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السبت 6 كانون الثاين 2018

مقتل 112 من الكوادر الطبية وكوادر 
الدفاع املدين ومنظمة اهلالل األمحر، 
و243 حادثة اعتداء على مراكزهم 

احليوية يف سوراي يف عام 2017

مقتل 6 من الكوادر الطبية وكوادر 
الدفاع املدين، و12 حادثة اعتداء على 

مراكزهم احليوية يف كانون األول
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احملتوى:
أواًل: مقدمة. 

اثنياً: ملخص تنفيذي.
اثلثاً: تفاصيل احلوادث.

رابعاً: استنتاجات وتوصيات.

أواًل: املقدمة:
إنَّ قصــف قــوات النظــام الســوري بشــكل مســتمر ومنــذ عــام 2011 للمنشــآت الطبيــة ومراكــز الدفــاع املــدين، واســتهداف 
أطــراف النــزاع املســلح وبشــكل خــاص قــوات النظــام الســوري للكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين بعمليــات القتــل واالعتقــال، 

ــدة هتــدف إىل إيقــاع املزيــد مــن القتلــى، وزايدة معــاانة اجلرحــى مــن املدنيــني واملســلَّحني. يــدلُّ علــى سياســة متعمَّ

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“إن اهلجمــات علــى املراكــز الطبيــة ومراكــز الدفــاع املــدين، وعلــى الكــوادر الطبيــة أيضــاً وكــوادر الدفــاع املــدين، ًتعتــر انتهــاكاً 
ــد علــى  تعمَّ

ُ
صارخــاً للقانــون الــدويل اإلنســاين، وترقــى إىل جرميــة حــرب مــن خــال اهلجــوم الفوضــوي ويف كثــر مــن األحيــان امل

األعيــان املشــمولة ابحلمايــة، لقــد تســبب كل ذلــك يف آالم مضاعفــة للجرحــى واملصابــني، وهــو أحــد األســباب الرئيســة لتهجــر 
الشــعب الســوري، عــر رســالة واضحــة أنــه ال توجــد منطقــة آمنــة، أو خــط أمحــر، مبــا فيهــا املشــايف، عليكــم أن هتاجــروا مجيعــاً 

أو تـَْفنَــوا”.

يف 30/ كانــون األول/ 2016 مت اإلعــان يف العاصمــة الرتكيــة أنقــرة عــن اتفــاق وقــف إطــاق انر شــامل برعايــة روســية - 
تركيــة، وأقــرَّت األطــراف املوقعــة علــى البيــان، النظــام الســوري مــن جهــة، وفصائــل يف املعارضــة املســلحة مــن جهــة اثنيــة، وقــف 
كافــة اهلجمــات املســلحة مبــا فيهــا اهلجمــات اجلويــة وإيقــاف عمليــات االقتحــام والتقــدُّم الــري، ومت اســتثناء املناطــق العســكرية 

اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش )يطلــق علــى نفســه اســم الدولــة اإلســامية(.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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تــا اتفــاق أنقــرة لوقــف إطــاق النــار 7 جــوالت مــن املفاوضــات يف العاصمــة الكازخيــة أســتانة بــني ممثلــني عــن روســيا وتركيــا 
وإيــران كــدوٍل راعيــة لاتفــاق –ُعِقــَد آخرهــا يف 30 - 31/ تشــرين األول/ 2017 - انقــَش معظمهــا -إضافــة إىل عــدد 
مــن االتفاقــات احملليــة- ُســبل تثبيــت مناطــق خلفــض التَّصعيــد يف حمافظــة إدلــب ومــا حوهلــا )أجــزاء مــن حمافظــات حلــب ومحــاة 
والاذقيــة(، ومشــال حمافظــة محــص، والغوطــة الشــرقية، وأجــزاء مــن حمافظــي درعــا والقنيطــرة جنــوب ســوراي، والســماح بدخــول 

املســاعدات اإلنســانية وعــودة األهــايل النازحــني إىل تلــك املناطــق.
ومنــذ دخــول هــذا االتفاقــات حيِّــَز التنفيــذ شــهدت املناطــق املشــمولة هبــا تراجعــاً ملحوظــاً وجيــداً نســبياً يف معــدَّل القتــل، مقارنــة 

مــع األشــهر الســابقة منــذ آذار 2011 حــى اآلن.
وقــد الحظنــا انعــكاس هــذه االتفاقــات علــى األمــور املعيشــية للمدنيــني يف معظــم املناطــق الــي مشلتهــا حيــث أقبــل املرضــى علــى 
عيــادة املشــايف والنقــاط الطبيــة، كمــا التحــق العديــد مــن األطفــال مبدارســهم الــي منعهــم أهلهــم مــن االلتحــاق هبــا خوفــاً مــن املــوت 
بســبب القصــف املتكــرر للمــدارس، واملشــايف أيضــاً، كمــا ازداد نشــاط احلركــة التجاريــة يف األســواق، إضافــة إىل ترميــم الورشــات 
اخلدميــة للعديــد مــن خدمــات البنيــة التحتيــة، لكــن علــى الرغــم مــن كل ذلــك فــإن اخلروقــات مل تتوقــف، وبشــكل رئيــس مــن قبــل 
النظــام الســوري، الــذي يبــدو أنَّــه املتضــرر األكــر مــن اســتمرار وقــف إطــاق النــار، وخاصــة جرائــم القتــل خــارج نطــاق القانــون، 
واألفظــع مــن ذلــك عمليــات املــوت بســبب التعذيــب، وهــذا يؤكــد وبقــوة أنَّ هنــاك وقفــاً إلطــاق النــار فــوق الطاولــة نوعــاً مــا، 
أمــا اجلرائــم الــي ال مُيكــن للمجتمــع الــدويل -حتديــداً للجهــات الضامنــة لاتفاقــات- أن يلحَظهــا فهــي ال تــزال مســتمرة مل يتغــر 

فيهــا شــيء.   

على الرغم من إبرام اتفاٍق خلفض التَّصعيد يف الغوطة الشــرقية بني فصيل جيش اإلســام أحد فصائل املعارضة املســلحة والقوات 
الروسية برعاية مصريَّة يوم السبت 22/ متوز/ 2017، ومن مثّ توقيع اتفاق مماثل مع فصيل فيلق الرمحن ينصُّ على انضمامه إىل 
منطقة خفض التَّصعيد يف الغوطة الشــرقية يوم األربعاء 16/ آب/ 2017، بدأت قوات احللف الســوري الروســي محلة عســكرية 
شرســة على الغوطة الشــرقية منذ 14 تشــرين الثاين املنصرم، أصدران تقريراً بعنوان “القصف الربري واحلصار على الغوطة الشــرقية 

يُلغي عملياً جولة جنيف القادمة” يوثِّق أبرز انتهاكات هذا احللف بني 14 - 27/ تشرين الثاين/ 2017. 

http://alrahmancorps.com/2525-2/
http://sn4hr.org/arabic/?p=9186
http://sn4hr.org/arabic/?p=9186
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منهجية:
تعتمــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منهجيــة عاليــة يف التوثيــق، عــر الــرواايت املباشــرة لناجــني أو ألهــايل الضحــااي، ونشــطاء 
إعاميــنَي حمليــني، ونعــرض يف هــذا التقريــر شــهادة واحــدة. إضافــة إىل عمليــات تدقيــق وحتليــل الصــور والفيديوهــات وبعــض 
التســجيات الطبيــة، وابلرغــم مــن ذلــك ال ندَّعــي أننــا قمنــا بتوثيــق احلــاالت كافــة، وذلــك يف ظــلِّ احلظــر واملاحقــة مــن قبــل 

قــوات النظــام الســوري وبعــض اجملموعــات املســلحة األخــرى.

يتفــاوت كــمُّ ونوعيــة األدلــة بــني حادثــة وأخــرى، ونظــراً لكثــرة مــا ورد ســابقاً مــن حتــدايت، فكثــر مــن احلــوادث يتغــرَّ توصيفهــا 
القانــوين نظــراً حلصولنــا علــى أدلــة أو قرائــن جديــدة مل تكــن حبوزتنــا عندمــا قمنــا بنشــرها يف التقريــر، حيــث نقــوم إبضافــة تلــك 
األدلــة والقرائــن إىل أرشــيف قاعــدة البيــاانت، ومــن انحيــة أخــرى، فكثــر مــن احلــوادث قــد ال يكــون فيهــا انتهــاك للقانــون الــدويل 
اإلنســاين، لكنَّهــا تضمَّنــت أضــراراً جانبيــة، فنحــن نقــوم بتســجيلها وأرشــفتها مــن أجــل معرفــة مــا حــدث اترخييــاً، وحفاظــاً عليهــا 

ــا ترقــى إىل جرائــم. كســجٍل وطــين، لكننــا ال نصُفهــا أبنَّ

نرجو االطاع على املنهجية املتَّبعة من قبل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توثيق الضحااي وتصنيف املراكز احليوية املدنية.

مــا ورَد يف هــذا التقريــر مُيثِّــل احلــدَّ األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاكات الــي حصلــت، كمــا ال يشــمُل 
احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنفســيَّة.

اثنياً: امللخص التنفيذي: 
ألف: حصيلة أبرز االنتهاكات يف عام 2017:

- أعمال القتل:
وثقنا مقتل 112 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين ومنظمة اهلال األمحر يف عام 2017.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Vital_Facilities.pdf
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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https://drive.google.com/file/d/1Fia8pX8zc-7Q427FjN4fNyNTmifBWq5O/view
https://drive.google.com/file/d/1dqcQ-HdJKAlGQx3NJwceq2JtowJpWesM/view
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توزعوا كالتايل: 
- قوات النظام الســوري )اجليش، األمن، امليليشــيات احمللية، امليليشــيات الشــيعية األجنبية(: قتلت 51، بينهم 2 ســيدة )أنثى 

ابلغــة(، مــن الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين ومنظمــة اهلــال األمحــر، توزعــوا إىل:
• 2 طبيبًا

• 12 ممرضاً بينهم سيداتن
• 11 مسعفًا
• 2 صيدالنيًا

• 1 من كوادر اهلال األمحر
• 18 من كوادر الدفاع املدين

• 5 من الكوادر الطبية

- القــوات الروســية: قتلــت 23، بينهــم 3 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، مــن الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين ومنظمــة اهلــال األمحــر، 
توزعوا إىل: 
• 1 طبيبًا

• 5 ممرضاً، بينهم سيدة.
• 3 صيدالنياً بينهم سيدة

• 1 من كوادر اهلال األمحر 
• 10 من كوادر الدفاع املدين

• 3 من الكوادر الطبية، بينهم سيدة.

- التنظيمات اإلسامية املتشددة: 
تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسامية(: قتل 5 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين، توزعوا إىل: 

•  2 طبيبًا
• 3 من كوادر الدفاع املدين
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- فصائل يف املعارضة املسلحة: قتلت 3 من الكوادر الطبية، توزعوا إىل: 
• 1 طبيبًا

• 1 مسعفًا
• 1 من الكوادر الطبية

- قــوات اإلدارة الذاتيــة )بشــكل رئيــس قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي - فــرع حــزب العمــال الكردســتاين(: قتلــت 3 مــن 
الكــوادر الطبيــة، توزعــوا إىل:

• 2 طبيبًا
• 1 صيدالنيًا

- قوات التحالف الدويل: قتلت 8 من الكوادر الطبية، بينهم سيدة، توزعوا إىل: 
• 5 طبيبًا
• 1 ممرضة

• 2 صيدالنيًا

- جهات أخرى: قتلت 19 من كوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين ومنظمة اهلال األمحر، توزعوا إىل: 
•  1 طبيبًا
• 1 ممرضًا

• 1 مسعفًا
• 2 من كوادر اهلال األمحر

• 13 من كوادر الدفاع املدين
• 1 من الكوادر الطبية
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تتــوزع حصيلــة ضحــااي الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين وكــوادر منظمــة اهلــالل األمحــر علــى األطــراف الفاعلــة علــى 
النحــو التــايل:

- حوادث االعتداء على املراكز احليوية الطبية ومراكز للدفاع املدين وملنظمة اهلال األمحر:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 243 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة طبيــة ومراكــز للدفــاع املــدين وملنظمــة اهلــال 

األمحــر، توزعــت علــى النحــو التــايل:
- قوات النظام السوري: 117 حادثة اعتداء، توزعت على النحو التايل:

• 37 من املنشآت الطبية.
• 18 من سيارات اإلسعاف.
• 3 من مراكز اهلال األمحر

• 59 من مراكز الدفاع املدين.
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- القوات الروسية: 92 حادثة اعتداء، توزعت على النحو التايل:
• 47 من املنشآت الطبية.

• 16 من سيارات اإلسعاف.
• 1 من مراكز اهلال األمحر

• 28 من مراكز الدفاع املدين.

- فصائل يف املعارضة املسلحة: 3 حوادث اعتداء، توزعوا كالتايل: 
• 1 من املنشآت الطبية.

• 1 من سيارات اإلسعاف.
• 1 من مراكز اهلال األمحر

- قوات اإلدارة الذاتية: 2 حادثة اعتداء على منشآت طبية.

- قوات التحالف الدويل: 7 حادثة اعتداء على منشآت طبية.

- جهات أخرى: 22 حادثة اعتداء، توزعت على النحو التايل:
• 7 من املنشآت الطبية.

• 3 من سيارات اإلسعاف.
• 6 من مراكز اهلال األمحر
• 6 من مراكز الدفاع املدين.
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تتــوزع حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة الطبيــة ومراكــز للدفــاع املــدين وللهــال األمحــر علــى األطــراف الفاعلــة علــى النحــو 
التــايل:

ابء: حصيلة أبرز االنتهاكات يف كانون األول:
- أعمال القتل:

وثَّقنا مقتل 6 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين
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توزعوا كالتايل: 
- قوات النظام السوري: 4، توزعوا على النحو التايل:

• 2 ممرضاً.
• 2 من كوادر الدفاع املدين.

- القوات الروسية: 2، أحدمها سيدة، توزعا على النحو التايل:
• 1 طبيب.

• 1 ممرضاً )سيدة(.

https://drive.google.com/file/d/10VjXm1ac18IUlgWaLEfzlaSaj7eIQEmG/view
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- حوادث االعتداء على املراكز احليوية الطبية ومراكز للدفاع املدين:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 12 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة طبيــة ومراكــز للدفــاع املــدين ومنظمــة اهلــال 

األمحــر، توزعــت علــى النحــو التــايل:
- قوات النظام السوري: 5 حوادث اعتداء، توزعت على النحو التايل:

• 2 منشأة طبية.
• 2 مركزاً للدفاع املدين.

• 1 مركزاً ملنظمة اهلال األمحر.

- القوات الروسية: 7 حوادث اعتداء، توزعت على النحو التايل:
• 3 منشأة طبية.

• 2 سيارة إسعاف
• 2 مركزاً للدفاع املدين.

تــوزع حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة الطبيــة ومراكــز للدفــاع املــدين ومنظمــة اهلــالل األمحــر علــى األطــراف الفاعلــة 
الرئيســة يف كانون األول 2017
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اثلثاً: تفاصيل احلوادث:
ألف: أعمال القتل:

- قوات النظام السوري:
بشــار ددو، أحــد كــوادر الدفــاع املــدين، مــن أبنــاء مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة 
إدلــب اجلنــويب، مواليــد عــام 1990، يعمــل ســائق ســيارة إســعاف يف مركــز خــان 
ــل يــوم الثــااثء 26/ كانــون األول/ 2017 جــراء قصــف طــران اثبــت  شــيخون، قُت
اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً قــرب مشــفى الرمحــة ومركــز الدفــاع املــدين 

يف مدينــة خــان شــيخون، أثنــاء قيامــه بتفقــد موقــع قصــف ســابق.

بريــف حمافظــة محــص  تلــدو  مدينــة  أبنــاء  مــن  ممــرض،  البكــور،  الرمحــن  عبــد  غــازي 
وزارة  مــن  التمريــض  إجــازة يف  علــى  1964، حائــز  عــام  مواليــد  الغــريب،  الشــمايل 
الداخليــة نتيجــة عملــه شــرطياً متطوعــاً يف الطَّبابــة الشــرعية ســابقاً، يعمــل يف مشــفى 
تلــدو امليــداين، متــزوج ولديــه 8 أوالد )5 إانث، و3 ذكــور(، قُتــل يــوم اخلميــس 28/ 
كانــون األول/ 2017 إثــر إصابتــه بشــظااي يف القلــب وطرفيــه الســفلَيني جــراء قصــف 
مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة هــاون علــى الطريــق العــام يف مدينــة تلــدو.

عبــد هللا أمحــد الشــيخ، أحــد كــوادر الدفــاع املــدين يف مركــز بلــدة بدامــا، مــن أبنــاء بلــدة 
بداما التابعة ملدينة جســر الشــغور بريف حمافظة إدلب الغريب، قُتل يوم اخلميس 28/ 
كانــون األول/ 2017 جــراء قصــف رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري بلــدة 

بدامــا، أثنــاء عملــه علــى تفقِّــد موقــع قصــف ســابق.

بشار ددو

غازي البكور

عبد هللا أمحد الشيخ

https://drive.google.com/file/d/1mNPJBUBOa1hsb3RO13S7TBb3eswsunr6/view
https://drive.google.com/file/d/1QR6LjxAAozmpCknjrNLFBSuG8Lf6wFKG/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1434&token=oIwcn18R0aRPL2R1cOo1peSQxReN1cyg
https://drive.google.com/file/d/11FQoWSN37EtLtQFpdNpleXu8SI1AbotL/view
https://drive.google.com/file/d/1bqMpdJY05X2d_5YNbQg3bWfPpCLSt368/view
https://drive.google.com/file/d/126XAFZ5ml69Bt0vgwpHLm8Mmgy2TzYLa/view
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عمــران الشــايب، ممــرض، مــن أبنــاء قريــة العتيبــة يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، مواليــد عــام 1991، يعمــل يف 
مشــفى نبض املرج الطيب، متزوج ولديه طفل، قُتل يوم الســبت 30/ كانون األول/ 2017، جراء قصف طران اثبت اجلناح 

اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مدينــة حرســتا يف الغوطــة الشــرقية، أثنــاء عملــه علــى إســعاف جرحــى قصــف ســابق.

- القوات الروسية:
زهــرة حســني جبــاوي، ممرضــة، مــن أبنــاء قريــة كفــر نــوران بريــف حمافظــة حلــب الغــريب، تبلــغ مــن العمــر 22 عامــاً، طالبــة يف 
معهــد عمــر بــن عبــد العزيــز للتمريــض، تعمــل ممرضــة يف مركــز كفــر نــوران الصحــي، قتلــت يــوم اإلثنــني 13/ تشــرين الثــاين/ 
2017 جــراء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ الســوق الشــعيب يف مدينــة األاترب بريــف حمافظــة حلــب 

الغــريب، مــا تســبب مبجــزرة، يــوم اخلميــس 7/ كانــون األول/ 2017 تواصلنــا مــع انشــطي املنطقــة الذيــن أكــدوا احلادثــة.

شــجاع يوســف الــزرزور، طبيــب أخصائــي جراحــة أنــف وأذن وحنجــرة، مــن أبنــاء مدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور 
الشــرقي، مواليــد عــام 1963، متــزوج ولديــه 5 أوالد )4 ذكــور وأنثــى واحــدة(، قُتــل يــوم اخلميــس 23/ تشــرين الثــاين/ 2017 
جــراء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ املعــر املائــي يف قريــة حســرات التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف 
حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، مــا تســبب مبجــزرة، يــوم الثــااثء 5/ كانــون األول/ 2017 متكنَّــا مــن التواصــل مــع انشــطي املنطقــة 

الذيــن أكــدوا احلادثــة.

ابء: أبرز حوادث االعتداء على املراكز احليوية الطبية ومراكز الدفاع املدين: 
- قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

املراكز احليوية الطبية:
- املنشآت الطبية )املستشفيات – املستوصفات -  النقاط الطبية – املشايف امليدانية(:

الثــااثء 26/ كانــون األول/ 2017 ألقــت طائــراتن مروحيتــان اتبعتــان لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة وأســطواانت غــاز 
-ألقت األوىل برميلني متفجرين وألقت الثانية برميًا وأســطواانت غاز- أمام مشــفى الرمحة -املنشــأ داخل مغارة- اجملاور ملركز 
الدفــاع املــدين شــرق مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املشــفى أبضــرار ماديــة متوســطة، 
نشــر إىل أن الطــران اثبــت اجلنــاح )Su-24( التابــع لقــوات النظــام الســوري شــن غــارة بصــاروخ علــى املوقــع ذاتــه عقــب جتمــع 
عمــال اإلنقــاذ وكــوادر الدفــاع املــدين، مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل إصابــة بنــاء املشــفى أبضــرار ماديــة بســيطة، ختضــع 

مدينــة خــان شــيخون لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

https://drive.google.com/file/d/1vpnqKNgWvZlPH3YY8fDFu-2XZLWnaCjl/view
https://drive.google.com/file/d/15oRnLzV-eA1J6nEgs_InaEOlc1xORLoL/view
https://drive.google.com/file/d/1vpnqKNgWvZlPH3YY8fDFu-2XZLWnaCjl/view
https://drive.google.com/file/d/17dkeqinRFBSsgtDauR2ob9uwKy8DaPcI/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Khan+Shaykhun,+Syria/@35.4412804,36.6455869,14.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x15248ae0edc9cad3:0xc9176383cb24f9c0!2sKhan+Shaykhun,+Syria!3b1!8m2!3d35.4403783!4d36.65721!3m4!1s0x15248ae0edc9cad3:0xc9176383cb24f9c0!8m2!3d35.4403783!4d36.65721
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اخلميس 28/ كانون األول/ 2017 قرابة الساعة 15:00 قصف طران اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام السوري صاروخني 
علــى مشــفى الشــهيد حســن األعــرج -املعــروف مبشــفى املغــارة- التابــع للجمعيــة الطبيــة الســورية األمريكيــة )SAMS( يف 
مدينــة كفــر زيتــا بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل، نشــر إىل أن هــذه الغــارة تلــت غــارة لطــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي 
بصاروخــني علــى فنــاء املشــفى ذاتــه؛ أســفرت الغارتــني عــن أضــرار ماديــة متوســطة يف بنــاء املشــفى وســيارة إســعاف اتبعــة لــه 
وخروجهمــا عــن اخلدمــة مؤقتــاً، إضافــة إىل إصابــة املولــدات الكهرابئيــة اخلاصــة بــه أبضــرار ماديــة كبــرة، ختضــع مدينــة كفــر زيتــا 

لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

مراكز الدفاع املدين:
ظهر الســبت 2/ كانون األول/ 2017 قصف طران اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام الســوري صاروخاً قرب ســيارة إســعاف 
اتبعــة للمركــز 90 التابــع للدفــاع املــدين يف مدينــة حرســتا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، أثنــاء عمــل كادرهــا علــى 
تفقُّــد موقــع قصــف ســابق مــن ِقبَــِل الطــران ذاتــه، ســقط الصــاروخ علــى بعــد قرابــة 25م مــن الســيارة؛ مــا تســبب بفقــدان ســائق 
الســيارة الســيطرة عليهــا واصطدامــه بســيارة إســعاف اتبعــة للهــال األمحــر الســوري؛ مــا أدى إىل إصابــة هيــكل الســيارتني أبضــرار 

ماديــة متفاوتــة، ختضــع مدينــة حرســتا لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة. 

أضرار إثر قصف قوات النظام السوري قرب سيارة إسعاف اتبعة للدفاع املدين يف مدينة حرستا/ ريف دمشق 2/ 12/ 2017

https://www.google.com.tr/maps/place/Kafr+Zita,+Syria/@35.3747373,36.5836142,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1524627b07f01faf:0x1b8c784941300e4c!8m2!3d35.3740182!4d36.6012942
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1375&token=IznfzffLgv0XaVhoqZ0B5v7BscXkwOs4
https://drive.google.com/file/d/1ZQNPq9bilev_BP-kSZrwY0mPfhQy-vti/view
https://drive.google.com/file/d/1zP-d2RQ9FGYgMXFSRVq5pX-lG9FCgOa-/view
https://drive.google.com/file/d/1ZQNPq9bilev_BP-kSZrwY0mPfhQy-vti/view
https://drive.google.com/file/d/1yjZVSHtFrInMLTJuKTtfDk6yXPj2VpPh/view
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- القوات الروسية:
املراكز احليوية الطبية:

- املنشآت الطبية )املستشفيات – املستوصفات -  النقاط الطبية – املشايف امليدانية(:
األربعــاء 13/ كانــون األول/ 2017 قرابــة الســاعة 02:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى 
النقطــة الطبيــة غــرب قريــة أم العمــد التابعــة لناحيــة تــل الضمــان بريــف حمافظــة حلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء 
النقطــة وإصابــة جتهيزاهتــا أبضــرار ماديــة كبــرة، وخروجهــا عــن اخلدمــة، ننــّوِه إىل أنَّ النُّقطــة الطبيَّــة تتَّخــذ مــن مبــى مؤسســة الزراعــة 

ســابقاً مقــراً هلــا، ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

تواصلنــا مــع رمضــان حســن احملمــد 1، عنصــر يف مركــز الدفــاع املــدين يف قريــة بــردة، الــذي أفــادان أنَّ املراصــد عممــت يف 13/ 
كانــون األول عــن حتليــق لطــران روســي اثبــت اجلنــاح يف أجــواء القريــة وتنفيــذه غــارة علــى قريــة أم العمــد، وطلــب منــا عــدم املغــادرة 
بســبب عــدم مغــادرة الطــران لألجــواء: “بعــد قرابــة 5 دقائــق غــادر الطــران األجــواء وهرعــت مــع فريــق الدفــاع املــدين إىل 

املوقــع، حيــث رأيــت إصابــة أحــد الصواريــخ لبنــاء النقطــة الطبيــة بشــكل مباشــر؛ مــا أدى إىل دمارهــا”.

أضرار إثَر قصف طران نعتقد أنه روسي النقطة الطبية يف قرية أم العمد/ حلب 13/ 12/ 2017

 1 تواصلنا معه عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك

https://drive.google.com/file/d/1rERtQV-iEZreeLJv-jiiO4o6KiPo3tbz/view
https://drive.google.com/file/d/1ex3WEDF66evNbc6IpHhOb4371UTnd0W7/view
https://www.youtube.com/watch?v=bGZwyWnDLnk&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1AJ-IhmpfFNpfSge8Ql8G_T023pnjjDWm/view
https://drive.google.com/file/d/1JZu_4eyqOHEllpqIlUBYd42NcTh3HD4P/view
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اخلميــس 28/ كانــون األول/ 2017 قرابــة الســاعة 15:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــني علــى 
فنــاء مشــفى الشــهيد حســن األعــرج -املعــروف مبشــفى املغــارة- التابــع للجمعيــة الطبيــة الســورية األمريكيــة )SAMS( يف 
مدينــة كفــر زيتــا بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل، تــاه قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــني علــى بنــاء 
املشــفى ذاتــه؛ مــا تســبب أبضــرار ماديــة متوســطة يف البنــاء وســيارة إســعاف اتبعــة لــه وخروجهمــا عــن اخلدمــة مؤقتــاً، إضافــة إىل 
إصابــة املولــدات الكهرابئيــة اخلاصــة بــه أبضــرار ماديــة كبــرة، ختضــع مدينــة كفــر زيتــا لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

مراكز الدفاع املدين:
اخلميــس 14/ كانــون األول/ 2017 قرابــة الســاعة 16:30 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ املركــز 
119 التابــع للدفــاع املــدين جنــوب شــرق بلــدة مــورك بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املركــز 
وإصابــة أاثثــه ومعداتــه أبضــرار ماديــة متوســطة، نشــر إىل أّن منظمــة الدفــاع املــدين تتخــذ مــن مبــى الريــد ســابقاً يف مــورك مقــراً 

هلــا، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

1. إنَّ احلــوادث الــواردة يف هــذا التقريــر مُتثِّــل بشــكل ال يقبــل التشــكيك خرقــاً لقــراري جملــس األمــن رقــم 2139 و2254 
القاضَيــني بوقــف اهلجمــات العشــوائية، وانتهــاكاً عــر جرميــة القتــل العمــد للمــادة الثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي، مــا ُيشــكل 

جرائــم حــرب.
2. نؤكــد علــى أن معظــم حــوادث القصــف الــواردة يف التقريــر قــد اســتهدفت أفــراداً مدنيــني عــزل، وابلتــايل فــإن القــوات الســورية 
انتهكــت أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلــق يف احليــاة. إضافــة إىل أنــا ارتكبــت يف ظــل نــزاع مســلح غــر 
دويل فهــي ترقــى إىل جرميــة حــرب، وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة. كمــا مارســت القــوات الروســية وتنظيــم داعــش وفصائــل يف 
املعارضــة املســلحة وقــوات اإلدارة الذاتيــة وقــوات التحالــف وجهــات أخــرى أفعــااًل ترقــى ألن تكــون جرائــم حــرب عــر عمليــات 

القتــل خــارج نطــاق القانــون أو اســتهداف املراكــز احليويــة املدنيــة. 
3. إن اهلجمــات الــواردة يف التقريــر تعتــر مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين الــدويل العــريف، ذلــك أن القذائــف قــد أُطلقــت علــى 

ــه إىل هــدف عســكري حُمــدد. مناطــق مأهولــة ابلســكان ومل توجَّ

https://www.google.com.tr/maps/place/Kafr+Zita,+Syria/@35.3747023,36.5836142,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1524627b07f01faf:0x1b8c784941300e4c!8m2!3d35.3740182!4d36.6012942
https://www.youtube.com/watch?v=DrLtv4MX1O4
https://www.google.com.tr/maps/place/Morek,+Syria/@35.3721808,36.6929304,14.5z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x152489565cc27a0b:0xab3380afa7ecf102!2sMorek,+Syria!3b1!8m2!3d35.3735472!4d36.6924529!3m4!1s0x152489565cc27a0b:0xab3380afa7ecf102!8m2!3d35.3735472!4d36.6924529
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4.   إن عمليــات القصــف، قــد تســببت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــني أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو 
يف إحلــاق الضــرر الكبــر ابألعيــان املدنيــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أبن الضَّــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا 

قــورن ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.

التوصيات:
إىل جملس األمن:

• يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد مــرور أكثــر مــن عامــني علــى القــرار رقــم 2139 وال يوجــد التزامــات 
بوقــف عمليــات القصــف العشــوائي، وجيــب أن تلتــزم هبــا مجيــع أطــراف النــزاع، إىل جانــب االلتــزام بقواعــد القانــون الــدويل 

اإلنســاين.
• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــني، مبــا فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت تورطــه 

ابرتــكاب جرائــم حرب.
• إحــال األمــن والســام وتطبيــق مبــدأ مســؤولية محايــة املدنيــني، حلفــظ أرواح الســوريني وتراثهــم وفنونــم مــن الدمــار والنهــب 

والتخريــب. 
• توســيع العقــوابت لتشــمل النظامــني الروســي اإليــراين املتورطَــني بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية 

ضد الشــعب الســوري.

إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظلِّ انقســام جملس األمن وشــلله الكامل، يتوجب التحرك على املســتوى الوطين واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشــعب 
الســوري، ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزايدة جرعــات الدعــم املقدمــة علــى الصعيــد 
اإلغاثــي. والســعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة، يف حماكمــات عادلــة جلميــع 

األشــخاص املتورطــني.
• دعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــراراً وتكــراراً يف عشــرات الدراســات والتقاريــر وابعتبارهــا عضــو يف التحالــف الــدويل 
من أجل تطبيق مبدأ مسؤولية احلماية )ICRtoP(، إىل تطبيق مبدأ مسؤولية احلماية )R2P(، وقد مت استنفاذ اخلطوات 
السياســية عــر اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة الســيد كــويف عنــان ومــا جــاء بعدهــا مــن بيــاانت لوقــف األعمــال العدائيــة واتفاقــات 
أســتانة، وابلتــايل ال بــدَّ بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة، الــذي أقرَّتــه اجلمعيــة 

العامــة لألمــم املتحــدة، ومــازال جملــس األمــن يعرقــل محايــة املدنيــني يف ســوراي. 
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• جتديد الضغط 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.

إىل الطرف الضامن الروسي:
• يتوجــب ردع النظــام الســوري عــن إفشــال اتفاقيــات خفــض التَّصعيــد، وعــدا ذلــك فســوف يُقــرأ علــى أنــه جمــرد تبــادل أدوار بــني 

النظــام الروســي مــن جهــة واحللــف الســوري/ اإليــراين مــن جهــة اثنيــة.
• البدء يف حتقيق اخرتاق يف قضية املعتقلني عر الكشف عن مصر 76 ألف خمتٍف لدى النظام السوري.

إىل املنظمات الطبية حول العامل:             
هنــاك عجــز كبــر يف الكــوادر الطبيــة يف ســوراي بســبب عمليــات القتــل املســتمرة، جيــب علــى األطبــاء الســوريني أواًل تعويــض 
النقــص احلــاد احلاصــل داخــل ســوراي، كمــا جيــب علــى املنظمــات العامليــة إرســال متطوعــني للعمــل يف املناطــق الغــر خطــرة حيــث 

يتــم إســعاف املرضــى إليهــا، وقــد ســجلنا وفــاة كثــر مــن املرضــى بســبب العجــز يف الكــوادر الطبيــة.

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