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األربعاء 9 أاير 2018

ما ال يقل عن 46 حادثة اعتداء على مراكز 
حيويَّة مدنيَّة يف سوراي يف نيسان 2018

70% منها على يد قوات احللف السوري الروسي
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احملتوى:
أواًل: مقدمة ومنهجية.

اثنياً: ملخص نيسان 2018.
اثلثاً: ملخص تنفيذي.

رابعاً: تفاصيل أبرز احلوادث يف نيسان.
1 - املراكز احليوية الدينية.
2 - املراكز احليوية الرتبوية.
3 - املراكز احليوية الطبية.

4 - املربعات السكانية.
5 - الشارات اإلنسانية اخلاصة.

6 - البىن التحتية.
7 - خميمات الالجئني

أواًل: مقدمة ومنهجية:
عرَّفــت املــادة 52 مــن الربتوكــول اإلضــايف األول امللحــق ابتفاقيــات جنيــف األعيــان املدنيَّــة: “كافــة األعيــان الــي ليســت أهدافــاً 
عســكرية، والي ال تســاهم بشــكل فعال يف األعمال العســكرية ســواء بطبيعتها أو موقعها أو الغاية منها أو اســتخدامها، 
كمــا حيظــر توجيــه اهلجمــات إال علــى األهــداف العســكرية الــي ينتــج عــن تدمريهــا الكلــي أو اجلزئــي أو االســتيالء عليهــا 

ميِّــزة عســكرية أكيــدة”.
وتشــمل هــذه األعيــان املنشــآت الطبيَّــة والتعليميــة، والبــىن التحتيــة، واملنشــآت الدينيــة، وغريهــا مــن املنشــآت الــي تســتخدم 

ألغــراض مدنيَّــة.

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

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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منــذ آذار/ 2011 تفوَّقــت قــوات النظــام الســوري ومــن مثَّ قــوات احللــف الســوري الروســي علــى بقيــة األطــراف يف اســتهدافها 
املراكــز احليويَّــة املدنيَّــة، خاصــة يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة، وبشــكل أقــل يف املناطــق اخلاضعــة 
ــَد تدمريهــا وختريبهــا، كمــا  لســيطرة تنظيــم داعــش، وقــد ســجَّلنا تعــرَُّض آالف املراكــز احليويَّــة هلجمــات ُمتكــّرِرة؛ مــا يُثبــت تعمُّ

رصــدان مئــات اجملــازر الــي خلَّفتهــا اهلجمــات علــى هــذه األعيــان.
وبــكلِّ أتكيــد فقــد ارتكبــت بقيــة األطــراف انتهــاكات مماثلــة ولكــن بنســب متفاوتــة ومل تصــل إىل مســتوى اجلرائــم الــي ارتكبتهــا 

قــوات احللــف الســوري الروســي اإليــراين.
ــد اســتهدَف األعيــان املدنيَّــة، وعمليــات ســرقة وهنــب، إضافــة إىل  وتشــمُل االعتــداءات الــي رصدانهــا عمليــات قصــف ُمتعمَّ
االعتــداءات الــي تشــمل تعطيــل هــذه األعيــان وإخراجهــا عــن دورهــا يف خدمــة املدنيــني علــى الّرغــم مــن عــدم وجــود ضــرورة 

عســكرية ُملِّحــة أو اســتخدامها لغايــة قتاليــة مــن قبــل أحــد األطــراف مــا يُبيــح اســتهدافها مــن قبــل أطــراف النِّــزاع األخــرى.

ــراع واســتمرار تعــرُّض تلــك املراكــز إىل اعتــداءات، إضافــة إىل التَّغــريات الدميغرافيــة املســتمرة، احلاجــة  ظهــرت نتيجــة طــول زمــن الصِّ
إىل تبديــل وظيفــة بعــض املنشــآت )علــى ســبيل املثــال حتوَّلــت العديــد مــن املــدارس إىل مراكــز إيــواء للنَّازحــني( كمــا الحظنــا 
تنقُّــل بعــض املنشــآت بــني عــدة أبنيــة ومناطــق بشــكل ُمســتمر تفــادايً لتعرُّضهــا للقصــف، كمــا متَّ نقــُل بعضهــا إىل مواقــع مؤمَّنــة 

كاملغــارات والكهــوف. 

خصَّصــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تقريــراً شــهرايً دورايً لرصــد حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويَّــة املدنيَّــة، كمــا أهنــا 
أصــدرت عــدَّة تقاريــر وأحبــاث موسَّــعة عــن املراكــز احليويَّــة الــي دمَّرهتــا أطــراف النِّــزاع.

 
منهجية:

يرصد التَّقرير حصيلة حوادث االعتداء على املراكز احليويَّة املدنيَّة الي متكنَّا من توثيقها يف نيســان، ابســتثناء حوادث االعتداء 
على املراكز احليويَّة الطبيَّة ومراكز الدفاع املدين والشــارات اإلنســانية اخلاصة، الي متَّ ختصيص تقرير شــهري مفصَّل هلا.

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 لناجــني وشــهود عيــان ونشــطاء إعالميــني حمليــنَي حتدَّ
التواصــل االجتماعــي، كمــا ُقمنــا بتحليــل عــدد كبــري 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 

http://sn4hr.org/arabic/2018/05/04/9884/
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بثَّهــا نشــطاء حمليــون دمــاراً واســعاً يف مراكــز حيويــة مدنيَّــة. وحنتفــظ بنســٍخ مــن مجيــع املقاطــع املصــّورة والصــور املذكــورة يف هــذا 
التَّقريــر ضمــَن قاعــدة بيــاانت إلكرتونيــة ســرية، ونســٍخ احتياطيــة علــى أقــراٍص صلبــة، وملزيــد مــن التَّفاصيــل نرجــو االطــالع علــى 

املنهجيــة املتَّبعــة مــن قبــل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف تصنيــف املراكــز احليويــة املدنيَّــة.

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

يوثـّـق الّتقريــر أيضــاً عــدة حــوادث اعتــداء جــراء تفجــريات مل نتمكَّــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت هبــا بدقــة؛ نظــراً لصعوبــة حتديــد 
مرتكــي التفجــريات. كمــا وثَّــق هجمــة بقذائــف صاروخيــة مل نتمكــن مــن حتديــد مصــدر إطالقهــا بدقــة؛ نظــراً لعــدم متكنُّنــا مــن 

زايرة املوقــع أو احلصــول علــى دالئــل تســاعدان يف متييــز هــذا املصــدر ابلدِّقــة املطلوبــة.

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 كثــري مــن اهلجمــات جرائــم حــرب، كمــا أننــا مل نرصــد توجيــَه أي حتذيــر للمدنيــني قبيــل اهلجــوم كمــا يشــرتط 

القانــون الــدويل اإلنســاين.

يتفــاوت كــمُّ ونوعيــة األدلــة بــني حادثــة وأخــرى، ونظــراً لكثــرة مــا ورَد ســابقاً مــن حتــدايت، فكثــري مــن احلــوادث يتغــريَّ 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، فكثــري 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 أبهنَّ

مــا ورَد يف هــذا التقريــر مُيثِّــل 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
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اثنياً: ملخص نيسان 2018:
شهَد نيسان اخنفاضاً طفيفاً يف حصيلة حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنيَّة مقارنة آبذار املنصرم. وقد رصدت الشبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان تصــدُّر قــوات النظــام الســوري بقيــة األطــراف ابرتكاهبــا %59 مــن حصيلــة حــوادث االعتــداءات، 
ُمعظمهــا يف حمافظــة إدلــب-49 %-. تركَّــزت هجمــات قــوات النظــام الســوري يف نيســان علــى املــدارس تليهــا املنشــآت الطبيــة 

مثَّ املســاجد.

اثلثاً: امللخص التنفيذي:
ألف: حصيلة حوادث االعتداء على املراكز احليويَّة املدنيَّة منذ بداية عام 2018:

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ مطلــع عــام 2018 حــى أاير مــن العــام ذاتــه 394 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز 
حيويَّــة مدنيَّــة علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي. توزَّعــت شــهرايً علــى النحــو التــايل:

  
ابء: حصيلة أبرز حوادث االعتداء على املراكز احليويَّة املدنيَّة يف نيسان:

عــرب عمليــات التَّوثيــق واملتابعــة اليوميــة ســجَّلنا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 46 حادثــة اعتــداء علــى 
مراكــز حيَّويــة مدنيَّــة، يف نيســان 2018. توزَّعــت حســب اجلهــة الفاعلــة علــى النحــو التــايل:

https://drive.google.com/file/d/1NUwHunxy87Ulh7iuqJN5q968UBYFsgbk/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 5

توزَّعــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويَّــة املدنيَّــة يف نيســان علــى احملافظــات، حســَب األطــراف الرئيســة الفاعلــة 
علــى النحــو التــايل:

https://drive.google.com/file/d/182C4h0t1UW-HsYeC9htMUx9_X9fqAwp1/view
https://drive.google.com/file/d/1xDa8SocQ1FDWce-yT7oY6pk9OJrbj6z8/view
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- أبرز املراكز احليويَّة الـُمـعتدى عليها يف نيسان 2018:
توزَّعت حصيلة حوادث االعتداء على املراكز احليويَّة املدنيَّة على النحو التايل:

6 مــن البــىن التحتيــة، 9 مــن املراكــز احليويــة الدينيــة، 10 مــن املراكــز احليويــة الطبيَّــة، 6 مــن املربعــات الســكَّانية، 10 مــن املراكــز 
احليويــة الرتبويــة، 2 مــن خميمــات الالجئــني، 3 مــن الشــارات اإلنســانية اخلاصــة.

اجلهة الفاعلة

املركز املستهدف

املراكز احليوية 
الدينية

513املساجد
املراكز احليوية 

الرتبوية
9املدارس

1دور األيتام
املراكز احليوية 

الطبية
712املنشآت الطبية

املربعات السكانية

1احلدائق
112األسواق

1املراكز التجارية
الشارات اإلنسانية 

اخلاصة

3منظمة اهلالل األمحر

البىن التحتية
حمطات ومصادر 

الطاقة
1

1مراكز الدفاع املدين

املنشآت واملصادر 
املائية

1

املقرات اخلدمية 
الرمسية

2

1املنشآت الصناعية

خميمات الالجئني

11خميمات الالجئني
275113:اجملموع

2018توزُّع حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنيَّة حسب اجلهة الفاعلة يف نيسان 

جهات أخرىفصائل يف املعارضة املسلحةالقوات الروسيةقوات النظام السوري
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رابعاً: تفاصيل أبرز احلوادث يف نيسان: 
نســتعرض تفاصيــل أبــرز حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويَـّـة املدنيَّــة، وحنتفــظ بتفاصيــل احلــوادث كاملــة يف قاعــدة بيــاانت 

الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان:
ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

املراكز احليوية الدينية:
- املساجد:

اخلميــس 5/ نيســان/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً علــى مســجد الرمحــن وســط 
قريــة البــارة يف جبــل الزاويــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد، وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة 

كبــرية، وخروجــه عــن اخلدمــة. ختضــع القريــة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

الســبت 21/ نيســان/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي )ال يــزال قيــد التَّحقــق لتحديــد 
اجلهــة الفاعلــة( ابلصواريــخ مســجد فلســطني يف خميــم الريمــوك لالجئــني الفلســطينيني جنــوب مدينــة دمشــق؛ مــا أدى إىل دمــار 

جزئــي يف بنــاء املســجد، وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة. خيضــع املخيــم لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

الســبت 28/ نيســان/ 2018 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة قــرب مســجد اهلراطــة يف مدينــة الشــعفة 
التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع املدينــة 

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

أضرار إثر قصف قوات النظام السوري مسجد الرمحن وسط قرية البارة/ إدلب 5/ 4/ 2018

https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%E2%80%AD/@35.6847009,36.5387554,16.34z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x152457231ac6d36f:0xab5c26be91fb9938!2sAl-Bara,+Syria!3b1!8m2!3d35.6879042!4d36.539177!3m4!1s0x1524572310f2c4ef:0x4b8e4bd51d9ffc8a!8m2!3d35.6840813!4d36.5411147
https://drive.google.com/file/d/1ihV0WsNEyzvv8KBQzavjpS6pB4a8k7eU/view
https://drive.google.com/file/d/1oUpllfKn2I2Yjzq1OYdYyHelrJN8CmPm/view
https://www.youtube.com/watch?v=jULuC-LegI4&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1CAjJgZeqyZ0VNzcH1Pq2nCXA1sWVkR-n/view
https://drive.google.com/file/d/1BORkquPOkFhw5U9B-lyn6S5WhKNFOuWp/view
https://drive.google.com/file/d/1CAjJgZeqyZ0VNzcH1Pq2nCXA1sWVkR-n/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Ash+Sha'Fah,+Syria/@34.5791825,40.8886321,12z/data=!4m5!3m4!1s0x15463d4681126e0d:0xbca331b13fa9c6a1!8m2!3d34.570599!4d40.9334411?hl=en
https://drive.google.com/file/d/1ii0cYmTuKDA-8eZ9I09RwX_V9QFjbgyw/view
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املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

األربعــاء 25/ نيســان/ 2018 ألقــى الطــريان املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة قــرب مدرســة تشــرين 
للتعليــم األساســي يف احلــي الغــريب مــن قريــة كفــر ســجنة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املدرســة، 

وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

الســبت 28/ نيســان/ 2018 قصفت مدفعية اتبعة لقوات النظام الســوري قذائف عدة على مدرســة البنات األوىل يف مدينة 
الشــعفة التابعة ملدينة البوكمال بريف حمافظة دير الزور الشــرقي؛ ما أدى إىل إصابة بناء املدرســة أبضرار مادية متوســطة. ختضع 

املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

األحــد 29/ نيســان/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى مدرســة ذو النوريــن 
للتعليــم األساســي وســط قريــة الزعفرانــة بريــف حمافظــة محــص الشــمايل؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املدرســة، وإصابــة أاثثهــا 
ومواد إكســائها أبضرار مادية متوســطة، وخروجها عن اخلدمة. ختضع القرية لســيطرة فصائل يف املعارضة املســلحة وقت احلادثة.

املربعات السكانية:
- األسواق:

الثــالاثء 3/ نيســان/ 2018 قرابــة الســاعة 09:15 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح )MiG-21( اتبــع لقــوات النظــام الســوري 
صواريــخ عــدة علــى الســوق الرئيــس وســط مدينــة أرحيــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل دمــار 
ــوق أبضــرار ماديــة كبــرية. ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة  جزئــي يف عــدد مــن احملــالت التجاريــة وإصابــة مرافــق السُّ

املســلحة وقــت احلادثــة.

https://drive.google.com/file/d/1nzqZeqX_TefkJoH1FOF1ALQieL-vDBck/view
https://drive.google.com/file/d/1tMTB0NxW0qIB-DR13-y2g86CDMAuvCeg/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Kafar+Sijnah,+Syria/data=!4m2!3m1!1s0x15245f74eea26aeb:0xad63b54d3d2a2f35?hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiSlpOL-uHaAhXOx6YKHVv1DYAQ8gEIkQEwDg
https://drive.google.com/file/d/1tf69HXbJpBdlnY3EKmqjC8QscVdKJ5Li/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Alzaafaranah,+Syria/@34.8722805,36.7387211,11.75z/data=!4m5!3m4!1s0x152371fc52122f95:0xaa020fb6aea9494!8m2!3d34.8898554!4d36.7927221?hl=en&dcr=0
https://drive.google.com/file/d/1aGFGMsyYCQf4fO2kr9l3n_o8zQRAUhM2/view
https://drive.google.com/file/d/1AxpFcAImlkkT2WksGssY4Sg5ah_iNJqo/view
https://www.youtube.com/watch?v=gwF2CyjtkA0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fOH8mZo1Z3w&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1aGFGMsyYCQf4fO2kr9l3n_o8zQRAUhM2/view
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خميمات الالجئني:
األحــد 1/ نيســان/ 2018 قرابــة الســاعة 11:10 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح )Su-22( اتبــع لقــوات النظــام الســوري 
صاروخــاً قــرب خميــم إليــواء مهّجــري منطقــة الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق يتــم إنشــاؤه داخــل اندي رايضــي مشــال 
شــرق مدينــة أرحيــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة عــدد مــن اخليــم أبضــرار ماديــة كبــرية. ختضــع املدينــة لســيطرة 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

ابء: القوات الروسية:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد:
األحــد 29/ نيســان/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى املســجد الكبــري وســط قريــة معــر 
زيتــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد، وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرية، وخروجــه عــن 

اخلدمــة. ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

دمار إثر قصف طريان قوات النظام السوري اثبت اجلناح السوق الرئيس وسط مدينة أرحيا/ إدلب 3/ 4/ 2018

https://www.youtube.com/watch?v=DzFbvScTHXs&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1sEbuwcrmyDx3y9zyTtp29wbIPK70i3Nq/view
https://drive.google.com/file/d/1ankaFKm_wfuDrIfMFGI83K-MF6G7bmcv/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Arihah,+Syria/@35.8135023,36.6112482,14.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1525aa85be11a54b:0x9533e3643775dd52!2sArihah,+Syria!3b1!8m2!3d35.8138694!4d36.6077207!3m4!1s0x1525aa85be11a54b:0x9533e3643775dd52!8m2!3d35.8138694!4d36.6077207
https://drive.google.com/file/d/1bBH6r5TSwZyjDQ9gTXnk4tPvs6S0je9L/view
https://drive.google.com/file/d/17Mok6TxeOSbWi2ObwM8QFD5ZOpGcUJ2J/view
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خميمات الالجئني:
األحــد 29/ نيســان/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى خميــم الوليــد للنازحــني مشــال 
غــرب قريــة معــر زيتــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــًة إىل إصابــة مرافــق املخيــم أبضــرار ماديــة كبــرية 
ودمــار كبــري يف بنــاء مدرســة ُمنشــأة ضمــَن املخيــم –مكوَّنــة مــن غرفتــني مشــيَّدتني مــن البلــوك اإلمسنــي- وأاثثهــا. ختضــع القريــة 

لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

اتء: فصائل يف املعارضة املسلحة:
البىن التحتية:

- حمطات ومصادر الطاقة:
اإلثنــني 23/ نيســان/ 2018 ســقطت قذيفتــان علــى حمطــة حمــردة احلراريــة يف مدينــة حمــردة بريــف حمافظــة محــاة الغــريب، نعتقــد 
أن مصدرمهــا مدفعيــة متمركــزة يف منطقــة خاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة؛ مــا أدى إىل إصابــة إحــدى اجملموعــات 
البخاريــة –املســؤولة عــن تغذيــة حمطــة شــيزر لتوليــد الكهــرابء- أبضــرار ماديــة متوســطة، وانقطــاع التيــار الكهرابئــي عــن معظــم قــرى 

وبلــدات ريــف محــاة الــي تُغذيهــا حمطــة شــيزر. ختضــع مدينــة حمــردة لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

دمــار يف مدرســة خميــم الوليــد إثــر قصــف طــريان حــريب نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ خميــم الوليــد يف قريــة 
معــر زيتــا/ إدلــب 29/ 4/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1W24TWc3gYS_XcerHXgh-khlxN_mGY8L1/view
https://www.youtube.com/watch?v=7_BSAKo64sw&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1UxxRSLOmdnL06k8iZdVlewruNSaa8xx_/view
https://drive.google.com/file/d/1ncxLszrQODSpznYjz0PyYT2wKvg91_oI/view
https://drive.google.com/file/d/1UYvC-kdqaQErnS3uuEYGdCBYFpLT5cub/view
https://www.google.com/maps/place/Muhradah,+Syria/@35.2526068,36.5732961,14z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x15247e7211e101e7:0x8b2cfc5117b5f77!2sMuhradah,+Syria!3b1!8m2!3d35.2487361!4d36.5715924!3m4!1s0x15247e7211e101e7:0x8b2cfc5117b5f77!8m2!3d35.2487361!4d36.5715924
https://drive.google.com/file/d/11woptYmb1p8o6xaymEz5NBilSbFC43Zu/view
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اثء: جهات أخرى:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد:
الســبت 7/ نيســان/ 2018 قرابــة الســاعة 15:30 انفجــرت عبــوة انســفة موضوعــة داخــل ســيارة قــرب املســجد الكبــري وســط 
مدينــة البــاب بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي؛ وقــع االنفجــار علــى بعــد حنــو 20م مــن املســجد؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد 
أبضــرار ماديــة متوســطة، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت ابلتَّفجــري حــى حلظــة إعــداد التَّقريــر، نظــراً للصعوبــة البالغــة يف 

حتديــد مرتكــي التَّفجــريات. ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

اخلميــس 19/ نيســان/ 2018 وقــع انفجــار أمــام مســجد صهيــب الرومــي يف منطقــة الصناعــة شــرق مدينــة إدلــب، يُرجــح أّن 
ســببه ســيارة مفخخــة؛ أدى إىل أضــرار ماديــة كبــرية يف بنــاء املســجد وخروجــه عــن اخلدمــة، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي 
قامــت ابلتفجــري حــى حلظــة إعــداد التقريــر؛ نظــراً للصعوبــة البالغــة يف حتديــد مرتكــي التفجــريات. ختضــع املدينــة لســيطرة هيئــة 

حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

اندالع حريق قرب املسجد الكبري يف مدينة الباب يف حلب إثر انفجار عبوة انسفة موضوعة داخل سيارة يف 7/ 4/ 2018

https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%8C+%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%8C+Al+Bab,+Syria%E2%80%AD/@36.3718365,37.5094664,15.56z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x15303d964c89c6fd:0x407b6e03a728ccc7!2sAl+Bab,+Syria!3b1!8m2!3d36.3721329!4d37.5161409!3m4!1s0x15303d9b8d85c841:0x4dd13ec1a6f85630!8m2!3d36.3705339!4d37.516724
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%D8%8C+Idlib,+Syria%E2%80%AD/@35.9288047,36.6404323,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x152508664354cbdf:0xc44836a7b49c636f!2sIdlib,+Syria!3b1!8m2!3d35.9310271!4d36.6417777!3m4!1s0x1525087aa5b4b5ed:0x61226387e21c53ae!8m2!3d35.9293685!4d36.6431272?hl=en
https://drive.google.com/file/d/16c61c48OKyPFNAnBWYdmqdBwiN5v6Z3z/view
https://drive.google.com/file/d/1uCzfeG1dmXKI8h7_SyBcJ_cnJ830KTmC/view
https://drive.google.com/file/d/1Ygrh_XQq-vQgsUjs1tnrbjYCLn6Dsa2u/view
https://drive.google.com/file/d/13FdlxWBtyF33z3oz63RrjiVNmYUGNPQP/view
https://drive.google.com/file/d/1o1QK13IWJPBZVUE2gYSvkIOXBAcyjEWd/view
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املراكز احليوية الرتبوية:
- دور األيتام:

ظهــر اخلميــس 12/ نيســان/ 2018 انفجــرت 3 عبــوات انســفة موضوعــة داخــل ســيارة قــرب مبــىن دار األيتــام وســط مدينــة 
اعــزاز بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل إصابــة واجهــة املبــىن وأاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرية، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة 
الــي قامــت ابلتفجــري حــى حلظــة إعــداد التقريــر؛ نظــراً للصعوبــة البالغــة يف حتديــد مرتكــي التفجــريات. ختضــع املدينــة لســيطرة 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

املربعات السكانية:
- األسواق:

الثالاثء 24/ نيســان/ 2018 ســقطت قذيفة صاروخية على ســوٍق شــعي يف حي هنر عيشــة جنوب مدينة دمشــق؛ ما تســبب 
خبســائر بشــرية، إضافــة إىل إصابــة حمــالت جتاريــة عــدة أبضــرار ماديــة كبــرية، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت ابلقصــف 

حــى حلظــة إعــداد التقريــر. خيضــع احلــي لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

دمــار إثــر انفجــار جمهــول املصــدر قــرب مســجد صهيــب الرومــي يف منطقــة الصناعــة شــرق مدينــة إدلــب 
19/ 4/ 2018 – عدســة أمحــد رحــال

https://www.google.com.tr/maps/place/Nahr+Eshe,+Damascus,+Syria/@33.4895579,36.2770805,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1518e0eb56f194af:0xaae6bebc0640d86b!8m2!3d33.4893903!4d36.2861306?hl=en&dcr=0
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1645&token=JTPYwmqsGqfJ0Ze4ICqa052ckyMLoCvY
https://drive.google.com/file/d/18RyiPNiaC_GkUVUuadusz6bf1hkymGe2/view
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- املراكز التجارية:
اجلمعــة 13/ نيســان/ 2018 انفجــرت عبــوة انســفة أمــام املركــز التجــاري املدعــوم مــن قبــل وقــف الداينــة الرتكــي املعــروف ابملــول 
اخلــريي وســط مدينــة إدلــب؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املركــز أبضــرار ماديــة متوســطة، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت 
ابلتفجــري حــى حلظــة إعــداد التقريــر؛ نظــراً للصعوبــة البالغــة يف حتديــد مرتكــي التفجــريات. ختضــع املدينــة لســيطرة هيئــة حتريــر 

الشــام وقــت احلادثــة.

البىن التحتية:
- املنشآت الصناعية:

اإلثنــني 9/ نيســان/ 2018 انفجــرت عبــوة انســفة يف املنطقــة الصناعيــة يف قريــة حــزرة الواقعــة مشــال مدينــة الــداان بريــف حمافظــة 
اهتــا أبضــرار  إدلــب الشــمايل؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل دمــار جزئــي يف عــدد مــن احملــالت الصناعيــة، وإصابــة معدَّ
ماديــة كبــرية، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت ابلتفجــري حــى حلظــة إعــداد التقريــر، نظــراً للصعوبــة البالغــة يف حتديــد مرتكــي 

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

أضرار إثر انفجار عبوة انسفة جمهولة املصدر يف املنطقة الصناعية يف قرية حزرة/ إدلب 9/ 4/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1oyUi8VETAnbBJVpU6_SQTNlBkiF-LkeM/view
https://drive.google.com/file/d/1R19gF_WzhfV6czpfxWx43uTWCZWcMrvK/view
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خامساً: االستنتاجات والتوصيات:
قوات النظام السوري والقوات الروسية:

• خرقــت قــوات احللــف الســوري الروســي اإليــراين بشــكل ال يقبــل التَّشــكيك قــراَري جملــس األمــن رقــم 2139 و2254 
العشــوائية.  القاضيَــني بوقــف اهلجمــات 

• نؤكــد علــى أنَّ القصــف الــوارد يف التَّقريــر قــد اســتهدف أعيــاانً مدنيَّــة، وابلتَّــايل فــإنَّ قــوات احللــف الســوري الروســي اإليــراين 
انتهكــت املــواد 52، 53، 54، 55، 56 مــن الربتوكــول اإلضــايف األوَّل امللحــق ابتفاقيــات جنيــف. 

• إنَّ اهلجمــات الــواردة يف التَّقريــر، الــي قامــت هبــا قــوات احللــف الســوري الروســي اإليــراين تُعتــرب مبثابــة انتهــاك لقواعــد القانــون 
اإلنســاين الــدويل العــريف )القواعــد مــن 7 إىل 10(. 

• بعض عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية يف حدوث خسائر طالت أرواح املدنيني أو إحلاق إصاابت هبم. وهناك 
مؤشــرات قوية جداً حتمل على االعتقاد أبنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن ابلفائدة العســكرية املرجوة.

ــقة للهجمــات واالســتهداف املتكــرر، ال ميكــن أن يكــون إال بتوجيهــات عليــا  • إن الطابــع العشــوائي للقصــف والطبيعــة املنسَّ
وهــي سياســة دولــة.

قوات احللف )التحالف الدويل، وقوات سوراي الدميقراطية(:
لقــد تســبَّبت اهلجمــات الــي نفَّذهتــا قــوات احللــف )التحالــف الــدويل، وقــوات ســوراي الدميقراطيــة( إبحلــاق ضــَرر كبــري ابألعيــان 
املدنيَّــة، وترافــق ذلــك يف معظــم األحيــان مــع خســائر طالــت أرواح املدنيــني أو أحلقــت إصــاابت هبــم وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً 

حتمــل علــى االعتقــاد أبنَّ الضَّــرر كان ُمفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.

القوات األخرى: 
ارتكبــت فصائــل يف املعارضــة املســلحة وجهــات أخــرى هجمــات اســتهدفت أعيــاانً مدنيَّــة ترافقــت أحيــاانً مــع خســائر يف أرواح 
املدنيــني، إنَّ هــذه االنتهــاكات قــد ترقــى إىل جرائــم حــرب، لكنَّهــا مل تصــل إىل مســتوى اجلرائــم ضــدَّ اإلنســانية علــى غــرار النظــام 

الســوري والقــوات املواليــة لــه، الــي تُنفِّــذ هجمــات غــري مشــروعة علــى حنــو منهجــي وواســع النطــاق. 
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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 املتورطــني، مبــن فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت 

تورطــه يف ارتــكاب جرائــم حــرب.
• توســيع العقــوابت لتشــمَل النظــام الســوري واإليــراين والروســي املتورطــني 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 املوالــني 

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 املتورطــني.
• 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 املدنيــني 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 وغــريه مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن احلــوادث الــواردة يف هــذا 
التقريــر، واحلــوادث الــي ســبقتها ابعتبارهــا عالمــة 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، ومالحقــة جرائــم احلــرب املرتكبــة يف ســوراي.

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

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

• التوقف التام عن قصف األعيان املشمولة ابلرعاية واملناطق املدنية واحرتام القانون العريف اإلنساين. 
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إىل احللف )قوات التحالف الدويل، وقوات سوراي الدميقراطية(: 
• يتوجــب علــى دول التحالــف أن تعــرتف بشــكل صريــح أبن بعــض عمليــات القصــف قــد اســتهدفت اعيــاان مدنيــة وخلــف 
بعضهــا قتلــى مدنيــني أبــرايء، وأن حتــاول بــداًل عــن اإلنــكار املســارعة يف فتــح حتقيقــات جديــة، 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.
ــالح والدَّعــم  ــالح وغــريه، 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 املدنيني واألعيان املدنيَّة يف مجيع املناطق وفتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف هذا التقرير. 

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