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الثالاثء 14 متوز 2015

أواًل: ملخص تنفيذي.
الطبية  األوضاع  تدهور  اثنياً: 

واإلنسانية.
اثلثاً: املرفقات واألدلة.

رابعاً: التوصيات.

التداعيات اإلنسانية والطبية ملعركة »عاصفة اجلنوب«

  أواًل: ملخص تنفيذي:
يوم اخلميس 25/ حزيران/ 2015، أعلن جتمع فصائل اجلبهة اجلنوبية التابع للمعارضة 
املناطق اليت ال تزال حتت  املسلحة عن بدء معركة “عاصفة اجلنوب” للسيطرة على 

سيطرة القوات احلكومية يف مدينة درعا جنوب سوراي.
حتتوي تلك املناطق يف املدينة على املراكز األساسية ملؤسسات الدولة اخلدمية، واألمنية، 
واإلدارية، وتتمركز القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية واألجنبية( داخل 
منطقة درعا احملطة، اليت تشمل أربعة أحياء سكنية هي: حي الصحاري، حي املطار، 
حي مشال اخلط، وتضم منطقة درعا احملطة أيضا: املشفى الوطين، وفرع األمن العسكري، 
واألمن السياسي ومبىن احلزب، واللواء 132 مدرعات والذي ميتد من حي الصحاري 
حىت ضواحي درعا الغربية، ويقع على ابهبا الشمايل مدينة الباسل الرايضية اليت اختذت 
منها القوات احلكومية مركزاً عسكرايً إلدارة عمليـاتـها العسكـرية يف حمـافظة درعـا كـاملة.

اشتدت وترية املعارك والقصف بني الطرفني خالل اليومني األوَلني النطالق املعركة، مث 
اخنفضت وتريهتا بعد ذلك، خاضت خالهلا الفصائل املسلحة اشتباكات عنيفة ضد 

القوات احلكومية على حماور عدة يف املدينة.
ومع انطالق هذه املعركة كثفت القوات احلكومية قصفها اجلوي واملدفعي على  مناطق 
عدة يف املدينة ختضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، أبرزها: )حي درعا البلد، حي 
طريق السد( وبعض القرى اجملاورة هلا، السيما قرية عتمان )تقع إىل الشمال من مدينة 
درعا وهي مالصقة هلا(، وقرية النعيمة )تقع إىل الشرق من مدينة درعا على بعد 4 
كم(، وقرية نصيب احلدودية )تقع إىل اجلنوب الشرقي من مدينة درعا على بعد 9 كم(.

اعتمدت القوات احلكومية على سالح الطريان بشكل رئيس حيث ألقت ما اليقل عن 
127 قنبلة برميلية، أُلقي نصفها تقريبا على مدينة درعا وحدها، إضافة إىل 38 صاروخاً 
املقابل  يف  واهلاون،  املدفعية  قذائف  عشرات  إىل  إضافة  احلكومي،  احلريب  الطريان  من 
اعتمدت فصائل املعارضة املسلحة على الصواريخ حملية الصنع وقذائف اهلاون والقصف 
املدفعي، تسبب ذلك يف وقوع ضحااي يف صفوف املدنيني من قبل الطرفني، إال أن قصف 
النارية األكرب وسالح الطريان وعدم االكرتاث  القوات احلكومية ونظراً المتالكها القوة 

بقصف األحياء تسببت بوقوع الكم األكرب من الضحااي واجلرحى املدنيني.
 19 بينهم  مدنياً،   54 مبقتل  احلكومية  القوات  تسببت   2015 25/ حزيران/  منذ 

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ ٢٠١١ 
وهي منظمة مستقلة، حمايدة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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طفاًل، و12 سيدة، قتلوا نتيجة القصف اجلوي واملدفعي على أحياء مدينة درعا وقرية نصيب والنعيمة وعتمان، كما أصيب 
قرابة 481 آخرين.

لدى  العشوائي  القصف  نتيجة  قتلوا  وسيداتن،  طفالن  بينهم  مدنيني   10 مبقتل  املسلحة  املعارضة  فصائل  قصف  تسبب 
استهداف املقرات احلكومية املتمركزة داخل األحياء السكنية التالية: حي الكاشف، درعا احملطة، حي مشايل اخلط مبدينة درعا.
يف ظل عمليات احلظر من قبل القوات احلكومية وغريها تعتمد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بشكل رئيس على اللقاءات 
مع السكان والنشطاء احملليني من أحياء متباعدة عدة، واليعرف أحدهم اآلخر، وهذا يُعطي درجة جيدة من املوثوقية يف حال 
اعتمدت التحرايت على عدد واسع من الشهادات والرواايت، وبشكل خاص مستوايت التفاصيل اليت يتحدثون هبا، كما أن 
الصور والفيديوهات اليت يقومون بتزويدان هبا تلعب دوراً مهماً يف عمليات التوثيق ومقاطعة املعلومات بعضها مع بعض، أجرينا 

املقابالت ابللغة العربية، وأخربان املتحدثني ابلغرض من إجراء هذه املقابالت، وحصلنا على موافقتهم يف ذلك.

    اثنياً: تدهور األوضاع الطبية واإلنسانية:

القصف  إنسانية صعبة يف ظل  أوضاعاً  درعا وضواحيها  مدينة  املعارضة يف  تقع حتت سيطرة مسلحي  اليت  األحياء  تُعاين 
العشوائي املكثف وانقطاع الكهرابء واملاء معظم ساعات اليوم، ونقص يف املواد األساسية كاخلبز واألدوية.

حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل عدد من األهايل احملاصرين داخل حي درعا البلد، وتواترت الرواايت عن نقص 
اخلدمات احلاد الذي يُعانيه السكان، فساعات انقطاع املياه طويلة ورمبا أتيت ساعة كل 3 أايم على بعض األحياء وقد ال أتيت، 
وابلنسبة النقطاع الكهرابء، فهي تتوفر ساعة فقط كل 4 ساعات هذا إن كانت الشبكة جاهزة للعمل وحالياً معظم شبكات 

درعا غري جاهزة بسبب القصف اليومي. 

إثر ذلك، ابتت تلك األحياء تشهد نزوحاً كبرياً يف صفوف املدنيني إىل مناطق وقرى أخرى أكثر أمناً، كذلك نزح معظم 
سكان بلدة النعيمة وعتمان اجملاورة إىل مدينة درعا، وتواصل القوات احلكومية يومياً عمليات القصف اجلوي املكثف على 

تلك املناطق.

يف املقابل أخربان بعض األهايل عن منع القوات احلكومية سكان املناطق اليت تسيطر عليها يف مدينة درعا مغادرة املدينة، فهي 
تتخذهم رهائن ودروعاً بشرية، نظراً لصالت القرىب بني عناصر يف فصائل املعارضة املسلحة وبني األهايل احملاصرين، وهذا 

ابلتايل ُيشكل عامل ضغط على فصائل املعارضة املسلحة اليت تشن اهلجوم، وسبب ذلك معاانة كبرية للمدنيني احملاصرين.

ارتفعت أعداد املصابني واجلرحى بشكل كبري يَفوُق قدرة القطاع الطيب يف املناطق اليت ختضع لسيطرة املعارضة املسلحة، وتسبب 
احلصار الذي تفرضه القوات احلكومية على تلك املناطق بنتائج كارثية انعكست بشكل واضح يف نقص األدوية واملعدات 

الطبية، كما الحظنا َتعمَُّد الطريان احلكومي استهداف املشايف بشكل دقيق وحمدد.
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رصدت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان خروج ست مشاٍف ميدانية عن اخلدمة وتوقفها عن العمل، مخسة منها توقفت خالل 
األسبوع األول لبدء املعارك، نتيجة قصف الطريان احلكومي الذي تعرضت له، ما يدل على أهنا كانت أهدافاً معدة للقصف، 
حيث تقع هذه املشايف يف بلدات قريبة من مدينة درعا، وتقدم خدماهتا الطبية لكل أبناء احملافظة تقريباً، ويعود سبب توقف 

املشفى السادس ألسباب تتعلق بضعف إمكانياته الطبية؛ نظراً للحصار املفروض من قبل القوات احلكومية.

   تفاصيل استهداف املشايف:

1. بلدة طفس، تقع يف الشمال الغريب من مدينة درعا على بعد 13 كم تقريباً.  
يوم اجلمعة 26/ حزيران/ 2015، أصدر مشفى طفس امليداين بياانً أعلن فيه توقفه عن العمل نتيجة تعرضه للقصف بقنبلة 

برميلية من الطريان املروحي احلكومي؛ ما تسبب بدمار كبري يف املبىن واألجهزة واملعدات الطبية.
بيان عن توقف مشفى طفس امليداين عن العمل بسبب القصف.

2. قرية النعيمة، تقع مشال مدينة درعا وتبعد عنها 4 كم تقريباً. 
يوم األحد 28/ حزيران/ 2015، أصدر مشفى النعيمة امليداين بياانً يُعلن فيه توقفه عن العمل نتيجة تعرضه للقصف اجلوي 

واملدفعي احلكومي، ما أحلَق أضراراً كبرية ابملشفى، إضافة إىل تدمري بعض أجزائه. 
بيان عن توقف مشفى النعيمة عن العمل بسبب القصف.

3. بلدة صيدا، تقع شرق مدينة درعا على بعد 10 كم تقريباً.   
يوم األربعاء 1/ متوز/ 2015، أعلنت إدارة مشفى صيدا امليداين توقفه عن العمل، نتيجة تعرضه للقصف اجلوي مرتني يف 

اليوم نفسه، وتسبب القصف أبضرار كبرية، إضافة إىل تدمري بعض أجزائه. 
أفادان بعض الناشطني احملليني أبن املشفى تعرض للقصف مرتني يف اليوم نفسه، سقط يف صباح اليوم صاروخ من الطريان احلريب 
احلكومي على ساحة املشفى، وتسبب مبقتل 16 شخصاً، بينهم 3 مسلحني مصابني و2 من الكودار الطبية )هم: أمحد 
سعيد احلميدي، وحممد أمحد احلميدي من بلدة املليحة الشرقية( كانوا يقومون إبسعاف بعض املصابني إثر قصف للطريان 

احلكومي على مناطق خمتلفة من البلدة.
يف املساء سقطت قنبلة برميلية من الطريان املروحي احلكومي خلف املشفى، ما أدى إىل إحلاق أضرار ابملشفى، كما  أصيب 

قرابة 5 أشخاص، بينهم 2 من الكوادر الطبية.
جمموعة صور تظهر آاثر الدمار اليت طالت مشفى صيدا بريف درعا نتيجة القصف اجلوي احلكومي بتاريخ 1/ متوز/ 2015 

4. بلدة الغارية الشرقية، تقع مشال شرق مدينة درعا وتبعد عنها 24 كم تقريبًا.
يوم اخلميس 2/ متوز/ 2015، أعلن مشفى اإلحسان امليداين يف بلدة الغارية الشرقية توقفه عن العمل؛ جراء االستهداف 

املستمر من قبل القوات احلكومية وحفاظاً على سالمة كوادره، وبسبب عدم توفر األجهزة واملعدات الطبية.
بيان مشفى اإلحسان. 

http://www.sn4hr.org
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5. انحية داعل، تقع مشايل مدينة درعا على بعد 14 كم تقريباً.
يوم اخلميس 2/ متوز/ 2015، أعلن مشفى نبض حوران يف بلدة داعل بريف درعا توقفه عن العمل، بسبب عدم توفر 

األجهزة واملعدات الطبية.
بيان عن توقف مشفى نبض حوران. 

6. حي درعا البلد – مدينة درعا.
السبت 5/ متوز/2015، أعلنت إدارة مشفى درعا امليداين عن توقفه عن العمل وخروج بعض أقسامه عن اخلدمة؛ جراء 

استهدافه املتكرر وتعرض بعض أقسامه ألضرار جسيمة. 
بيان عن مشفى درعا امليداين.

العمليات  تستقبل هذه املشايف أصحاب اإلصاابت اخلفيفة إىل املتوسطة، وليس لديها اإلمكانيات وال القدرة على إجراء 
اجلراحية للحاالت اخلطرة، وهذه احلاالت يتم نقلها إىل األردن عرب معرب تل شهاب املخصص لنقل اجلرحى. 

أغلقت السلطات األردنية املعرب يوم األربعاء 1/ متوز/ 2015 دون بيان األسباب، لكن يبدو أن ذلك نظراً لتدفق أعداد كبرية 
من اجلرحى، وقد سجلنا يف اليوم نفسه وفاة اثنني من املصابني على الساتر احلدودي هم: )السيدة نور حامد احلايك، وعبد 
اهلادي عبد الكرمي بصبوص( بسبب منع السلطات األردنية إدخاهلم، ما أدى إىل تفاقم اإلصابة ومن مث وفاهتم. يف اليوم التايل 

مباشرة قامت السلطات األردنية إبعادة فتح املعرب وإدخال اجلرحى، لكن بشرط إبراز أوراق تثبت هوية اجلريح.

   اثلثاً: األدلة واملرفقات: 
ألف: الضحااي واملصابني:

صورة للضحية زايد زايد املصري الذي قتل يف درعا البلد نتيجة إلقاء الطريان املروحي حاوايت متفجرة يف 3/ متوز/ 2015
أحد الضحااي يف حي طريق السد نتيجة استهداف الطريان املروحي احلكومي للحي ابلقنابل الربميلية 30/ حزيران/ 2015

صورة لطفلة يتم عالجها يف درعا، أصيبت نتيجة استهداف الطريان احلريب للمنطفة ابلصواريخ 27/ حزيران/ 2015
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ابء: آاثر الدمار نتيجة القصف على أحياء درعا:

صورة لطفلة يتم عالجها يف املشفى امليداين مبدينة درعا، تظهر عليها آاثر الدماء واألمل الذي تُعانيه إثر إصابتها؛ جراء استهداف الطريان احلرب
ي للمدينة 27/ حزيران/ 2015

صورة للدمار احلاصل يف منزل يف درعا البلد نتيجة استهدافه بصاروخ من الطريان احلريب احلكومي 29/ حزيران/ 2015

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0Uzg1amZ0cVlFa1U/edit
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القوات  قبل  من  الثقيلة  ابلرشاشات  وقوده  استهداف خزان  نتيجة  البلد وهو حيرتق؛  درعا  األفران يف  وفيديو ألحد  صورة 
احلكومية، ويُظهر الفيديو القوات احلكومية وهي تستهدف من يقوم إبطفاء النريان 28/ حزيران/ 2015

قصف الطريان املروحي واحلريب ألحياء مدينة درعا.
صورة حلجم الدمار الذي خلفه قصف الطريان احلريب احلكومي على منازل املدنيني يف درعا البلد 29/ حزيران/ 2015

فيديو ُيظهر آاثر الدمار نتيجة إلقاء الطريان املروحي حاوية متفجرة على أحياء درعا البلد 30/ حزيران/ 2015
حلظة قصف أحياء درعا البلد ابلقنبلة الربميلية الثانية من قبل الطريان املروحي احلكومي 1/ متوز/ 2015

آاثر الدمار نتيجة استهداف بلدة النعيمة ابحلاوايت املتفجرة 8/ متوز/ 2015
 

درعا- صيدا
مقطع مصور من مشفى صيدا امليداين حلظة حدوث اجملزرة ابستهداف املشفى بصواريخ امليغ 1/ متوز/ 2015   
مشهد للدمار الناتج عن قصف حي طريق السد حباوية متفجرة من قبل الطريان املروحي يف 8/ متوز/ 2015   

مشهد للدمار اهلائل جراء سقوط حاوية متفجرة من الطريان املروحي احلكومي على حي طريق السد بدرعا يف 7/ متوز/ 
2015

http://www.sn4hr.org
https://www.facebook.com/Nabaa.Media.Foundation/videos/1676163292605346/
https://www.youtube.com/watch?v=CVFPapPxBNE&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Rk9Vd0lyRlM4UVk
https://www.youtube.com/watch?v=-PUEvrqTtqQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=k4BwBhhbzUA&feature=youtu.be
https://youtu.be/-2H5byJa7u4
http://goo.gl/e8JQ4p
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2NDlDb3QzbnJmeTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0eDVtZllXa0lmQVk/edit
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2U0IySUV3ZVN2NFE/view


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 7

مشهد إلقاء الطائرات املروحية احلكومية قنابل الربميلية على حي طريق السد مبدينة درعا يف 7/ متوز/ 2015

   التوصيات:

إىل جملس األمن:
ينبغي على جملس األمن أن حييل الوضع يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية كي تتخذ اإلجراءات الالزمة وفقاً الختصاصاهتا. 
كما يتوجب على جملس األمن أن يعتمد عقوابت تستهدف من يتبني أهنم أكرب املسؤولني عن اجلرائم املرتكبة حبق اإلنسانية 

وجرائم احلرب.

إىل السلطات األردنية:
على احلكومة األردنية أن تتخذ مزيداً من اخلطوات لضمان احرتام حق طاليب اللجوء، وضمان قدرة الالجئني القادمني من 
سوراي على طلب اللجوء عند احلدود. جيب حماسبة من يقوم ابالنتهاكات جتاه طاليب اللجوء، وبشكل خاص حاالت اجلرحى 

واملصابني.
الطوق، كي  دول  ابلتزاماهتا جتاه  ابلوفاء  املاحنة  الدول  وتكراراً  مراراً  طالبنا  وقد  متزايدة،  أعباء  األردنية  الدولة  لقد حتملت 

تساعدها على استمرار قبول الالجئني السوريني.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2VVJKcnA3eVlCeEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2VVJKcnA3eVlCeEE/view?usp=sharing

