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اإلثنني 5 شباط 2018

 مقتل 9 من الكوادر الطبية وكوادر 
الدفاع املدين، و45 حادثة اعتداء على 
منشآهتم العاملة يف كانون الثاين 2018

89% من حوادث القتل على يد قوات 
احللف السوري الروسي
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احملتوى:
أواًل: مقدمة ومنهجية. 

اثنياً: ملخص كانون الثاين.
اثلثاً: ملخص تنفيذي.

رابعاً: أبرز احلوادث يف كانون الثاين.
خامساً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: املقدمة:
منــذ انــدالع احلــراك الشَّــعيب حنــو الدميقراطيــة يف آذار/ 2011 تعرَّضــت املنشــآت الطبيَّــة والعاملــون فيهــا إىل انتهــاكات صارخــة 
للقانــون الــدويل اإلنســاين، الــذي أوىل محايــة خاصــة للمنشــآت الطبيَّــة والعاملــن فيهــا إضافــة إىل احلمايــة العامــة املطبَّقــة علــى 

املدنيــن واملنشــآت املدنيَّــة.  

إالَّ أنــه علــى الرَّغــم مــن ذلــك فقــد ُقصِفــت املشــايف واملســتوصفات والعيــادات والصيدليــات، واعتقــَل مئــات مــن الكــوادر الطبيَّــة 
ومنهــم مــن ُعــذَِّب حــى املــوت، كمــا اســُتهِدَفت فِــَرُق اإلســعاف وآلياهتــم وابَت إنقــاذ اجلرحــى عمــًا خطــراً قــد يــؤدي إىل املــوت.

كاَن النِّظــام الســوري وال يــزال املرتكــَب الرئيــس واألبــرز ملعظــم اجلرائــم حبــق الكــوادر الطبيَّــة واملراكــز العاملــة هلــا، فقــد اقتحمــت 
قواتــه املشــايف واختطفــت اجلرحــى، كمــا اســتهدَف املشــايف والنِّقــاط الطبيَّــة ابلقذائــف والصواريــخ والرباميــل املتفجــرة، وقصــَف 
بشــكل ُمتكــّرِر مراكــز الدفــاع املــدين وقتــَل العديــد مــن كــوادره. ومل تســلم أيضــاً الشــارات اإلنســانية اخلاصــة مــن االعتــداءات علــى 

منشــآهتا وقتــل كوادرهــا علــى الرغــم مــن حياديتهــا وعــدم احنيازهــا.

كمــا رصــدان اتَّبــاع قــوات احللــف الســوري الروســي سياســة الضربــة املزدوجــة 1 -يف كثــر مــن اهلجمــات-، الــي غالبــاً مــا يكــون 
ضحاايهــا مســعفون وعناصــر مــن الدفــاع املــدين.

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.

 1 سياسة اتَّبعها النظام السوري والروسي تقوم على مبدأ إعادة قصف املوقع املستهدف ذاته بعد مضي عدة دقائق هبدف إيقاع أكرب عدد ممكن من اخلسائر البشرية من كوادر الدفاع املدين وفرق اإلسعاف واألطباء.
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ــا كانــت علــى نطــاق أضيــق وبوتــرة أقــل، فقــد اقتحمــت عناصــر  وقــد وثَّقنــا انتهــاكات مماثلــة ارتكبتهــا بقيَّــة أطــراف النِّــزاع إالَّ أنَّ
تتبــع تنظيــم داعــش مشــاٍف ميدانيــة ومســتوصفات، واختطفــت جرحــى وأطبــاَء وُمســعفن، كمــا منعــت بعــض األطبــاء مــن مزاولــة 
ختصُّصهــم طبقــاً لقوانينهــا التمييزيــة. واســتهدفت قــوات احللــف )قــوات التحالــف الــدويل وقــوات ســوراي الدميقراطيــة( عــدداً مــن 

املشــايف والنُّقــاط الطبيــة.
 

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“إنَّ اهلجمــات علــى املراكــز الطبيَّــة ومراكــز الدفــاع املــدين، وعلــى الكــوادر الطبيــة أيضــاً وكــوادر الدفــاع املــدين، تُعتــرب 
انتهــاكاً صارخــاً للقانــون الــدويل اإلنســاين، وترقــى إىل جرميــة حــرب مــن خــال اهلجــوم الفوضــوي ويف كثــر مــن 
ــد علــى األعيــان املشــمولة ابحلمايــة، لقــد تســبَّب كل ذلــك يف آالم ُمضاعفــة للجرحــى واملصابــن،  تعمَّ

ُ
األحيــان امل

ــعب الســوري، عــرب رســالة واضحــة أنــه ال توجــد منطقــة آمنــة، أو خــط  وهــو أحــد األســباب الرئيســة لتهجــر الشَّ
أمحــر، مبــا يف ذلــك املشــايف، عليكــم أن هتاجــروا مجيعــاً أو تـَْفَنــوا”.

منهجية:
يرصــد هــذا التقريــر حصيلــة ضحــااي الكــوادر الطبيَّــة وكــوادر الدفــاع املــدين ومنظمــة اهلــال األمحــر، الذيــن قضــوا علــى يــد أطــراف 
النّــزاع يف كانــون الثــاين، كمــا يوثـّـق حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة العاملــة هلــم، ويســتعرض أبــرز تلــك احلــوادث. 

وحبســب منهجيــة الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فــإنَّ الكــوادر الطبيَّــة تشــمل )مجيــع القائمــن علــى العمــل الطــيب مــن أطبــاء 
ومُمرضــن وُمســعفن، وصيادلــة، وخمربيــن، وإداريــن، إضافــة إىل العاملــن يف تشــغيل ونقــل الوســائط الطبيــة( يف حــن أننَّــا نقصــد 

ابملراكــز احليويَّــة الطبيَّــة )املشــايف - النقــاط الطبيــة - املســتوصفات - املشــايف امليدانيــة - ســيارات اإلســعاف(.
اســتنَد التقريــر أواًل علــى عمليــات التَّوثيــق والرَّصــد واملتابعــة اليوميــة الــي يقــوم هبــا فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بشــكل 
ثنــا معهــم عــرب اهلاتــف أو عــرب وســائل  روتيــي مســتمر، واثنيــاً علــى رواايت لناجــن وشــهود عيــان ونشــطاء إعاميــن حمليــَن حتدَّ
التواصــل االجتماعــي، كمــا ُقمنــا بتحليــل عــدد كبــر مــن املقاطــع املصــوَّرة والصــور الــي ُنشــرت عــرب اإلنرتنــت، أو الــي أرســلها لنــا 
نشــطاء حمليــون عــرب الربيــد اإللكــرتوين أو برانمــج الســكايب أو عــرب منصــات التَّواصــل االجتماعــي، وقــد أظهــرت مقاطــع مصــوَّرة 
بثَّهــا نشــطاء حمليــون دمــاراً واســعاً يف مراكــز حيويَّــة طبيّــة، ومراكــز للدفــاع املــدين ومنظمــة اهلــال األمحــر. وحنتفــظ بنســٍخ مــن مجيــع 
املقاطع املصوَّرة والصور الواردة يف هذا التَّقرير ضمن قاعدة بياانت إلكرتونية ســرية، ونســٍخ احتياطية على أقراٍص صلبة، نرجو 

االطــاع علــى املنهجيــة املتَّبعــة مــن قبــل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف توثيــق الضحــااي وتصنيــف املراكــز احليويــة املدنيَّــة.

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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ــن بدقــة مــن حتديــد مســؤولية النظــام الســوري أو القــوات  ــن التَّقريــر عــدَّة هجمــات ارتكبهــا ســاح اجلــو، لكــن مل نتمكَّ تضمَّ
الروســية عــن هــذه اهلجمــات، وعلــى هــذا فإننــا أســندان مســؤوليتها إىل قــوات النظــام الســوري/ الروســي.

يوثـّـق الّتقريــر أيضــاً عــدة حــوادث جــراء تفجــرات مل نتمكَّــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت هبــا بدقــة؛ نظــراً لصعوبــة حتديــد مرتكــيب 
التفجرات.

حيتــوي هــذا التقريــر علــى 3 رواايت عــرب حديــث مباشــر مــع الشــهود، وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، وقــد شــرحنا 
للشــهود اهلــدف مــن املقابــات، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــي يُقدِّمونــا يف هــذا التَّقريــر دوَن أن نُقــدِّم 
ــر االنتهــاك، ومتَّ منــُح ضمــاٍن  أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز، كمــا حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيبهــم معــاانة تذكُّ

بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار. 

معظــم اهلجمــات الــي وثَّقناهــا أثبتــت التَّحقيقــات فيهــا أنَّ املناطــق املســتهدفة كانــت عبــارة عــن مناطــق مدنيــة ال يوجــد فيهــا أيــة 
مراكــز عســكرية أو خمــازن أســلحة يف أثنــاء اهلجــوم أو حــى قبلــه. ومل تــراِع القــوات املعتديــة مبــدأ التَّناســب يف اســتخدام القــوة، 
وشــكَّلت ابلتــايل كثــر مــن اهلجمــات جرائــم حــرب، كمــا أننــا مل نرصــد توجيــَه أي حتذيــر للمدنيــن قبيــل اهلجــوم كمــا يشــرتط 

القانــون الــدويل اإلنســاين.

يتفــاوت كــمُّ ونوعيــة األدلــة بــن حادثــة وأخــرى، ونظــراً لكثــرة مــا ورَد ســابقاً مــن حتــدايت، فكثــر مــن احلــوادث يتغــرَّ توصيفهــا 
القانــوين؛ نظــراً حلصولنــا علــى أدلــة أو قرائــن جديــدة مل تكــن حبوزتنــا عندمــا قمنــا بنشــرها يف التَّقريــر، حيــث نقــوم إبضافــة تلــك 
األدلــة والقرائــن إىل أرشــيف قاعــدة البيــاانت، ومــن انحيــة أخــرى، فكثــر مــن 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 وطــي، لكننــا ال نصُفهــا أبنَّ

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.
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اثنياً: ملخص كانون الثاين:
وثَّقنــا يف كانــون الثــاين ارتفاعــاً يف حصيلــة االنتهــاكات حبــق الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين علــى يــد قــوات احللــف الســوري 

الروســي، تركَّــز معظمهــا يف مناطــق خفــض التَّصعيــد وعلــى وجــه اخلصــوص يف حمافظــة إدلــب والغوطــة الشــرقية فــــ حمافظــة محــاة.
وقــد تركــزت هجمــات األطــراف كافــة علــى املنشــآت الطبيــة حيــث بلــغ عــدد حــوادث االعتــداء عليهــا يف هــذا الشــهر 21 حادثــة 

اعتــداء، وقــد ســجلنا العديــد مــن اهلجمــات املتكــررة علــى منشــآت طبيــة علــى يــد قــوات احللــف الســوري الروســي.
كمــا ســجلنا زايدة يف عــدد حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة الطبيــة جــراء تفجــرات جمهولــة مقارنــة ابألشــهر الفائتــة وقعــت 

مجيعهــا يف حمافظــة إدلــب.

اثلثاً: امللخص التنفيذي: 
- أعمال القتل:

وثَّقنا مقتل 9 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين.
توزعوا كالتايل: 

https://drive.google.com/file/d/1VY4up1ACIG7gfDTeYhLL_Z19GYEJwthd/view
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- قوات النظام السوري: 5، توزعوا على النحو التايل:
• 1 ممرضاً.

• 1 مسعفاً.
• 1 من كوادر الدفاع املدين.

• 2 من الكوادر الطبية.

- القوات الروسية: 3، بينهم سيدة، توزعوا على النحو التايل:
• 1 طبيب.

• 1 من كوادر الدفاع املدين.
• 1 من الكوادر الطبية )سيدة(.

- التنظيمات اإلسامية املتشددة: 
تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسامية(: قتل 1 طبيباً )سيدة(.

- حوادث االعتداء على املراكز احليوية الطبيَّة ومراكز للدفاع املدين:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 45 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة طبيــة ومراكــز للدفــاع املــدين ومنظمــة اهلــال 

األمحــر، توزعــت علــى النحــو التــايل:
- قوات النظام السوري: 16 حادثة اعتداء، توزعت على النحو التايل:

• 8 منشأة طبية.
• 2 سيارة إسعاف.

• 6 مركزاً للدفاع املدين.

- القوات الروسية: 20 حادثة اعتداء، توزعت على النحو التايل:
• 8 منشأة طبية.

• 5 سيارة إسعاف.
• 7 مركزاً للدفاع املدين.
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- قــوات اإلدارة الذاتيــة )بشــكل رئيــس قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي - فــرع حــزب العمــال الكردســتاين(: 2 حادثــة اعتــداء 
علــى منشــآت طبيــة.

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

• 2 من سيارات اإلسعاف.
• 1 من مراكز اهلال األمحر.
• 1 من مراكز الدفاع املدين.

تــوزُّع حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة الطبيــة ومراكــز للدفــاع املــدين ومنظمــة اهلــال األمحــر علــى األطــراف الفاعلــة الرئيســة 
يف كانــون الثــاين 2018
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رابعاً: أبرز احلوادث يف كانون الثاين:
ألف: أعمال القتل:

- قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 
ســيف الديــن ســليك، ســائق ســيارة إســعاف، مــن أبنــاء مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية 
شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، يبلــغ مــن العمــر 35 عامــاً، يعمــل يف مشــفى ريــف دمشــق 
التخصصي التابع للمكتب الطيب املوحد يف الغوطة الشــرقية، متزوج ولديه 3 أطفال، 
قُتــل يــوم الثــااثء 2/ كانــون الثــاين/ 2018 جــراء قصــف مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام 
الســوري قذائــف هــاون عــدة علــى ســوق شــعيب يف مدينــة دومــا، أثنــاء عملــه علــى 

إســعاف جرحــى قصــف ســابق.

حســام املنديــل، ســائق ســيارة إســعاف، مــن أبنــاء مدينــة معــرة النعمــان، يعمــل يف 
مشــفى الســام يف مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، قُتــل يــوم اخلميــس 
11/ كانــون الثــاين/ 2018 جــراء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام 
الســوري ابلصواريــخ جملــس الضيافــة اخلــاص ابلطبيــب فــراس اجلنــدي -وزيــر الصحــة يف 

احلكومــة الســورية املؤقتــة- يف احلــي الشــمايل يف مدينــة معــرة النعمــان.

أمحــد تيســر عــام، مســعف، مــن أبنــاء بلــدة محوريــة، مواليــد عــام 1984، يعمــل يف 
مشــفى دار الشــفاء يف بلــدة محوريــة يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، 
متــزوج ولديــه طفــان، قُتــل يــوم الســبت 20/ كانــون الثــاين/ 2018 جــراء قصــف 

مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى بلــدة محوريــة.

سيف الدين سليك

حسام املنديل

أمحد عام

https://drive.google.com/file/d/1IS1xRpOIGnBwrhxJEclaZOASyrE3OdcM/view
https://drive.google.com/file/d/1iyPteNXdPm_LwnkrFUZgq38ff2uR0SZm/view
https://drive.google.com/file/d/11ORvz2laBj5BFx-0YOGoAMP3UAdhwJTC/view
https://drive.google.com/file/d/1pFmUFK0n8s_VZ5lRGgEYOOhYnV4Jfacw/view
https://drive.google.com/file/d/1-n-N2P4SVFWgjb9YTQAawI_LE63hNgWT/view
https://drive.google.com/file/d/1A5Ps9XUj1SN5rBikyXM_hG9-PXA-57wl/view
https://drive.google.com/file/d/1uUTMr225h5kGoiWtat0m4DcKjZX3_1rJ/view
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حممــد عــزو البويضــاين، أحــد كــوادر املركــز 200 التابــع للدفــاع املــدين، مــن أبنــاء مدينــة 
دومــا، قُتــل يــوم الســبت 20/ كانــون الثــاين/ 2018 قرابــة الســاعة 11:30 جــراء 
قصف مدفعية اتبعة لقوات النظام الســوري قذيفة على الســوق الشــعيب يف مدينة دوما 

يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، أثنــاء إســعافه جرحــى قصــف ســابق.

- القوات الروسية:
ابســم الفضلــي، أحــد كــوادر املركــز 270 التابــع للدفــاع املــدين يف بلــدة مســرااب يف 
الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، مــن أبنــاء بلــدة الرحيــان يف الغوطــة الشــرقية، 
قُتــل يــوم األربعــاء 3/ كانــون الثــاين/ 2018 قرابــة الســاعة 19:30 جــراء قصــف 
طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ وســط بلــدة مســرااب، أثنــاء عملــه علــى 

تفقــد موقــع قصــف ســابق؛ مــا تســبب مبجــزرة.

أمحــد عبــد الكــرمي الشــحادة، طبيــب عــام، مــن أبنــاء بلــدة جرجنــاز بريــف حمافظــة إدلــب 
الشــرقي، يعمــل طبيــب طــوارئ يف مشــفى قريــة الغدفــة بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي، 
متــزوج ولديــه أطفــال، قُتــل يــوم األحــد 7/ كانــون الثــاين/ 2018 مــع عــدد مــن أفــراد 
أســرته جــراء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ مزرعــة الفعلــول 

الواقعــة شــرق بلــدة جرجنــاز.

حممد البويضاين

ابسم الفضلي

أمحد الشحادة

https://drive.google.com/file/d/1nhcDfmlzrX88kBMsUTMnq2WkllzLiDFg/view
https://drive.google.com/file/d/1nhcDfmlzrX88kBMsUTMnq2WkllzLiDFg/view
https://drive.google.com/file/d/13_mJBMsWf8H_4F5LL8toYig5XmxLfs6S/view
https://drive.google.com/file/d/1j07bLkQJk020LADbhazW3bdELbYzC2vV/view
https://drive.google.com/file/d/1WR7kKdGCRuVBr6PXxcVTl2Tl0vWyy9sc/view
https://drive.google.com/file/d/1WR7kKdGCRuVBr6PXxcVTl2Tl0vWyy9sc/view
https://drive.google.com/file/d/1lUuKWNQkNKebqBGDPSZIZNWal89XjPLG/view
https://drive.google.com/file/d/1KRqgg7dq6RjhiJi6BiCEwM_jlG_Gtb-A/view
https://drive.google.com/file/d/1DPPex2Q1yO6kX64WxXJ0OQZfU6G778KR/view
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شــعاع قاســم احملمــد، طالبــة يف املعهــد الطــيب التابــع جلامعــة إدلــب احلــرة، مــن أبنــاء قريــة أم مويــات القبلــي التابعــة لناحيــة ســنجار 
بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي وانزحــة إىل قريــة خــان الســبل، مواليــد عــام 1996، قُتلــت يــوم اجلمعــة 12/ كانــون الثــاين/ 
2018 جراء قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روســي صواريخ عدة على املنازل قرب األوتوســرتاد الدويل حلب - دمشــق 

وســط قريــة خــان الســبل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، مــا تســبب مبجــزرة.

- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
 تنظيم داعش:

ســوزان فطــوم، طبيبــة أســنان اختصــاص أطفــال، تبلــغ مــن العمــر 29 عامــاً، حائــزة علــى 
إجــازة مــن كليــة طــب األســنان يف جامعــة تشــرين مبدينــة الاذقيــة، قُتلــت يــوم الثــااثء 
16/ كانــون الثــاين/ 2018، جــراء قصــف رامجــة صواريــخ اتبعــة لتنظيــم داعــش قريــة 

الســعن التابعــة ملدينــة الســلمية بريــف حمافظــة محــاة الشــرقي.

ابء: استهداف املراكز احليوية الطبية ومراكز للدفاع املدين وملنظمة اهلالل األمحر: 
نســتعرض أبــرز حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة الطبيــة ومراكــز للدفــاع املــدين ومنظمــة اهلــال األمحــر، وحنتفــظ بتفاصيــل 

احلــوادث كاملــة يف قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان:
- قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

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

الســبت 6/ كانــون الثــاين/ 2018 قرابــة الســاعة 14:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري 4 صواريــخ 
قــرب مشــفى القــدس يف بلــدة محوريــة يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املشــفى ومــواد 
إكســائه أبضــرار ماديــة متوســطة وخروجــه عــن اخلدمــة مؤقتــاً، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

زاَر الطبيب جمد دااليت2 ، الباحث يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان جممَّع عيادات البلسم ومشفى القدس عقب القصف: 
“نفَّــذ الطــران احلــريب 4 صواريــخ دفعــة واحــدة ســقط أحدهــا أمــام جممــع البلســم الــذي حيــوي عيــادات طبيَّــة، بينمــا ســقط 

سوزان فطوم

 2 تواصلنا معه عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 9/ كانون الثاين/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1WLthMEkWbtUPuJ9YkaTwVmctn_1h8H_3/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Hamoryah,+Syria/@33.5280333,36.3870834,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e5ae805ce1a5:0xaa39d562b3f91cbe!2sHamoryah,+Syria!3b1!8m2!3d33.5282095!4d36.3904282!3m4!1s0x1518e5ae805ce1a5:0xaa39d562b3f91cbe!8m2!3d33.5282095!4d36.3904282
https://drive.google.com/file/d/1vrZkC8HIcgLUMI7BbAmADsgNi-MJhwOR/view
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صــاروخ آخــر أمــام مشــفى القــدس الــذي يضــمُّ قســماً للعنايــة املشــددة وقســم حواضــن لألطفــال، جنــَم عــن القصــف أضــرار 
كبــرة يف كال املنشــأتني حيــث هــوت اجلــدران اخلشــبية الــي تفصــل العيــادات عــن بعضهــا وتضــرَّرت املعــدات الطبيَّــة” 
أضــاف جمــد أنَّ القصــف ذاتــه تســبَّب يف جمــزرة يف املنطقــة: “الكــوادر الطبيَّــة واملرضــى مل يصابــوا أبذى، ومتَّ حتويــل املرضــى 

واخلــدج إىل نقــاط طبيــة أخــرى، وخرجــت املنشــأاتن عــن اخلدمــة حاليــًا”.

الســبت 6/ كانون الثاين/ 2018 قرابة الســاعة 14:00 قصف طران اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام الســوري/ روســي )ال 
يــزال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( صاروخــاً قــرب مركــز اإلســعاف –التابــع للمكتــب الطــيب املوحــد يف الغوطــة الشــرقية- 
الوحيــد يف قريــة مديــرا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املركــز وإصابــة جتهيزاتــه 

أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة. 
وقد أصدر املكتب الطيب بياانً أداَن فيه حادثة االعتداء على مركز اإلسعاف الوحيد يف قرية مديرا وخروجه عن اخلدمة.

اإلثنــن 8/ كانــون الثــاين/ 2018 قرابــة الســاعة 15:00 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة قــرب مشــفى 
الزهــراء املعــروف مبشــفى التوليــد وســط مدينــة ســقبا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء 

املشــفى أبضــرار ماديــة بســيطة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
أخــربان مســّلم عبــد الباســط 3 وهــو مصــور فوتوغــرايف، أنَّ قرابــة ثــاث قذائــف مدفعيــة ســقطت يف منطقــة وجــوده: “ســقطت 
أحدهــا علــى ســطح البنــاء الــذي يضــمُّ مشــفى الزهــراء وجنــم عنهــا أضــرار 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 كبــراً 

واقتصــر علــى واجهــة احملــالت”.

اإلثنــن 29/ كانــون الثــاين/ 2018 قرابــة الســاعة 12:30 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً 
علــى املركــز الصحــي الوحيــد يف قريــة جــزرااي بريــف حمافظــة حلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف غرفــة مــن املركــز وإصابــة 

معداتــه أبضــرار ماديــة متوســطة وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

 3 تواصلنا معه عرب حسابه الشخصي على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 9 / كانون الثاين/ 2018

https://www.google.com.tr/maps/place/Madyara,+Syria/@33.5447285,36.3873659,15.5z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e59b690dbdeb:0x5b162ce1a5dac913!2sMadyara,+Syria!3b1!8m2!3d33.5453761!4d36.3863673!3m4!1s0x1518e59b690dbdeb:0x5b162ce1a5dac913!8m2!3d33.5453761!4d36.3863673
https://drive.google.com/file/d/1l4sXPTB2SkHPhEmSflCzUNYZJ5TuVeOg/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Saqba,+Syria/@33.5204844,36.3828564,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e450aad0c9b9:0x9799e9fd33b8dfd!2sSaqba,+Syria!3b1!8m2!3d33.5203294!4d36.3850137!3m4!1s0x1518e450aad0c9b9:0x9799e9fd33b8dfd!8m2!3d33.5203294!4d36.3850137
https://www.youtube.com/watch?v=MTqKKaAWxKE&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/17gXWwc0awtefFS8gWeyOa7_6LH6LRbYN/view
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- سيارات اإلسعاف:
اخلميــس 11/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب ســيارة 
إســعاف اتبعة ملشــفى الســام يف احلي الشــمايل يف مدينة معرة النعمان بريف حمافظة إدلب اجلنويب؛ ما تســبب يف مقتل ســائق 
الســيارة، إضافــة إىل إصابــة هيكلهــا وجتهيزاهتــا أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن اخلدمــة، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــن 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

مراكز الدفاع املدين:
الســبت 20/ كانــون الثــاين/ 2018 قرابــة الســاعة 11:30 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة قــرب ســيارة 
إســعاف اتبعــة للمركــز 200 التابــع للدفــاع املــدين يف مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل 
مقتــل أحــد كــوادر الدفــاع املــدين وإصابــة آخــر جبــراح، إضافــة إىل إصابــة هيــكل الســيارة األمامــي أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع 

املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

أضــرار إثــر قصــف قــوات النظــام الســوري قــرب ســيارة إســعاف اتبعــة ملشــفى الســام يف مدينــة معــرة النعمــان/ 
إدلــب 11/ 1/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1QpIxx9zN31dSE-Wnu6Y2Z8HjaysO0ZTX/view
https://drive.google.com/file/d/1QpIxx9zN31dSE-Wnu6Y2Z8HjaysO0ZTX/view
https://drive.google.com/file/d/17brCixm-MPY6sZnLYg-h33YyeoDzsHJ5/view
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الســبت 27/ كانــون الثــاين/ 2018 قصفــت عــرابت شــيلكا اتبعــة لقــوات النظــام الســوري –متمركــزة يف قريــة جبوريــن– قذائــف 
عــدة قــرب ســيارة إســعاف اتبعــة للدفــاع املــدين يف قريــة الغنطــو بريــف حمافظــة محــص الشــمايل، أثنــاء عمــل كادرهــا علــى إســعاف 
جرحــى قصــف ســابق؛ مــا أدى إىل إصابــة هيــكل الســيارة مــن اجلهــة األماميــة أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع القريــة لســيطرة 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

- القوات الروسية:
املراكز احليوية الطبية:

- املنشآت الطبية )املستشفيات – املستوصفات -  النقاط الطبية – املشايف امليدانية(:
األربعــاء 3/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً أمــام مشــفى الســام التخصصــي 
)أطفــال ونســائية( –املدعــوم مــن اجلمعيــة الســورية األمركيــة )SAMS(- يف احلــي الشــرقي يف مدينــة معــرة النعمــان بريــف 
حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل إصابــة بنــاء املشــفى وجتهيزاتــه أبضــرار ماديــة كبــرة -تركــزت معظــم 
األضــرار يف قســم احلواضــن-، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

نشرت )SAMS( يف اليوم ذاته بياانً على موقعها الرمسي يُعلن خروج املشفى عن اخلدمة جراء القصف الذي تعرَّض له.

أضــرار إثــر قصــف قــوات النظــام الســوري قــرب ســيارة إســعاف اتبعــة للمركــز 200 التابــع للدفــاع املــدين يف مدينــة دومــا/ ريــف دمشــق 
2018 /1 /20

https://drive.google.com/file/d/12S3KdygQHq3jKqMuqWDwKphB9ovGzpOi/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Al-Ghantu,+Syria/@34.8218486,36.6996417,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x15230ca0d17c44a1:0x404cb0a0628c30b8!2sAl-Ghantu,+Syria!3b1!8m2!3d34.8228053!4d36.6971905!3m4!1s0x15230ca0d17c44a1:0x404cb0a0628c30b8!8m2!3d34.8228053!4d36.6971905
https://drive.google.com/file/d/1OYVlVoC3wFZLdsnvWODjjTi5fvzUMpsM/view
https://www.youtube.com/watch?v=h0-ji7jTZaU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Psp2kRnqlGM&feature=youtu.be
https://www.google.com.tr/maps/place/Ma%60arat+al-Nu%60man,+Syria/@35.6485717,36.6777484,14.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1524f9768c985b59:0x2829bde238d93718!2sMa%60arat+al-Nu%60man,+Syria!3b1!8m2!3d35.6479869!4d36.6795425!3m4!1s0x1524f9768c985b59:0x2829bde238d93718!8m2!3d35.6479869!4d36.6795425
https://drive.google.com/file/d/1kLOn_2sZZw7XdvuoUyzKtoBfrOKHjytP/view
https://drive.google.com/file/d/1810UGGqVtrPHK_nCVXqEIWsGsnz_MOML/view
https://drive.google.com/file/d/1er-pAdbCC6kLUWtSywv-u-J95cJTgwWx/view
https://drive.google.com/file/d/1XX_zF26o_5PTW5lly7yaVxy-3XX51vI4/view
https://drive.google.com/file/d/1p3P0fDlBlLfOrkqA_3a31-eL_jKwo_Ix/view
https://foundation.sams-usa.net/press_release/maternity-hospital-maarat-al-numan-city-destroyed-following-three-attacks-four-days/
https://drive.google.com/file/d/1YY4at9Brl-70_N8axM6PR0BuzhujKOc0/view
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اإلثنــن 29/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح )Su-25( نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ أمــام مشــفى عــدي 
ســراقب املعروف مبشــفى اإلحســان يف احلي الشــرقي يف مدينة ســراقب بريف حمافظة إدلب الشــرقي؛ ما تســبب خبســائر بشــرية، 
إضافــًة إىل إصابــة املدخــل الرئيــس للمشــفى وســيارة إســعاف اتبعــة هلــا أبضــرار ماديــة كبــرة، نشــر إىل أن املشــفى كان يســتقبل 
ضحااي اجملزرة الي ارتكبتها القوات الروسية يف ذات اليوم يف مدينة سراقب،كما أن املشفى أصيب أبضرار مادية جراء قصف 
الطــران ذاتــه ابلصواريــخ يــوم األحــد 21/ كانــون الثــاين/ 2018، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

الثااثء 30/ كانون الثاين/ 2018 قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روســي صاروخاً على مشــفى الشــهيد حســن األعرج 
املعروف مبشــفى املغارة التابع ملديرية صحة محاة احلرة –املدعوم من اجلمعية الطبية الســورية األمريكية )SAMS(- يف مدينة 
كفــر زيتــا بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل؛ مــا أدى إىل إصابــة جــدران املشــفى اخلارجيــة أبضــرار ماديــة بســيطة، ُنشــر إىل أنَّ هــذا 
االعتــداء الثالــث علــى املشــفى مــن قبــل الطــران ذاتــه يف هــذا الشــهر، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
نشرت )SAMS( يف 1/ شباط/ 2018 بياانً على موقعها الرمسي أعلنت فيه خروج املشفى عن اخلدمة جراء القصف.

الدمــار إثــَر قصــف طــران نعتقــد أنــه روســي مشــفى عــدي ســراقب املعــروف مبشــفى اإلحســان يف مدينــة ســراقب/ إدلــب 
2018 /1 /29

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1480&token=5RSgszGCaRQBBPiNSgxAXtNUV20wM6RI
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1479&token=t5weeYqr2OBjcTcxbOj1ZwNCH34XZUri
https://drive.google.com/file/d/12MP9SrMiMslVNWNUqeCEkE-BLCJFX-lG/view
https://drive.google.com/file/d/1iZzSBIUy3-o9w6muiCRN40rtI0MCbuqE/view
https://drive.google.com/file/d/1LV3SaVUCVoYz2s9Iv6aeEb1-YaIlqZTQ/view
https://www.youtube.com/watch?v=Y_7cE6vQli4&feature=youtu.be
https://www.sams-usa.net/press_release/kafr-zeita-cave-hospital-targeted-five-airstrikes-sams-alarmed-heightened-attacks-healthcare-syria/
https://drive.google.com/file/d/1ATduKVaV9e2EGNiHMWs9ehgu9_UBIzmF/view
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مراكز الدفاع املدين:
ظهــر األربعــاء 10/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــن علــى املركــز رقــم 3332 
التابــع للدفــاع املــدين يف بلــدة اللطامنــة بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى إىل إصابــة أحــد كــوادر الدفــاع املــدين جبــراح، 
إضافــة إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املركــز ومعداتــه وإصابــة ســيارة إســعاف اتبعــة للمركــز أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجهمــا عــن اخلدمــة، 

ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

الســبت 20/ كانــون الثــاين/ 2018 قرابــة الســاعة 20:45 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى مركــز 
الدفــاع املــدين وســط مدينــة ســراقب بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املركــز وإصابــة أاثثــه ومعداتــه 
وســيارة إســعاف اتبعــة لــه أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة، نشــر إىل أن املركــز أصيــب أبضــرار ماديــة جــراء قصــف 
طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ يــوم اخلميــس 11/ كانــون الثــاين/ 2018، ختضــع املدينــة لســيطرة 

مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

أضرار يف سيارة إسعاف إثَر قصف طران نعتقد أنه روسي مركز الدفاع املدين 3332/ اللطامنة/ محاة 10/ 1/ 2018

https://drive.google.com/file/d/10qqPb6vj_C3sAktkQGj4SwKMszPxj382/view
https://drive.google.com/file/d/1FX_eZHJap-p_kcI3iSSIJLi8gidRy3Yr/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Ltamenah,+Syria/data=!4m2!3m1!1s0x1524880844fb8829:0x951bb1eccf09a256?sa=X&ved=0ahUKEwixxana0v_YAhWLyKQKHVyVCz8Q8gEIgAEwCg
https://www.youtube.com/watch?v=F0BOpE-rcKo&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1v98EL73DS413KC7vaOA8PRa3G52GQye1/view
https://www.youtube.com/watch?v=tdQXBejnR3c&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1Cj2RPi1BFv4G-RHJkrjgQiTvZ0_V1hEv/view
https://drive.google.com/file/d/10f4OxMlvXn3JklyY7CZU3_igfwa5EEVv/view
https://drive.google.com/file/d/1skpdBtbiBnJtuwSyALg54kT7F00LRPlV/view
https://drive.google.com/file/d/1hUxne1FmXqyRSgEi09uACcn2KfsxkVDi/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 15

- قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين(:
املراكز احليوية الطبية:

- املنشآت الطبية )املستشفيات – املستوصفات -  النقاط الطبية – املشايف امليدانية(:
اجلمعــة 19/ كانــون الثــاين/ 2018 قرابــة الســاعة 01:00 قصفــت مدفعيــة اتبعــة 
لقــوات اإلدارة الذاتيــة )بشــكل رئيــس قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي - فــرع حــزب 
العمــال الكردســتاين( -املتمركــزة يف مدينــة عفريــن- قذيفــة هــاون علــى مشــفى األمــراض 
العقليــة يف مدينــة اعــزاز بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، 
إضافــة إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املشــفى وإصابــة مــواد إكســائه وأاثثــه أبضــرار ماديــة 
متوســطة، ُنشــر إىل أن املشــفى يــؤوي حنــو 200 شــخص مــن ذوي األمــراض العقليــة 
والنفســية، ختضــع مدينــة اعــزاز لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

أضرار يف سيارة إسعاف إثَر قصف طران نعتقد أنه روسي مركز الدفاع املدين وسط مدينة سراقب/ إدلب 20/ 1/ 2018

دمــار إثــَر قصــف قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة 
اعــزاز/  مدينــة  يف  العقليــة  األمــراض  مشــفى 

حلــب 19/ 1/ 2018

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1469&token=tCyupn0uK8uOKUp35vQdy35s1UCSXzdh
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1470&token=scDNmGavp6LlzYxYArd7uSgWO0TobQLu
https://drive.google.com/file/d/1APpzNwwaZsShzc1pyIAOPbG3BGxZ_1e8/view
https://www.google.com.tr/maps/place/A'zaz,+Syria/@36.5859691,37.0460195,14.75z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x152fc3e60b42e1a9:0x984b666345498b70!2sA'zaz,+Syria!3b1!8m2!3d36.5868261!4d37.0480843!3m4!1s0x152fc3e60b42e1a9:0x984b666345498b70!8m2!3d36.5868261!4d37.0480843
https://drive.google.com/file/d/1T2g0Pgcw1Zquh-J_FdZq8gOuzLgLUn9u/view
https://drive.google.com/file/d/1mXlzsHrCN3EyMOn4w49WyIasIyiKdbn6/view
https://drive.google.com/file/d/1PqxxU03v94H-8qUGx63yUS4IMCqlGh22/view
https://drive.google.com/file/d/1VGHSLy7waLxnHDGDBSVHvYqfIhuWXZRI/view
https://drive.google.com/file/d/1mtOiS1qDQdOX0WjHgBlOV3dR9xbIha4Y/view
https://drive.google.com/file/d/1mtOiS1qDQdOX0WjHgBlOV3dR9xbIha4Y/view
https://drive.google.com/file/d/1T2g0Pgcw1Zquh-J_FdZq8gOuzLgLUn9u/view
https://drive.google.com/file/d/1VGHSLy7waLxnHDGDBSVHvYqfIhuWXZRI/view
https://drive.google.com/file/d/1ppU86wfDBya6zauJ_xG70Pxcz1D9QFmL/view
https://drive.google.com/file/d/1g9lHL2WWcIiQRqnO-B2v9ETUp3OT5WS2/view
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أخــربان حممــد حنظــل 4  –انشــط إعامــي مــن ريــف حلــب الشــمايل- أنــه تلقــى اتصــااًل مــن أحــد أصدقائــه خيــربه أبن مشــفى 
األمــرض العقليــة يف اعــزاز تعــرَّض للقصــف، حيــث توجــه فــوراً إىل موقــع احلــدث: “عندمــا وصلــت كان الوضــع “مأســاواًي” 
وســحاابت الدخــان تغطــي املــكان، مهجــع النســاء يف املشــفى كان مدمــراً وجــزء مــن ســقف املشــفى وأاثثــه”، وأضــاف 
حممــد: “مــا اســتطعت إحصــاءه 12 مصــاابً مجيعهــم نســاء، علمــت أن إحداهــن فارقــت احليــاة يف اليــوم التــايل يف إحــدى 

املشــايف الرتكيــة، كان واضحــاً كيــف اخرتقــت القذائــف ســقف مهجــع النســاء وســقطت داخلــه”.

- جهات أخرى:  
املراكز احليوية الطبية:

- املنشآت الطبية )املستشفيات – املستوصفات -  النقاط الطبية – املشايف امليدانية(:
األحــد 7/ كانــون الثــاين/ 2018 قرابــة الســاعة 18:30 حصــل انفجــار أمــام مركــز الســام الطــيب واخلــري -يتخــذ مــن الطابــق 
الثاين ألحد األبنية الســكنية مقراً له- يف شــارع الثاثن الواقع يف األطراف اجلنوبية الغربية يف مدينة إدلب؛ ما تســبب مبجزرة، 
إضافــة إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املركــز وإصابــة جتهيزاتــه أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة، مل نتمكــن مــن حتديــد ماهيــة 
االنفجــار واجلهــة الــي قامــت ابلتفجــر حــى حلظــة إعــداد التقريــر؛ نظــراً للصعوبــة البالغــة يف حتديــد مرتكــيب التفجــرات، ختضــع 

املنطقــة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة. ننــوه إىل أن أحــد طوابــق البنــاء عبــارة عــن مقــر عســكري ألجنــاد القوقــاز.

- سيارات اإٍلسعاف:
اجلمعــة 26/ كانــون الثــاين/ 2018 انفجــرت عبــوة انســفة مزروعــة داخــل ســيارة إســعاف أمــام مشــفى شــفق للتوليــد يف بلــدة 
معــرة مصريــن بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل إصابــة الســيارة أبضــرار ماديــة متوســطة، دون تســجيل أيــة أضــرار ماديــة 
يف بنــاء املشــفى، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت ابلتفجــر حــى حلظــة إعــداد التقريــر؛ نظــراً للصعوبــة البالغــة يف حتديــد 

مرتكــيب التفجــرات، ختضــع بلــدة معــرة مضريــن لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

مراكز الدفاع املدين:
اإلثنــن 8/ كانــون الثــاين/ 2018 انفجــرت عبــوة انســفة قــرب مركــز الدفــاع املــدين اجملــاور ملبــى احملكمــة الشــرعية يف األطــراف 
اجلنوبيــة مــن مدينــة الــداان بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل إصابــة مــواد إكســاء بنــاء املركــز أبضــرار ماديــة بســيطة، مل 
نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت ابلتفجــر حــى حلظــة إعــداد التقريــر؛ نظــراً للصعوبــة البالغــة يف حتديــد مرتكــيب التفجــرات، 

ختضــع املدينــة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

 4 تواصلنا معه عرب تطبيق واتساب يف 24/ كانون الثاين/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1TukMDJkO6vpWnQG1O_96EUYUbYz42z7G/view
https://drive.google.com/file/d/1xQ2nGXtFbxtESt7azhRvHDTNH6VECIxh/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Ma'arrat+Misrin,+Syria/@36.0129847,36.6738706,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x15250bbd3e44d991:0x7e87839230ecb41d!2sMa'arrat+Misrin,+Syria!3b1!8m2!3d36.0126016!4d36.6714516!3m4!1s0x15250bbd3e44d991:0x7e87839230ecb41d!8m2!3d36.0126016!4d36.6714516
https://drive.google.com/file/d/1Xeicsr9xHHkJiwckzFumyOwz9MsqaOKE/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Ad+Dana,+Syria/@36.2132781,36.77345,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x152564941d9b7211:0xdbc5bd302a240f68!2sAd+Dana,+Syria!3b1!8m2!3d36.2184032!4d36.7684838!3m4!1s0x152564941d9b7211:0xdbc5bd302a240f68!8m2!3d36.2184032!4d36.7684838
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الشارات اإلنسانية اخلاصة:
فجــر األربعــاء 24/ كانــون الثــاين/ 2018 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات اجليــش الرتكــي عــدة قذائــف هــاون ســقطت إحداهــا 
علــى ســيارة إســعاف اتبعــة للهــال األمحــر الكــردي مركونــة يف الشــارع العــام يف انحيــة جنديــرس يف ريــف مدينــة عفريــن يف ريــف 
حلــب الشــمايل، مــا أدى إىل إصابتهــا أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن اخلدمــة. ختضــع املنطقــة لســيطرة قــوات اإلدارة الذاتيــة.

خامساً: االستنتاجات والتوصيات:
• إنَّ احلــوادث الــواردة يف هــذا التَّقريــر مُتثِّــل بشــكل ال يقبــل التَّشــكيك خرقــاً لقــراري جملــس األمــن رقــم 2139 و2254 
القاضيَــن بوقــف اهلجمــات العشــوائية، وانتهــاكاً عــرب جرميــة القتــل العمــد للمادتــن الســابعة والثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي، 

مــا ُيشــكل جرائــم حــرب.
• اهلجمــات الــواردة يف التقريــر ُتشــكِّل خرقــاً لقــرار جملــس األمــن رقــم 2286 القاضــي بوقــف االنتهــاكات والتَّجــاوزات الــي 
ترتكــب يف النِّزاعــات املســلحة ضــدَّ العاملــن يف اجملــال الطــيب والعاملــن يف تقــدمي املســاعدة اإلنســانية الذيــن يزاولــون حصــرايً مهــاَم 

طبيــة، وضــدَّ وســائل نقلهــم ومعداهتــم، وكذلــك ضــد املستشــفيات وســائر املرافــق الطبيــة األخــرى.
• نؤكــد علــى أنَّ معظــم حــوادث القصــف الــواردة يف التَّقريــر قــد اســتهدفت أفــراداً مدنيــن ُعــزَّل، وابلتــايل فــإنَّ القــوات املعتديــة 
انتهكــت أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلــقَّ يف احليــاة. إضافــة إىل أنــا ارتكبــت يف ظــل نــزاع مســلح غــر 

دويل فهــي ترقــى إىل جرميــة حــرب، وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة. 
• تُعتــرب اهلجمــات الــواردة يف التَّقريــر مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين الــدويل العــريف، ذلــك أنَّ القذائــف قــد أُطلقــت علــى منشــآت 

وآليات تســتخدم لتقدمي اخلدمات الطبيَّة ومل توجَّه إىل هدف عســكري حُمدَّد.
• إنَّ عمليــات القصــف، قــد تســببت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن 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.

https://drive.google.com/file/d/1BzGWi8yZWhWVVjEB0V4x6TmAuFtmf3pJ/view
https://drive.google.com/file/d/1sn-8xYR4-v4UjFICHrXHyq9WxZDVz6Zc/view
https://drive.google.com/file/d/13aGKoEziOsw6mzYwuqNYOJuz7DHVw56K/view
https://drive.google.com/file/d/1TJ2KoJ2siFCNwou89p0SbQ1ev05tD3n5/view
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التوصيات:
إىل جملس األمن الدويل:

• يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القراريــن رقــم 2139 و2254 وال يوجــد التزامــات بوقــف 
عمليــات القصــف العشــوائي، وجيــب أن يلتــزم هبــا مجيــع أطــراف النــزاع، إىل جانــب االلتــزام بقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين. 
• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــن، مبــن فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت 

تورطــه يف ارتــكاب جرائــم حــرب.
• توســيع العقــوابت لتشــمَل النظــام الســوري واإليــراين والروســي املتورطــن بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــدَّ 

اإلنســانية ضــدَّ الشَّــعب الســوري.
• إدراج امليليشــيات الــي حُتــارب إىل جانــب احلكومــة الســورية، والــي ارتكبــت مذابــح واســعة، كامليليشــيات اإليرانيــة، وحــزب هللا 

اللبنــاين واأللويــة الشــيعية األخــرى، وجيــش الدفــاع الوطــي، والشــبيحة علــى قائمــة اإلرهــاب الدوليــة.
• التَّوقــف عــن اعتبــار احلكومــة الســورية طرفــاً رمسيــاً “بعــد أن ارتكبــت جرائــم ضــدَّ اإلنســانية” فيمــا يتعلــق ابجلانــب اإلغاثــي، 
والتَّوقــف عــن إمدادهــا ابلقســم األكــرب مــن املســاعدات املاليــة واملعنويــة، والــي غالبــاً ال تصــل إىل ُمســتحقيها بــل إىل املوالــن 

للحكومــة الســورية.

إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظلِّ انقســام جملس األمن وشــَلِله الكامل، يتوجب التَّحرك على املســتوى الوطي واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشَّــعب 
مــة علــى الصَّعيــد  الســوري، ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزايدة جرعــات الدَّعــم املقدَّ
اإلغاثــي. والسَّــعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة، يف حماكمــات عادلــة جلميــع 

األشــخاص املتورطــن.
• دعت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان مراراً وتكراراً يف عشــرات الدراســات والتقارير وابعتبارها عضو يف “التحالف الدويل 
لتطبيــق 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 واتفاقيــات 
أســتانة، وابلتَّــايل ال بُــدَّ بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )R2P(، الــذي أقرَّتــه 

اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، واليــزال جملــس األمــن يُعرقــل محايــة املدنيــن يف ســوراي.
• 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.
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إىل املفوضية السَّامية حلقوق اإلنسان:
علــى املفوضيــة الســامية أن تُقــدم تقريــراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــره مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن احلــوادث الــواردة يف هــذا 
التقريــر، واحلــوادث الــي ســبقتها ابعتبارهــا عامــة صارخــة يف ظــلِّ انتهــاكات يوميــة متفرقــة أقــلَّ حجمــاً، وحماولــة تنفيــذ التَّوصيــات 

الــواردة يف هــذا التقريــر.

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

والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 

:IIIM إىل اآللية الدولية احملايدة املستقلة
النَّظــر يف احلــوادث الــواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّــابقة، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد 

مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل.

إىل االحتاد األورويب والوالايت املتحدة األمريكية:
دعــم اآلليــة الدوليــة احملايــدة املنشــأة بقــرار اجلمعيــة العامــة رقــم 71/248 الصــادر يف 21/ كانــون األول/ 2016 وفتــح حماكــم 

الــدول احملليــة الــي لديهــا مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة، وماحقــة جرائــم احلــرب املرتكبــة يف ســوراي.

إىل النظام الروسي:
• فتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف التقرير، وإطاع اجملتمع السوري على نتائجها، وحماسبة املتورطن.

• تعويــض مجيــع املراكــز واملنشــآت املتضــررة وإعــادة بنائهــا وجتهيزهــا مــن جديــد، وتعويــض ُأســر الضحــااي واجلرحــى كافــة، الذيــن 
قتلهــم النظــام الروســي احلــايل.

• التَّوقف التام عن قصف املشايف واألعيان املشمولة ابلرعاية واملناطق املدنية واحرتام القانون العريف اإلنساين.
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إىل احللف )قوات التحالف الدويل، وقوات سوراي الدميقراطية(: 
• يتوجــب علــى دول التَّحالــف الــدَّويل أن تعــرتف بشــكل صريــح أنَّ بعــض عمليــات القصــف خلَّفــت قتلــى مدنيــن أبــرايء، وأن 
حتــاول بــدالً عــن اإلنــكار املســارعة يف فتــح حتقيقــات جديَّــة، واإلســراع يف عمليــات تعويــض الضحــااي واملتضرريــن، واالعتــذار منهــم.

• جيــب علــى الــدول الدَّاعمــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة الضغــط عليهــا لوقــف جتاوزاهتــا كافــة يف مجيــع املناطــق والبلــدات الــي 
ُتســيطر عليهــا.

ــاح والدَّعــم  ــاح وغــره، حيــث أن تزويــد هــذه القــوات ابلسِّ • يتوجــب إيقــاف مجيــع أشــكال دعــم قــوات ســوراي الدميقراطيــة ابلسِّ
مــع العلــم إبمكانيــة اســتخدامها لــه يف جرائــم حــرب أو جرائــم ضــّد اإلنســانية، يُعتــرب مبثابــة مســامهة يف ارتــكاب هــذه اجلرائــم. 

إىل فصائل املعارضة املسلحة:
ضمان محاية املراكز احليويَّة الطبية والكوادر العاملة فيها، يف مجيع املناطق وفتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف هذا التقرير. 

إىل املنظمات الطبيَّة حول العامل:
هنــاك عجــز كبــر يف الكــوادر الطبيَّــة يف ســوراي بســبب عمليــات القتــل املســتمرة، جيــب علــى األطبــاء الســورين أواًل تعويــض 
النَّقــص احلــاد احلاصــل داخــل ســوراي، كمــا جيــب علــى املنظَّمــات العامليــة إرســال متطوعــن للعمــل يف املناطــق غــر اخلطــرة حيــث 

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

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