat	  to	  the	  historic	  area”	  and	  that	  the	  base	  is	  “in	  the	  middle	  of	  nothing.”23	  Another	  
unnamed	  UNESCO	  official	  who	  visited	  Palmyra	  in	  late	  April	  reportedly	  stated	  that	  if	  the	  
base	  was	  located	  in	  the	  buffer	  zone,	  it	  would	  be	  a	  “contravention	  to	  international	  treaties	  
protecting	  heritage	  zones,”	  including	  the	  1954	  Hague	  Convention	  for	  the	  Protection	  of	  
Cultural	  Property,	  of	  which	  Russia	  and	  Syria	  are	  both	  signatories.24	  On	  May	  17,	  2016	  a	  
UNESCO	  official	  reported	  that	  the	  organization	  would	  look	  at	  the	  satellite	  imagery	  of	  the	  
base	  in	  order	  to	  see	  if	  it	  is	  within	  the	  “buffer	  zone.”25	   
 
Pattern:	  Military	  activity:	  occupation/militarization,	  vehicles/heavy	  weaponry,	  
construction,	  earthworks/roadwork. 
 
Monitoring	  Recommendations	  and	  Mitigation	  Measures:	  ASOR	  CHI	  maintains	  that	  the	  
military	  base	  is	  located	  within	  the	  UNESCO	  site	  boundaries,	  and	  the	  poor	  condition	  of	  the	  
Northern	  Necropolis	  makes	  it	  especially	  susceptible	  to	  damage	  and	  irreversible	  loss.	  The	  
ongoing	  mine	  clearing	  operation	  is	  necessary	  for	  the	  safety	  of	  stationed	  military	  personnel	  
and	  for	  the	  eventual	  return	  of	  civilians	  and	  tourists	  once	  the	  conflict	  is	  resolved.	  According	  
to	  Customary	  International	  Humanitarian	  Law,	  the	  concept	  of	  military	  necessity	  shall	  be	  
judged	  on	  the	  base	  of	  two	  conditions:	  1.	  No	  other	  feasible	  alternative	  was	  available	  at	  the	  
moment	  of	  the	  conduct	  of	  hostilities,	  and	  2.	  The	  assessment	  of	  the	  situation	  by	  a	  
commander	  was	  made	  from	  all	  sources	  reasonably	  available	  to	  him/her	  at	  the	  moment	  of	  
the	  conduct	  of	  hostilities.	  It	  is	  not	  readily	  apparent	  if	  military	  necessity	  applies	  in	  this	  case.	  
Regardless,	  it	  is	  hoped	  and	  expected	  that	  Russian	  military	  forces	  are	  actively	  taking	  
mitigating	  actions	  to	  counteract	  the	  negative	  impact	  the	  temporary	  base	  will	  have	  on	  the	  

                                                
19	  https://www.rt.com/news/343356-‐military-‐base-‐palmyra-‐ap/	  
20	  http://www.thetimes.co.uk/article/russia-‐builds-‐military-‐base-‐at-‐palmyra-‐ruins-‐vj7sq89jp	  
21	  https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2016/05/18/despite-‐supposed-‐
withdrawal-‐russia-‐building-‐up-‐new-‐base-‐in-‐syria-‐pentagon-‐says/	  
22	  http://www.france24.com/en/20160518-‐no-‐drop-‐russian-‐military-‐strength-‐syria-‐us	  
23	  http://www.chron.com/news/world/article/Report-‐Russians-‐building-‐army-‐base-‐at-‐Syria-‐s-‐
7520802.php	  
24	  http://www.chron.com/news/world/article/Report-‐Russians-‐building-‐army-‐base-‐at-‐Syria-‐s-‐
7520802.php	  ;	  http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/armed-‐conflict-‐and-‐heritage/the-‐
states-‐parties	  
25	  http://www.nytimes.com/aponline/2016/05/17/world/middleeast/ap-‐ml-‐syria.html	  
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surrounding	  archaeological	  remains,	  and	  it	  is	  understood	  that	  the	  militarization	  of	  Palmyra	  
now	  classifies	  the	  site	  as	  a	  military	  target.	  	  
 
Should	  military	  operations	  at	  Palmyra	  extend	  beyond	  the	  mine	  clearing	  operation,	  Russian	  
forces	  should	  seek	  an	  alternative	  location	  for	  vehicle	  parking	  and	  camp	  operations	  if	  it	  does	  
not	  impede	  strategic,	  tactical,	  and	  operational	  procedures	  or	  put	  military	  personnel	  at	  risk.	   
 
Furthermore,	  Russian	  military	  civil	  affairs	  officers,	  if	  present,	  should	  be	  in	  communication	  
with	  DGAM	  and	  Ministry	  of	  Culture	  officials	  regarding	  current	  and	  future	  base	  operations	  as	  
well	  as	  the	  continued	  care	  of	  the	  historic	  features	  at	  the	  site.	   
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The	  Times:	  	  
http://www.thetimes.co.uk/edition/world/russia-‐builds-‐military-‐base-‐at-‐palmyra-‐ruins-‐
vj7sq89jp 
 
Washington	  Post:	  	  
https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2016/05/18/despite-‐supposed-‐
withdrawal-‐russia-‐building-‐up-‐new-‐base-‐in-‐syria-‐pentagon-‐says/ 
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Northern	  Necropolis	  after	  the	  site	  was	  retaken	  from	  ISIL	  in	  March	  (DigitalGlobe;	  March	  30,	  
2016) 
 

 
Northern	  Necropolis	  after	  the	  base	  and	  roads	  were	  paved	  (DigitalGlobe;	  April	  22,	  2016) 
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Northern	  Necropolis	  with	  the	  addition	  of	  a	  helicopter	  pad.	  The	  image	  is	  hazy	  due	  to	  cloud	  
cover	  (DigitalGlobe;	  May	  10,	  2016) 
 

 
Map	  from	  report	  to	  UNESCO,	  which	  includes	  the	  Northern	  Necropolis	  within	  the	  site	  
boundaries	  of	  ancient	  Palmyra,	  identified	  as	  No.	  22	  (DGAM;	  May	  4,	  2016)26 
                                                
26	  http://whc.unesco.org/document/141067	  
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The	  reported	  Russian	  military	  base	  with	  Qalaat	  Shirkuh	  in	  the	  background	  (AFP;	  May	  7,	  
2016) 
 

 
Military	  weapons	  in	  Palmyra	  identified	  as	  a	  Pantsir-‐S1	  air-‐defense	  system	  by	  IHS	  Jane’s	  
(AFP;	  May	  7,	  2016) 
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Armored	  personnel	  carriers	  at	  the	  newly	  constructed	  Palmyra	  military	  base	  (AFP;	  May	  7,	  
2016) 
 

 
Armored	  personnel	  carriers	  at	  the	  newly	  constructed	  Palmyra	  military	  base	  (AFP;	  May	  7,	  
2016) 
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A	  view	  of	  Russian	  military	  equipment	  surrounded	  by	  a	  chainlink	  fence	  with	  the	  modern	  city	  
of	  Tadmor	  visible	  in	  the	  background	  (Vasily	  Maximov	  via	  Stampsy;	  Taken	  May	  4-‐5,	  2016,	  
Uploaded	  May	  12,	  2016) 
 

 
Military	  equipment	  seen	  in	  Palmyra	  (Vasily	  Maximov	  via	  Stampsy;	  Taken	  May	  4-‐5,	  2016,	  
Uploaded	  May	  12,	  2016) 
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Military	  trucks	  parked	  on	  the	  side	  of	  the	  Citadel	  (upper	  right)	  (Vasily	  Maximov	  via	  Stampsy;	  
Taken	  May	  4-‐5,	  2016,	  Uploaded	  May	  12,	  2016) 
 

 
Military	  equipment	  near	  the	  Citadel	  (Vasily	  Maximov	  via	  Stampsy;	  Taken	  May	  4-‐5,	  2016,	  
Uploaded	  May	  12,	  2016)	  
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Military	  vehicles	  parked	  near	  Temple	  of	  Bel	  (Vasily	  Maximov	  via	  Stampsy;	  Taken	  May	  4-‐5,	  
2016,	  Uploaded	  May	  12,	  2016) 
 

 
Russian	  soldiers	  stand	  near	  the	  Roman	  Colonnade	  and	  Tetrapylon	  (Vasily	  Maximov	  via	  
Stampsy;	  Taken	  May	  4-‐5,	  2016,	  Uploaded	  May	  12,	  2016) 
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Russian	  soldiers	  in	  the	  ancient	  site	  of	  Palmyra	  (Vasily	  Maximov	  via	  Stampsy;	  Taken	  May	  4-‐
5,	  2016,	  Uploaded	  May	  12,	  2016) 
 

 
The	  ancient	  site	  of	  Palmyra	  with	  large	  buses	  parked	  near	  the	  Decumanus	  (upper	  right)	  
(Vasily	  Maximov	  via	  Stampsy;	  Taken	  May	  4-‐5,	  2016,	  Uploaded	  May	  12,	  2016)	  
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A	  Russian	  soldier,	  possibly	  a	  member	  of	  a	  demining	  crew,	  inside	  of	  the	  ancient	  Palmyra	  site	  
holds	  what	  appears	  to	  be	  an	  IED.	  A	  tower	  tomb	  is	  visible	  in	  the	  background	  (Vasily	  
Maximov	  via	  Stampsy;	  Taken	  May	  4-‐5,	  2016,	  Uploaded	  May	  12,	  2016) 
 

 
A	  photograph	  shows	  what	  is	  likely	  the	  beginning	  stages	  of	  the	  building	  of	  a	  Russian	  military	  
base	  in	  Palmyra	  (AP	  Photo/Hassan	  Ammar;	  April	  14,	  2016) 
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Russian	  vehicles	  in	  Palmyra	  (AP	  Photo/Hassan	  Ammar;	  April	  14,	  2016) 
 

 
Journalists	  alongside	  Russian	  military	  vehicles	  and	  other	  equipment	  (AP	  Photo/Hassan	  
Ammar;	  April	  14,	  2016)	  	  	  
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A	  photograph	  of	  a	  Russian	  checkpoint	  near	  the	  base	  in	  Palmyra	  obtained	  by	  a	  Russian	  news	  
crew	  (Aldin	  Abazović/Twitter;	  May	  19,	  2016)27	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 

                                                
27	  https://twitter.com/Ald_Aba/status/733271744375623681	  
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لتخططيیطط لحمايیة مووااقع مباددررةة االترااثث االثقافي في االمدررسة ااألمريیكيیة للبحوثث االشرقيیة: اا
االتررااثث االثقافي في سوورريیا وواالعررااقق  

 
 
- 93االتقريیر ااالسبوعي ررقم  , مقطع خاصص94  

2016أأيیارر  11  
	   

سوززاانن بناتشو, بيیجانن ررووحاني,  مايیكل دداانتي, أأليیسونن كونيیو,  
 عمر االعظم, مارريینا جابريیيیل, كيیراا كايیرتشر, جيیمي أأووكونل 

 
ملخص تمهھيیديي  

 
أأفاددتت االصورر االفضائيیة االوااررددةة من "دديیجيیتل جلوبب" عن ااحتاللل االقوااتت االمسلحة االرووسيیة ألجزااء في ددااخل االحرمم ااألثريي لمديینة 

االعالمي وو ذذلك في االموقع االمعرووفف بمنطقة االمداافن االشماليیة على ووجهھ االتحديید.  تدمر االمدررجة على الئحة موااقع االيیونسكو للترااثث
حيیث قامت االقوااتت االرووسيیة بتمهھيید ااألررضض وو مدهھھھا بالزفت, ووعليیهھ ببناء قاعدةة تتألف من مجموعة مبانن, مهھبط للطائرااتت 

كما ااستخدمت  االتراابيیة وو تسويیر االمنطقة. باالضافة االى ااعداادد االسوااتر  	االمرووحيیة, شبكة من ططرقق االتوصيیل االممهھدةة وو االمزفتة, 
االمنطقة في ددااخل وو حواالي االقاعدةة كمرآآبب لصف ااآلااليیاتت االعسكريیة االخفيیفة منهھا وو االثقيیلة.  

هھھھذاا ووكانت ووززااررةة االدفاعع االرووسيیة قد صرحت على أأنن االقاعدةة موجوددةة بشكل مؤقت ووعلى أأنهھا تصب في جهھودد عمليیة نزعع 
حي االدوولة ااالسالميیة خاللل فترةة ااحتاللهھم للمديینة. في حيین لم تصرحح ووززااررةة االدفاعع االرووسيیة عن ااأللغامم االلتي كانن قد ززررعهھا مسل

هھھھذاا وو بالرغم من أأهھھھميیة عمليیة نزعع وو تفكيیك ااأللغامم في االمديینة, فانهھ البد لنا أأنن   	.أأيیة مهھلة ززمنيیة لوجودد وو عمل االقاعدةة االعسكريیة
ك من مخاططر ووعواامل هھھھداامة لمنطقة االمداافن االشماليیة االضعيیف وو االمهھمل ننوهه االى خطوررةة عسكرةة االموقع ااألثريي بما يیحملهھ ذذل

أأصال".  
	  

وو هھھھي عن بناء االمعسكر " أألفا "  2003من أأجل االمقاررنة وو تقيیيیم االنتائج مسبقا", نتناوولل "ددررااسة حالة" سابقة حدثت في االعرااقق 
كر االلذيي ووضع تحت تصرفف االقوااتت االبولنديیة في فترةة للقوااتت ااألمريیكيیة في ددااخل االحرمم ااألثريي لمديینة بابل ااألثريیة وو هھھھو االمعس

الحقة. حيیث تناوولت تقارريیر تقيیيیم ااألضراارر االصاددررةة عن ووززااررةة االخاررجيیة ااألمريیكيیة, االمتحف االبريیطاني, االبعثة ااألثريیة االمراافقة 
للقوااتت االبولنديیة, وو االيیونسكو بالتفصيیل, ااألثر االسلبي االناتج عن عسكرةة االموقع ااألثريي.  

تت االسويیاتت ااألثريیة االمطموررةة وو بعضهھا ددمر تماما" بنتيیجة عمليیاتت مختلفة ااشتملت على حفر االخناددقق, حفر جورر حيیث تضررر
تبيیت جواائز ااألسواارر االشائكة, نقل ااألتربة من أأجل اامالء أأكيیاسس االرمل, بناء االسوااتر االتراابيیة, تسويیة ااآلررضض وو ااعدااددهھھھا كمصفاتت 

وو ااعداادد مهھبط للطائرااتت. معظم هھھھذهه ااألجزااء كانت قد ُغطت ااما بالبحص أأوو بالزفت. للسيیاررااتت,  تمهھيید االطرقاتت, تشيیيید ااألبنيیة  
ااصطداامم ااآلليیاتت االعسكريیة بالمباني, وو حف وو اانضغاطط االتربة بفعل سيیر االعجالتت وو هھھھو هھھھذاا باالضافة االى االتدميیر االناتج عن 

يیضافف على ذذلك تدااعي االمبانن ااألثريیة ضعيیفة ااألمر االلذيي نجم عنهھ بحسب االتقارريیر, تدميیر للسويیاتت ااألثريیة تحت ااألررضض. 
االتدعيیم جرااء تعرضهھا للموجاتت ااالهھھھتزااززيیة بنتيیجة االتحليیق االمنخفض للطائرااتت االعمودديیة  فوقق االمكانن. كما اانن تحويیل االمكانن االى 

ر حالتهھا وو تصدعهھا قطعة عسكريیة ساهھھھم في منع أأيي عمليیة تدخل ررووتيیني النقاذذ وو تدعيیم االمبانن ااألثريیة ااألمر االلذيي ساهھھھم في تقهھق
االمستمر.  

	  
لم تحددد ووززااررةة االدفاعع االرووسيیة االمدةة االزمنيیة لبقاء االقاعدةة االعسكريیة االلتي ووصفتهھا بالمؤقتة وو هھھھو ااألمر االلذيي قد يیعني أأسابيیع, 

ن قاعدةة أألفا أأشهھر أأوو سنيین, هھھھذاا وو تفيید ااالشاررةة بالمقاررنة االى حجم ااألضراارر "االغيیر االقابلة لالصالحح" في بابل تلك االلتي نجمت ع
شهھراا". 18وو االلتي ااستمر عملعا فترةة   

اانن تصرفف ووززااررةة االدفاعع االرووسيیة يیعد خرقا" للبند االراابع لميیثاقق حمايیة االترااثث االثقافي أأثناء فترااتت االنزااعع االمسلح, وو هھھھو 
. 1954االمعرووفف بميیثاقق الهھھھايي عامم   

. حيیث يینص االمقطع ااألوولل من 1954ولل ااألوولل لعامم ررووسيیا ااالتحادديیة هھھھي ااحدىى االدوولل االموقعة على ميیثاقق الهھھھايي وو االبرووتوك
االبند االراابع من االميیثاقق, على أأنن تلتزمم جميیع االدوولل ااألططراافف في االمعاهھھھدةة باالمتناعع عن أأيي ااستخداامم للمشيیدااتت االترااثيیة وو فضائهھا 

االمتاخم في عمليیاتت من شأنهھا تعريیض هھھھذهه االمشيیدااتت للتضررر أأوو للتدميیر.  
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ما ااذذاا كانت االقاعدةة االعسكريیة االرووسيیة تقع في االحقيیقة في ددااخل االحرمم ااألثريي, أأوو ضمن االمنطقة وو عليیهھ فانن االسؤاالل هھھھو ليیس فيی
االمتاخمة للحرمم ااألثريي, فمجردد ووجوددهھھھا في االفضاء االمتاخم للحرمم ااألثريي هھھھو بذااتهھ يیعد اانتهھاكا" وو خرقا" للبند االراابع من االميیثاقق.  

ئهھ االمتاخم يیعني مركزةة االمعدااتت االحربيیة وو ااآلليیاتت االعسكريیة في ددااخل اانن تموضع االقطع االعسكريیة في ددااخل االموقع أأوو فضا
منطقة تدمر ااألثريیة, وو هھھھو ااألمر االلذيي من شانهھ تحويیل االموقع االى "هھھھدفف عسكريي".  

يینص االقانونن االعرفي ااالنساني على مايیلي: ااألهھھھداافف االعسكريیة هھھھي: "مجموعة ااألجسامم االلتي تسهھم بسبب ططبيیعتهھا, تموضعهھا, 
أأوو ااستخدااماتهھا  بشكل فاعل في االعمل االعسكريي, وو بالتالي فانن تدميیرهھھھا االجزئي ااوو االكللي, ااالستيیالء عليیهھا أأوو االتعامل غرضهھا 

معهھا بحسب ظظرووفف االعمليیاتت االقتاليیة من شأنهھ أأنن يیعطي فائدةة عسكريیة حاسمة.  
.1999عامم  حيیث تم تبني هھھھذاا االتعريیف أأيیضا" من خاللل االبرررووتوكولل االثاني من ااتفاقيیة الهھھھايي في 	  

 
االقانونن ررووسيیا ااالتحادديیة ليیست عضواا" موقعا" على نص االبرووتوكولل االثاني لالتفاقيیة, ااألمر االلذيي من شأنهھ أأنن يیجعل نصوصص 

االعرفي ااالنساني سارريیة في هھھھذهه االحالة. بالتالي فانن موضوعع االضرووررةة االعسكريیة, بحسب االبرووتوكولل االثاني من نص ااالتفاقيیة, 
ااالحتماليین االتاليیيین:  يیجب أأنن يیعالج من خاللل  

-أأووال" اانعداامم ووجودد أأيیة خيیاررااتت أأخرىى قابلة للتحقيیق, أأثناء االفترةة االلتي تم فيیهھا ااالنتهھاكك.   
ثانيیا"  أأنهھ قد سبق للقاددةة االعسكريیيین تقيیيیم االوضع باالفاددةة من جميیع االمصاددرر االمتاحة أأثناء االفترةة االلتي تم فيیهھا هھھھذاا االنوعع من  –

ااالنتهھاكك.  
نززعع ااأللغامم تعتبرر ضررووررةة منن أأجلل ضمانن سالمة ااألفرراادد االعسكرريیيینن منهھمم وو االمددنيیيینن, فانهھ اليیبددوو في  وو حيیثث أأنن عمليیة

االمنظظوورر أأنن ووضع االقاعددةة االعسكرريیة في ددااخلل االمنططقة ااألثرريیة  تشكلل ضررووررةة عسكرريیة ووذذلكك في ظظلل توواافرر ااألررااضض االمفتووحة 
خاررجج حددوودد االمنططقة ااألثرريیة.   
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SHI	  16-‐0065  

	  
2016أأيیارر  13يیرر: تارريیخ االتقرر  

–ااسمم االمووقع: تددمرر  االمقابرر االشماليیة    
• 	;155#مددفنن بررجي: مددفنن مالكوو بنن مقيیموو (   P204(  
• 	156#مدفن برجي    )P205(  
• 	159#مدفن معبد    )P208(  
• 	160#مدفن برجي    )P209(  
• 	161#مدفن معبد    )P210(  
• 	162#مدفن برجي    )P211(  
• 	139#مدفن برجي    )P344(  
• 	139a#مدفن    )P301(  
• 	141#ي مدفن برج   )P345(  
• 	171#مدفن معبد    )P352(  

 
.2016أأيیارر  10آآذذاارر حتى  30تارريیخ االحاددثة: مستمرةة, شرعت عمليیة االبناء بتارريیخ   

االموقع : تدمر, محافظة حمص, سورريیا.  
 

	  
شرحح االموقع:  

 
• تدمر   منطقة االمداافن االشماليیة  – دةة تدمر تقع االمداافن االشماليیة باتجاهه االشمالل من االمنطقة ااألثريیة وو تتاخم بل –

لم تجريي عمليیاتت تنقيیب أأثريیة مكثفة في هھھھذاا االموقع. ووذذلك بالرغم مما يیحتويیهھ  االحديیثة من جهھة االشمالل وو االشرقق.
االموقع من عددد كبيیر من االمداافن وو االمعابد االجناززيیة وو االلذيي هھھھو ال يیقل عن تلك االموجوددةة في منطقة وواادديي االقبورر 

ررهھھھا على بقعة أأررضض كبيیرةة نسبيیا". وو سوء صيیانتهھا بشكل عامم.االتدمريي. تتميیز االمداافن االشماليیة بسعة اانتشا 	  
تمتد منطقة االمداافن االشماليیة جنوبا" حتى معبد بعل شميین, هھھھذاا وو كانت منطقة االمداافن االشماليیة قد قسمت االى  

 ميیالدديیة) وو هھھھو ااألمر االلذيي تعاررضض مع تقاليید االعماررةة 303نصفيین بنتيیجة تشيیيید سورر تدمر في عهھد دديیوقليیسيیانن (
  وو تخطيیط االمدنن االرووماني من حيیث ااعمارر االمداافن خاررجج االمدنن.

بعض هھھھذهه االمداافن تم ضمهھا كأجزااء من االسورر االدفاعي. مما شكل صعوبة نسبيیة في ددررااستهھا خصوصا" تلك 
بعيید ااخالء  1930منهھا االموجوددةة في االجهھة االشرقيیة من االمنطقة لسبب كونهھا جزء من االقريیة االلتي بنيیت عامم 

ددااخل معبد بل. االسكانن من  
 

وو يینص قراارر االيیونسكو على ااعتبارر منطقة االمداافن االشماليیة 1980أأددررجت تدمر على الئحة االترااثث االعالمي عامم 
أأخرىى تقع خاررجج االسورر االدفاعي االتدمريي, كجزء ال يیتجزأأ من االمحميیة ااألثريیة.أأثريیة باالضافة االى معالم  	  

	  
• 	;155#)مدفن ملكو بن مقيیمو    P204)	   –	ملكو بن مقيیمو أأحد االمداافن االبرجيیة االمميیزةة في منطقة يیعتبر مدفن   

االمداافن االشماليیة وو هھھھو االمدفن االبرجي االوحيید االلذيي يیحتويي على غرفة ددفن تحت أأررضيیة. 	  
ميیالدديیة. وو تشيیر أأحد االكتاباتت  79/80يیشيیر حجر االتأسيیس للمدفن على أأنهھ بني من قبل ملكو بن مقميیو في عامم 

ميیالدديیة. 185أأنن أأحد أأقرباء مؤسس االمدفن كانن قد ددفن في ذذااتت االمكانن في عامم  االموجوددةة في ددااخل االمدفن على 	  
	  

• 	156#مدفن برجي ررقم    )P205(	لم يیتم تأرريیخ هھھھذاا االمدفن, اانما وو من ددررااسة االطراازز االمتبع في تشكيیل معاززبب :  
االدفن في ددااخلهھ يیمكن االقولل أأنهھ يیعودد االى نهھايیة االقرنن ااألوولل للميیالدد. 	  

	  
• 	159#معبد جناززيي ررقم    )P208161#ررقم معبد جناززيي , (	  (P210)		171#معبد جناززيي ررقم ,    )P352(	  ,

	,P208مدفن   P210,	  P208,	  P210,	جميیع هھھھذهه االمداافن هھھھي في حالة ددمارر سيیئة للغايیة, وو باعتبارر أأنن ططراازز  :  
لجناززيیة ميیالدديیة فانهھ يیمكننا االقولل من أأنن تأرريیخ هھھھذهه االمعابد اا 140االمعبد االجناززيي كانن قد ظظهھر في تدمر في عامم 

حتى االثالث للميیالدد.يیعودد بالعمومم االى منتصف االقرنن االثاني  	  
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• 	160#االمدفن االبرجي ررقم    )P209(		162#وو االمدفن االبرجي ررقم     )P211(-‐ 	وو   	P209االمداافن االبرجيیة   
P211  هھھھي من نفس ططراازز عماررةة االمدفن ررقمP320	قد تكونن جميیعهھا قد بنيیت خاللل االنصف ااألوولل من االقرنن ,  

	يي.االثاني االميیالدد  12 	  
	  
 

–تأرريیخ االمووقع : االمدداافنن االشماليیة  االقررنن ااألوولل االى االثالثث للميیالدد   
–مددفنن ملكوو بنن مقيیموو االبررجي  ● ميیالدديیة 79/80   
	P205مددفنن ررقمم  ●   –	نهھايیة االقرنن ااألوولل للميیالدد.    
	P208معبدد جناززيي ررقمم  ●   –	االنصف ااألوولل من االقرنن االثاني للميیالدد, االقرنن االثالث.    
االقرنن االثاني للميیالدد. بداايیة:  	P209مدفن برجي ررقم  ●  
	P210معبدد جناززيي ررقمم  ●  	االنصف االثاني من االقرنن االثاني للميیالدد, االقرنن االثالث.:    
االنصف ااألوولل من االقرنن االثاني للميیالدد.:  	P211مدفن برجي ررقم  ●  
	P352مدفن جناززيي  ●   –	االنصف االثاني من االقرنن االثاني للميیالدد, االقرنن االثالث.    

 
	  

ملخص االتقريیر:  
 

ريیة ررووسيیة ددااخل موقع االمداافن االشماليیة في مددديینة تدمر ااألثريیة.بناء قاعدةة عسك   

أأيیارر, عن شرووعع  2بتارريیخ  )أأفاددتت االمصاددرر االمحليیة (تنسيیقيیة االثوررةة في مديینة تدمرمصاددرر االتقريیر وو االشرووحح: 
يید يیجريي كما أأفاددتت عدةة مصاددرر صحفيیة أأخرىى عن أأنن االبناء االجد. االقوااتت االرووسيیة ببناء قاعدةة عسكريیة لهھا في تدمر

بالقربب من االموقع ااألثريي على ااعتبارر أأنهھ ذذوو صلة بمهھمة االقوااتت االرووسيیة في عمليیة تفكيیك ااأللغامم ددااخل االمديینة 
لألنباء مؤخراا" بنشر مقطع فيیديیو جديید تظهھر فيیهھ االقاعدةة االعسكريیة االرووسيیة  AFP هھھھذاا حيیث قامت ووكالة .ااألثريیة

تبدوو للصورر كما يیلي: " في معرضض ووصفهھ IHS Jane برااء االعسكريیيیناالجديیدةة, وو هھھھو ااألمر االلذيي عللق عليیهھ أأحد االخ
االقاعدةة محميیة بحاجز من ااألسالكك االمعدنيیة يیعلوهه حاجز مرتفع آآخر من ااألسالكك االشائكة. يیحتويي االموقع على 

ع ة ألجل صيیانة االمعدااتت, كما يیحتويي االموقصمجموعة من ااألبنيیة االمسبقة االصنع وو االخيیم من االحجم االكبيیر, االمخص
على مطبخ ميیدااني وو صحونن ااتصاالتت فضائيیة. وو في حيین تبدوو االراايیاتت االرووسيیة للعيیانن ددااخل االقاعدةة, يیضيیف االخبيیر 

-BTR باالضافة االى مالحظة عرباتت Pantsyr-S1 االعسكريي أأيیضا" عن توااجد منظومة مضاددةة للطيیراانن من ططراازز
82A  وو ثالثث عرباتت مدررعة أأخرىى من ططراازز BTR-80  االجنودد بما يیقودد لالستنتاجج على أأنن وو االمخصصة لنقل

".االرووسس قد قامواا بنشر منظومة قتاليیة متكاملة في االموقع  

تظهھر صورر ااألقمارر االصناعيیة مجموعة من ااآلليیاتت االعسكريیة ووهھھھي تقف مباشرةة ددااخل االى االغربب من بقايیا مدفن 
نيیسانن بناء االقاعدةة  22تارريیخ صورر ااألقمارربتظهھر في حيین .  	156#مالكو بن مقيیمو االهھرمي وو االمدفن االهھرمي ررقم 

االعسكريیة االرووسيیة االجديیدةة في منطقة االمداافن االشماليیة ددااخل االحرمم ااألثريي متاخمة للمعابد االجناززيیة وو لمجموعة 
يیظهھر من  .مع ما يیسمى بمضمارر سباقق االخيیل في االمنطقة االموااجهھةاالمداافن االتدمريیة ااألثريیة, االتحت وو االفوقق أأررضيیة 

نيیسانن أأيیضا" ووجودد آآثارر تمهھيید ألررضض االموقع باالضافة االى ووجودد آآثارر  22االوااررددةة بتارريیخ تحليیل االصورر االفضائيیة 
أأيیارر اانشاء توسعة جديیدةة  10حفر لطريیقيین يیصالنن االقاعدةة بالطريیق االعامم, في حيین تظهھر االصورر االقضائيیة بتارريیخ 
رباتت االعسكريیة في ددااخل وو للقاعدةة من خاللل اانشاء مهھبط للطائرااتت االعمودديیة مع مالحظة تمركز مجموعة من االع

.خاررجج االموقع  
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بحسبب معلووماتت االمسح ااألووليیة لمنططقة االمدداافنن االشماليیة, فانهھ لمم  يیتمم بناء االقاعددةة بشكلل ميیاشرر فووقق أأيي منن االمدداافنن االلتي سبقق 
للتددميیرر أأثناء عمليیة االتعررفف عليیهھا. االال أأنن مكانن تمووضع االمدداافنن االمتاخمم لمبنى االقاعددةة االى االجهھة االشررقيیة قدد يیكوونن قدد عررضهھا 

	139#االحفرر وو تسوويیة ااألررضض, حيیثث االمددفنن ررقمم ,   ,139a	االلذاانن سبق أأنن توضعواا في هھھھذهه االمنطقة, في حيین تظهھر ,  	141وو ,  
	139#بقايیا كل" من   	بشكل ضعيیف على ووجهھ ااألررضض. لم يیتم االتعرفف على أأيي من من االبقايیا االسابقة بعد تسويیة   	139a#وو   

في حيین أأنهھ تم تعبيید أأحد .  	171#ططريیق غيیر معبد االى االجهھة االجنوبيیة من االمعبد االجناززيي ررقم  االمنطقة. في حيین يیظهھر عالمم
االدررووبب االتراابيیة االلتي كانت موجوددةة أأصال" ددااخل منطقة االمداافن االشماليیة ليیصل االقاعدةة بالمحيیط.  

	  
	159#في غربب االقاعدةة, تقع االمنطقة حواالي االمعبد االجناززيي    		160#وو االمدفن االبرجي #161  	وو    	االلتي تم تحويیلهھا #162  	وو   

أأثناء عمليیاتت تحضيیر االسوااتر االتراابيیة. تفيید صورر ااألقمارر عن دديیجيیتل جلوبب عن  2013االى مستوددعاتت تخزيین منذ عامم 
تموضع آلليیاتت عسكريیة ثقيیلة في االجهھة االشماليیة للمنطقة وو هھھھي االمنطقة االلتي تحويي على عددد كبيیر من االمداافن االتحت أأررضيیة 

كن ررصدهھھھا بالعيین االمجرددةة من خاللل صورر ااألقمارر.االلتي ال يیم  
	  

,  مع االمديیر االعامم لمديیريیة ااآلثارر وو االمتاحف االسورريیة, االدكتورر 2016أأيیارر  17في مقابلة أأجرتهھا ووكالة أأنباء ااألسوشيیتد برسس في 
يیحتويي على مكاتب وو  مأمونن عبد االكريیم عن موضوعع بناء االقاعدةة, أأفادد عبد االكريیم عن أأنن االرووسس يیشرعونن ببناء معسكر صغيیر

عيیاددااتت ططبيیة. كما أأفادد عبد االكريیم ووقتهھا على أأنهھ لم يیتم ااعالمم االمديیريیة االعامة لآلثارر وو االمتاحف عن هھھھذاا االمشرووعع كما أأنهھ لم يیتم 
سؤاالل االمديیريیة عن أأيیة مواافقاتت بهھذاا االخصوصص. في حيین عقب االمديیر االعامم لالثارر وو االمتاحف االسورريیة على ااهھھھميیة ووجودد االقوااتت 

لرووسيیة وو االسورريیة من أأجل ااالبقاء على االموقع تحت سيیطرةة االقوااتت االحكوميیة االسورريیة. ااضافف عبد االكريیم على أأنن االمديیريیة لم اا
وو لن تقومم باعطاء مواافقة لبناء حتى حجرةة صغيیرةة في ددااخل االمنطقة ااألثريیة اانن كانت للقوااتت االسورريیة أأوو للرووسيیة أأوو أليي كانن.. 

ا" لقانونن ااآلثارر االمعمولل بهھ. يیكمل عبد االكريیم على أأنهھ في أأثناء فترةة االنزااعع االمسلح قد اليیكونن حيیث أأنن هھھھذاا االتصرفف يیعتبر خرق
للسلطاتت ااألثريیة االكلمة أأوو االيید االطولى في موااضيیع تصب في ااططارر االحاجاتت وو ااألوولويیاتت ااألمنيیة, وو على أأنهھ متى تم تحقيیق 

ووسيیة  تفكيیك لقاعدةة بشكل علني.االسالمم في االمنطقة سيیكونن من االمتاحح االطلب من االقوااتت االر  
 

هھھھذاا وو كانن ووززيیر االدفاعع االرووسي قد أأنكر ووجودد قاعدةة عسكريیة متقدمة في ددااخل موقع تدمر االمدررجج على الئحة االترااثث االعالمي, 
في حيین ووصف االقاعدةة االجديیدةة على أأنهھ معسكر مؤقت. في حيین أأفادد االلوااء اايیجورر كوناشيینيیكوفف , أأحد متحثي ووززااررةة االدفاعع 

ووسيیة وو على أأنن بناء االقاعدةة االرووسيیة كانن قد تم أأصال" بمواافقة االحكومة االسورريیة وو على أأنهھا تضم عددد ضئيیل من االمباني االر
هھھھذاا وو كانن االمتحدثث باسم ووززااررةة االدفاعع االرووسيیة قد شكك بصورر ااألقمارر االسكنيیة لؤالئك االعامليین على تفكيیك ااأللغامم.  
صناعيیة للمنطقة وو االمنشوررةة من قبل االيیونسكو ... تظهھر مكانن االمعسكر االمؤقت االصناعيیة وو أأتبع على "أأنن صورر ااألقمارر اال

	لقوااتت االدفاعع االرووسيیة االمعنيیة بعمليیة نزعع ااأللغامم من ددااخل االموقع ااألثريي في تدمر وو االمنطقة االمحيیطة ببلدةة تدمر "    
للسكانن االمحليیيین باالضافة االى مخبز وو أأتبع االمتحدثث على أأنن االمعسكر يیحويي على مشفى ميیدااني يیقومم بتزوويید االدعم االطبي 

ميیدااني االلذيي يیقومم بتوززيیع منتوجهھ االى االسورريیيین.   
	  

هھھھذاا وو أأفادد االكولونيیل ستيیف ووااررنن االمتحدثث باسم  قوااتت االتحالف االدووليیة ضد تنظيیم االدوولة على أأنن االبنتاغونن يیتابع عمليیة اانشاء 
يیفصح عن مصاددررهه االى ررصداا ستمراارر لألعمالل االرااميیة االى قاعدةة عسكريیة ررووسيیة متقدمة في تدمر. وو أأضافف ووااررنن من غيیر اانن 

توسعة االقاعدةة. ااألمر االلذيي يیقوددنا االى ااحتمالل أأنن ووااررنن يیشيیر االى نفس االقاعدةة االعسكريیة موضوعع االبحث.  
	  

 أأحد مسؤوولي االيیونسكو االلذيین لم يیصرحو عن ااسمهھم, سبق وو أأنن أأفادد أأنن ال ددليیل ووااضح على ووجودد االقاعدةة في ددااخل االمنطقة
االمتاخمة للحرمم ااألثريي, وو أأضافف أأنن ووجودد االقاعدةة ال يیشكل تهھديیداا" للبقايیا ااألثريیة في االمنطقة, وو على أأنهھا, أأيي االقاعدةة, تقع في 

االحقيیقة في مكانن خالل من أأيي شيء.  
 

على أأنهھ "في حالل" ووجودد االقاعدةة  2016نيیسانن مسؤوولل آآخر من االيیونسكو لم يیفصح عن ااسمهھ, ذذكر اابانن ززيیاررتهھ لمديینة تدمر في 
االعسكريیة في االفضاء االمتاخم للمديینة ااألثريیة فهھو من شأنهھ أأنن يیعتبر مخالفة" لالتفاقيیاتت االدووليیة االمعنيیة بحمايیة االترااثث", بما فيیهھا 

وو ررووسيیا. االتي تنص على تأميین وو حمايیة االترااثث االثقافي وو االلتي ووقعت عليیهھا كل من سورريیا  1954ااتفاقة الهھھھايي   
وو يیفيید آآخر ما حررر , على أأنن االيیونسكو سوفف تقومم بالنظر في صورر ااألقمارر االصناعيیة االوااررددةة عن االقاعدةة االعسكريیة االرووسيیة 

من أأجل تحديید ما ااذذاا كانت ضمن فضاء االمنطقة ااألثريیة أأمم ال.  
	  

تت تجريیف وو حفر تربة / حفر ططرقق.لوحة: نشاططاتت عسكريیة: ااحتاللل / عسكرةة, آآليیاتت عسكريیة / أأسلحة ثقيیلة, بناء, عمليیا  
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توصيیاتت االمرااقبة وو تداابيیر االحمايیة :  
تؤكد مباددررةة االترااثث االثقافي في االمدررسة ااألمريیكيیة ألبحاثث االترااثث على أأنن االقاعدةة االعسكريیة االرووسيیة هھھھي تقع بالفعل في ددااخل 

النظر االى حالة ااالهھھھمالل وو االتدهھھھورر في منطقة االمداافن حدوودد االمنطقة ااألثريیة لمديینة تدمر وو االلتي تم تعيیيینهھا من قبل االيیونسكو. وو ب
االشماليیة فانن ووجودد االقاعدةة في هھھھذاا االمكانن من شأنهھ تعريیض هھھھذهه االمنطقة االى مزيید من االدمارر وو االى تخريیب لن يیكونن باالمكانن 

ااصالحهھ ااوو ترميیمهھ في االمستقبل.  
ألفراادد االعسكريیيین وو االمدنيیيین االتدمريیيین االموعودديین اانن عمليیاتت نزعع وو تفكيیك ااأللغامم تعتبر ضروورريیة من أأجل ضمانن سالمة اا

اانن موضوعع االضرووررةة االعسكريیة, بالعوددةة االى مديینتهھم باالضافة االى االسيیاحح االلذيین سوفف يیزوورروونن االمديینة اابانن اانتهھاء ااألززمة االال 
بحسب االبرووتوكولل االثاني من نص ااالتفاقيیة, يیجب أأنن يیعالج من خاللل ااالحتماليین االتاليیيین:   

-أأووال" نعداامم ووجودد أأيیة خيیاررااتت أأخرىى قابلة للتحقيیق, أأثناء االفترةة االلتي تم فيیهھا ااالنتهھاكك.اا   
-ثانيیا" أأنهھ قد سبق للقاددةة االعسكريیيین تقيیيیم االوضع باالفاددةة من جميیع االمصاددرر االمتاحة أأثناء االفترةة االلتي تم فيیهھا هھھھذاا االنوعع من  

يیة  يینطبق في هھھھذهه االحالة.من هھھھذاا االمنظورر, ال يیبدوو أأنن منطق االضرووررةة االعسكرااالنتهھاكك.   
بجميیع ااألحوواالل, فمنن االمتأملل وو االمتووقع منن االقووااتت االررووسيیة أأنن تقوومم على ااتخاذذ ااجررااءااتت حمايیة فعالة منن أأجلل االحدد منن ااآلثارر 
 االسلبيیة االلتي سووفف يیوولددهه ووجوودد االقاعددةة االعسكرريیة االمؤؤقتة على االمحيیطط ااألثرريي, في حيینن وو منن خاللل ماسبقق, فاننا نفهھمم أأنن مدديینة

تددمرر ااألثرريیة هھھھي ااآلنن تعدد بمثابة هھھھددفف عسكرريي.  
االى تسعى أأنن االقوااتت االرووسيیة  فانهھ علىعمليیة إإززاالة ااأللغامم٬،  بما يیتعدىىاالعمليیاتت االعسكريیة في تدمر  في حالل ااستمراارر
٬، جرااءااتت ااالسترااتيیجيیة وواالتكتيیكيیةفي حالل أأنن ذذلك ال يیعرقل ااإل االعمليیاتت, موااقف االسيیاررااتت وومخيیمل اانشاء موقع بديیل

ااألفراادد االعسكريیيین للخطر. يیعرضضوواالعمليیاتيیة أأوو   
عالووةة على ذذلكك٬، يینبغي على ضباطط االشؤؤوونن االمددنيیة االعسكرريیة االررووسيیة٬، في حالل ووجووددهھھھمم٬، على أأنن يیكوونوواا في تووااصلل مع 

ال عنن تأميینن وومسؤؤوولي ووززااررةة االثقافة حوولل عمليیاتت االقاعددةة االحاليیة وواالمستقبليیة فض االمدديیرريیة االعامة لآلثارر وو االمتاحفف االسوورريیة 
.االررعايیة االمستمررةة لالوواابدد االثقافيیة االتارريیخيیة في االمووقع 	  
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االمصاددرر:  
 

االتقارريیر اااللكتروونيیة  
	  
BuzzFeed:	   
https://www.buzzfeed.com/danvergano/a-‐new-‐russian-‐military-‐base-‐is-‐threatening-‐
ancient-‐ruins-‐in 
 
Chron:	  	  
http://www.chron.com/news/world/article/Report-‐Russians-‐building-‐army-‐base-‐at-‐
Syria-‐s-‐7520802.php 
 
CNN:	  http://edition.cnn.com/2016/05/09/middleeast/russia-‐military-‐syria/index.html 
 
Die	  Welt:	  	  
http://www.welt.de/politik/ausland/article155470242/Russen-‐bauen-‐Militaerbasis-‐im-‐
antiken-‐Palmyra.html 
	  
EA	  Worldview:	  	  
http://eaworldview.com/2016/05/syria-‐feature-‐is-‐russia-‐building-‐a-‐military-‐base-‐near-‐
palmyra/ 
 
France	  24:	  http://www.france24.com/en/20160518-‐no-‐drop-‐russian-‐military-‐strength-‐
syria-‐us 
 
Free	  Beacon:	  	  
http://freebeacon.com/national-‐security/report-‐russia-‐built-‐military-‐base-‐in-‐syria-‐
palmyra/ 
 
IHS	  Jane’s:	  http://www.janes.com/article/60102/russia-‐sets-‐up-‐palmyra-‐base 
 
International	  Business	  Times	  UK:	  	  
http://www.ibtimes.co.uk/war-‐isis-‐row-‐rages-‐over-‐russian-‐military-‐base-‐ancient-‐syrian-‐
site-‐palmyra-‐1560925 
 
New	  York	  Times:	  	  
http://www.nytimes.com/2016/05/19/world/middleeast/palmyra-‐russia-‐ancient-‐
ruins.html 
 
Orient	  News:	  	  
http://www.orient-‐news.net/en/news_show/112388/0/Russia-‐constructs-‐army-‐base-‐in-‐
Palmyra 
 
Palmyra	  Coordination	  Committee:	   	   	   	   	    
https://www.facebook.com/revo.palmyra3/photos/a.433973920060886.1073741829.410
518082406470/502394679885476/?type=3&theater 
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Radio	  Free	  Europe:	  	  
http://www.rferl.org/content/russia-‐denies-‐building-‐military-‐base-‐ancient-‐palmyra-‐site-‐
syria/27741966.html 
 
RT:	  https://www.rt.com/news/343356-‐military-‐base-‐palmyra-‐ap/	   
 
TASS:	  http://tass.ru/en/defense/876327 
 
SANA:	  http://sana.sy/en/?p=77617 
 
The	  Syrian	  Observer:	  
http://www.syrianobserver.com/EN/News/31040/Russia_Denies_Reports_New_Military_
Base_Palmyra 
 
The	  Times:	  	  
http://www.thetimes.co.uk/edition/world/russia-‐builds-‐military-‐base-‐at-‐palmyra-‐ruins-‐
vj7sq89jp 
 
Washington	  Post:	  	  
https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2016/05/18/despite-‐supposed-‐
withdrawal-‐russia-‐building-‐up-‐new-‐base-‐in-‐syria-‐pentagon-‐says/ 
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تظظهھرر منططقة االمدداافنن االشماليیة بعيیدد اانهھززاامم عناصرر االددوولة ااالسالميیة منن  2016آآذذاارر  30صووررةة باألقمارر االصناعيیة بتارريیخ 

.عنن دديیجتالل جلووبب.االمدديینة 	  
 

 
تظظهھرر ووجوودد االقاعددةة االررووسيیة االجدديیددةة ددااخلل منططقة  2016نيیسانن  22جلووبب بتارريیخ  صووررةة منن ااألقمارر االصناعيیة عنن دديیجتالل

.االمدداافنن االشماليیة لمدديینة تددمرر ااألثرريیة  
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تظظهھرر فيیهھ االقاعددةة االعسكرريیة االررووسيیة ووسطط منططقة االمدداافنن االشماليیة حيیثث  2016أأيیارر  10صووررةة باألقمارر االصناعيیة بتارريیخ 

.ي ووسطط ما يیسمى مضمارر سباقق االهھجنن. االمصددرر عنن دديیجتالل جلووببيیظظهھرر أأيیضا" االمهھبطط االمخصصص للحووااماتت ف  
 

 
	22خاررططة عن تقريیر لليیونسكو, يیظهھر منطقة االمداافن االشماليیة ددااخل حرمم االموقع ااألثريي لمديینة تدمر وو مصرحح عنهھ بالرقم   

	أأيیارر  	;االمديیريیة االعامة لآلثارر وو االمتاحف  4,	  201628 	  

                                                
28	  http://whc.unesco.org/document/141067	  
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(AFP; May 7, 2016) لدديینن االمعني في االخلففاالقاعددةة االعسكرريیة االررووسيیة وو قلعة فخرر اا  

 

 
ددااخل االقاعد االعسكريیة االرووسيیة.  	االمضادد للطيیراانن  	Pantsir-‐S1صوررةة توضح تمركز قوااعد صواارريیخ من نوعع   

(AFP;	  May	  7,	  2016)  
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  .ناقالتت جندد مددررعة في ددااخلل االقاعددةة االررووسيیة

(AFP; May 7, 2016)  
 

 
  .لررووسيیةناقالتت جندد مددررعة في ددااخلل االقاعددةة اا

(AFP; May 7, 2016)  
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صوررةة تبيین تمركز ااألليیاتت االعسكريیة االرووسيیة محاططة بسورر شبك معدني, في حيین تظهھر مديینة تدمر االحديیثة في االخلف.   

(Vasily	  Maximov	  via	  Stampsy;	  Taken	  May	  4-‐5,	  2016,	  Uploaded	  May	  12,	  2016) 	  
 

 
آآليیاتت عسكريیة ددااخل مديینة تدمر ااآلثريیة  

	  (Vasily	  Maximov	  via	  Stampsy;	  Taken	  May	  4-‐5,	  2016,	  Uploaded	  May	  12,	  2016) 	  
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تمركز آآليیاتت عسكريیة متاخمة لقلعة فخر االديین االمعني االثاني (يیميین االصوررةة)  

	  (Vasily	  Maximov	  via	  Stampsy;	  Taken	  May	  4-‐5,	  2016,	  Uploaded	  May	  12,	  2016)  
 

 
تمركز آآليیاتت عسكريیة بجانب االقلعة   

(Vasily	  Maximov	  via	  Stampsy;	  Taken	  May	  4-‐5,	  2016,	  Uploaded	  May	  12,	  2016) 	  
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آآليیاتت عسكريیة بجانب معبد بل  

(Vasily	  Maximov	  via	  Stampsy;	  Taken	  May	  4-‐5,	  2016,	  Uploaded	  May	  12,	  2016)  
	  

 
جنودد ررووسس يیقفونن محاذذااةة شاررعع ااألعمدةة وو االمصلبة, في االمنطقة ااألثريیة  

	  (Vasily	  Maximov	  via	  Stampsy;	  Taken	  May	  4-‐5,	  2016,	  Uploaded	  May	  12,	  2016)  
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جنديي ررووسي ددااخل االحرمم ااألثريي لمديینة تدمر ااألثريیة  

	  (Vasily	  Maximov	  via	  Stampsy;	  Taken	  May	  4-‐5,	  2016,	  Uploaded	  May	  12,	  2016)  
 

 
ى االصوررةة) بجانب شاررعع ااألعمدةةصوررةة عامة لمديینة تدمر ااألثريیة يیظهھر فيیهھا باصص نقل كبيیر (يیميین وو أأعل 	  

	  (Vasily	  Maximov	  via	  Stampsy;	  Taken	  May	  4-‐5,	  2016,	  Uploaded	  May	  12,	  2016)	  
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جنديي ررووسي, رربما من قوااتت تفكيیك ااأللغامم, ددااخل االمديینة ااألثريیة يیحمل ما يیبدوو على أأنهھا عبوةة مفخخة. يیبدوو أأحد االمداافن االبرجيیة 

في خلفيیة وو منتصف االصوررةة  
	  (Vasily	  Maximov	  via	  Stampsy;	  Taken	  May	  4-‐5,	  2016,	  Uploaded	  May	  12,	  2016) 

 

 
صوررةة توضح ما يیبدوو على أأنهھ من فترةة بداايیة ااعمارر االقاعدةة االعسكريیة  

(AP	  Photo/Hassan	  Ammar;	  April	  14,	  2016)  
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آآليیاتت عسكريیة في تدمر  

	  (AP	  Photo/Hassan	  Ammar;	  April	  14,	  2016)  
 

 
يیيین حولهھم تبدوو آآليیاتت عسكريیة ررووسيیة مجموعة من االصحف  

(AP	  Photo/Hassan	  Ammar;	  April	  14,	  2016)  
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صوررةة تظهھر حاجز للقوااتت االرووسيیة قربب مبنى االقاعدةة  
	  (Aldin	  Abazović/Twitter;	  May	  19,	  2016)  

 


