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تأسست نهاية حزيران  ،2011غير حكومية،
الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
ً
ً
أساسيا
مصدرا
ُمستقلة ،اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

احملتوى:
أوالً :مقدمة ومنهجية.
اثنياً :ملخص أاير.
اثلثاً :ملخص تنفيذي.
رابعاً :تفاصيل أبرز احلوادث يف أاير.
 - 1املراكز احليوية الدينية.
 - 2املراكز احليوية الرتبوية.
 - 3املراكز احليوية الطبية.
 - 4الشارات اإلنسانية اخلاصة.
 - 5البىن التحتية.
 - 6خميمات الالجئني.
خامساً :االستنتاجات والتوصيات.
أوالً :مقدمة ومنهجية:

عرفــت املــادة  52مــن الربتوكــول اإلضــايف األول امللحــق ابتفاقيــات جنيــف األعيــان املدنيَّــة“ :كافــة األعيــان الــي ليســت أهدافـاً
َّ
عســكرية ،واليت ال تســاهم بشــكل فعال يف األعمال العســكرية ســواء بطبيعتها أو موقعها أو الغاية منها أو اســتخدامها،
كمــا حيظــر توجيــه اهلجمــات إال علــى األهــداف العســكرية الــي ينتــج عــن تدمريهــا الكلــي أو اجلزئــي أو االســتيالء عليهــا
ميِّــزة عســكرية أكيــدة”.

وتشــمل هــذه األعيــان املنشــآت الطبيَّــة والتعليميــة ،والبــى التحتيــة ،واملنشــآت الدينيــة ،وغريهــا مــن املنشــآت الــي تســتخدم

ألغ ـراض مدنيَّــة.
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تفوقــت قـوات النظــام الســوري ومــن مثَّ قـوات احللــف الســوري الروســي علــى بقيــة األطـراف يف اســتهدافها
منــذ آذارَّ 2011 /

املراكــز احليويـَّـة املدنيَّــة ،خاصــة يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة ،وبشــكل أقــل يف املناطــق اخلاضعــة
تعمـ َـد تدمريهــا وختريبهــا ،كمــا
لســيطرة تنظيــم داعــش ،وقــد سـ َّ
ض آالف املراكــز احليويـَّـة هلجمــات ُمتكـ ِّـررة؛ مــا يُثبــت ُّ
ـجلنا تعـ ُّـر َ

رصــدان مئــات اجملــازر الــي خلَّفتهــا اهلجمــات علــى هــذه األعيــان.
ـكل أتكيــد فقــد ارتكبــت بقيــة األطـراف انتهــاكات مماثلــة ولكــن بنســب متفاوتــة ومل تصــل إىل مســتوى اجلرائــم الــي ارتكبتهــا
وبـ ِّ
قـوات احللــف الســوري الروســي اإليـراين.

ـتهدف األعيــان املدنيَّــة ،وعمليــات ســرقة وهنــب ،إضافــة إىل
ـمل االعتــداءات الــي رصدانهــا عمليــات قصــف ُم َّ
تعمــد اسـ َ
وتشـ ُ

الرغــم مــن عــدم وجــود ضــرورة
االعتــداءات الــي تشــمل تعطيــل هــذه األعيــان وإخراجهــا عــن دورهــا يف خدمــة املدنيــن علــى ّ
عســكرية ُملِّحــة أو اســتخدامها لغايــة قتاليــة مــن قبــل أحــد األط ـراف مــا يُبيــح اســتهدافها مــن قبــل أط ـراف النِّ ـزاع األخــرى.

ِ
الصـراع واســتمرار تعـُّـرض تلــك املراكــز إىل اعتــداءات ،إضافــة إىل التَّغـرات الدميغرافيــة املســتمرة ،احلاجــة
ظهــرت نتيجــة طــول زمــن ّ

حتولــت العديــد مــن املــدارس إىل مراكــز إي ـواء للنَّازحــن) كمــا الحظنــا
إىل تبديــل وظيفــة بعــض املنشــآت (علــى ســبيل املثــال َّ
ُّ
مؤمنــة
لتعرضهــا للقصــف ،كمــا متَّ نقـ ُـل بعضهــا إىل مواقــع َّ
تنقــل بعــض املنشــآت بــن عــدة أبنيــة ومناطــق بشــكل ُمســتمر تفــادايً ُّ

كاملغــارات والكهــوف.

خصصــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تقريـراً شــهرايً دورايً لرصــد حـوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويـَّـة املدنيَّــة ،كمــا أهنــا
َّ
دمرهتــا أطـراف النِّـزاع.
موســعة عــن املراكــز احليويـَّـة الــي َّ
أصــدرت عــدَّة تقاريــر وأحبــاث َّ
منهجية:
يرصــد التَّقريــر حصيلــة حـوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويـَّـة املدنيَّــة الــي متكنَّــا مــن توثيقهــا يف أاير ،ابســتثناء حـوادث االعتــداء

مفصــل هلــا.
علــى املراكــز احليويـَّـة الطبيَّــة ومراكــز الدفــاع املــدين والشــارات اإلنســانية اخلاصــة ،الــي متَّ ختصيــص تقريــر شــهري َّ

الرصــد واملتابعــة اليوميــة الــي يقــوم هبــا فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بشــكل
ـتند التقريــر أوالً علــى عمليــات التَّوثيــق و َّ
اسـ َ

ـن حتدَّثنــا معهــم عــر اهلاتــف أو عــر وســائل
روتيــي مســتمر ،واثنيـاً علــى رواايت لناجــن وشــهود عيــان ونشــطاء إعالميــن حمليـ َ

التواصــل االجتماعــي ،كمــا قُمنــا بتحليــل عــدد كبــر مــن املقاطــع املصـ َّـورة والصــور الــي نُشــرت عــر اإلنرتنــت ،أو الــي أرســلها لنــا

نشــطاء حمليــون عــر الربيــد اإللكــروين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التَّواصــل االجتماعــي ،وقــد أظهــرت مقاطــع مصـ َّـورة
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بثَّهــا نشــطاء حمليــون دمــاراً واســعاً يف مراكــز حيويــة مدنيَّــة .وحنتفــظ بنسـ ٍـخ مــن مجيــع املقاطــع املصـ ّـورة والصــور املذكــورة يف هــذا
التَّقريــر ضمـ َـن قاعــدة بيــاانت إلكرتونيــة سـرية ،ونسـ ٍـخ احتياطيــة علــى أقـر ٍ
اص صلبــة ،وملزيــد مــن التَّفاصيــل نرجــو االطــاع علــى

املنهجيــة املتَّبعــة مــن قبــل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف تصنيــف املراكــز احليويــة املدنيَّــة.

يوثـِّـق التّقريــر أيضـاً عــدة حـوادث اعتــداء جـراء تفجـرات مل َّ
نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت هبــا بدقــة؛ نظـراً لصعوبــة حتديــد

مرتكــي التفجـرات.

حيتــوي هــذا التقريــر علــى روايتــن حصلنــا عليهمــا عــر حديــث مباشــر مــع الشــهود ،وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة ،وقــد
شــرحنا للشــهود اهلــدف مــن املقابــات ،وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــي يُق ِّدموهنــا يف هــذا التَّقريــر دو َن
أن نُقـ ِّدم أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز ،كمــا حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيبهــم معــاانة ُّ
ـح
تذكــر االنتهــاك ،ومتَّ منـ ُ
ضمـ ٍ
ـان بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار.
معظــم اهلجمــات الــي وثَّقناهــا أثبتــت التَّحقيقــات فيهــا َّ
أن املناطــق املســتهدفة كانــت عبــارة عــن مناطــق مدنيــة ال يوجــد فيهــا أيــة
مراكــز عســكرية أو خمــازن أســلحة يف أثنــاء اهلجــوم أو حــى قبلــه .ومل تـر ِاع الق ـوات املعتديــة مبــدأ التَّناســب يف اســتخدام القــوة،
وشـ َّـكلت ابلتــايل كثــر مــن اهلجمــات جرائــم حــرب ،كمــا أننــا مل نرصــد توجيــهَ أي حتذيــر للمدنيــن قبيــل اهلجــوم كمــا يشــرط
القانــون الــدويل اإلنســاين.

ورد ســابقاً مــن حتــدايت ،فكثــر مــن احلـوادث يتغـ َّـر توصيفهــا
يتفــاوت كـ ُّـم ونوعيــة األدلــة بــن حادثــة وأخــرى ،ونظـراً لكثــرة مــا َ

القانــوين؛ نظـراً حلصولنــا علــى أدلــة أو قرائــن جديــدة مل تكــن حبوزتنــا عندمــا قمنــا بنشــرها يف التَّقريــر ،حيــث نقــوم إبضافــة تلــك

األدلــة والقرائــن إىل أرشــيف قاعــدة البيــاانت ،ومــن انحيــة أخــرى ،فكثــر مــن احلـوادث قــد ال يكــون فيهــا انتهــاك للقانــون الــدويل
تضمنــت أضـراراً جانبيــة ،فنحــن نقــوم بتســجيلها وأرشــفتها مــن أجــل معرفــة مــا حــدث اترخييـاً ،وحفاظـاً عليهــا
اإلنســاين ،لكنَّهــا َّ
ـجل وطــي ،لكننــا ال نص ُفهــا َّ
كسـ ٍ
أبنــا ترقــى إىل جرائــم.
ورد يف هــذا التقريــر ُيثِّــل احلـ َّـد األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل ،كمــا ال يشــمل
مــا َ
ـاد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.
احلديـ ُ
ـث األبعـ َ
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اثنياً :ملخص أاير:

ـهد هــذا الشــهر عــدة اتفاقــات أفضــت إىل
سـ َّ
ـجلنا يف أاير اخنفاضـاً كبـراً يف حصيلــة املراكــز احليويــة املعتــدى عليهــا ،حيــث شـ َ

ســيطرة قـوات النظــام الســوري بدعــم مــن حليفتــه روســيا علــى منطقــة جنــوب العاصمــة دمشــق بشــكل كامــل وعلــى مناطــق يف
ريف محص الشــمايل ،وهتجري أهلها قسـراً إىل الشــمال الســوري ،أعقب هذه االتفاقات هدوء ملموس يف معدل قصف قوات

احللــف الســوري الروســي علــى معظــم املناطــق.

كمــا الحظنــا يف هــذا الشــهر ارتفاع ـاً ملحوظ ـاً مــن حيــث ح ـوادث التفج ـرات يف معظــم املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة ق ـوات
النظام الســوري ،أســفر بعضها عن أضرار يف مراكز حيويَّة مدنيَّة وكان معظمها يف حمافظة إدلب .كان حملافظة إدلب النصيب
األكــر يف هــذا الشــهر مــن حـوادث االعتــداء ،الــي بلغــت  % 81مــن احلصيلــة اإلمجاليــة للحـوادث.

اثلثاً :امللخص التنفيذي:

ألف :حصيلة حوادث االعتداء على املراكز احليويَّة املدنيَّة منذ بداية عام :2018
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ مطلــع عــام  2018حــى حزيـران مــن العــام ذاتــه  415حادثــة اعتــداء علــى مراكــز
توزعــت شــهرايً علــى النحــو التــايل:
حيويـَّـة مدنيَّــة علــى يــد األطـراف الرئيســة الفاعلــة يف ســورايَّ .

4

www.sn4hr.org

info@sn4hr.org

snhr

ابء :حصيلة أبرز حوادث االعتداء على املراكز احليويَّة املدنيَّة يف أاير:

ـجلنا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن  21حادثــة اعتــداء علــى
عــر عمليــات التَّوثيــق واملتابعــة اليوميــة سـ َّ

توزعــت حســب اجلهــة الفاعلــة علــى النحــو التــايل:
مراكــز حيَّويــة مدنيَّــة ،يف أاير َّ .2018

ألف :قوات النظام السوري (اجليش ،األمن ،امليليشيات احمللية ،امليليشيات الشيعية األجنبية)3 :
ابء :القوات الروسية6 :
اتء :جهات أخرى12 :
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ـب األطـراف الرئيســة الفاعلــة علــى
َّ
توزعــت حصيلــة حـوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويـَّـة املدنيَّــة يف أاير علــى احملافظــات ،حسـ َ
النحــو التــايل:

 -أبرز املراكز احليويَّة ال ُـمـعتدى عليها يف أاير :2018

توزَّعت حصيلة حوادث االعتداء على املراكز احليويَّة املدنيَّة على النحو التايل:

 7مــن البــى التحتيــة 6 ،مــن املراكــز احليويــة الدينيــة 1 ،مــن املراكــز احليويــة الطبيــة 4 ،مــن املراكــز احليويــة الرتبويــة 2 ،مــن خميمــات

الالجئني 1 ،من الشارات اإلنسانية اخلاصة.
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ُّ
ى
َّ
المدنية حسب الجهة الفاعلة يف أيار 2018
توزع حوادث االعتداء عىل المراكز الحيوية
الجهة الفاعلة

قوات النظام
السوري

القوات
الروسية

جهات أخرى

المركز ُ
المـعتدى عليه
المراكز الحيوية الدينية
المساجد
المراكز الحيوية ر
التبوية

1

2

المدارس

1

2

3

1

الجامعات
المراكز الحيوية الطبية

1

المنشآت الطبية
الشارات اإلنسانية الخاصة

1

منظمة الهالل األحمر
ى
البن التحتية
ى
المدن
مراكز الدفاع
ي

1

المقرات الخدمية الرسمية

4
1

المنشآت الصناعية

1

المقرات والمنظمات الدولية
ى
الالجئي
مخيمات
ى
الالجئي
مخيمات

2
3

المجموع:

12
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رابعاً :تفاصيل أبرز احلوادث يف أاير:

نســتعرض تفاصيــل أبــرز ح ـوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويـَّـة املدنيَّــة ،وحنتفــظ بتفاصيــل احل ـوادث كاملــة يف قاعــدة بيــاانت
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان:

ألف :قوات النظام السوري (اجليش ،األمن ،امليليشيات احمللية ،امليليشيات الشيعية األجنبية):

املراكز احليوية الرتبوية:
 -املدارس:

اجلمعــة  /4أاير 2018 /قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقـوات النظــام الســوري قذيفــة علــى مدرســة كفــر محــرة االبتدائيــة يف قريــة كفــر
محــرة بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة وأاثثهــا أبض ـرار ماديــة متوســطة ،ختضــع القريــة لســيطرة
فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
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تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الناشــط اإلعالمــي حممــد األاتســي 1الــذي كان يف منزلــه وســط القريــة علــى بعــد
قرابــة 500م عــن املدرســة حــن قصفــت مدفعيــة النظــام الســوري موقعهــا خبمــس قذائــف “توجهــت إىل املدرســة فــوراً لتغطيــة

الســقف ،وأضـراراً يف أاثث الفصــل ،كمــا
احلــدث ،لقــد أصابــت قذيفــة واحــدة املدرســة بشــكل مباشــر وأحدثــت ثقبـاً يف َّ
حتطَّــم زجــاج املدرســة” َّ
أكــد حممــد أنــه ال يوجــد أي تواجــد عســكري يف املوقــع املســتهدف ومل تقــع إصــاابت ج ـراء القصــف

بســبب توقــف الــدوام يــوم اجلمعــة وخلــو املدرســة مــن الطــاب.
البىن التحتية:
 املنشآت الصناعية:األربعــاء  /16أاير 2018 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح ( )Su-22اتبــع لقـوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى املنطقــة
الصناعيــة مشــال شــرق مدينــة جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا تســبب خبســائر بشـرية ،إضافــة إىل دمــار جزئــي يف
عــدد مــن احملــات الصناعيــة ،وإصابــة مرافــق املنطقــة أبض ـرار ماديــة متوســطة .ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــن هيئــة حتريــر
الشــام واحلــزب اإلســامي الرتكســتاين وقــت احلادثــة.

دمــار إثــر قصــف قـوات النظــام الســوري املنطقــة الصناعيــة مشــال شــرق مدينــة جســر الشــغور /إدلــب
يف 2018 /5 /16

 1عرب تطبيق واتساب  /5حزيران2018 /
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ابء :القوات الروسية:

املراكز احليوية الدينية:
 املساجد:األحــد  /6أاير 2018 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة قــرب مســجد محــزة بــن عبــد املطلــب وســط
مدينــة جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد وأاثثــه أبضـرار ماديــة متوســطة .ختضــع املدينــة
لســيطرة مشــركة بني هيئة حترير الشــام واحلزب اإلســامي الرتكســتاين وقت احلادثة.

أض ـرار إثــر قصــف ط ـران حــريب نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ مســجد احلمــزة وســط مدينــة جســر
الشــغور /إدلــب يف 2018 /5 /6

املراكز احليوية الرتبوية:
 املدارس:األحــد  /6أاير 2018 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة
قــرب مدرســة رابعــة العدويــة وســط مدينــة جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛
مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف ســور املدرســة ،وإصابــة بنائهــا وأاثثهــا أبض ـرار ماديــة
متوســطة .ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــن هيئــة حتريــر الشــام واحلــزب اإلســامي
الرتكســتاين وقــت احلادثــة.
دمــار إثــر قصــف ط ـران حــريب نعتقــد أنــه روســي
ابلصواريــخ قــرب مدرســة رابعــة العدويــة وســط مدينــة
جســر الشــغور /إدلــب يف 2018 /5 /6
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خميمات الالجئني:
األربعــاء  /9أاير 2018 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخـاً قــرب خميــم الوليــد للنازحــن مشــال غــرب قريــة
معــر زيتــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة عــدد مــن اخليــم أبض ـرار ماديــة كبــرة ،نُشــر إىل َّ
أن املخيــم أُصيــب

أبض ـرار ج ـراء قصفــه مــن الط ـران ذاتــه ابلصواريــخ يــوم اجلمعــة  /4أاير .2018 /ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة

املســلحة وقــت احلادثــة.
اتء :جهات أخرى:

املراكز احليوية الدينية:
 -املساجد:

الســبت  /12أاير 2018 /انفجــرت ســيارة مفخخــة قــرب مســجد عمــر بــن عبــد العزيــز الواقــع قــرب القصــر العــديل وســط
مدينــة إدلــب؛ مــا تسـبَّب مبجــزرة ،إضافــة إىل إصابــة بنــاء املســجد وأاثثــه أبضـرار ماديــة متوســطة ،مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة

الــي قامــت ابلتفجــر حــى حلظــة إعــداد التقريــر ،نظـراً للصعوبــة البالغــة يف حتديــد مرتكــي التفجـرات .ختضــع املدينــة لســيطرة هيئــة
حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

الســبت  /26أاير 2018 /انفجــرت ســيارة مفخخــة أمــام مســجد الس ـرااي وســط مدينــة جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب
الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد ،وإصابــة أاثثــه أبضـرار ماديــة كبــرة ،مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت
ابلتفجــر حــى حلظــة إعــداد التقريــر ،نظ ـراً للصعوبــة البالغــة يف حتديــد مرتكــي التفج ـرات .ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــن
هيئــة حتريــر الشــام واحلــزب اإلســامي الرتكســتاين وقــت احلادثــة.
املراكز احليوية الرتبوية:
 اجلامعات:الثــااثء  /29أاير 2018 /انفجــرت ســيارة مفخخــة قــرب جامعــة حلــب “احلــرة” يف مدينــة الــداان بريــف حمافظــة إدلــب
الشــمايل؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء اجلامعــة ومـواد إكســائه أبضـرار ماديــة متوســطة ،ننـ ِّـوه إىل َّ
أن انفجــار الســيارة املفخخــة وقــع

أمــام مدرســة الصناعــة –اجملــاورة ملقــر جامعــة حلــب “احلــرة” -الــي تتخذهــا هيئــة حتريــر الشــام مقـراً عســكرايً هلــا ،مل نتمكــن مــن

حتديــد اجلهــة الــي قامــت ابلتفجــر حــى حلظــة إعــداد التقريــر؛ نظـراً للصعوبــة البالغــة يف حتديــد مرتكــي التفجـرات ،ختضــع مدينــة

الــداان لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
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تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الناشــط اإلعالمــي عــدانن فيصــل اإلمــام 2الــذي غطــى حـوادث االنفجــارات الــي
وقعــت يف مدينــة الــداان يف ذلــك اليــوم“ :مسعــت دوي انفجــار قــوي عممــت القبضــات بعــده َّ
أن عبــوة انســفة انفجــرت يف

ســيارة يف احلــي الشــمايل أمــام مقــر هليئــة حتريــر الشــام يف مدرســة الصناعــة وهنــاك يف املوقــع ذاتــه مقــر جامعــة حلــب احلــرة،
مث انفجــرت عبــوة داخــل ســيارة عســكرية يف املوقــع ذاتــه ،أصيــب إثرهــا عنصــر واحــد مــن عناصــر اهليئــة” أضــاف عــدانن

أنــه بعــد انتهائــه مــن تغطيــة احلــدث يف املوقعــن عــاد إىل منزلــه“ :بعــد عشــر دقائــق مــن دخــويل إىل املنــزل مسعنــا دوي انفجــار
قــوي مــن جهــة احلــي الشــرقي يف املدينــة ،علمــت الحقـاً أنــه جانــب املقــرة ويف حميــط مســجد التوبــة ،ويف أثنــاء تغطيتنــا

للموقــع وقيــام الدفــاع املــدين إبطفــاء احلريــق انفجــرت عبــوة رابعــة يف موقــع قريــب مــن مــكان الســيارة الــي يعمــل الدفــاع
املــدين علــى إطفائهــا؛ مــا أدى إىل إصابــة ثالثــة عناصــر مــن الدفــاع املــدين جبــروح متوســطة”.
البىن التحتية:
 املقرات اخلدمية الرمسية:الســبت  /12أاير 2018 /انفجــرت ســيارة مفخخــة أمــام القصــر العــديل -يضــم وزارة العــدل واالقتصــاد التابعــن حلكومــة
اإلنقــاذ -وســط مدينــة إدلــب؛ مــا تســبب مبجــزرة ،إضافــة إىل دمــار جزئــي يف املبــى ،وخروجــه عــن اخلدمــة ،مل نتمكــن مــن حتديــد
اجلهــة الــي قامــت ابلتفجــر حــى حلظــة إعــداد التقريــر؛ نظـراً للصعوبــة البالغــة يف حتديــد مرتكــي التفجـرات ،ختضــع املدينــة لســيطرة
هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

خامساً :االستنتاجات والتوصيات:
قوات النظام السوري والقوات الروسية:

• خرقــت ق ـوات احللــف الســوري الروســي اإلي ـراين بشــكل ال يقبــل التَّشــكيك ق ـر َاري جملــس األمــن رقــم  2139و2254

القاضيَــن بوقــف اهلجمــات العش ـوائية.
أن القصــف ال ـوارد يف التَّقريــر قــد اســتهدف أعيــاانً مدنيَّــة ،وابلتَّــايل فـ َّ
• نؤكــد علــى َّ
ـإن ق ـوات احللــف الســوري الروســي اإلي ـراين
األول امللحــق ابتفاقيــات جنيــف.
انتهكــت امل ـواد  56 ،55 ،54 ،53 ،52مــن الربتوكــول اإلضــايف َّ
• َّ
إن اهلجمــات الـواردة يف التَّقريــر ،الــي قامــت هبــا قـوات احللــف الســوري الروســي اإليـراين تُعتــر مبثابــة انتهــاك لقواعــد القانــون
اإلنســاين الــدويل العــريف (القواعــد مــن  7إىل .)10

 2عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك  /5حزيران2018 /
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• بعض عمليات القصف ،قد تسببت بصورة عرضية يف حدوث خسائر طالت أرواح املدنيني أو إحلاق إصاابت هبم .وهناك
مؤشـرات قوية جداً حتمل على االعتقاد َّ
أبن الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن ابلفائدة العســكرية املرجوة.
املنســقة للهجمــات واالســتهداف املتكــرر ،ال ميكــن أن يكــون إال بتوجيهــات عليــا
• إن الطابــع العش ـوائي للقصــف والطبيعــة َّ

وهــي سياســة دولــة.

قوات احللف (التحالف الدويل ،وقوات سوراي الدميقراطية):
لقــد تسـبَّبت اهلجمــات الــي نفَّذهتــا قـوات احللــف (التحالــف الــدويل ،وقـوات ســوراي الدميقراطيــة) إبحلــاق ضـ َـرر كبــر ابألعيــان

املدنيَّــة ،وترافــق ذلــك يف معظــم األحيــان مــع خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو أحلقــت إصــاابت هبــم وهنــاك مؤشـرات قويــة جــداً
حتمــل علــى االعتقــاد َّ
الضــرر كان ُمفرطـاً جــداً إذا مــا قــورن ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.
أبن َّ
القوات األخرى:

ارتكبــت جهــات أخــرى هجمــات اســتهدفت أعيــاانً مدنيَّــة ترافقــت أحيــاانً مــع خســائر يف أرواح املدنيــنَّ ،
إن هــذه االنتهــاكات

قــد ترقــى إىل جرائــم حــرب ،لكنَّهــا مل تصــل إىل مســتوى اجلرائــم ضـ َّـد اإلنســانية علــى غـرار النظــام الســوري والقـوات املواليــة لــه،
الــي تُن ِّفــذ هجمــات غــر مشــروعة علــى حنــو منهجــي وواســع النطــاق.
التوصيات:

إىل جملس األمن الدويل:

• يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجـراءات إضافيــة بعــد صــدور القراريــن رقــم  2139و 2254وال يوجــد التزامــات بوقــف
عمليــات القصــف العشـوائي ،وجيــب أن يلتــزم هبــا مجيــع أطـراف النـزاع ،إىل جانــب االلتـزام بقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين.
• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــن ،مبــن فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت
تورطــه يف ارتــكاب جرائــم حــرب.
ـمل النظــام الســوري واإليـراين والروســي املتورطــن بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضـ َّـد
• توســيع العقــوابت لتشـ َ

الشــعب الســوري.
اإلنســانية ضـ َّـد َّ

• إدراج امليليشــيات الــي ُتــارب إىل جانــب احلكومــة الســورية ،والــي ارتكبــت مذابــح واســعة ،كامليليشــيات اإليرانيــة ،وحــزب هللا
اللبنــاين واأللويــة الشــيعية األخــرى ،وجيــش الدفــاع الوطــي ،والشــبيحة علــى قائمــة اإلرهــاب الدوليــة.
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• التَّوقــف عــن اعتبــار احلكومــة الســورية طرفـاً رمسيـاً “بعــد أن ارتكبــت جرائــم ضـ َّـد اإلنســانية” فيمــا يتعلــق ابجلانــب اإلغاثــي،
والتَّوقــف عــن إمدادهــا ابلقســم األكــر مــن املســاعدات املاليــة واملعنويــة ،والــي غالب ـاً ال تصــل إىل ُمســتحقيها بــل إىل املوالــن
للحكومــة الســورية.

إىل اجملتمع الدويل:
الشــعب
ظل انقســام جملس األمن وشـلَلِه الكامل ،يتوجب التَّحرك على املســتوى الوطين واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم َّ
• يف ِّ

الدعــم َّ
الســوري ،ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار ،وزايدة جرعــات َّ
الصعيــد
املقدمــة علــى َّ

الســعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة ،يف حماكمــات عادلــة جلميــع
اإلغاثــي .و َّ
األشــخاص املتورطــن.

• دعت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان مراراً وتكراراً يف عشـرات الدراســات والتقارير وابعتبارها عضو يف “التحالف الدويل

لتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة ( ،”)ICRtoPإىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة ( ،)R2Pوقــد متَّ اســتنفاذ اخلط ـوات
السياســية عــر اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة الســيد كــويف عنــان ومــا جــاء بعدهــا مــن بيــاانت لوقــف األعمــال العدائيــة واتفاقيــات

أقرتــه
أســتانة ،وابلتَّــايل ال بـُ َّـد بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة ( ،)R2Pالــذي َّ
اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ،واليـزال جملــس األمــن يُعرقــل محايــة املدنيــن يف ســوراي.

• جتديد الضَّغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

الســعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة واحملاســبة يف ســوراي عــر اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس حقــوق اإلنســان ،واســتخدام
• َّ

مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة.

السامية حلقوق اإلنسان:
إىل املفوضية َّ

علــى املفوضيــة الســامية أن تُقــدم تقريـراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــره مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن احلـوادث الـواردة يف هــذا
التقريــر ،واحلـوادث الــي ســبقتها ابعتبارهــا عالمــة صارخــة يف ظـ ِّـل انتهــاكات يوميــة متفرقــة أقـ َّـل حجمـاً ،وحماولــة تنفيــذ التَّوصيــات
الـواردة يف هــذا التقريــر.

إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة :COI
الســابقة ،والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون
فتــح حتقيقــات يف احلــاالت الـواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر َّ

والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل.
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إىل اآللية الدولية احملايدة املستقلة :IIIM
الســابقة ،والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد
النَّظــر يف احلـوادث الـواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر َّ
مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل.

إىل االحتاد األورويب والوالايت املتحدة األمريكية:
دعــم اآلليــة الدوليــة احملايــدة املنشــأة بقـرار اجلمعيــة العامــة رقــم  71/248الصــادر يف  /21كانــون األول 2016 /وفتــح حماكــم
الــدول احملليــة الــي لديهــا مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة ،ومالحقــة جرائــم احلــرب املرتكبــة يف ســوراي.
إىل النظام الروسي:
• فتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف التقرير ،وإطالع اجملتمع السوري على نتائجها ،وحماسبة املتورطني.
• تعويــض مجيــع املراكــز واملنشــآت املتضــررة وإعــادة بنائهــا وجتهيزهــا مــن جديــد ،وتعويــض أُســر الضحــااي واجلرحــى كافــة ،الذيــن
قتلهــم النظــام الروســي احلــايل.
• التوقف التام عن قصف األعيان املشمولة ابلرعاية واملناطق املدنية واحرتام القانون العريف اإلنساين.
إىل احللف (قوات التحالف الدويل ،وقوات سوراي الدميقراطية):
• يتوجــب علــى دول التحالــف أن تعــرف بشــكل صريــح أبن بعــض عمليــات القصــف قــد اســتهدفت اعيــاان مدنيــة وخلــف
بعضهــا قتلــى مدنيــن أب ـرايء ،وأن حتــاول بــدالً عــن اإلنــكار املســارعة يف فتــح حتقيقــات جديــة ،واإلس ـراع يف عمليــات تعويــض
الضحــااي واملتضرريــن ،واالعتــذار منهــم.

• جيــب علــى الــدول الدَّاعمــة لق ـوات ســوراي الدميقراطيــة الضغــط عليهــا لوقــف جتاوزاهتــا كافــة يف مجيــع املناطــق والبلــدات الــي
تُســيطر عليهــا.

ِ
ِ
ابلســاح و َّ
الدعــم
• يتوجــب إيقــاف مجيــع أشــكال دعــم قـوات ســوراي الدميقراطيــة ّ
ابلســاح وغــره ،حيــث أن تزويــد هــذه القـوات ّ

مــع العلــم إبمكانيــة اســتخدامها لــه يف جرائــم حــرب أو جرائــم ضـ ّد اإلنســانية ،يُعتــر مبثابــة مســامهة يف ارتــكاب هــذه اجلرائــم.
إىل فصائل املعارضة املسلحة:
ضمان محاية املدنيني واألعيان املدنيَّة يف مجيع املناطق وفتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف هذا التقرير.

شكر وعزاء

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