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الثالاثء 4 نيسان 2017 

مقتل 16 من الكوادر الطبية 
وكوادر الدفاع املدين

19 حادثة اعتداء على مراكز حيوية طبية 
ومراكز للدفاع املدين يف آذار 2017
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حمتوايت التقرير: 
أواًل: املقدمة واملنهجية. 
اثنياً: ملخص تنفيذي.
اثلثاً: تفاصيل احلوادث.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: املقدمة واملنهجية:
تعتمد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان منهجية عالية يف التوثيق، عرب الرواايت املباشرة لناجني أو ألهايل الضحااي، إضافة 

إىل عمليات تدقيق وحتليل الصور والفيديوهات وبعض التسجيالت الطبية، وابلرغم من ذلك ال ندَّعي أننا قمنا بتوثيق 
احلاالت كافة، وذلك يف ظل احلظر واملالحقة من قبل قوات النظام السوري وبعض اجملموعات املسلحة األخرى.

لالطالع بشكل تفصيلي على منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توثيق الضحااي نرجو زايرة الرابط.
إنَّ قصف قوات النظام السوري بشكل مستمر ومنذ عام 2011 للمنشآت الطبية ومراكز الدفاع املدين، واستهداف 

أطراف النزاع املسلح وبشكل خاص قوات النظام السوري للكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين بعمليات القتل واالعتقال، 
يدلُّ على سياسة متعمَّدة هتدف إىل إيقاع املزيد من القتلى، وزايدة معاانة اجلرحى من املدنيني واملسلَّحني.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“إن هجمات القوات الروسية على املراكز الطبية ومراكز الدفاع املدين، وعلى الكوادر الطبية أيضاً وكوادر الدفاع 

املدين، يُعترب انتهاكاً صارخاً للقانون الدويل اإلنساين، ويرقى إىل جرمية حرب من خالل اهلجوم الفوضوي ويف كثري من 
األحيان املتعمد على األعيان املشمولة ابحلماية، لقد تسبب كل ذلك يف آالم مضاعفة للجرحى واملصابني، وهو أحد 
األسباب الرئيسة لتهجري الشعب السوري، عرب رسالة واضحة أنه التوجد منطقة آمنة، أو خط أمحر، مبا فيها املشايف، 

عليكم أن هتاجروا مجيعاً أو تـَْفَنوا”.

ماورد يف هذا التقرير مُيثل احلد األدىن الذي متكنا من توثيقه من حجم وخطورة االنتهاكات اليت حصلت، كما ال يشمل 
احلديُث األبعاَد االجتماعية واالقتصادية والنفسية.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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اثنياً: امللخص التنفيذي: 
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف آذار 2017، االنتهاكات الرئيسة التالية حبقِّ الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين 

واملنشآت العاملة فيها:
ألف: أعمال القتل:

وثقنا مقتل 16 شخصاً، بينهم سيدة )أنثى ابلغة(، من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين، توزعوا كالتايل: 
- قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: قتلت 11 شخصاً من 

الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين توزعوا إىل:
•  طبيب

• 5 مسعفني
• 1 من كوادر اهلالل األمحر
• 4 من كوادر الدفاع املدين

- القوات الروسية: قتلت اثنني من الكوادر الطبية، أحدمها سيدة، توزعوا إىل:
• ممرض

• صيدالنية

- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
• تنظيم داعش: قتل طبيباً وشخصاً من كوادر الدفاع املدين. 

- جهات أخرى: قتلت شخصاً من الكوادر الطبية.
تتوزع حصيلة ضحااي الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين على األطراف الفاعلة على النحو التايل:
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قوات النظام السوري القوات الروسية تنظيم داعش جهات أخرى

Chart Title

الكوادر الطبية كوادر الدفاع المدني
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ابء: استهداف املراكز احليوية الطبية ومراكز الدفاع املدين:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 19 حادثة اعتداء على مراكز حيوية طبية ومراكز للدفاع املدين وملنظمة اهلالل 

األمحر، توزعت على النحو التايل:
- قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 12 حادثة، توزعت على 

النحو التايل:
• 7 من املنشآت الطبية.

• 3 من سيارات اإلسعاف.
• 2 من مراكز الدفاع املدين.

- القوات الروسية: 7 حوادث، توزعت على النحو التايل:
• 6 من املنشآت الطبية

• 1 مركزاً ملنظمة اهلالل األمحر.
تتوزع حوادث االعتداء على املراكز احليوية الطبية ومراكز الدفاع املدين على األطراف الفاعلة على النحو التايل:

 

اثلثاً: تفاصيل احلوادث:
ألف: أعمال القتل:

أواًل: قوات النظام السوري:
حممد يوسف الزعيب، عضو قيادة اهلالل األمحر الفلسطيين - فرع سوراي وأحد الكوادر الطبية يف مشفى ايفا، من أبناء خميم 

الريموك جنوب مدينة دمشق، فلسطيين - سوري اجلنسية، اعتقلته قوات النظام السوري يف شباط 2017، وأفرجت عنه يوم 
األحد 5/ آذار/ 2017 من فرع فلسطني التابع لقوى األمن العسكري يف مدينة دمشق، تويف يوم األربعاء 8/ آذار/ 2017 

يف أحد مشايف مدينة دمشق بسبب تدهور وضعه الصحي إثر تعرضه للتعذيب وإمهال الرعاية الصحية يف أثناء احتجازه.
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قوات النظام السوري القوات الروسية

Chart Title

الكوادر الطبية منظمة الهالل األحمر كوادر الدفاع المدني

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeFo1bnlnWGFablU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUERfRVlWZkdwbVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRUdub28zNHhSY28/view
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عبد الرمحن نيسان امللقب “أبو أنس”، مسعف، من أبناء بلدة محورية شرق حمافظة ريف دمشق، يعمل مع منظومة 
اإلحياء الطبية، قُتل يوم األحد 19/ آذار/ 2017 جراء قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام السوري ابلصواريخ 

مكان عمله يف حي جوبر شرق مدينة دمشق.

إبراهيم دركزيل امللقب “أبو مصطفى”، مسعف، من أبناء حي جوبر شرق مدينة دمشق، يعمل مع منظومة اإلحياء 
الطبية، قُتل يوم األحد 19/ آذار/ 2017 جراء قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام السوري ابلصواريخ مكان 

عمله يف حي جوبر.

عبد القادر احلوري امللقب “أبو ماهر”، مسعف، من أبناء حي جوبر شرق مدينة دمشق، يعمل مع منظومة اإلحياء 
الطبية، قُتل يوم األحد 19/ آذار/ 2017 جراء قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام السوري ابلصواريخ مكان 

عمله يف حي جوبر.

حممود حممد تيناوي امللقب “أبو حممد”، مسعف، من أبناء حي جوبر شرق مدينة دمشق، يعمل مع منظومة اإلحياء 
الطبية، قُتل يوم األحد 19/ آذار/ 2017 جراء قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام السوري ابلصواريخ مكان 

عمله يف حي جوبر.

يزن حمي الدين امللقب “أبو جواد”، مسعف، من أبناء بلدة زملكا شرق حمافظة ريف دمشق، يعمل مع منظومة اإلحياء 
الطبية، قُتل يوم األحد 19/ آذار/ 2017 جراء قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام السوري ابلصواريخ مكان 

عمله يف حي جوبر شرق مدينة دمشق.

عبد هللا حســن الســرحان، مدير الدفاع املدين مبحافظة درعا، من أبناء خميم النازحني مبدينة 
درعــا، مــن مواليــد 1977، حاصــل علــى إجــازة يف علــم املواريــث، متــزوج ولديــه 4 أوالد، قُتــل 
يــوم اإلثنــني 20/ آذار/ 2017؛ جــراء انفجــار عبــوة انســفة زرعتهــا قــوات النظــام الســوري 
علــى طريــق غــرز – الصوامــع بريــف حمافظــة درعــا الشــرقي، حــني مــروره بســيارته علــى الطريــق.

عبد هللا السرحان

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFV0NiSVByWHg2NDg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFc0FSdXVPak5oeFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYVZtUHl3Z2hNUWc/view
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رايض عليوي، أحد عناصر مركز 114 التابع للدفاع املدين مبحافظة ريف دمشق، وهو 
من أبناء احملافظة ذاهتا، قُتل يوم الثالاثء 21/ آذار/ 2017؛ جراء قصف مدفعية اتبعة 

لقوات النظام السوري قذائف عدة على أطراف بلدة احملمدية يف الغوطة الشرقية شرق 
حمافظة ريف دمشق. 

علي أمحد الدرويش، طبيب جراحة عظمية، من أبناء مدينة كفر زيتا بريف حمافظة محاة 
الشمايل، مواليد 10/ نيسان/ 1977، يعمل يف مشفى اللطامنة اجلراحي، حاصل على 
إجازة يف الطب من جامعة حلب، متزوج ولديه 3 أطفال، قُتل يوم السبت 25/ آذار/ 

2017 جراء إلقاء الطريان املروحي التابع لقوات النظام السوري برمياًل متفجراً حمماًل بغاز 
سام على مشفى اللطامنة اجلراحي يف بلدة اللطامنة بريف حمافظة محاة الشمايل الغريب.

عالء منصور أرشيدات أاب زيد، عنصر إنقاذ يف املركز 14 التابع للدفاع املدين، من أبناء 
منطقة درعا البلد وسط مدينة درعا، متزوج ولديه طفل، قُتل يوم اإلثنني 27/ آذار/ 

2017 جراء قصف رامجة صواريخ النظام السوري صاروخ أرض – أرض على منطقة 
الشياح جنوب مدينة درعا، أثناء قيامه إبسعاف جرحى قصف سابق، ننّوه إىل أن عالء 

هو أحد أطفال مدينة درعا الذين اعتقلتهم قوات النظام السوري يف يوم األحد 27/ 
شباط/ 2011 -على خلفية العبارات اليت كتبوها على جدران املدارس يف مدينة درعا- 

وأفرجت عنه يف يوم األحد 20/ آذار/ 2011 بعد تعرضه للتعذيب واقتالع أظافره.

رايض عليوي

عالء أرشيدات أابزيد

علي أمحد الدرويش 

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdzJodW9xS3VoSFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYXQ3QlZ2THI4cWs/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFd3BMckRuT3ZDSDg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdmFubENjdEFEb0E/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNmRNTVRLQTlRak0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVDhFRkNKbm1FVFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeFRxR1puM2wzWDg/view
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مسري حممد أكرم الغوش، أحد عناصر مركز 103 التابع للدفاع املدين، من أبناء بلدة 
زملكا يف الغوطة الشرقية شرق حمافظة ريف دمشق، من مواليد 8/ كانون الثاين/ 1967، 
متزوج ولديه 4 أوالد، قُتل يوم اخلميس 30/ آذار/ 2017 متأثراً جبراحه اليت أصيب هبا 

جراء قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام السوري ابلصواريخ بلدة زملكا يوم 
األربعاء 29/ آذار/ 2017.

اثنياً: القوات الروسية:
عامر البيوش )القنرب(، ممرض، من أبناء مدينة كفر نبل بريف حمافظة إدلب اجلنويب، 

مواليد عام 1960، يعمل يف مشفى مدينة معرة النعمان الوطين، متزوج ولديه أوالد، قُتل 
يوم األحد 5/ آذار/ 2017 جراء قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً 

على منزله يف منطقة الوطا جنوب مدينة كفر نبل.

خدوج أمحد عبد الغفور، صيدالنية، من أبناء مدينة سرمدا بريف حمافظة إدلب الشمايل، متزوجة ولديها أوالد، قُتلت يوم 
اخلميس 16/ آذار/ 2017 جراء قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صواريخ عدة على منزهلا الواقع على الطريق 

الواصل إىل قرية اجلينة من بلدة إبني مسعان بريف حمافظة حلب الغريب.

اثلثًا: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش:

محدو حسن القبالوي، أحد عناصر الدفاع املدين، من أبناء مدينة الباب بريف حمافظة 
حلب الشرقي، مواليد عام 1987، َيشَغل رئيس زمرة يف مركز الدفاع املدين مبدينة الباب، 
متزوج، قُتل يوم السبت 11/ آذار/ 2017 جراء انفجار لغم أرضي زرعه تنظيم داعش 

يف مدينة الباب، قبل انسحابه منها.

مسري الغوش

عامر البيوش )القنرب(

محدو القبالوي

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRkRFeVRWRkpVS2c/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFY01SeXhYZlFaMmM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNFVFdk1mR2p3YWM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeFJzYUpQQnNjVnc/view
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حممد حاج قاسم، طبيب جراحة عامة، من أبناء بلدة مسكنة بريف حمافظة حلب 
الشرقي، مواليد عام 1958، حاصل على إجازة يف الطب من جامعة حلب، متزوج 

ولديه أوالد، قُتل يوم السبت 18/ آذار/ 2017 جراء انفجار لغم أرضي زرعه تنظيم 
داعش يف بلدة املنصورة بريف حمافظة الرقة الغريب عند مروره هبا خالل نزوحه من بلدة 
مسكنة ابجتاه املناطق اخلاضعة لسيطرة قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب 

االحتاد الدميقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين(.

رابعاً: جهات أخرى:
حممد غيث معتز شحادة، طالب يف كلية طب األسنان – السنة األوىل يف اجلامعة 

السورية اخلاصة، من أبناء مدينة دمشق، قُتل يوم األربعاء 15/ آذار/ 2017 جراء قيام 
انتحاري بتفجري نفسه بواسطة حزام انسف كان يرتديه داخل منتزه “أبو أمحد” يف منطقة 
الربوة مشال غرب مدينة دمشق، مل نتمكن من حتديد اجلهة املسؤولة عن التفجري حىت حلظة 

إعداد التقرير. 

ابء: استهداف املراكز احليوية الطبية ومراكز الدفاع املدين:
أواًل: قوات النظام السوري:

املراكز احليوية الطبية:
- املنشآت الطبية:

األربعاء 22/ شباط/ 2017 قصفت قوات النظام السوري عدة صواريخ من طراز فيل على النقطة الطبية الوحيدة يف حي 
تشرين مشال شرق مدينة دمشق؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء النقطة وإصابة مواد إكسائها وجتهيزاهتا أبضرار مادية كبرية 
وخروجها عن اخلدمة، يف يوم األربعاء 29/ آذار/ 2017 متكنا من التواصل مع انشطي املنطقة الذين أكدوا لنا احلادثة، 

خيضع حي تشرين لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

حممد حاج قاسم

حممد غيث شحادة 

https://www.youtube.com/watch?v=RK1ZR3hVtLU
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTXZfNEg4RHlKOVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFd01BT0hMVzhxVlU/view
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اإلثنني 6/ آذار/ 2017 شن طريان احللف السوري – الروسي )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة( اثبت اجلناح 
عدة غارات ابلصواريخ على مشفى كفر زيتا التخصصي الواقع غرب مدينة كفر زيتا بريف حمافظة محاة الشمايل؛ ما أدى 

إىل إصابة بناء املشفى وجتهيزاته أبضرار مادية متوسطة، ختضع املدينة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

الثالاثء 7/ آذار/ 2017 قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام السوري ابلصواريخ تالُه إلقاء طرياهنا املروحي براميل 
متفجرة عدة على مشفى كفر زيتا التخصصي الواقع غرب مدينة كفر زيتا بريف حمافظة محاة الشمايل؛ ما أدى إىل دمار 
كبري يف بناء املشفى وإصابة جتهيزاته أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة، نشري إىل أن املشفى ذاته قصف من طريان 

احللف السوري – الروسي )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة( اثبت اجلناح يف اليوم السابق، ختضع مدينة كفر زيتا لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة.

السبت 25/ آذار/ 2017 ألقى الطريان املروحي التابع لقوات النظام السوري برمياًل متفجراً حمماًل بغاز سام على مشفى 
اللطامنة اجلراحي يف بلدة اللطامنة بريف حمافظة محاة الشمايل؛ ما تسبب خبسائر بشرية، إضافة إىل إحداث فتحة يف 

سقف مدخل املشفى وإصابة بنائه وجتهيزاته أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة، ختضع البلدة لسيطرة فصائل املعارضة 
املسلحة.

السبت 25/ آذار/ 2017 قصف طريان احللف السوري - الروسي اثبت اجلناح )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة 
الفاعلة( صواريخ عدة على مبىن يضم نقطة طبية -تشغل النقطة الطبية هبو املبىن- يف مدينة حلفااي بريف حمافظة محاة 

الشمايل الغريب؛ ما أدى إىل دمار كبري يف الطابق العلوي من املبىن وإصابة النقطة الطبية أبضرار مادية كبرية، ختضع املدينة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

الثالاثء 28/ آذار/ 2017 قرابة الساعة 13:30 قصفت رامجة صواريخ اتبعة لقوات النظام السوري صاروخاً على نقطة 
طبية اتبعة الحتاد منظمات اإلغاثة والرعاية الطبية )UOSSM( يف بلدة كفر نبودة بريف حمافظة محاة الشمايل الغريب، ما 
أدى إىل إصابة بناء النقطة ومعداهتا ومواد إكسائها أبضرار مادية كبرية وخروجها عن اخلدمة. ختضع البلدة لسيطرة فصائل 

املعارضة املسلحة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZk5uOVVoQl9PelU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFV2c5di04SmRWMFE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZXV4RE9MM0tySlE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZk5uOVVoQl9PelU/view
https://www.youtube.com/watch?v=RpA07JqCrMY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RpA07JqCrMY&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbWpldlFBc2l3dTg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFR1VIejB4M2RlNE0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFR1VIejB4M2RlNE0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFb3hYNG0tUDhxYk0/view
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الثالاثء 28/ آذار/ 2017 قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام السوري صواريخ عدة قرب مبىن املستوصف 
–مالصق لفرن اخلبز اآليل- يف مدينة حلفااي بريف حمافظة محاة الشمايل الغريب؛ ما أدى إىل إصابة املبىن ومواد إكسائه 

أبضرار مادية متوسطة، ختضع املدينة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

- سيارات اإلسعاف:
األحد 19/ آذار/ 2017 قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام السوري صواريخ عدة قرب سياريت إسعاف 

اتبعتني للمكتب الطيب يف حي جوبر مشال شرق مدينة دمشق، ما تسبب خبسائر بشرية، إضافة إىل إصابة السيارتني أبضرار 
مادية كبرية وخروجهما عن اخلدمة، خيضع احلي لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

اإلثنني 20/ آذار/ 2017 قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام السوري صاروخاً قرب سيارة إسعاف اتبعة 
للمكتب الطيب يف حي جوبر مشال شرق مدينة دمشق، ما أدى إىل إصابة السيارة أبضرار مادية كبرية وخروجها عن اخلدمة، 

خيضع احلي لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

األضرار النامجة عن قصف رامجات صواريخ قوات النظام السوري النقطة الطبية يف بلدة 
كفر نبودة/ محاة يف 28/ 3/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUklBaEQ2bWlXMUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaVpPZkFOSkIzalk/view
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- مراكز الدفاع املدين:
اجلمعة 24/ آذار/ 2017 قرابة الساعة 10:30 ألقى الطريان املروحي التابع لقوات النظام السوري اسطواانت غاز عدة 

قرب مركز الدفاع املدين القدمي -يستخدم حالياً نقطة متقدمة للدفاع املدين- وسط مدينة جسر الشغور بريف حمافظة إدلب 
الغريب؛ ما أدى إىل إصابة بناء املركز أبضرار مادية بسيطة، ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة 

وتنظيم جبهة فتح الشام.

اجلمعة 24/ آذار/ 2017 قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام السوري صاروخني قرب سيارة إسعاف اتبعة 
للدفاع املدين يف مدينة الرسنت بريف حمافظة محص الشمايل؛ ما أدى إىل إصابة حمّرك السيارة أبضرار مادية متوسطة وهتشم 

زجاج النافذة األمامية، ختضع املدينة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

اثنياً: القوات الروسية:
املراكز احليوية الطبية:

- املنشآت الطبية:
اخلميس 9/ آذار/ 2017 قرابة الساعة 11:10 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً قرب مشفى اجلامعة 

السورية غرب قرية الدير الشرقي بريف حمافظة إدلب الشرقي؛ ما أدى إىل إصابة املشفى أبضرار مادية متوسطة، ننوه إىل 
أّن املشفى خارج عن اخلدمة نتيجة قصفه من قبل طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي يوم اإلثنني 27/ شباط/ 2017، 

ختضع قرية الدير الشرقي لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

األضرار النامجة عن قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام السوري سيارة 
إسعاف اتبعة للدفاع املدين يف مدينة الرسنت/ محص 24/ 3/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSnIzWll2dlRMVVU/view
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الثالاثء 21/ آذار/ 2017 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً قرب مشفى الزراعة غرب مدينة إدلب، 
سقط الصاروخ على بعد حنو 50م من املشفى؛ دون تسجيل أية أضرار مادية يف بنائه، ختضع مدينة إدلب لسيطرة مشرتكة 

بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

الثالاثء 21/ آذار/ 2017 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً قرب مشفى منظومة شام اإلنسانية غرب 
مدينة كفر نبل- على الطريق املؤدي إىل قرية حزارين- بريف حمافظة إدلب اجلنويب، سقط الصاروخ على بعد حنو 50م من 

املشفى؛ دون تسجيل أية أضرار يف بنائه، ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

اجلمعة 24/ آذار/ 2017 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي 4 صواريخ من طراز “C8” قرب مشفى شام 
اجلراحي يف قرية حاس بريف حمافظة إدلب اجلنويب؛ دون تسجيل أية أضرار مادية يف بناء املشفى، ختضع القرية لسيطرة 

مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

ظهر السبت 25/ آذار/ 2017 شن طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي 3 غارات متتالية ابلصواريخ قرب مشفى كفر 
نبل اجلراحي )مشفى األورينت سابقاً( الواقع مشال مدينة كفر نبل بريف حمافظة إدلب اجلنويب؛ ما أدى إىل إصابة خزان 

الوقود واملولدة اخلاصني ابملشفى أبضرار مادية متوسطة، ونتيجة القصف املكثف أعلن املشفى خروجه عن اخلدمة، ختضع 
املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

احرتاق غرفة خزان الوقود واملولدة جراء قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي 
مشفى كفر نبل اجلراحي يف مدينة كفرنبل/ إدلب 25/ 3/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMGpJMjJ0YUpjQWs/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMGpJMjJ0YUpjQWs/view
https://www.youtube.com/watch?v=cFOt65_3rdI&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYjBqdzZ5bWxpNjA/view
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ظهر األربعاء 29/ آذار/ 2017 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ املركز الصحي يف قرية املهدوم 
بريف حمافظة حلب الشرقي؛ ما أدى إىل دمار كبري يف بناء املركز وخروجه عن اخلدمة، ختضع القرية لسيطرة تنظيم داعش.

الشارات اإلنسانية اخلاصة:
- منظمة اهلالل األمحر:

األربعاء 22/ آذار/ 2017 قرابة الساعة 19:50 استخدم طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي أسلحة حارقة قرب فرع 
اهلالل األمحر السوري -على بعد قرابة 50م من الفرع- يف احلي الغريب من مدينة أرحيا بريف حمافظة إدلب اجلنويب؛ ما 

أدى إىل اندالع حرائق يف املنطقة ومل نسجل أية أضرار مادية يف بناء الفرع، ختضع مدينة أرحيا لسيطرة مشرتكة بني فصائل 
املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

1. إن احلوادث الواردة يف هذا التقرير مُتثِّل بشكل ال يقبل التشكيك خرقاً لقرار جملس األمن رقم 2139 وقرار جملس 
األمن رقم 2254 القاضيان بوقف اهلجمات العشوائية، وانتهاكاً عرب جرمية القتل العمد للمادة الثامنة من قانون روما 

األساسي، ما ُيشكل جرائم حرب.
2. نؤكد على أن معظم حوادث القصف الواردة يف التقرير قد استهدفت أفراداً مدنيني عزل، وابلتايل فإن القوات السورية 

انتهكت أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان الذي حيمي احلق يف احلياة. إضافة إىل أهنا ارتكبت يف ظل نزاع مسلح غري 
دويل فهي ترقى إىل جرمية حرب، وقد توفرت فيها األركان كافة. 

كما مارست القوات الروسية، وتنظيم داعش وجهات أخرى )تشمل جهات مل نتمكن من حتديدها إضافة إىل القوات 
الرتكية واللبنانية واألردنية( أفعااًل ترقى ألن تكون جرائم حرب عرب عمليات القتل خارج نطاق القانون أو استهداف املراكز 

احليوية املدنية. 
3. إن اهلجمات الواردة يف التقرير تعترب مبثابة انتهاك للقانون اإلنساين الدويل العريف، ذلك أن القذائف قد أُطلقت على 

مناطق مأهولة ابلسكان ومل توجَّه إىل هدف عسكري حُمدد.
4. إن عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية يف حدوث خسائر طالت أرواح املدنيني أو إحلاق إصاابت هبم أو يف 

إحلاق الضرر الكبري ابألعيان املدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً حتمل على االعتقاد أبن الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن 
ابلفائدة العسكرية املرجوة.
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التوصيات:
إىل جملس األمن:

•يتوجب على جملس األمن اختاذ إجراءات إضافية بعد مرور أكثر من عامني على القرار رقم 2139 وال يوجد التزامات 
بوقف عمليات القصف العشوائي، وجيب أن تلتزم هبا مجيع أطراف النزاع، إىل جانب االلتزام بقواعد القانون الدويل 

اإلنساين.
• جيب إحالة امللف السوري إىل احملكمة اجلنائية الدولية وحماسبة مجيع املتورطني، مبا فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه 

ابرتكاب جرائم حرب.
• إحالل األمن والسالم وتطبيق مبدأ مسؤولية محاية املدنيني، حلفظ أرواح السوريني وتراثهم وفنوهنم من الدمار والنهب 

والتخريب. 
• توسيع العقوابت لتشمل النظامني الروسي اإليراين املتورَطني بشكل مباشر يف ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية 

ضد الشعب السوري.

إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظلِّ انقسام جملس األمن وشلله الكامل، يتوجب التحرك على املستوى الوطين واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشعب 

السوري، ويتجلى ذلك يف محايته من عمليات القتل اليومي ورفع احلصار، وزايدة جرعات الدعم املقدمة على الصعيد 
اإلغاثي. والسعي إىل ممارسة الوالية القضائية العاملية بشأن هذه اجلرائم أمام احملاكم الوطنية، يف حماكمات عادلة جلميع 

األشخاص املتورطني.
• دعت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مراراً وتكراراً يف عشرات الدراسات والتقارير وابعتبارها عضو يف التحالف الدويل، 

إىل تطبيق مبدأ مسؤولية احلماية )ICRtoP(، وقد مت استنفاذ اخلطوات السياسية عرب اتفاقية اجلامعة العربية مث خطة 
 ،)R2P( السيد كويف عنان، وابلتايل البُدَّ بعد تلك الفرتة من اللجوء إىل الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية احلماية

الذي أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة، ومازال جملس األمن يُعرقل محاية املدنيني يف سوراي.

• جتديد الضغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.
• السعي من أجل إحقاق العدالة واحملاسبة يف سوراي عرب اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملس حقوق اإلنسان، واستخدام 

مبدأ الوالية القضائية العاملية.
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إىل املنظمات الطبية حول العامل:             
هناك عجز كبري يف الكوادر الطبية يف سوراي بسبب عمليات القتل املستمرة، جيب على األطباء السوريني أواًل تعويض 

النقص احلاد احلاصل داخل سوراي، كما جيب على املنظمات العاملية إرسال متطوعني للعمل يف املناطق الغري خطرة حيث 
يتم إسعاف املرضى إليها، وقد سجلنا وفاة كثري من املرضى بسبب العجز يف الكوادر الطبية.

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