مقتل  329مدنياً بينهم  79طفالً يف غضون
شهرين من التَّصعيد يف الغوطة الشرقية
جملس األمن الدويل يف ُسبات

األحد  14كانون الثاين 2018
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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.

اثنياً :امللخص التنفيذي.

اثلثاً :التفاصيل.

رابعاً :االستنتاجات والتوصيات.

أوالً :مقدمة:

مل تنجــح اتفاقيــة خفــض التَّصعيــد الــي دخلــت حيِّـَـز التَّنفيــذ يف أاير 2017 /ومــا تَبِعهــا مــن اتفاقيــات حمليَّــة يف منطقــة الغوطــة

نصــت بنودهــا علــى رســم احلــدود اجلغرافيــة ملنطقــة خفــض التَّصعيــد وإيقــاف العمليــات القتاليــة ،وإخــاء اجلرحــى،
الشــرقية َّ
ودخــول القوافــل اإلغاثيــة ،يف وقــف اجملــازر واالنتهــاكات واهلجمــات العشـوائية أو املقصــودة الــي تشـنُّها قـوات احللــف الســوري
الروســي ،فعلــى ســبيل املثــال ،يف غضــون ال ـ  48ســاعة األوىل مــن توقيــع االتفاقيــة األوىل يف  /22متــوز 2017 /بــن فصيــل
جيــش اإلســام والقـوات الروســية ،ارتكــب ســاح اجلــو الروســي جمــزرة يف مدينــة عربــن إحــدى املناطــق املشــمولة ابالتفــاق راح
ـجلنا مــا اليقــل عــن  28جمــزرة ،و 84حادثــة اعتــداء
ضحيتهــا  9مدنيـاً ،بينهــم  5أطفــال .وحــى حلظــة إعــداد هــذا التقريــر سـ َّ
علــى مراكــز حيويــة مدنيَّــة ،بينهــا مــا اليقــل عــن  12منشــأة طبيَّــة منــذ  /22متــوز.2017 /

صعــدت ق ـوات احللــف الســوري الروســي علــى حنــو متزايــد مــن وتــرة هجماهتــا الــي اســتهدفت املدنيِّــن واألحيــاء الســكنيَّة
َّ
واألعيــان املدنيَّــة ،بعــد هجــوم شـنَّته حركــة أحـرار الشــام اإلســامية -أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة -علــى جبهــات للنظــام
الســوري يف  /14تشـرين الثــاين ،2017 /وهــذا هنــج ُمتكـِّـرر اتّبعتــه تلــك القـوات ِمـ ْـن قصــف وقتــل وانتقــام مــن األحيــاء املدنيَّــة
الــي تبعــد عشـرات الكيلــو مـرات عــن خــط املواجهــة.

وقــد حتدَّثنــا يف تقريــر ســابق أصــدرانه بعــد مــرور  13يومـاً علــى تصعيــد احلملــة العســكرية عــن أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان

الــي ارتكبتهــا قـوات احللــف الســوري الروســي يف الغوطــة الشــرقية ،كمــا أصــدران تقريـراً عــن محلــة ُمشــاهبة شـنَّتها قـوات احللــف
الســوري الروســي علــى حمافظــة إدلــب املشــمولة أيضـاً ابتفاقيــة خفــض التَّصعيــد.
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الرغــم مــن َّ
نصــت بشــكل واضــح علــى ضــرورة إهنــاء احلصــار املفــروض علــى الغوطــة الشــرقية وضــرورة
أن االتفاقيــات املربمــة َّ
وعلــى َّ
اإلخــاء الفــوري للجرحــى والســماح بدخــول القوافــل اإلغاثيــة فإنَّنــا مل نرصــد ســوى  4قوافــل إغاثيــة دخلــت الغوطــة الشــرقية منــذ
 /22متــوز 2017 /كان آخرهــا يف  /24أيلــول ،2017 /وحبســب - ReliefWebوهــي منظومــة ترصــد احتياجــات
الســكان يف مناطــق األزمــات -فـ َّ
ـإن  % 25فقــط مــن ســكان الغوطــة الشــرقية البالــغ عددهــم  350ألــف نســمة قــد حصــل
علــى املســاعدات يف عــام .2017
مل يســمح النظــام الســوري إبخــاء احلــاالت احلرجــة ،الــي ازداد عددهــا بشــكل صــارخ مــع اســتمراره يف سياســة التجويــع واحلرمــان
مــن األدويــة واملســتهلكات الطبيَّــة الــي اشــتدَّت يف آذار ،2017 /حيــث بلــغ عــدد احلــاالت قرابــة  630حالــة حرجــة منهــم
مرضــى ســرطان وأمـراض ُمزمنــة ومنهــم جرحــى حيتاجــون إىل عمليــات جراحيــة ختصصيَّــة ال تســتطيع الكـوادر الطبيَّــة يف الغوطــة
الشــرقيَّة إجراءهــا ،وحبســب تقريــر لوكالــة اليونيســيف فـ َّ
ـإن  137طفـاً حباجــة إىل اإلجــاء الفــوري مــن الغوطــة الشــرقية.
بــن  27و /29كانــون األول 2017 /مسـ َـح النظــام الســوري ملنظمــة اهلــال األمحــر الســوري إبجــاء  29حالــة حرجــة (منهــم

عقدهــا مــع فصيــل جيــش اإلســام -أحــد فصائــل املعارضــة
 9أطفــال و 6ســيدات) برفقــة  59شــخصاً مــن ذويهــم إثـَـر صفقــة َ

املســلحة -تقضــي إبفـراج األخــر عــن  29معتقـاً لديــه بينهــم  9مــن قـوات النظــام الســوري.

وحبسب أحد الكوادر الطبيَّة يف الغوطة الشرقية فقد تويف  2شخصاً من ضمن احلاالت احلرجة اليت كان من املقرر إجالؤها.

الســامي حلقــوق اإلنســان زيــد رعــد احلســن يف بيــان
يــوم األربعــاء  /10كانــون الثــاين 2018 /أدا َن مفـ َّـوض األمــم املتحــدة َّ
صــادر عــن األمــم املتحــدة مــا حيصــل يف الغوطــة الشــرقية ،مــن حصــار وقصــف عش ـوائي.
يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“مــا حيصــل يف الغوطــة هــو انتهــاك لثالثــة أشــياء معـاً :قانــون احلــرب ،اتفاقيــات خفــض التَّصعيــد ،اتفاقيــات ثنائيــة
مــع روســيا ،هــذه األمــور ُمتمع ـةً مل حت ـ ِم املدنيــن يف الغوطــة الشــرقية مــن انتقــام ق ـوات احللــف الســوري الروســي،
وبــدالً مــن اســتهداف خطــوط املواجهــة والعســكريني يتــم بنذالــة قتـ ُـل العوائــل وقصــف املنــازل واملشــايف واملــدارس”.
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منهجية:

خــال عمليــات املراقبــة املســتمرة للح ـوادث واألخبــار مــن قِبَــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ،وعــر شــبكة عالقــات
واســعة مــع عشـرات املصــادر ِّ
املتنوعــة مــن خــال تراكــم عالقــات ممتــدة منــذ بــداايت عملنــا حــى اآلن ،فعندمــا تــردان أو نُشــاهد
عــر شــبكة اإلنرتنــت ووســائل اإلعــام أخبــاراً عــن انتهــاك نقــوم مبتابعــة اخلــر وحماولــة التَّحقــق ومجــع أدلــة وبيــاانت ،ويف بعــض
األحيــان َّ
متكــن الباحــث مــن زايرة موقــع احلــدث يف أســرع وقــت ممكــن ،لكـ َّـن هــذا اندراً مــا حيــدث؛ نظـراً للمخاطــر األمنيــة املرتفعــة

جــداً ،ولكثــرة احلـوادث اليوميــة ،وأيضـاً اإلمــكاانت البشـرية واملاديــة ،وهلــذا ختتلــف إمكانيــة الوصــول إىل األدلــة ،وابلتــايل درجــة

تعرضـوا
تصنيفهــا ،وغالبـاً مــا نقــوم يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مثــل هــذه احلــاالت ابالعتمــاد علــى شــهادات انجــن َّ

ـاه َد أو صـ َّـور هــذا االنتهــاك ،إضافــة
ـدر اإلمــكان الوصــول إليهــم مباشــرة ،وبدرجــة اثنيــة َمـ ْـن شـ َ
لالنتهــاك مباشــرة؛ حيــث حنــاول قـ َ

إىل حتليــل املـواد املتوفــرة يف مصــادر مفتوحــة كشــبكة اإلنرتنــت ،ووســائط اإلعــام ،واثلثـاً عــر احلديــث مــع كـوادر طبيَّــة قامــت

بعــاج املصابــن وعاينــت جثــث الضحــااي وحــدَّدت ســبب الوفــاة.

نرجو االطالع على املنهجية املتَّبعة من قبل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توثيق الضحااي وتصنيف املراكز احليوية املدنية.
حيتــوي هــذا التقريــر علــى  7شــهادات 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 التقريــر دو َن أن نُقـ ِّدم
أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز.
تذكــر االنتهــاك ،ومتَّ منــح ضمـ ٍ
ـب الشــهود معــاانة ُّ
ـان بعــدم كشــف هويــة كل مــن
ُ
حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيـ َ
أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار.

كمــا أثبتــت التحقيقــات الـواردة يف هــذا التقريــر َّ
أن املناطــق املســتهدفة كانــت عبــارة عــن مناطــق مدنيَّــة وال يوجــد فيهــا أيــة مراكــز

عســكرية أو خمــازن أســلحة اتبعــة لفصائــل يف املعارضــة املســلحة أو التنظيمــات اإلســامية املتشــددة أثنــاء اهلجمــات أو حــى قبلهــا،
كما إنَّه مل يتم توجيه أي حتذير من قبل القوات الســورية /الروســية للمدنيني قُبيل اهلجمات كما يشــرط القانون الدويل اإلنســاين.
حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــورة والصـ َّـور الــي نُشــرت عــر اإلنرتنــت ،أو الــي أرســلها لنــا نشــطاء حمليــون

عــر الربيــد اإللكــروين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي ،كمــا أظهــرت مقاطــع مصـ َّـورة بثَّهــا انشــطون

ـث الضحــااي واملصابــن وحجــم الدمــار الكبــر الــذي تسـبَّب بــه القصــف.
موقــع اهلجمــات وجثـ َ
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 :امللخص التنفيذي:

يســتعرض التقريــر حصيلــة أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان الــي ارتكبتهــا ق ـوات احللــف الســوري الروســي يف الغوطــة الشــرقية
مبحافظــة ريــف دمشــق ،اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة منــذ  /14تشـرين الثــاين 2017 /حــى  /11كانــون
الثــاين 2018 /عــر عمليــات القصــف والتجويــع.
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ـجلنا مقتــل  329مدنيـاً ،بينهــم  79طفـاً ،و 54ســيدة (أنثــى
ألــف :اجملــازر وغريهــا مــن أعمــال القتــل غــر املشــروع :سـ َّ

يتوزعــون علــى
ـجلنا  20جمــزرةَّ .
ابلغــة) ،و 5مــن كـوادر الدفــاع املــدين ،و 5مــن الكـوادر الطبيَّــة ،و 1مــن اإلعالميــن .كمــا سـ َّ
النحــو التــايل:

• قـوات النظــام الســوري :قتلــت  297مدنيـاً ،بينهــم  71طفـاً ،و 41ســيدة ،و 4مــن كـوادر الدفــاع املــدين ،و 5مــن الكـوادر

الطبيــة ،و 1إعالميـاً .كمــا ارتكبــت  17جمــزرة.

• القوات الروسية :قتلت  32مدنياً ،بينهم  8طفالً ،و 13سيدة ،و 1من كوادر الدفاع املدين ،كما ارتكبت  3جمزرة.

ابء :االعتــداء علــى املراكــز احليويَّــة املدنيَّــة :وثَّقنــا مــا اليقــل عــن  43حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويـَّـة مدنيَّــة علــى يــد قـوات

توزعــت علــى النحــو التــايل 8 :مســجداً 6 ،منشــأة طبيــة 13 ،ســوقاً شــعبياً 4 ،مدرســة 2 ،روضــة أطفــال،
النظــام الســوريَّ ،
 1دار أيتام 8 ،سيارة إسعاف اتبعة ملنظمة الدفاع املدين 1 ،سيارة إسعاف اتبعة ملنظمة اهلالل األمحر.

سجلنا  4هجمة بذخائر عنقودية ،و 2هجمة بغازات سامة على يد قوات النظام السوري.
اتء :اهلجمات غري املشروعةَّ :
ـجلنا مــن بــن الضحــااي  6مدني ـاً ،بينهــم  1طف ـاً ،و 1ســيدة ،قض ـوا بســبب نقــص الطعــام والــدواء؛ ج ـراء
اثء :احلصــار :سـ َّ
احلصــار املفــروض مــن قبــل ق ـوات النظــام الســوري علــى املنطقــة ،يف املــدة الــي يُغ ِطّيهــا التقريــر.

اثلثاً :التفاصيل:

نســتعرض يف هــذا التَّقريــر احلـوادث الــي متَّ توثيقهــا منــذ  /27تشـرين الثــاين 2017 /حــى  /11كانــون الثــاين 2018 /إضافــة
الســابق ألهنــا كانــت ال تـزال قيــد التَّحقــق.
إىل حـوادث بــن  14و  /27تشـرين الثــاين 2017 /مل نســتعرضها يف تقريـران َّ
ألف :أبرز اجملازر وغريها من أعمال القتل غري املشروع:
قوات النظام السوري:

الســبت  /18تشـرين الثــاين 2017 /قرابــة الســاعة  14:00قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقـوات النظــام الســوري بلــدة حــزة؛
مــا أدى إىل مقتــل  5مدنيـاً ،بينهــم  3طفـاً ،و 1ســيدة ،وإصابــة  10آخريــن جبـراح.
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اإلثنني  /27تشـرين الثاين 2017 /قرابة الســاعة  13:00قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام الســوري ابلصواريخ
قريــة مديـرا؛ مــا أدى إىل مقتــل  9مدنيـاً دفعــة واحــدة ،بينهــم  1طفـاً ،و 1ســيدة ،وإصابــة حنــو  25آخريــن جبـراح.
اإلثنني  /27تشـرين الثاين 2017 /قرابة الســاعة  13:00قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام الســوري صواريخ عدة
علــى الســوق الشــعيب يف بلــدة مسـرااب؛ مــا أدى إىل مقتــل  5مدنيـاً دفعــة واحــدة ،بينهــم  1طفـاً ،وإصابــة حنــو  10آخريــن جبـراح.
الثالاثء  /28تشـرين الثاين 2017 /قرابة الســاعة  13:00قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام الســوري ابلصواريخ
بلــدة محوريــة؛ مــا أدى إىل مقتــل  5مدنيـاً دفعــة واحــدة ،بينهــم  3طفـاً ،وإصابــة حنــو  10آخريــن جبـراح.
الســبت  /2كانــون األول 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري صاروخـاً علــى مدينــة عربــن؛ مــا
أدى إىل مقتــل  7مدنيـاً دفعــة واحــدة ،وإصابــة حنــو  15آخريــن جبـراح.

الســبت  /2كانــون األول 2017 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لق ـوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مدينــة حرســتا؛ مــا
تســبب يف مقتــل  2ســيدة.
صبــاح األحــد  /3كانــون األول 2017 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لق ـوات النظــام الســوري صاروخ ـاً قــرب الطريــق
الواصــل إىل بلــدة حــزة غــرب بلــدة محوريــة؛ مــا أدى إىل مقتــل  6مدني ـاً دفعــة واحــدة ،نُشــر إىل َّ
أن الط ـران أغــار علــى وســط
البلــدة بصاروخــن؛ مــا تس ـبَّب مبجــزرة اثنيــة كان ضحيتهــا  12مدني ـاً.

األربعــاء  /6كانــون األول 2017 /قصفــت مدفعيــة اتبعــة لق ـوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى مدينــة عربــن؛ مــا أدى
إىل مقتــل طفلــن شــقيقني.
اخلميــس  /14كانــون األول 2017 /قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقـوات النظــام الســوري ابلقذائــف بلــدة عــن ترمــا؛ مــا تســبب يف
مقتــل  2مدنيـاً (طفلــة ووالدهتــا).
الســبت  /30كانــون األول 2017 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لق ـوات النظــام الســوري  4صواريــخ علــى بنـ ٍ
ـاء ســكين
وسط مدينة حرستا؛ ما أدى إىل مقتل  7مدنياً من عائلة واحدة ،بينهم  5طفالً ،و 1سيدة ،إضافة إىل دمار كبري يف البناء.
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الســبت  /30كانــون األول ،2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مدينــة حرســتا؛ مــا
تســبب يف مقتــل املمــرض عم ـران الشــايب ،أثنــاء إســعافه جرحــى قصــف ســابق .نُشــر إىل أن عم ـران ،مــن أبنــاء قريــة العتيبــة،
مواليــد عــام  ،1991يعمــل يف مشــفى نبــض املــرج الطــي ،متــزوج ولديــه طفــل.
األحــد  /31كانــون األول 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري ابلصواريــخ قريــة مديـرا؛ مــا تســبب
يف مقتــل  3مدنيـاً.
اإلثنــن  /1كانــون الثــاين ،2018 /تــويف املمــرض أســامة احلموريــة متأثـراً جبراحــه الــي أصيــب هبــا جـراء قصــف طـران اثبــت اجلنــاح
اتبــع لق ـوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مدينــة عربــن يــوم األحــد  /31كانــون األول ،2017 /أثنــاء إســعافه جرحــى قصــف
ســابق .ننـ ِّـوه إىل َّ
أن أســامة مــن أبنــاء مدينــة عربــن ،يبلــغ مــن العمــر  21عامـاً ،يعمــل يف مشــفى املؤسســة الطبيَّــة يف مدينــة عربــن.
الثــااثء  /2كانــون الثــاين 2018 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مدينــة حرســتا ،مــا أدى
إىل مقتــل  4مدنيـاً مــن عائلــة واحــدة ،بينهــم طفــان وســيدة.
الثــااثء  /2كانــون الثــاين ،2018 /قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقـوات النظــام الســوري بقذائــف اهلــاون ســوقاً شــعبياً يف مدينــة دومــا؛
ما تســبب يف مقتل املســعف ســيف الدين ســليك أثناء إســعافه جرحى قصف ســابقِّ ،
ننوه إىل َّ
أن ســيف الدين من أبناء مدينة
دومــا ،يبلــغ مــن العمــر  35عامـاً ،يعمــل يف املكتــب الطــي املوحــد يف الغوطــة الشــرقية ،متــزوج ولديــه  3أطفــال.
الســبت  /6كانــون الثــاين 2018 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري ابلصواريــخ األحيــاء الســكنية يف
بلــدة محوريــة؛ مــا أدى إىل مقتــل  17مدنيـاً ،بينهــم  6طفـاً ،و 6ســيدة.
حدثَّنــا الطبيــب جمــد دااليت ،1الباحــث يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان الــذي كان قريب ـاً مــن موقــع القصــف“ :كنــت يف
دوي طائــرة قصفــت  4صواريــخ دفعــة واحــدة،
موقــع القصــف قبــل عشــر دقائــق منــه ،وكان اجلــو هــادائً ،لكــن فجــأة مسعنــا َّ
ط كل منهــا علــى بُعــد قرابــة 50م عــن اآلخــر” أضــاف جمــد َّ
ع األهــايل ابللجــوء إىل األقبيــة،
ســق َ
أن اخلــوف عـ َّـم املــكان َ
وشــر َ
بينمــا توافــدت فــرق اإلســعاف والدفــاع املــدين إىل املوقــع“ :ســقط العديــد مــن الشــهداء ،بلــغ عــدد املصابــن قرابــة  50جرحيـاً
متَّ نقلهــم إىل مشـ ٍ
ـاف عــدة يف الغوطــة”.

 1تواصلنا معه عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك  /9كانون الثاين2018 /
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طفلة من ضحااي جمزرة ارتكبتها قوات النظام السوري يف بلدة محورية 2018 /1 /6

اإلثنــن  /8كانــون الثــاين 2018 /قصفــت مدفعيــة اتبعــة لق ـوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى ســوق شــعيب يف مدينــة
دومــا؛ مــا أدى إىل مقتــل  12مدني ـاً دفعــة واحــدة ،بينهــم  6طف ـاً و 1ســيدة.
اإلثنــن  /8كانــون الثــاين 2018 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لق ـوات النظــام الســوري ابلصواريــخ قريــة مدي ـرا؛ مــا أدى
إىل مقتــل  5مدني ـاً ،بينهــم  2طف ـاً.
اإلثنــن  /8كانــون الثــاين 2018 /قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقـوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى مدينــة ســقبا؛ مــا تســبب
يف مقتــل  4مدنيـاً ،بينهــم  1طفـاً.
الثــااثء  /9كانــون الثــاين 2018 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري ابلصواريــخ بلــدة محوريــة؛ مــا أدى
إىل مقتــل  25مدنيـاً ،بينهــم  13طفـاً ،و 8ســيدة.
الثــااثء  /9كانــون الثــاين 2018 /قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقـوات النظــام الســوري قذيفــة علــى ســوق شــعيب يف مدينــة دومــا؛ مــا
تســبب يف مقتــل  5مدنيـاً دفعــة واحــدة.
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إثر جمزرة ارتكبتها قوات النظام السوري يف مدينة دوما 2018 /1 /9
ضحااي َ

الثــااثء  /9كانــون الثــاين 2018 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مدينــة ســقبا؛ مــا تســبب
يف مقتــل اإلعالمــي حــازم عبــد العزيــز عبــد الواحــد ،مــن أبنــاء بلــدة حـران العواميــد يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق،
يبلــغ مــن العمــر  32عامـاً.
القوات الروسية:
األحــد  /19تش ـرين الثــاين 2017 /قرابــة الســاعة  19:00قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ قريــة
مديـرا؛ مــا أدى إىل مقتــل  6مدنيـاً ( 4أطفــال ووالداهــم) ،وإصابــة مــا اليقــل عــن  15آخريــن جبـراح .نُشــر إىل َّ
أن هــذه احلادثــة

قــد وردت يف التقريــر الســابق دون أتكيــد لنــوع الطـران وقــد متكنَّــا الحقـاً مــن التَّحقــق مــن كونــه اتبعـاً للقـوات الروســية.

األربعــاء /3كانــون الثــاين 2018 /قرابــة الســاعة  21:00قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ األحيــاء
الســكنية وســط مدينــة عربــن؛ مــا أدى إىل مقتــل  6مدني ـاً ( 4أطفــال ووالداهــم).
أخــران أنــس الطعــان ،2املتطــوع يف الدفــاع املــدين َّ
عممــت بــن الســاعة الثامنــة والنصــف والتاســعة ليـاً عــن إقــاع طـران
أن املراصــد َّ
حــريب روســي مــن مطــار محيميــم العســكري يف الالذقيــة مث أبلغتنــا القبضــات َّ
أن هــذا الطـران ن ّفـ َذ  3غــارات علــى بلــدة مسـرااب مث

دمريــن
بناءيــن ُم َّ
 3أخــرى علــى وســط مدينــة عربــن – كل غــارة بصــاروخَّ :-
“توجهنــا إىل املوقــع املســتهدف يف عربــن لنجــد َ

بشــكل كامــل ،مل ينجــم عــن الصــاروخ األول أيَّــة إصــاابت ومل ينفجــر الثالــث يف حــن تسـبَّب الثــاين مبجــزرة ،مل نســتطع البــدء
ابلعمــل حــى مغــادرة طـران االســتطالع األجــواء قرابــة الســاعة  11ليـاً” ذكــر أنــس أن األهــايل الناجــن أخربوهــم عــن وجــود

عائلــة تقيــم يف املنــزل املدمــر“ :متكنَّــا بدايــة مــن انتشــال  3ضحــااي (رجــان وطفــل) ،وبعــد مغادرتنــا املوقــع علمنــا أنــه مت العثــور
علــى الثالثــة الباقــن مــن العائلــة يف موقــع آخــر ،يبــدو َّ
أن شـ َّـدة ضغــط االنفجــار قتلتهــم وقذفتهــم بعيــداً”.
2
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األربعــاء  /3كانــون الثــاين 2018 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ أحيــاء ســكنية يف بلــدة مسـرااب؛
مــا أدى إىل مقتــل  20مدنيـاً ،بينهــم  11ســيدة ،وعنصــر الدفــاع املــدين “ابســم الفضلــي” وإصابــة حنــو  60آخريــن جبـراح.

عممــت
أخــران مالــك احلــرك  ،3عضــو مركــز الغوطــة اإلعالمــي ،أنــه قرابــة الســاعة التاســعة مــن مســاء األربعــاء  /3كانــون الثــاين َّ

“عممنــا علــى الغــرف اإلخباريــة ليتســى للمدنيــن أخــذ احليطــة ،مث علمنــا
املراصــد عــن إقــاع طـران روســي ابجتــاه اجلنــوبَّ :
َّ
أن الطَّـران َّنفــذ علــى كل مــن مسـرااب وعربــن ،علمنــا أن هنــاك جمزرتــن يف كال البلدتــن فتوجهــت مــع صديقــي إىل مسـرااب
الــي تبعــد عــن منــزيل قرابــة 3كــم ،حيــث كان عناصــر الدفــاع املــدين ينتشــلون الضحــااي مــن حتــت األنقــاض ،قمــت بتوثيــق
ـدت إىل املنــزل” أضــاف مالــك َّ
أن الطَّائــرة َّنفــذت  4غــارات علــى مسـرااب بفــارق دقيقــة
وتصويــر مــن كانــوا حتــت األنقــاض وعـ ُ
إىل دقيقتــن وإنــه َعلِـ َـم الحق ـاً َّ
ُخرتــن:
أن  10ضحــااي ســقطوا ج ـراء غــارة و 7آخريــن إثـ َـر غــارة اثنيــة و 3قض ـوا إثـ َـر غارتــن أ َ
“الدمــار النَّاجــم عــن هــذه الصواريــخ كان هائـاً وقــد تسـبَّب الصــاروخ األول عقــب اخرتاقــه  3أســقف حبفــرة عمقهــا مخســة
أمتــار وقطرهــا قرابــة  20مـراً”.

إثر هجوم جوي نعتقد أنه روسي /بلدة مسرااب 2018 /1 /3
ضحااي َ
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ابء :االعتداء على املراكز احليوية املدنية:

قوات النظام السوري:

املراكز احليوية الدينية:
 -املساجد:

عصــر الثــااثء  /14تش ـرين الثــاين 2017 /قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لق ـوات النظــام الســوري مســجد حــزة الكبــر وســط
بلــدة حــزة؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد وإصابــة أاثثــه أبضـرار ماديــة متوســطة.
الســبت  /18تشـرين الثــاين 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري صاروخـاً علــى مســجد زعبوبــة يف
مدينــة عربــن؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املســجد وإصابــة أاثثــه أبضـرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة.

اإلثنــن  /27تشـرين الثــاين 2017 /قرابــة الســاعة  12:00قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري صاروخـاً
علــى املســجد القــدمي يف بلــدة مسـرااب؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد وأاثثــه ومـواد إكســائه أبضـرار ماديــة كبــرة.
األربعــاء  /29تشـرين الثــاين 2017 /قرابــة الســاعة  16:05قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقـوات النظــام الســوري ابلقذائــف مســجد
عبــد الــرؤوف شــرق مدينــة دومــا؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد وإصابــة أاثثــه أبضـرار ماديــة بســيطة.
اخلميس  /14كانون األول 2017 /قرابة الساعة  10:30قصفت مدفعية اتبعة لقوات النظام السوري قذيفة قرب مسجد
زملكا الكبري يف بلدة زملكا؛ ما تســبب خبســائر بشـرية ،إضافة إىل إصابة بناء املســجد أبضرار مادية متوســطة.
املراكز احليوية الرتبوية:
 املدارس:األحــد  /3كانــون األول 2017 /قرابــة الســاعة  11:00قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لق ـوات النظــام الســوري صاروخ ـاً
قــرب مدرســة ســنابل الفســطاط التابعــة جملموعــة آمــال الرتبويــة وســط بلــدة محوريــة؛ مــا تســبب مبجــزرة ،إضافــة إىل دمــار جزئــي
يف بنــاء املدرســة وإصابــة أاثثهــا أبضـرار ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن اخلدمــة مؤقتـاً.
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أضرار يف مدرسة سنابل الفسطاط إثر قصف طريان النظام السوري /بلدة محورية 2017 /12 /3

اجلمعــة  /5كانــون الثــاين 2018 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لق ـوات النظــام الســوري /روســي (ال ي ـزال قيــد التحقــق
لتحديــد اجلهــة الفاعلــة) ابلصواريــخ اثنويــة عربــن لــإانث يف مدينــة عربــن؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء الثانويــة وإصابــة أاثثهــا
أبضـرار ماديــة كبــرة.
 رايض األطفال:اإلثنــن  /20تشـرين الثــاين 2017 /قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقـوات النظــام الســوري صــاروخ أرض  -أرض قــرب روضــة
لألطفــال اتبعــة ملركــز نــور لكســر احلصــار –تتَّخــذ الروضــة مــن هبــو إحــدى املبــاين الســكنية مق ـراً هلــا -يف بلــدة كفــر بطنــا؛ مــا
أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء الروضــة وإصابــة جتهيزاهتــا أبضـرار ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن اخلدمــة ،نُشــر إىل أن جــزءاً مــن مبــى
الروضــة يُســتخدم مركـزاً َّ
للدعــم النفســي.

األحــد  /3كانــون األول 2017 /قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقـوات النظــام الســوري قذائــف عــدة قــرب روضــة إقـرأ جنــوب مدينــة
ســقبا؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء الروضــة وإصابــة أاثثهــا أبضـرار ماديــة متوســطة وخروجهــا عــن اخلدمــة.
 دور األيتام:صبــاح الثــااثء  /21تشـرين الثــاين 2017 /قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقـوات النظــام الســوري مبــى دار دوحــة األمــل لأليتــام
يف حــي املنفــوش يف بلــدة مسـرااب؛ مــا أدى إىل إصابــة املبــى وأاثثــه أبضـرار ماديــة متوســطة.
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املراكز احليوية الطبية:
 املنشآت الطبية (املستشفيات – املستوصفات -النقاط الطبية – املشايف امليدانية):الســبت  /18تشـرين الثــاين 2017 /قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقـوات النظــام الســوري بصــاروخ أرض  -أرض مركــز الرمحــة
الطــي يف بلــدة حــزة؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املركــز وإصابــة أاثثــه أبضـرار ماديــة متوســطة.
الســبت  /6كانــون الثــاين 2018 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب مشــفى القــدس
يف بلــدة محوريــة؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املشــفى أبضـرار ماديــة متوســطة وخروجــه عــن اخلدمــة مؤقتـاً.
جممع عيادات البلســم ومشــفى القدس عقب القصف:
زار الطبيب جمد دااليت ،4الباحث يف الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان َّ
َّ
“نفــذ الطـران احلــريب  4صواريــخ دفعــة واحــدة ســقط أحدهــا أمــام جممــع البلســم الــذي حيــوي عيــادات طبيَّــة ،بينمــا ســقط

صــاروخ آخــر أمــام مشــفى القــدس الــذي يضـ ُّـم قســماً للعنايــة املشــددة وقســم حواضــن لألطفــال ،جنـ َـم عــن القصــف أضـرار
كبــرة يف كال املنشــأتني حيــث هــوت اجلــدران اخلشــبية الــي تفصــل العيــادات عــن بعضهــا وتضـ َّـررت املعــدات الطبيَّــة”
أضــاف جمــد َّ
أن القصــف ذاتــه تسـبَّب يف جمــزرة يف املنطقــة“ :الكــوادر الطبيَّــة واملرضــى مل يصابــوا أبذى ،ومتَّ حتويــل املرضــى
واخلــدج إىل نقــاط طبيــة أخــرى ،وخرجــت املنشــأاتن عــن اخلدمــة حاليـاً”.

جممــع عيــادات البلســم
الســبت  /6كانــون الثــاين 2018 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري ابلصواريــخ َّ
يف بلــدة محوريــة؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء اجملمــع وجتهيزاتــه أبضـرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة.

جممع عيادات البلسم إثر قصف قوات النظام السوري بلدة محورية 2018 /1 /6
أضرار يف َّ
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الســبت  /6كانــون الثــاين 2018 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لق ـوات النظــام الســوري /روســي (ال ي ـزال قيــد التحقــق
لتحديــد اجلهــة الفاعلــة) ابلصواريــخ مركــز اإلســعاف الوحيــد يف قريــة مديـرا؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املركــز وإصابــة جتهيزاتــه
أبضـرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة.
اإلثنــن  /8كانــون الثــاين 2018 /قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقـوات النظــام الســوري قذيفــة قــرب مشــفى الزهـراء املعــروف مبشــفى
التوليــد وســط مدينــة ســقبا؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املشــفى أبضـرار ماديــة بســيطة.
املربعات السكانية:
 األسواق:عصــر الثــااثء  /14تشـرين الثــاين 2017 /قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقـوات النظــام الســوري ســوقاً شــعبياً وســط بلــدة حــزة؛

مــا أدى إىل إصابــة عــدد مــن احملــات التجاريــة أبضـرار ماديــة كبــرة.

اخلميــس  /23تشـرين الثــاين 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري ابلصواريــخ ســوقاً شــعبياً وســط

مدينــة عربــن؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف عــدد مــن احملــات التجاريــة وإصابــة حمــات أخــرى أبضـرار ماديــة كبــرة.

اإلثنــن  /27تشـرين الثــاين 2017 /قرابــة الســاعة  13:00قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقـوات النظــام الســوري قذيفتــن علــى ســوق
شــعيب يف مدينــة دومــا؛ مــا تســبب خبســائر بشـرية ،إضافــة إىل إصابــة مرافــق الســوق أبضـرار ماديــة متوســطة.
اجلمعــة  /22كانــون األول 2017 /قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقـوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى ســوق شــعيب يف مدينــة
دومــا؛ مــا أدى إىل إصابــة عــدد مــن احملــات التجاريــة أبضـرار ماديــة متوســطة.
األحــد  /31كانــون األول 2017 /قرابــة الســاعة  14:00قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقـوات النظــام الســوري قذيفــة علــى ســوق
شــعيب يف بلــدة كفــر بطنــا؛ مــا تســبب خبســائر بشـرية ،إضافــة إىل إصابــة حملــن جتاريــن ومرافــق الســوق أبضـرار ماديــة بســيطة.
الثــااثء  /2كانــون الثــاين 2018 /قصفــت مدفعيــة اتبعــة لق ـوات النظــام الســوري قذائــف هــاون عــدة علــى ســوق شــعيب يف
مدينــة دومــا؛ مــا تســبب خبســائر بشـرية ،إضافــة إىل إصابــة عــدد مــن احملــات التجاريــة ومرافــق الســوق أبضـرار ماديــة متوســطة.
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أضرار إثر قصف قوات النظام السوري سوقاً شعبياً يف مدينة دوما 2018 /1 /2

عصر اإلثنني  /8كانون الثاين 2018 /قصفت مدفعية اتبعة لقوات النظام السوري  3قذائف ،يرجح َّ
أن مصدرها مدينة املليحة،
على السوق الرئيس وسط مدينة سقبا؛ ما تسبَّب خبسائر بشرية ،إضافة إىل إصابة  4حمالت جتارية أبضرار مادية متوسطة.
أخــران مس ـلّم عبــد الباســط  5وهــو مصــور فوتوغ ـرايفَّ ،
أن قرابــة ثالثــة قذائــف مدفعيــة ســقطت يف منطقــة وجــوده“ :ســقطت

أحدهــا علــى ســطح البنــاء الــذي يضـ ُّـم مشــفى الزه ـراء وجنــم عنهــا أض ـرار ماديــة بســيطة ،مث ســقطت القذيفــة الثانيــة يف

الســوق الشــعيب املوجــود يف الشــارع العــام قبــل ســاحة احملطــة ابجتــاه ســاحة اجلمعيــة” أضــاف مســلم أنــه لــدى وصولــه إىل

املــكان كان املســعفون ينتشــلون أبــو صــاحل القوتلــي مــن دكانــه الــذي ســقطت قذيفــة أمامــه“ :مل يكــن الدمــار يف املــكان كبـراً
واقتصــر علــى واجهــة احملــات”.
اإلثنــن  /8كانــون الثــاين 2018 /قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقـوات النظــام الســوري قذيفــة علــى ســوق اهلــال مشــال غــرب مدينــة
ســقبا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل إصابــة عــدد مــن احملــات التجاريــة أبضـرار ماديــة كبــرة.
اإلثنــن  /8كانــون الثــاين 2018 /قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقـوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى الســوق الشــعيب يف مدينــة
دومــا؛ مــا تســبب مبجــزرة ،إضافــة إىل إصابــة عــدد مــن احملــات التجاريــة ومرافــق الســوق أبضـرار ماديــة كبــرة.

 5تواصلنا معه عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك  /9كانون الثاين2018 /
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الثــااثء  /9كانــون الثــاين 2018 /قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقـوات النظــام الســوري قذيفــة علــى الســوق الشــعيب يف مدينــة دومــا؛
مــا تســبب مبجــزرة ،إضافــة إىل إصابــة عــدد مــن احملــات التجاريــة أبضـرار ماديــة متوســطة.
البىن التحتية:
 مراكز الدفاع املدين (منشآت – آليات):األربعــاء  /15تش ـرين الثــاين 2017 /قرابــة الســاعة  16:30أطلقــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لق ـوات النظــام الســوري صاروخ ـاً
ُممـاً بذخائــر عنقوديــة وســط مدينــة ســقبا؛ انفجــرت بعــض الذخائــر قــرب ســيارة إســعاف اتبعــة للدفــاع املــدين دون تســجيل

أيــة أضـرار ماديــة يف الســيارة.

األحــد  /19تشـرين الثــاين 2017 /قامــت قـوات النظــام الســوري إبطــاق الرصــاص مــن رشاشــاهتا علــى ســيارة إســعاف -اتبعــة
للمركــز  200التابــع للدفــاع املــدين -يف مدينــة دومــا ،أثنــاء عمــل طاقمهــا علــى نقــل حالــة إســعافية إىل إحــدى النقــاط الطبيــة؛
مــا أدى إىل إصابــة الســيارة أبضـرار ماديــة متوســطة.
اإلثنــن  /27تشـرين الثــاين 2017 /قرابــة الســاعة  12:00قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقـوات النظــام الســوري قذيفتــن قــرب ســيارة
إســعاف اتبعــة للدفــاع املــدين وســط مدينــة دومــا ،دون تســجيل أيــة أضـرار ماديــة يف الســيارة.
ظهر الســبت  /2كانون األول 2017 /قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام الســوري صاروخاً قرب ســيارة إســعاف

اتبعــة للمركــز  90التابــع للدفــاع املــدين -يف مدينــة حرســتا ،أثنــاء عمــل كادرهــا علــى تفقــد موقــع قصــف ســابق مــن قبــل الطـرانذاتــه ،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 أبضـرار ماديــة متفاوتــة.
الثــااثء  /2كانــون الثــاين 2018 /قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقـوات النظــام الســوري قذيفــة قــرب ســيارة إســعاف اتبعــة للدفــاع املــدين
يف مدينــة دومــا ،أثنــاء عمــل كادرهــا علــى إســعاف جرحــى قصــف ســابق؛ مــا أدى إىل إصابــة الســيارة أبضـرار ماديــة بســيطة.
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اتء :اهلجمات غري املشروعة:
الذخائر العنقودية:

الســبت / 2كانــون األول 2017 /قرابــة الســاعة  00:35قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقـوات النظــام الســوري واملتمركــزة يف
منطقــة ضاحيــة األســد شــرق مدينــة دمشــق صاروخــن ُم َّملــن بذخائــر عنقوديــة ســقطا وســط مدينــة ســقبا.

اســتطاع عــاء الديــن الدمشــقي 6وهــو مصــور يعمــل لــدى منظمــة الدفــاع املــدين يف ريــف دمشــق أن يرصــد انفجــار أحــد
الصواريــخ“ :كان ذلــك قرابــة الســاعة  00:32شــاهدت ضــوءاً أمحــر أضــاء الســماء مث مسعــت صــواتً خفيفـاً تــاه صــوت

انفجــار قــوي ،وبعدهــا بــدأت أمســع انفجــارات متتاليــة كان ذلــك صــوت القنابــل العنقوديــة رصــدت قرابــة مخســة عشــر

انفجــاراً صغ ـراً مل تبــق هنــاك خملفــات يبــدو أن مجيــع القنابــل قــد انفجــرت” زودان عــاء بصــورة آلاثر انفجــار الذخائــر
العنقوديــة علــى األرض.

الغازات السامة:
اخلميــس  /16تشـرين الثــاين 2017 /اســتخدمت قـوات النظــام الســوري قذائــف أرضيــة ُمملــة بغــازات ســامة اســتهدفت فيهــا

جبهــة إدارة املركبــات جنــوب شــرق مدينــة حرســتا؛ مــا أدى إىل إصابــة  7أشــخاص ( 4إعالميــن ،و 3مــن مقاتلــي املعارضــة
املســلحة) أبع ـراض اختنــاق وامح ـرار يف العينــن ،مل نســتطع التَّحقــق مــن نــوع الســاح املســتخدم بدقــة؛ نظ ـراً لكثافــة القصــف
تعرضــت لــه املنطقــة يــوم اهلجــوم.
الــذي َّ

7
تعرضـوا لإلصابــة عــن األعـراض الــي عــاىن منهــا“ :قرابــة الســاعة الســابعة
أخـران عبــد املنعــم عيســى وهــو أحــد اإلعالميــن الذيــن َّ

إثرها بضيق يف التَّنفس،
والنصف اســتهدفت قوات النظام الســوري مكاننا بقذيفيت هاون مث انتشــرت رائحة كريهة شــعرت َ

اعتقــدت بدايــة أهنــا رائحــة حــرق إطــارات وهــو مــا يقــوم بــه عــادة مقاتلــو املعارضــة ،لكــن أحــد املقاتلــن أخــرين أنــه مت
اســتهدافنا بقذائــف كلــور وطلــب مــي الرتاجــع ووضــع قماشـاً مبلـاً ابملــاء علــى وجهــي” قــال عبــد املنعــم إنــه يرجــح َّ
أن القصــف
ابلغــازات الســامة مت عــر قذائــف اهلــاون ذلــك أن الرائحــة انتشــرت بُعيــد ســقوط القذائــف مباشــرة ولكنــه مل يســتطع اجلــزم بذلــك.

رابعاً :االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

 .1خرقت قوات احللف الســوري الروســي بشــكل ال يقبل التَّشــكيك قراري جملس األمن رقم  2139و 2254القاضيَني بوقف
اهلجمــات العشـوائية ،وأيضـاً انتهكــت عــر جرميــة القتــل العمــد املــادة الثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي؛ مــا يُشــكل جرائــم حــرب.

 6تواصلنا معه عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك  /9كانون الثاين2018 /
 7تواصلنا معه عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك  /28تشرين الثاين2017 /
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أن القصــف الـوارد يف التقريــر قــد اســتهدف أفـراداً مدنيــن عُـَّـزل ،وابلتــايل فـ َّ
 .2نؤكــد علــى َّ
ـإن القـوات الروســية والســورية انتهكــت
أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلــق يف احليــاة .إضافــة إىل أهنــا ارتكبــت يف ظـ ِّـل ن ـزاع مســلح غــر دويل
فهــي ترقــى إىل جرميــة حــرب ،وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة.
َّ .3
إن اهلجمات الواردة يف التقرير ،اليت قام هبا النظامان الروســي والســوري تُعتَرب مبثابة انتهاك للقانون اإلنســاين الدويل العريف،
ذلك َّ
توجه إىل هدف عسكري ُمدَّد.
ابلسكان ومل َّ
أن القذائف قد أُطلقت على مناطق مأهولة ُّ

َّ .4
إن عمليــات القصــف ،قــد تسـبَّبت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف
إحلــاق الضـَّـرر الكبــر ابألعيــان املدنيَّــة .وهنــاك مؤشـرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد َّ
الضــرر كان مفرطـاً جــداً إذا مــا قــورن
أبن َّ

ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.

 .5خرقــت قـوات النظــام الســوري عــر اســتخدامها األســلحة الكيميائيــة قـرارات جملــس األمــن ذات الصلــة  2118و2209
و ،2235كمــا خرقــت اتفاقيــة حظــر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة الــي صادقــت عليهــا احلكومــة الســورية يف أيلــول .2013
التوصيات:

إىل النظام الروسي:
• فتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف التقرير ،وإطالع اجملتمع السوري على نتائجها ،وحماسبة املتورطني.
• تعويــض املراكــز واملنشــآت املتضــررة كافــة ،وإعــادة بنائهــا وجتهيزهــا مــن جديــد ،وتعويــض أُســر الضحــااي واجلرحــى كافــة ،الذيــن
قتلهــم النظــام الروســي احلــايل.
• التَّوقف التام عن قصف املشايف واألعيان املشمولة ابلرعاية واملناطق املدنية واحرتام القانون العريف اإلنساين.
• على النظام الروســي ابعتباره طرف ضامن يف حماداثت أســتانة التوقف عن إفشــال اتفاقيات خفض التَّصعيد ،والضغط على
النظام السوري لوقف اهلجمات العشوائية كافة ،والسماح بدخول املساعدات اإلنسانية غري املشروط إىل الغوطة الشرقية.
إىل جملس األمن:

ـص بشــكل واضــح علــى “توقــف
• يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجـراءات إضافيــة بعــد صــدور القـرار رقــم  ،2254الــذي نـ َّ
فــوراً أي هجمــات موجهــة ضــد املدنيــن واألهــداف املدنيــة يف حــد ذاهتــا ،مبــا يف ذلــك اهلجمــات ضــد املرافــق الطبيــة

والعاملني يف اجملال الطيب ،وأي اســتخدام عشــوائي لألســلحة ،مبا يف ذلك من خالل القصف املدفعي والقصف اجلوي”.
• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــن ،مبــن فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت
تورطــه يف ارتــكاب جرائــم حــرب.
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• إحالل األمن والسالم وتطبيق مبدأ مسؤولية محاية املدنيني ،حلفظ أرواح السوريني وتراثهم وفنوهنم من الدمار والنهب والتخريب.
• توســيع العقــوابت لتشــمل النظــام الســوري والروســي واإليـراين املتورطــن بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد
اإلنســانية ضــد الشــعب الســوري.
إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
علــى املفوضــة الســامية أن تُقـ ِّدم تقريـراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــره مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن احلـوادث الـواردة يف هــذا
التقريــر ،ابعتبارهــا نـُِّفــذت مــن قبــل قـوات نعتقــد أهنــا روســية ابلتَّنســيق مــع القـوات احلكوميــة.
إىل املبعوث األممي إىل سوراي:
• عدم اقتصار اإلحاطة أمام جملس األمن على انتهاكات جبهة النصرة وتنظيم داعش.
• إدانة مرتكيب اجلرائم واجملازر واملتسببني األساسيني يف تدمري اتفاقيات خفض التَّصعيد.
إىل اجملتمع الدويل:
ظل انقســام جملس األمن وشـلَله الكامل ،يتوجب التَّحرك على املســتوى الوطين واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشــعب
• يف ِّ

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

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

• دعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان م ـراراً وتك ـراراً يف عش ـرات الدراســات والتقاريــر وابعتبارهــا عضــو يف “التحالــف

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

أقرتــه
واتفاقــات أســتانة ،وابلتــايل ال بـ َّـد بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة ،الــذي َّ
اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ،ومــازال 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.

شكر وعزاء

خالص الشكر والعزاء جلميع األهايل والنُّشطاء احملليني الذين أغنت مسامهاهتم هذا التَّقرير بشكل فعال.
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