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اجلمعة 16 شباط 2018

حصيلة ثالثة أشهر من احلملة العسكرية 
املتواصلة على الغوطة الشرقية

زايدة التَّصعيد ونقض االتفاقيات
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احملتوى: 
أواًل: مقدمة.

اثنياً: امللخص التنفيذي.
اثلثاً: التفاصيل.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: مقدمة:
تتواصــل هجمــات احللــف الســوري/ اإليــراين اجلويــة والربيَّــة علــى منطقــة الغوطــة الشــرقية احملاصــرة أصــًا وبشــكل مطبــق منــذ 
19/ تشــرين األول/ 2013، وقد أمتَّت احلملة العســكرية شــهرها الثالث، وال تبدو هناك أيَّة بوادر لتوقفها، مل تلتزم القوات 
ــدت قصــف املراكــز الطبيَّــة، وقــد  املهامجــة أبٍي مــن قواعــد قانــون احلــرب، بــل اســتخدمت أيضــاً األســلحة الكيميائيــة، وتعمَّ
ســجلنا اســتهداف بعــض املراكــز الطبيــة عــدة مــرات، وهــذا مل حيصــل يف اتريــخ احلــروب املعاصــر، ويف ظــلِّ اســتهداف املراكــز 
الطبيَّــة والتعليميــة ُيصبــح مــن الســخرية احلديــث عــن ضامــن روســي، أو عــن اتفاقيــات ثنائيــة، أو عــن حمــاداثت ســام، أو عــن 
قانــون دويل، أو جملــس أمــن دويل، وذلــك بعــد مــرور 90 يــوم مل يتوقــف فيهــا تقريبــاً القصــف والقتــل والتدمــر، وجيــدر التَّذكــر 
أنَّ هــذه املنطقــة احملاصــرة يقطنهــا قرابــة 350 ألــف مــدين، بينهــم أطفــال ونســاء، مــات بعضهــم جوعــاً ومرضــاً، ومتتلــك الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان ســجًا بقوائــم الضحــااي بســبب احلصــار أو القصــف، وبتفاصيــل اهلجمــات الــي حصلــت، والــي 

نســتعرض البعــض منهــا فقــط يف هــذا التقريــر جتنبــاً للتَّكــرار النمطــي.

ثنــا يف تقريريــن ســابقني عــن أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان الــي ارتكبتهــا قــوات احللــف الســوري الروســي يف الغوطــة  لقــد حتدَّ
الشــرقية منــذ تصعيــد احلملــة العســكرية األخــرة علــى املنطقــة، كمــا أصــدران تقريــراً عــن محلــة ُمشــاهبة شــنَّتها قــوات احللــف 

الســوري الروســي علــى حمافظــة إدلــب املشــمولة أيضــاً ابتفاقيــة خفــض التَّصعيــد.
ــماح بدخــول املســاعدات اإلنســانية واالتفاقيــات املربمــة، الــي  علــى الرغــم مــن كل الدَّعــوات الدوليــة لوقــف إطــاق النــار والسَّ
نصَّــت بشــكل واضــح علــى ضــرورة إهنــاء احلصــار املفــروض علــى الغوطــة الشــرقية وضــرورة اإلخــاء الفــوري للجرحــى والسَّــماح 
ل حــى الثــااثء 13/ شــباط/ 2018 دخــول أيَـّـة قافلــة مســاعدات إنســانية إىل  بدخــول القوافــل اإلغاثيــة إالَّ أننــا مل ُنســجِّ

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.

http://sn4hr.org/arabic/2018/01/14/9423/
http://sn4hr.org/arabic/2017/11/27/9186/
http://sn4hr.org/arabic/2017/09/29/8776/
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الغوطــة الشــرقية منــذ 24/ أيلــول/ 2017، كمــا مل يســمح النظــام الســوري إبجــاء أيــة حالــة حرجــة منــذ 29/ كانــون األول/ 
2017، ونظــراً للحصــار املطبــق املفــروض وكثافــة عمليــات القصــف يف اآلونــة األخــرة ســجلنا ارتفاعــاً نســبياً يف عــدد الوفيــات 

بســبب املــرض واجلــوع جــراء عجــز اإلمكانيــات الطبيــة. 

وقد حتدثت مســاعدة األمني العام لألمم املتحدة للشــؤون اإلنســانية “أورســوال مولر”، يف جلســة جمللس األمن يف 30/ كانون 
الثاين/ 2018، عن الوضع يف الغوطة الشــرقية، وعن وفاة 21 شــخصاً من جممل َمن هم حباجة للعاج خارج الغوطة.

ظهــَر أثــُر تصاعــد وتــرة العنــف علــى املنطقــة جليــاً علــى األطفــال، الذيــن ُيثلــون شــرحية واســعة مــن اجملتمــع يف الغوطــة الشــرقية، 
وجتلَّــى ذلــك حبرماهنــم مــن أبســط حقوقهــم، وقــد اســتعرضت منظمــة هيومــان رايتــس ووتــش جوانــب متعــددة مــن ذلــك يف تقريرهــا 
الــذي أصدرتــه يف 11/ كانــون الثــاين/ 2018 بعنــوان “أطفــال حتــت اهلجــوم يف ريــف دمشــق” ودعــت فيــه جملــس األمــن 

للتَّدخــل بشــأن الوضــع يف الغوطــة الشــرقية ومحايــة أطفاهلــا.

ويف 14/ كانــون الثــاين/ 2018 صــرَّح “فــران أيكيثــا” ُمثــل اليونســيف يف ســوراي يف بيــان رمســي عــن مقتــل 30 طفــًا يف األايم 
اخلمســة عشــر األوىل مــن هــذا العــام يف الغوطــة الشــرقية، واصفــاً الوضــع ابملــروِّع، ودعــا إىل ضــرورة فعــل املزيــد لدعــم األطفــال يف 

املناطــق احملاصــرة يف ســوراي.

ومــع ازدايد وتــرة اهلجمــات العســكرية علــى خمتلــف املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة قــوات النظــام الســوري منــذ بدايــة عــام 2018 
ومــا رافقهــا مــن ارتفــاع يف معــدَّل القتــل وســوء األوضــاع اإلنســانية دَعــت األمــم املتحــدة يــوم الثــااثء 6/ شــباط/ 2018 إىل 
ضــرورة وقــف فــوري لألعمــال العدائيــة ملــدة شــهر كامــل علــى األقــل يف مجيــع أحنــاء البــاد؛ مــن أجــل السَّــماح إبيصــال املســاعدات 

واخلدمــات اإلنســانية وإجــاء احلــاالت احلرجــة مــن املرضــى واجلرحــى، والتَّخفيــف مــن معــاانة املدنيــني.

ــامي حلقــوق اإلنســان “زيــد رعــد احلســني” يف 10/ شــباط/ 2018 إىل التَّحــرك دوليــاً  كمــا دعــا مفــوَّض األمــم املتحــدة السَّ
بشــكل عاجــل بعــد أســبوع مــن تفاقــم أعمــال العنــف وإراقــة الدمــاء، الــي نتجــت عــن ضــرابت جويــة نُفــذَّت علــى منطقــي الغوطــة 

الشــرقية وإدلــب الَلتــني ُتســيطر عليهمــا فصائــل يف املعارضــة الســلحة.

منهجية:
يرصــد هــذا التَّقريــر احلــوادث الــي متَّ توثيقهــا منــذ 11/ كانــون الثــاين/ 2018 حــى 14/ شــباط/ 2018 إضافــة إىل حــوادث 
وقعت يف املدة الي ســبق أن متَّت تغطيتها يف التقريرين الســابقني ومل نوثقها فيهما ألهنا كانت ال تزال قيد التَّحقق. كما يتضمن 

التَّقريــر اســتعراضاً ألبــرز هــذه احلــوادث، وحنتفــظ بتفاصيــل احلــوادث كاملــة يف قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.

https://www.youtube.com/watch?v=AhP_uTBmJ1g&feature=youtu.be
https://www.hrw.org/ar/news/2018/01/11/313234
https://www.unicef.org/arabic/media/24327_102459.html
https://news.un.org/ar/story/2018/02/1001771
http://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22647&LangID=A
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خــال عمليــات املراقبــة املســتمرة للحــوادث واألخبــار مــن ِقَبــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وعــرب شــبكة عاقــات 
واســعة مــع عشــرات املصــادر املتنوِّعــة مــن خــال تراكــم عاقــات متــدة منــذ بــداايت عملنــا حــى اآلن، فعندمــا تــردان أو ُنشــاهد 
عــرب شــبكة اإلنرتنــت ووســائل اإلعــام أخبــاراً عــن انتهــاك نقــوم مبتابعــة اخلــرب وحماولــة التَّحقــق ومجــع أدلــة وبيــاانت، ويف بعــض 
األحيــان متكَّــن الباحــث مــن زايرة موقــع احلــدث يف أســرع وقــت مكــن، لكــنَّ هــذا اندراً مــا حيــدث؛ نظــراً للمخاطــر األمنيــة املرتفعــة 
جــداً، ولكثــرة احلــوادث اليوميــة، وأيضــاً اإلمــكاانت البشــرية واملاديــة، وهلــذا ختتلــف إمكانيــة الوصــول إىل األدلــة، وابلتــايل درجــة 
تصنيفهــا، وغالبــاً مــا نقــوم يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مثــل هــذه احلــاالت ابالعتمــاد علــى شــهادات انجــني تعرَّضــوا 
لانتهــاك مباشــرة؛ حيــث حنــاول قــدَر اإلمــكان الوصــول إليهــم مباشــرة، وبدرجــة اثنيــة َمــْن شــاَهَد أو صــوَّر هــذا االنتهــاك، إضافــة 
إىل حتليــل املــواد املتوفــرة يف مصــادر مفتوحــة كشــبكة اإلنرتنــت، ووســائط اإلعــام، واثلثــاً عــرب احلديــث مــع كــوادر طبيَّــة قامــت 

بعــاج املصابــني وعاينــت جثــث الضحــااي وحــدَّدت ســبب الوفــاة.
نرجو االطاع على املنهجية املتَّبعة من قبل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توثيق الضحااي وتصنيف املراكز احليوية املدنيَّة.

حيتــوي هــذا التقريــر علــى 7 شــهادات عــرب حديــث مباشــر مــع الشــهود، وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، وقــد شــرحنا 
للشــهود اهلــدف مــن املقابــات، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــي يُقدِّموهنــا يف هــذا التقريــر دوَن أن نُقــدِّم 

أو نعــرض عليهــم أيَّــة حوافــز. 

ــر االنتهــاك، ومتَّ منــُح ضمــاٍن بعــدم كشــف هويــة كل مــن  حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيــَب الشــهود معــاانة تذكُّ
أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار.

 
أثبتت التحقيقات الواردة يف هذا التقرير أنَّ املناطق املســتهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنيَّة وال يوجد فيها أيَّة مراكز عســكرية 
أو خمــازن أســلحة اتبعــة لفصائــل يف املعارضــة املســلحة أو التنظيمــات اإلســامية املتشــددة أثنــاء اهلجمــات أو حــى قبلهــا، كمــا 

إنَّــه مل يتــم توجيــه أي حتذيــر مــن قبــل القــوات الســورية/ الروســية للمدنيــني قُبيــل اهلجمــات كمــا يشــرتط القانــون الــدويل اإلنســاين.
حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــوَّرة والصــوَّر الــي ُنشــرت عــرب اإلنرتنــت، أو الــي أرســلها لنــا نشــطاء حمليــون 
عــرب الربيــد اإللكــرتوين أو برانمــج الســكايب أو عــرب منصــات التواصــل االجتماعــي، كمــا أظهــرت مقاطــع مصــوَّرة بثَّهــا انشــطون 

موقــع اهلجمــات وجثــَث الضحــااي واملصابــني وحجــم الدمــار الكبــر الــذي تســبَّب بــه القصــف. 
مــا ورَد يف هــذا التقريــر ُيثِّــل احلــدَّ األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال يشــمل 

احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.

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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اثنياً: امللخص التنفيذي:
يســتعرض التَّقريــر حصيلــة أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان الــي ارتكبتهــا قــوات احللــف الســوري الروســي يف الغوطــة الشــرقية 
مبحافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة منــذ 14/ تشــرين الثــاين/ 2017 حــى 14/ شــباط/ 

2018 عــرب عمليــات القصــف والتجويــع. 

https://drive.google.com/file/d/1XrxqWwOMrpTSlA9H8HTTPJTsfoRwEPB7/view
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ألــف: اجملــازر وغرهــا مــن أعمــال القتــل غــر املشــروع: ســجَّلنا مقتــل 729 مدنيــاً، بينهــم 185 طفــًا، و109 ســيدة )أنثــى 
ابلغــة(، و7 مــن كــوادر الدفــاع املــدين، و10 مــن الكــوادر الطبيَّــة، و1 مــن اإلعاميــني. كمــا ســجَّلنا مــا ال يقــل عــن 40 جمــزرة. 

يتوزَّعــون علــى النحــو التــايل: 
• قــوات النظــام الســوري:قتلت 697 مدنيــاً، بينهــم 177 طفــًا، و96 ســيدة، و6 مــن كــوادر الدفــاع املــدين، و10 مــن 

الكــوادر الطبيــة، و1 إعاميــاً. وارتكبــت 37 جمــزرة.
• القوات الروسية:قتلت 32 مدنياً، بينهم 8 طفًا، و13 سيدة، و1 من كوادر الدفاع املدين. وارتكبت 3 جمزرة.

ــداء علــى املراكــز احليويَّــة املدنيَّــة: وثَّقنــا مــا اليقــل عــن 108 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويَّــة مدنيَّــة علــى يــد  ابء: االعت
قوات النظام الســوري، توزَّعت على النحو التايل: 28 مســجداً، 10 منشــأة طبية، 32 ســوقاً شــعبياً، 11 مدرســة، 3 روضة 
أطفــال، 1 دار أيتــام، 13 ســيارة اتبعــة ملنظمــة الدفــاع املــدين، 2 مركــزاً حيــوايً اتبعــاً ملنظمــة اهلــال األمحــر، 4 مقــراً خدميــاً رمسيــاً، 

1 كنيســة، 1 ســيارة إســعاف، 1 جامعــة، 1 معهــد تعليمــي.

اتء: اهلجمــات غــر املشــروعة: ســجَّلنا 4 هجمــة بذخائــر عنقوديــة، و3 هجمــة بغــازات ســامة وهجمــة واحــدة أبســلحة حارقــة 
علــى يــد قــوات النظــام الســوري.

اثء: احلصــار: ســجَّلنا مــن بــني الضحــااي 8 مدنيــاً، بينهــم 2 طفــًا، و1 ســيدة، قضــوا بســبب نقــص الطعــام والــدواء؛ جــراء 
احلصــار املفــروض مــن قبــل قــوات النظــام الســوري علــى املنطقــة، يف املــدة الــي يُغطِّيهــا التقريــر.

اثلثاً: التفاصيل:
ألف: أبرز اجملازر وغرها من أعمال القتل غر املشروع: 

قوات النظام السوري:
اإلثنــني 5/ شــباط/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ ســوقاً شــعبياً يف بلــدة بيــت 

ســوى؛ مــا أدى إىل مقتــل 9 مدنيــاً، بينهــم 2 طفــًا، و2 ســيدة.

https://www.google.com.tr/maps/place/Beit+Sawa,+Syria/@33.5376641,36.4008769,15.5z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e5716e055f6d:0x1c2eb2de9b4c8a17!2sBeit+Sawa,+Syria!3b1!8m2!3d33.5391075!4d36.4012562!3m4!1s0x1518e5716e055f6d:0x1c2eb2de9b4c8a17!8m2!3d33.5391075!4d36.4012562
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1488&token=FTpCmXBQjrIolAI5NW5NpWFPBlLQG0vb
https://drive.google.com/file/d/1GbzWilkcd3vh_26ymrBu__ioLY7vzlUg/view
https://drive.google.com/file/d/1GbzWilkcd3vh_26ymrBu__ioLY7vzlUg/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Beit+Sawa,+Syria/@33.5376641,36.4008769,15.5z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e5716e055f6d:0x1c2eb2de9b4c8a17!2sBeit+Sawa,+Syria!3b1!8m2!3d33.5391075!4d36.4012562!3m4!1s0x1518e5716e055f6d:0x1c2eb2de9b4c8a17!8m2!3d33.5391075!4d36.4012562
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الثــااثء 6/ شــباط/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ األحيــاء الســكنية يف مدينــة 
عربني؛ ما أدى إىل مقتل 14 مدنياً، بينهم 4 طفًا، و5 سيدة، واملمرض مهند حليس الذي يعمل يف مشفى عربني اجلراحي.

الثــااثء 6/ شــباط/ 2018 قرابــة الســاعة 12:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري تزامنــاً مــع مدفعيتــه 
صواريــخ وقذائــف عــدة علــى األحيــاء الســكنية يف مدينــة دومــا؛ مــا أدى إىل مقتــل 32 مدنيــاً، بينهــم 5 طفــًا، و11 ســيدة.

تواصلنــا مــع بــراء أبــو زايد1 ، أحــد ســكان مدينــة دومــا، الــذي أخــربان أنــه مســع صــوت قصــف مدفعــي علــى املدينــة قرابــة الســاعة 
العاشــرة صباحــاً حــني كان يف زايرة ألحــد أقاربــه، تــاه عــدة غــارات لطــران حــريب علــى املدينــة: “قرابــة الواحــدة ظهــراً علمنــا 
بوجــود عالقــن حتــت أنقــاض بنائهــم فانطلقــت إىل املــكان حيــث شــاهدت رجــال الدفــاع املــدين حياولــون انتشــال عالقــن 
مــن حتــت بنــاء مدمــر -أعتقــد أنــه كان مؤلفــاً مــن أربعــة طوابــق- التقيــت هنــاك أبحــد معــاريف، الــذي أخــرين أن زوجــة أخيــه 
الــي كانــت يف زايرة ألهلهــا “مــن آل كريتــة” يف هــذا البنــاء عالقــة حتــت األنقــاض” أضــاف بــراء أن عمليــات اإلنقــاذ مل تنتــِه 

لكنــه عــاد إىل منزلــه قرابــة الســاعة اخلامســة تزامنــاً مــع عــودة القصــف املدفعــي علــى املدينــة.

ضحااي جمزرة إثَر هجوم جوي للنظام السوري على بلدة بيت سوى 5/ 2/ 2018

 1 تواصلنا معه عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك يف 13/ شباط/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1H1CEzK2A0-M9P2TDl5sHfHYlKQ9Pbw31/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1493&token=7AZDJieoN9Nn8k9hwIestiDtQSZuVHqT
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1492&token=NA9eKSQEZ1SQnIDs8CSMJJhUnCfWnEI1
https://drive.google.com/file/d/1OPIJIFXJf8YlegwAVyw0CLLu2F9gELeR/view
https://drive.google.com/file/d/1OPIJIFXJf8YlegwAVyw0CLLu2F9gELeR/view
https://drive.google.com/file/d/1jz9fYXmgzAYUazt_SdMQgjZS6jAgrL3X/view
https://drive.google.com/file/d/1jz9fYXmgzAYUazt_SdMQgjZS6jAgrL3X/view
https://drive.google.com/file/d/1lZHar3qHw5jDTIfCyrhzkzxfd9fuxSpT/view
https://drive.google.com/file/d/1lZHar3qHw5jDTIfCyrhzkzxfd9fuxSpT/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1498&token=gizsTw9pa4EfBOhPqc15xFBKTuNAzvoF
https://drive.google.com/file/d/18yaeHoQrGhMr4y01XwKPBi_9kCMkDCWu/view
https://drive.google.com/file/d/18yaeHoQrGhMr4y01XwKPBi_9kCMkDCWu/view
https://drive.google.com/file/d/10jzG5YBOgRQbvgwjv3mDWtM9YC0Buvls/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1499&token=zTP8MvxtUbybfejTniDsHmBI1dQxjp9I
https://drive.google.com/file/d/1ctdzeAALLX6GJHrPVt2agI1bJXmD4VQs/view
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األربعــاء 7/ شــباط/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ بلــدة بيــت ســوى؛ مــا أدى 
إىل مقتــل 10 مدنيــاً، بينهــم 5 طفــًا.

األربعــاء 7/ شــباط/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ بلــدة محوريــة؛ مــا أدى إىل 
مقتــل 11 مدنيــاً، بينهــم 6 طفــًا، و1 ســيدة.

اخلميــس 8/ شــباط/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى األحيــاء الســكنية يف 
بلــدة جســرين؛ مــا أدى إىل مقتــل 17 مدنيــاً، بينهــم 3 طفــًا، و6 ســيدة.

ضحااي جمزرة إثَر هجوم جوي للنظام السوري على بلدة محورية 7/ 2/ 2018

https://drive.google.com/file/d/17_rGXtrZ_o1OIVmgy9cb2IJ2Bk7kZOFd/view
https://drive.google.com/file/d/1SWxN76fcMYPVnyRMk_93VlHKE02ZzApz/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1502&token=liWZVcjZTUNttVgUaYjdHKPSdD066bIi
https://drive.google.com/file/d/1a8Lk6-QhbJq8R9PSg9AqOYUmn5YxssPz/view
https://drive.google.com/file/d/1a8Lk6-QhbJq8R9PSg9AqOYUmn5YxssPz/view
https://drive.google.com/file/d/1fBzK5kMBf2AbieREFa3SLMzETVvI42Da/view
https://drive.google.com/file/d/1fBzK5kMBf2AbieREFa3SLMzETVvI42Da/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1505&token=5XelsPfoGWi8NRyyH6XGn06TmxrM81v3
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1506&token=rRmn8aYuhVg7GfvuSja28doUBRTmNEd4
https://drive.google.com/file/d/1ZPCqoGpyOolCGClPw1-TVMNe0DQpm1Wm/view
https://drive.google.com/file/d/1ZPCqoGpyOolCGClPw1-TVMNe0DQpm1Wm/view
https://drive.google.com/file/d/1HMPRZxtogO8aFOkREYjAVWbpilz51QV8/view
https://drive.google.com/file/d/1HMPRZxtogO8aFOkREYjAVWbpilz51QV8/view
https://drive.google.com/file/d/1DfpbM4_egkbwHj1IxCjHC11XromlwIZv/view
https://drive.google.com/file/d/1eL1uKDTB8Bqkc_PcWQ5w79pkmhkKs8-q/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1515&token=CbTn4Ana5d2KzPRMKI1ntm5Ank4MjqhL
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1513&token=zdOrYXsQcBmnyJyr7eEXLS1oxJwpGE25
https://drive.google.com/file/d/1OXNFeVJsGfUY8-jx0oAK0TU8KIOHAsSZ/view
https://drive.google.com/file/d/1OXNFeVJsGfUY8-jx0oAK0TU8KIOHAsSZ/view
https://drive.google.com/file/d/1MHSbmQfhc8FfBLlBG49s7vGn-t0U_nSj/view
https://drive.google.com/file/d/1MHSbmQfhc8FfBLlBG49s7vGn-t0U_nSj/view
https://drive.google.com/file/d/1yPDZvZuT61dRd-fmpRPNfcZsAcKnX7Mx/view
https://drive.google.com/file/d/1yPDZvZuT61dRd-fmpRPNfcZsAcKnX7Mx/view
https://drive.google.com/file/d/1dvuwWOny-dQK9FUBIiotfJddZJ-6GuUO/view
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اخلميــس 8/ شــباط/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى مدينــة عربــني؛ مــا 
أدى إىل مقتــل 31 مدنيــاً، بينهــم 10 طفــًا، و4 ســيدة، واملســعف فــواز الرنكوســي، الــذي يعمــل لــدى مشــفى عربــني اجلراحــي 

أثنــاء عملــه علــى إســعاف جرحــى قصــف ســابق.
حتدثنــا إىل أنــس الطعــان2 -متطــوع يف فريــق الدفــاع املــدين- وأخــربان أنَّ املراصــد عمَّمــت عــن إقــاع طائــرة حربيــة مــن نــوع 
ســوخوي 24 ابجتــاه الغوطــة، فاســتنفر فريــق الدفــاع املــدين حتســباً ألي غــارة: “قرابــة الســاعة الثالثــة عصــراً قصفــت الطائــرة 
مركــز املدينــة فانطلقنــا إىل هنــاك حيــث كان املنظــر مهــواًل، تناثــرت جثامــن الضحــااي وأشــالؤهم يف املــكان وتبعثــرت بضائــع 
التجــار، فباشــران العمــل ولضخامــة عــدد الضحــااي واجلرحــى كنــا ننقــل مخســة منهــم يف كل ســيارة إســعاف، مل أمتكــن مــن 
إحصــاء عــدد الشــهداء يف ذلــك اليــوم فالقصــف مل يتوقــف” أضــاف أنــس أنَّ معظــم اجلرحــى كانــوا نســاء وأطفــال: “قصفــت 
الطائــرة الســوق أبربعــة صواريــخ ســقَط كل منهــا علــى بعــد قرابــة 30 مــراً عــن اآلخــر، وال ميكنــي حتديــد حجــم الدمــار، 

فالقصــف مل يتوقــف علــى املدينــة ألايم”.

انتشال أحد ضحااي جمزرة ارتكبتها قوات النظام السوري يف بلدة جسرين 8/ 2/ 2018

 2 عرب تطبيق تلغرام يف 13/ شباط/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1FG7l01Zd_r-Y0UQjgn40nX2mFtFYM3-t/view
https://drive.google.com/file/d/1L4I2i7HF6kE_NbtcYK0aZrkSl2GdzOvM/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1520&token=6iRLwwbW7KYQfgim8quIT7ItRQn39m05
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1519&token=oaVYcjLn4zvwK2crfLn427VOE9Vtv7AK
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1519&token=oaVYcjLn4zvwK2crfLn427VOE9Vtv7AK
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1518&token=QiDU1MmJoiuK4W7twsNEp8dLIu3UvGDb
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1518&token=QiDU1MmJoiuK4W7twsNEp8dLIu3UvGDb
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1516&token=u5cGzcGXwovwKvoD5i1AGRbrtOSjNbR7
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1516&token=u5cGzcGXwovwKvoD5i1AGRbrtOSjNbR7
https://drive.google.com/file/d/1IbEmMq3ab3p5oDv-Y5cqjAaYNNNml2ir/view
https://drive.google.com/file/d/1h_sxIXCAcQfoWzV1a9vu_8hFaLbQr748/view
https://drive.google.com/file/d/1C03tb48wHHAtSftQQIbVIAMMqTjB0UCq/view
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ابء: أبرز حوادث االعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة:
قوات النظام السوري:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد:
اإلثنــني 22/ كانــون الثــاين/ 2018 قرابــة الســاعة 12:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً 
علــى املســجد الكبــر وســط مدينــة عربــني؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد، وإصابــة أاثثــه ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة 

كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة مؤقتــاً.

املسعف فواز الرنكوسي، أحد ضحااي اجملزرة الي ارتكبتها قوات النظام السوري يف مدينة عربني 8/ 2/ 2018

أضرار يف املسجد الكبر مبدينة عربني إثر قصف طران النظام السوري 22/ 1/ 2018

https://www.youtube.com/watch?v=5d66_ccs4o0&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=1dsswKkdI_ivFFoMRrvguZzVPrmk9RcIm
https://drive.google.com/file/d/1G1DzLzGgtwqDZV6_dNd1TPsbVuPhuYgT/view
https://drive.google.com/file/d/12ux4Yvm-JI8wez9xKHPTvOIeN2g61GQO/view
https://www.youtube.com/watch?v=zkgjIeSkWrA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sv4bWRayKNs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=w9J00JR8bRM&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1BSRiKrpUuLrr2WL_budiANdmYZX4xZQM/view
https://drive.google.com/file/d/1RtErD0n5DTOs-_RqXGkxriO6lNR0SPfl/view
https://drive.google.com/file/d/1Qoht8bVqt6nETUnpTn-f407N0DmeWx1Z/view
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اخلميــس 8/ شــباط/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً علــى مســجد النــور شــرق مدينــة 
ســقبا؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة.

- الكنائس واألديرة:
اخلميــس 8/ شــباط/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب كنيســة القديــس 
جاورجيــوس للــروم األرثوذوكــس يف مدينــة عربــني؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء الكنيســة، وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة كبــرة.

أضرار يف مسجد النور يف مدينة سقبا إثَر قصف لقوات النظام السوري 2018/2/8

أضرار يف حميط كنيسة القديس جاورجيوس للروم األرثوذوكس إثَر قصف طران النظام السوري مدينة عربني 8/ 2/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1eFymOPiHeah9pHiYYDUIT9LCr7uEiL32/view
https://drive.google.com/file/d/1EQJLmYn7EDdokkt9BkKYHEVgP7PxRTUb/view
https://drive.google.com/file/d/1-EvaGADiAxhS3kjukVWth8Qk6e5hoJ0r/view
https://drive.google.com/file/d/1PS-Jqioz4CZPq1hV_T5_XTe5JFxg9JHG/view
https://drive.google.com/file/d/1PS-Jqioz4CZPq1hV_T5_XTe5JFxg9JHG/view
https://drive.google.com/file/d/1VMKemiqObDZ3DTMn5dsj-19Zuwwmjbez/view
https://drive.google.com/file/d/1RHDDvmvAvlUOgM0_8VQoTq3XqkvBpH67/view
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املراكز احليوية الربوية:
- املدارس:

األربعــاء 7/ شــباط/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مدرســة محوريــة الثانيــة للبنــني 
يف بلــدة محوريــة؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املدرســة، وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة متوســطة.

األحــد 11/ شــباط/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مدرســة حممــود خلــف 
اإلعداديــة يف بلــدة محوريــة؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املدرســة وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة بســيطة.

- اجلامعات:
اجلمعــة 9/ شــباط/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ بنــاًء يضــم كليــة االقتصــاد 
ومعهــد اإللكــرتون التابَعــني جلامعــة حلــب احلــرة يف مدينــة عربــني؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف املبــى وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة 
كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة، ُنشــر إىل أنَّ جامعــة حلــب “احلــرة” تتخــذ مــن بنــاء اثنويــة عبــد املنعــم رايض يف عربــني مقــراً لكليــة 

االقتصــاد ومعهــد اإللكــرتون.

دمار يف أحد صفوف مدرسة محورية الثانية للبنني إثَر قصف طران النظام السوري 7/ 2/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1ryWLyR0_ET_KwEhLh0Keu6zZH0TaFqF-/view
https://drive.google.com/file/d/1idRFLG3_MW_rMfE0wfRa3Km9-UwppXWP/view
https://drive.google.com/file/d/14TQTS48B4gBTg5_Hj-UKlwGINoXie7o7/view
https://drive.google.com/file/d/1Se_T4w2GdtNskSpbHlyTVPO_L0v87COC/view
https://drive.google.com/file/d/1o3GEo9uspAKygiWT9FFTrStLd3mlV-ZP/view
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- املعاهد التعليمية:
الثــااثء 6/ شــباط/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مركــز النِّســاء اآلن للتنميــة -يُقــدِّم 
دورات مهنيــة وتعليميــة للســيدات- يف بلــدة كفــر بطنــا؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املركــز، وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرة.

أصدرت منظمة النساء اآلن بياانً يف اليوم ذاته حول احلادثة. 
أخربتنــا صفــاء حــرح3، مديــرة مركــز “نســاء اآلن” أنَّ الــدوام االعتيــادي للمركــز يســتمرُّ حــى الثانيــة عشــر ظهــراً لكــنَّ كثافــة 
القصــف يف ذلــك اليــوم اضطرهتــم للمغــادرة عنــد العاشــرة صباحــاً: “بعــد وصــويل إىل املنــزل اتصــل يب جــران املركــز ليخــروين 
أنَّ صاروخــن ســقطا علــى جانــي املركــز؛ مــا تســبب بدمــار معظــم جدرانــه وهتــدُّم الفواصــل اخلشــبية بــن الغــرف، وأرســلوا 
ــا تواصلــت مــع إحــدى املدرســات الــي تُقيــم قــرب املركــز وذهــَب زوجهــا لتفقــد املــكان  يل صــوراً للمــكان” أضافــت صفــاء أهنَّ
وجلــب مــا ُيكــن جلبــه مــن معــدات املركــز: “املركــز عبــارة عــن شــقتن مفتوحتــن علــى بعضهمــا البعــض يف الطابــق األول، 
وغرفتــن يف الطابــق الثــاين، ويُقــدِّم خدماتــه للنِّســاء والفتيــات برامــج متنوِّعــة بــن التَّمكــن االقتصــادي والدَّعــم النَّفســي 
واالجتماعــي، إضافــة إىل تنظيــم دورات معرفيــة وأنشــطة أخــرى، إنَّ األضــرار الــي حلقــت ابملركــز كبــرة جــدًا، فقــد تدمَّــرت 
غرفــة التَّمريــض وغرفــة احلالقــة وغرفــة احلاســوب وســاحة املركــز، وال ميكــن حبــال مــن األحــوال إصــالح املركــز مــرة أخــرى”.

دمار يف مبى جامعة حلب “احلرة” إثَر قصف طران النظام السوري مدينة عربني 9/ 2/ 2018

 3 تواصلنا معها عرب حساهبا على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك يف 14/ شباط/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1IImter_c3ezW1vX41SRVcEqqdy5zcuwQ/view
https://drive.google.com/file/d/1OBZrUkF9eUJ1k4UzjgyunpneA3deFErl/view
https://drive.google.com/file/d/1YXkbI2PCzXEGfO-wGMerec9ABsLRZKYq/view
https://drive.google.com/file/d/1bo-N6ZrS8uT4JG2aJCpscl62yTavLTWD/view
https://drive.google.com/file/d/16zT6bVb585RlDq2QJfDdGgomIB88xM2J/view
https://drive.google.com/file/d/1jwcvJOvEOz38dxjq4vL9CRft0tfvjcnN/view
http://women-now.org/wp-content/uploads/2017/10/Press-Release_Arabic-6-Feb-2018.pdf
https://drive.google.com/file/d/1CmV3YwuPriUvBGdXyMe4r1rfOgo-ntr4/view
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- رايض األطفال:
صبــاح الثــااثء 6/ شــباط/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ روضــة نقابــة املعلمــني 

لألطفــال وســط بلــدة كفــر بطنــا؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء الروضــة وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة متوســطة.
ــاعة العاشــرة مــن صبــاح 6/ شــباط تعــرَّض أحــد األحيــاء  أخــربان أنــس أبــو أيــن4 -انشــط إعامــي يف كفــر بطنــا- أنــه قرابــة السَّ
الســكنيَّة جنــوب غــرب بلــدة كفــر بطنــا لغــارة جويــة شــنَّها طــران النظــام الســوري؛ مــا أســفر عــن جمــزرة، تاهــا بعــد حنــو ســاعة 
غــارة مــن طائــرة أخــرى بصاروخــني ســقطا وســط البلــدة: “توجَّهــت مــع املســعفن ورجــال الدفــاع املــدين إىل املوقــع )الشــارع 
العــام(، حيــث شــاهدت الدمــار اهلائــل الــذي حلــق بروضــة نقابــة املعلمــن، الــي ُأصيبــت ابلصــاروخ األول بشــكل مباشــر، 
يف حــن ســقط الصــاروخ الثــاين يف منــزل، ومت إجــالء جرحيــن مــن حتــت أنقاضــه” أضــاف أنــس أنَّ احلملــة العســكرية الــي 
بــدأت قبــل ثاثــة أشــهر تســبَّبت بتوقــف العمليــة التعليميــة عمومــاً يف الغوطــة الشــرقية: “تســببت هــذه الغــارة مبقتــل اثنــن وإصابــة 

قرابــة 70 آخريــن جبــراح، كمــا أصيــب مركــز نســاء اآلن أبضــرار ماديــة كبــرة يف الغــارة نفســها”.

دمار يف أحد صفوف روضة نقابة املعلمني إثَر قصف طران النظام السوري بلدة كفر بطنا 6/ 2/ 2018

 4  تواصلنا معه عرب تطبيق واتساب يف 13/ شباط/ 2018

https://drive.google.com/file/d/18Ox858QjZWw4LMlxpo6vibwuN4qqEkt0/view
https://drive.google.com/file/d/1MCPb4x4cIPavHn1-RiqslNkgcZIC8HCv/view
https://drive.google.com/file/d/1bIuCDygFwI02RUWTiZRrPWt0IUAFvMY2/view
https://drive.google.com/file/d/1k7vzWV2JmkfrEO_ecKCaUKgrT_-LelDJ/view
https://drive.google.com/file/d/1HK2M79AeiPFctlsWMmG1v-g9tuF3KjTi/view
https://drive.google.com/file/d/1WRY_txzBFSoSzt0eP33_3pBY8B5pIaxv/view
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املراكز احليوية الطبية:
- املنشآت الطبية:

الثــااثء 6/ شــباط/ 2018 قرابــة الســاعة 13:30 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً قــرب 
جممــع بيــت ســوى الطــي املعــروف ابملســتوصف الصحــي وســط بلــدة بيــت ســوى؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء اجملمــع ومعداتــه 

وجتهيزاتــه أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة مؤقتــاً.

الثــااثء 6/ شــباط/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مركــز إنقــاذ روح لألمــراض 
النفســية يف بلــدة كفــر بطنــا؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املركــز وإصابــة معداتــه ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه 

عــن اخلدمــة، ُنشــر إىل أن املركــز هــو الوحيــد العامــل يف اختصــاص األمــراض النفســية يف الغوطــة الشــرقية.

املربعات السكانية:
- األسواق:

اخلميــس 1/ شــباط/ 2018 قرابــة الســاعة 11:00 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى ســوق 
شــعي وســط مدينــة دومــا؛ مــا أدى إىل إصابــة عــدد مــن احملــات التجاريــة ومرافــق الســوق أبضــرار ماديــة كبــرة.

أضرار يف إحدى عيادات جممَّع بيت سوى الطي جراء قصف قوات النظام السوري بلدة بيت سوى يف 6/ 2/ 2018

https://www.youtube.com/watch?v=P8E4iBKNXoQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sxm0xGh8fL8&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1078grXREaGwYxv-19HkOOg9uyD2--47V/view
https://drive.google.com/file/d/195agBYYyhNllWakxz0DlkGM_n6gmHWGm/view
https://drive.google.com/file/d/1Yod-to0ADtMpKvLUcgpnt5cwnXmCnMOo/view
https://drive.google.com/file/d/11xab76uiqkKoFFIq_RhcNyNk9p7j_bae/view
https://drive.google.com/file/d/1NJAwHMJhv-6h4lQ1IdozdMAqHSx0w1tK/view
https://drive.google.com/file/d/1usWBhjhNCAJb1GOUDsGlccadaE-YoYIq/view
https://drive.google.com/file/d/14ZhNT8VJgz8vYKo3Fo4xWMSg9N0wmFKR/view
https://drive.google.com/file/d/1QKHmt8ff22IVJYEafnSIeuE7N5VqcTTZ/view
https://drive.google.com/file/d/1I9Gno9-Kt-EjBoyLARn5aw7U749doHFW/view
https://drive.google.com/file/d/1g_40j27YISgTxnFWAhQAvfiw9xq4cZXT/view
https://drive.google.com/file/d/1usWBhjhNCAJb1GOUDsGlccadaE-YoYIq/view
https://drive.google.com/file/d/1qiujPaD4SlytaYzklzi_WtL19ilMbSow/view
https://drive.google.com/file/d/1kOjrGzbSk3gzkTrLalcGjnhVLaChg4cz/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1485&token=Xy8uPNqYVEe3oJN9alrKe7dOjpKr3kmR
https://drive.google.com/file/d/1w14Jm4jCDkaSzfrhwo9CWuOueija37F-/view
https://drive.google.com/file/d/1qiujPaD4SlytaYzklzi_WtL19ilMbSow/view
https://drive.google.com/file/d/1PqHoqI-nTnEacHhsyu6ReRtWkAOZ6uFn/view
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الثــااثء 6/ شــباط/ 2018 قرابــة الســاعة 13:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً علــى 
ســوق شــعي وســط بلــدة كفــر بطنــا؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف عــدد مــن احملــات التجاريــة.

أضرار يف سوق شعي مبدينة دوما جراء قصف مدفعية قوات النظام السوري 1/ 2/ 2018

أضرار يف احملات التجارية إثَر قصف طران النظام السوري سوقاً شعبياً يف بلدة كفر بطنا 6/ 2/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1peXytWqrbD71RmCEld-kjjWQQu-NS2NO/view
https://drive.google.com/file/d/1EXJ08PxB-vqEnW1xUdtg3wqTv8In_4Lc/view
https://drive.google.com/file/d/1gQ-Sa7goMz1ZUcswkPmZTOrd41KHIWM_/view
https://drive.google.com/file/d/1bscrIsfkKBT_GrV02Yeqo5NzDXIFvvXL/view
https://drive.google.com/file/d/1m5bqPBrKH7jcxRUWNNTnyQhGBOFpfEDb/view
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الشارات اإلنسانية اخلاصة:
- منظمة اهلال األمحر:

اخلميــس 8/ شــباط/ 2018 قرابــة الســاعة 14:30 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مركــز 
اهلــال األمحــر الســوري يف مدينــة عربــني؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املركــز وإصابــة جتهيزاتــه أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه 

عــن اخلدمــة، ُنشــر إىل أن منظمــة اهلــال األمحــر الســوري تتخــذ مــن بنــاء شــعبة التجنيــد ســابقاً يف عربــني مقــراً هلــا.
مــات غذائيــة  ــم كانــوا مكلفــون بتوزيــع وجبــات متمِّ تواصلنــا مــع أحــد العاملــني يف املركــز5 الــذي فضَّــل عــدم ذكــر امســه، وأخــربان أهنَّ
ألطفــال ســوء التَّغذيــة، وتوزيــع حليــب أطفــال دوري حســب القوائــم: “كان التَّوزيــع مقــرراً بــن الســاعة الواحــدة ظهــراً والثالثــة 
؛  عصــرًا، وأثنــاء وجــود املراجعــن بــدأان نســمع أصــوات القصــف علــى أماكــن بعيــدة نســبياً عــن املركــز، لكــنَّ عملنــا اســتمرَّ
حلاجــة األطفــال للغــذاء، والعتيــادان علــى القصــف املســتمر، إالَّ أنَّ املركــز ُأصيــَب بشــكل مباشــر بصــاروخ قرابــة الســاعة 
الثانيــة والنصــف، ويف ذلــك الوقــت كان هنــاك ثالثــة مراجعــن ومخســة مــن عناصــران، أصيــب معظمهــم برضــوض” أضــاَف 
أنَّ القصــف مل يهــدأ وعــاوَد الطــران احلــريب اســتهدافه للمركــز وحميطــه أبربــع غــارات يف غضــون ســاعة واحــدة: “حيــوي املركــز علــى 
مركــز لقــاح ومركــز متابعــة ســوء التغذيــة، وإدارة الكــوارث، ومتثَّلــت األضــرار بدمــار جزئــي يف البنــاء واملعــدات، وخــروج 

نقطــة اهلــالل عــن اخلدمــة حاليــًا”.

أضرار يف إحدى غرف مركز اهلال األمحر السوري يف مدينة عربني جراء قصف طران النظام السوري 8/ 2/ 2018

 5 تواصلنا معه عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك يف 13/ شباط/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1BfCREVWfLiRbbL6EsvB26pBEkf80iGtf/view
https://drive.google.com/file/d/1jSyCYuoeZ1jh9CNm83xOIgJ6ZqqLWvAS/view
https://drive.google.com/file/d/1RYS7vd86XFJKMUD-cW5dfNwQ7IS6bDkq/view
https://drive.google.com/file/d/1GjpdZZSQfrHFZrxfzV3theAG66b9X3wm/view
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البىن التحتية:
- مراكز الدفاع املدين:

الســبت 20/ كانــون الثــاين/ 2018 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة قــرب ســيارة إســعاف اتبعــة للمركــز 
200 التابــع للدفــاع املــدين يف مدينــة دومــا؛ مــا أدى إىل مقتــل أحــد كــوادر الدفــاع املــدين وإصابــة آخــر جبــراح، إضافــة إىل إصابــة 

هيــكل الســيارة األمامــي أبضــرار ماديــة متوســطة.

الثــااثء 6/ شــباط/ 2018 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة قــرب ســيارة إســعاف اتبعــة للمركــز 114 
التابــع للدفــاع املــدين يف بلــدة النشــابية يف منطقــة املــرج؛ مــا أدى إىل إصابــة الســيارة أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن اخلدمــة.

- املقرات اخلدمية الرمسية:
الســبت 13/ كانــون الثــاين/ 2018 قرابــة الســاعة 17:20 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري صواريــخ أرض 
- أرض علــى مــرآب للســيارات اتبــع للمجلــس احمللــي يف مدينــة دومــا؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املــرآب وخروجــه عــن اخلدمــة.

أصدر اجمللس احمللي يف مدينة دوما بريف دمشق يف 20/ كانون الثاين/ 2018 بياانً أداَن فيه احلادثة

أضرار يف سيارة إسعاف اتبعة للدفاع املدين إثر قصف مدفعية النظام السوري بلدة النشابية 6/ 2/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1YY4at9Brl-70_N8axM6PR0BuzhujKOc0/view
https://drive.google.com/file/d/1QpIxx9zN31dSE-Wnu6Y2Z8HjaysO0ZTX/view
https://drive.google.com/file/d/1QpIxx9zN31dSE-Wnu6Y2Z8HjaysO0ZTX/view
https://drive.google.com/file/d/1yTVF1mlCscMqYhUX1qXWBsPM-dPilXkR/view
https://drive.google.com/file/d/10bVIc3w10ElT-oDQkpMaYhhYDYVtnbRW/view
https://drive.google.com/file/d/1oVYYRxX8A7Pdo16YOzM6KrNQJajOQEbT/view
https://drive.google.com/file/d/1yTVF1mlCscMqYhUX1qXWBsPM-dPilXkR/view
https://drive.google.com/file/d/17Naa0bTSjMN_cAYFzywC3HlzGOlCmib2/view
https://drive.google.com/file/d/15SdVv-haFktHCLr_4vbAy2_uSpm-KZhB/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 18

اتء: اهلجمات غر املشروعة:
الغازات السامة:

اإلثنــني 22/كانــون الثــاين/ 2018 بــني الســاعة 05:30 و06:00 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري مــا 
ال يقــل عــن 3 صواريــخ أرض - أرض حُمملــة بغــازات ســامة، اســتهدف القصــف األحيــاء الســكنيَّة غــرب مدينــة دومــا؛ مــا أدى 

إىل إصابــة مــا ال يقــل عــن 18 شــخصاً، منهــم 3 طفــًا أبعــراض زلَّــة تنفســيَّة وهيــاج وتعــرُّق.
أخــربان الطبيــب ايســر6 وهــو املديــر اإلداري ملشــفى ريــف دمشــق أنَـّـه عايــن عــدة حــاالت مــن نســاء وأطفــال ورجــال كانــوا 
يشــكون مــن زلَّــة تنفســيَّة “عــاىن بعــض املصابــن مــن زلَّــة تنفســيَّة وهيــاج وتعــرُّق وظهــَر لــدى بعضهــم خراخــر بســيطة لــدى 
اً يف احلدقــات، حيــث أظهــر الفحــص أن َّاحلدقــات كانــت متفاعلــة للنــور، قدَّمنــا هلــم  فحــص أصــوات الصــدر، ومل منيِّــز تغــرُّ
ــح اســتخدام غــاز  ــعات القصبــات” أضــاَف الطَّبيــب أنــه يُرجِّ اإلســعافات األوليــة والعــالج عــر دعــم تنفســهم وإعطائهــم موسِّ

الكلــور فقــد اســتطاع متيِّيــز هــذه الرائحــة مــن مابــس املصابــني قبــل أن يتــمَّ التَّخلــص منهــا.

ــا حُمملــة مبــواد ســامة ُعِثــَر عليهــا بعــد هجــوم أرضــي نفَّذتــه قــوات النظــام الســوري علــى مدينــة دومــا 22/  خملفــات صواريــخ يُزعــم أهنَّ
كانــون الثــاين/ 2018

 6 تواصلنا معه عرب تطبيق واتساب

https://drive.google.com/file/d/1YmjJkQiew7FGR0OtaStg7xoBHI87mIAr/view
https://drive.google.com/file/d/1QAe8UPPEivurDFMRM9vV_FbmQsqJh3k1/view
https://drive.google.com/file/d/1ufjJHyQmUbnZPSdQce1GO89wWZqzniPK/view
https://drive.google.com/file/d/1ufjJHyQmUbnZPSdQce1GO89wWZqzniPK/view
https://drive.google.com/file/d/1w5asxCV0fxbq0NrgyoijJfYZhQFkoYTb/view
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األسلحة احلارقة:
األحــد 28/كانــون الثــاين/ 2018 قصفــت قــوات النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن 9 صواريــخ أرض – أرض حُمملــة مبــادة حارقــة 
وســط مدينــة حرســتا؛ مــا أدى إىل إصابــة 4 مدنيــاً حبــروق، كمــا تعــرَّض مــا ال يقــل عــن 10 آخريــن ألعــراض اختنــاق بســبب 

احلرائــق الــي تســبَّبت هبــا الصواريــخ.
أخــربان أبــو أمحــد عمــر7 -عضــو املكتــب اإلعامــي يف مدينــة حرســتا- أنَّــه مســع صــوت صفــر 10 صواريــخ أطلــق عليهــا اســم 
صواريــخ فيــل، لكنَّــه قــال أنَّ صوهتــا كان ضعيفــاً ومل حُتــدث االنفجــار الــذي حتدثــه عــادة: “كان ذلــك قرابــة الســاعة اخلامســة 
مســاء حــن كان معظــم ســكان املدينــة يف املالجــئ بســبب كثافــة الغــارات الــي تعرضنــا هلــا منــذ صبــاح ذلــك اليــوم، بعــد 
ســقوط صواريــخ الفيــل خرجــت مــن امللجــاً ووجــدت احلرائــق يف عــدة أبنيــة ســكنيَّة، كانــت الصواريــخ ُمملــة مبــادة النــاابمل 
احلــارق، أحصيــت قرابــة 45 نقطــة اندلعــت فيهــا احلرائــق بــن أبنيــة ســكنيَّة وســيارات” قــال أبــو أمحــد أنَّ فــرَق الدِّفــاع املــدين 
حاولــت إمخــاد هــذه احلرائــق ابمليــاه، لكنَّهــا كانــت تــزداد اشــتعااًل فتــمَّ إمخادهــا ابلــرتاب: “نتــَج عــن هــذه الصواريــخ كــرات مــن 
اللهــب تناثــرت يف املنــازل واألحيــاء، ورأيــت بقعــاً تشــتعل علــى الطريــق املعبَّــد، اســتمرَّت بعــض احلرائــق أكثــر مــن 24 

ســاعة، لقــد اشــتعلت النــران يف منــزيل ومل أســتطع إمخادهــا حــى اليــوم”. 
 

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
1. خرقــت قــوات احللــف الســوري اإليــراين بشــكل ال يقبــل التَّشــكيك قــراري جملــس األمــن رقــم 2139 و2254 القاضَيــني 
بوقــف اهلجمــات العشــوائية، وأيضــاً انتهكــت عــرب جريــة القتــل العمــد املادتــني الســابعة والثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي؛ مــا 

ُيشــكل جرائــم حــرب.
2. نؤكــد علــى أنَّ القصــف الــوارد يف التقريــر قــد اســتهدف أفــراداً مدنيــني ُعــزَّل، وابلتــايل فــإنَّ القــوات الســورية انتهكــت أحــكام 
القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلــق يف احليــاة. إضافــة إىل أهنــا ارتكبــت يف ظــلِّ نــزاع مســلح غــر دويل فهــي ترقــى 

إىل جريــة حــرب، وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة.
3. إنَّ اهلجمــات الــواردة يف التقريــر، الــي قــام هبــا النظــام الســوري تُعتَــرب مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين الــدويل العــريف، ذلــك أنَّ 

ــه إىل هــدف عســكري حُمــدَّد. القذائــف قــد أُطلقــت علــى مناطــق مأهولــة ابلسُّــكان ومل توجَّ
4. إنَّ عمليــات القصــف، قــد تســبَّبت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــني أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف 
إحلــاق الضــرَّر الكبــر ابألعيــان املدنيَّــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أبنَّ الضَّــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن 

ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.

 7 عرب تطبيق التلغرام يف 29/ كانون الثاين/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1V8T2np6VVg1AfDgfexsbVo0GKsLm05RA/view
https://drive.google.com/file/d/1V8T2np6VVg1AfDgfexsbVo0GKsLm05RA/view
https://drive.google.com/file/d/1FnZNyhvnuQfQIwkcx6Ek_OiGCNCiXwpr/view
https://drive.google.com/file/d/1FnZNyhvnuQfQIwkcx6Ek_OiGCNCiXwpr/view
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5. خرقــت قــوات النظــام الســوري عــرب اســتخدامها األســلحة الكيميائيــة قــرارات جملــس األمــن ذات الصلــة 2118 و2209 
و2235، كمــا خرقــت اتفاقيــة حظــر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة الــي صادقــت عليهــا احلكومــة الســورية يف أيلــول 2013. 

التوصيات:
إىل جملس األمن الدويل:

• يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القــرار رقــم 2254، الــذي نــصَّ بشــكل واضــح علــى “توقــف 
فــوراً أي هجمــات موجهــة ضــد املدنيــني واألهــداف املدنيــة يف حــد ذاهتــا، مبــا يف ذلــك اهلجمــات ضــد املرافــق الطبيــة والعاملــني 

يف اجملــال الطــي، وأي اســتخدام عشــوائي لألســلحة، مبــا يف ذلــك مــن خــال القصــف املدفعــي والقصــف اجلــوي”.
• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــني، مبــن فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت 

تورطــه يف ارتــكاب جرائــم حــرب.
• إحــال األمــن والســام وتطبيــق مبــدأ مســؤولية محايــة املدنيــني، حلفــظ أرواح الســوريني وتراثهــم وفنوهنــم مــن الدمــار والنَّهــب 

والتخريــب. 
• توســيع العقــوابت لتشــمل النظــام الســوري والروســي واإليــراين املتورطــني بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد 

اإلنســانية ضــد الشــعب الســوري.

إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظلِّ انقســام جملس األمن وشــَلله الكامل، يتوجب التَّحرك على املســتوى الوطين واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشــعب 
مــة علــى الصَّعيــد  الســوري، ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزايدة جرعــات الدعــم املقدَّ
اإلغاثــي. والسَّــعي إىل مارســة 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 مــن أجــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )ICRtoP(”، إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )R2P(، وقــد متَّ اســتنفاذ 
اخلطــوات السياســية عــرب 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 يُعرقــل محايــة املدنيــني يف ســوراي. 
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• جتديد الضَّغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.
• السَّــعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة واحملاســبة يف ســوراي عــرب اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس حقــوق اإلنســان، واســتخدام 

مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة.

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
علــى املفوضــة الســامية أن تُقــدِّم تقريــراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــره مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن احلــوادث الــواردة يف 

هــذا التقريــر.

إىل املبعوث األممي إىل سوراي:
• عدم اقتصار اإلحاطة أمام جملس األمن على انتهاكات جبهة النصرة وتنظيم داعش.

• إدانة مرتكي اجلرائم واجملازر واملتسَببني األساسيني يف تدمر اتفاقيات خفض التَّصعيد.

إىل النظام الروسي:
• الضغط على حليفه النظام السوري من أجل التَّوقف التام عن قصف املشايف واألعيان املشمولة ابلرعاية واملناطق املدنية.

• الضغــط علــى النظــام الســوري لوقــف اهلجمــات العشــوائية كافــة، والســماح بدخــول املســاعدات اإلنســانية غــر املشــروط إىل 
الغوطــة الشــرقية. 

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