مقتل  7من الكوادر الطبية وكوادر
الدفاع املدين ،و 24حادثة اعتداء على
مراكزهم احليوية يف تشرين الثاين 2017
تفوقت يف انتهاكاهتا
قوات النظام السوري َّ
على مجيع األطراف

اإلثنني  4كانون األول 2017
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تأسست نهاية حزيران  ،2011غير حكومية،
الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
ً
ً
أساسيا
مصدرا
ُمستقلة ،اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

احملتوى:

أوالً :مقدمة.

اثنياً :ملخص تنفيذي.

اثلثاً :تفاصيل احلوادث.

رابعاً :استنتاجات وتوصيات.

أوالً :املقدمة:

َّ
إن قصــف ق ـوات النظــام الســوري بشــكل مســتمر ومنــذ عــام  2011للمنشــآت الطبيــة ومراكــز الدفــاع املــدين ،واســتهداف
أطـراف النـزاع املســلح وبشــكل خــاص قـوات النظــام الســوري للكـوادر الطبيــة وكـوادر الدفــاع املــدين بعمليــات القتــل واالعتقــال،
يـ ُّ
متعمــدة هتــدف إىل إيقــاع املزيــد مــن القتلــى ،وزايدة معــاانة اجلرحــى مــن املدنيــن واملسـلَّحني.
ـدل علــى سياســة َّ
يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“إن اهلجمــات علــى املراكــز الطبيــة ومراكــز الدفــاع املــدين ،وعلــى الك ـوادر الطبيــة أيض ـاً وك ـوادر الدفــاع املــدين،

تًعتــر انتهــاكاً صارخ ـاً للقانــون الــدويل اإلنســاين ،وترقــى إىل جرميــة حــرب مــن خــال اهلجــوم الفوضــوي ويف

تعمــد علــى األعيــان املشــمولة ابحلمايــة ،لقــد تســبب كل ذلــك يف آالم مضاعفــة للجرحــى
كثــر مــن األحيــان امل َّ
ُ
واملصابني ،وهو أحد األســباب الرئيســة لتهجري الشــعب الســوري ،عرب رســالة واضحة أنه ال توجد منطقة آمنة،
أو خــط أمحــر ،مبــا فيهــا املشــايف ،عليكــم أن هتاجــروا مجيعـاً أو تـَْفنَـوا”.
يف  /30كانــون األول 2016 /مت اإلعــان يف العاصمــة الرتكيــة أنقــرة عــن اتفــاق وقــف إطــاق انر شــامل برعايــة روســية -
تركيــة ،وأقـَّـرت األطـراف املوقعــة علــى البيــان ،النظــام الســوري مــن جهــة ،وفصائــل يف املعارضــة املســلحة مــن جهــة اثنيــة ،وقــف
كافــة اهلجمــات املســلحة مبــا فيهــا اهلجمــات اجلويــة وإيقــاف عمليــات االقتحــام والتقــدُّم الــري ،ومت اســتثناء املناطــق العســكرية
اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش (يطلــق علــى نفســه اســم الدولــة اإلســامية).

1

www.sn4hr.org

info@sn4hr.org

snhr

تــا اتفــاق أنقــرة لوقــف إطــاق النــار  7جــوالت مــن املفاوضــات يف العاصمــة الكازخيــة أســتانة بــن ممثلــن عــن روســيا وتركيــا
ِ
ٍ
ـش معظمهــا -إضافــة إىل عــدد
وإي ـران كــدول راعيــة لالتفــاق –عُقـ َـد آخرهــا يف  /31 - 30تش ـرين األول 2017- /انقـ َ
مــن االتفاقــات احملليــةُ -ســبل تثبيــت مناطــق خلفــض التَّصعيــد يف حمافظــة إدلــب ومــا حوهلــا (أجـزاء مــن حمافظــات حلــب ومحــاة

والالذقيــة) ،ومشــال حمافظــة محــص ،والغوطــة الشــرقية ،وأج ـزاء مــن حمافظــي درعــا والقنيطــرة جنــوب ســوراي ،والســماح بدخــول
املســاعدات اإلنســانية وعــودة األهــايل النازحــن إىل تلــك املناطــق.
ومنــذ دخــول هــذا االتفاقــات حيِّـَـز التنفيــذ شــهدت املناطــق املشــمولة هبــا تراجعـاً ملحوظـاً وجيــداً نســبياً يف معــدَّل القتــل ،مقارنــة

مــع األشــهر الســابقة منــذ آذار  2011حــى اآلن.

وقــد الحظنــا انعــكاس هــذه االتفاقــات علــى األمــور املعيشــية للمدنيــن يف معظــم املناطــق الــي مشلتهــا حيــث أقبــل املرضــى علــى
عيــادة املشــايف والنقــاط الطبيــة ،كمــا التحــق العديــد مــن األطفــال مبدارســهم الــي منعهــم أهلهــم مــن االلتحــاق هبــا خوفـاً مــن املــوت

بســبب القصــف املتكــرر للمــدارس ،واملشــايف أيضـاً ،كمــا ازداد نشــاط احلركــة التجاريــة يف األسـواق ،إضافــة إىل ترميــم الورشــات
اخلدميــة للعديــد مــن خدمــات البنيــة التحتيــة ،لكــن علــى الرغــم مــن كل ذلــك فــإن اخلروقــات مل تتوقــف ،وبشــكل رئيــس مــن قبــل
النظــام الســوري ،الــذي يبــدو أنـَّـه املتضــرر األكــر مــن اســتمرار وقــف إطــاق النــار ،وخاصــة جرائــم القتــل خــارج نطــاق القانــون،
واألفظــع مــن ذلــك عمليــات املــوت بســبب التعذيــب ،وهــذا يؤكــد وبقــوة َّ
أن هنــاك وقفـاً إلطــاق النــار فــوق الطاولــة نوعـاً مــا،

أمــا اجلرائــم الــي ال ُيكــن للمجتمــع الــدويل -حتديــداً للجهــات الضامنــة لالتفاقــات -أن يلحظَهــا فهــي ال تـزال مســتمرة مل يتغــر
فيهــا شــيء.

علــى الرغــم مــن إب ـرام اتفـ ٍ
ـاق خلفــض التَّصعيــد يف الغوطــة الشــرقية بــن فصيــل جيــش اإلســام أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة
ـص
والق ـوات الروســية برعايــة مصريـَّـة يــوم الســبت  /22متــوز ،2017 /ومــن مثّ توقيــع اتفــاق مماثــل مــع فصيــل فيلــق الرمحــن ينـ ُّ
علــى انضمامــه إىل منطقــة خفــض التَّصعيــد يف الغوطــة الشــرقية يــوم األربعــاء  /16آب ،2017 /بــدأت قـوات احللــف الســوري
الروســي محلــة عســكرية شرســة علــى الغوطــة الشــرقية منــذ  14تشـرين الثــاين املنصــرم ،أصــدران تقريـراً بعنـوان “القصــف الرببــري
واحلصــار علــى الغوطــة الشــرقية يُلغــي عمليـاً جولــة جنيــف القادمــة” يوثـِّـق أبــرز انتهــاكات هــذا احللــف بــن  /27 - 14تشـرين
الثــاين.2017 /
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ســجلنا يف تشـرين الثاين ارتفاعاً يف حصيلة ضحااي الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين مقارنة بتشـرين األول ،عاودت األطراف

ـتمر شــهراً ،وتصــدَّرت قـوات النظــام الســوري بقيــة األطـراف يف حصيلــة ضحــااي
الفاعلــة قتــل عناصــر الدفــاع املــدين بعــد انقطــاع اسـ َّ

القتــل حيــث قتلــت  5بينهــم  4مــن عناصــر الدفــاع املــدين مجيعهــم يف الغوطــة الشـرقية ضمــن محلتهــا العســكرية عليهــا.

وثَّقنــا يف هــذا الشــهر قرابــة أربعــة أضعــاف عــدد حـوادث االعتــداء علــى مراكــز احليويــة الطبيــة ومراكــز الدفــاع املــدين مقارنــة بشــهر
تشـرين األول ،تصــدَّرت أيضـاً قـوات النظــام الســوري بقيــة األطـراف ب ـ  11حادثــة اعتــداء مجيعهــا يف الغوطــة الشــرقية.
منهجية:
تعتمــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منهجيــة عاليــة يف التوثيــق ،عــر الــرواايت املباشــرة لناجــن أو ألهــايل الضحــااي ،إضافــة
إىل عمليــات تدقيــق وحتليــل الصــور والفيديوهــات وبعــض التســجيالت الطبيــة ،وابلرغــم مــن ذلــك ال َّ
ندعــي أننــا قمنــا بتوثيــق
احلــاالت كافــة ،وذلــك يف ظـ ِّـل احلظــر واملالحقــة مــن قبــل قـوات النظــام الســوري وبعــض اجملموعــات املســلحة األخــرى.
يتفــاوت كـ ُّـم ونوعيــة األدلــة بــن حادثــة وأخــرى ،ونظـراً لكثــرة مــا ورد ســابقاً مــن حتــدايت ،فكثــر مــن احلـوادث يتغـ َّـر توصيفهــا

القانــوين نظ ـراً حلصولنــا علــى أدلــة أو قرائــن جديــدة مل تكــن حبوزتنــا عندمــا قمنــا بنشــرها يف التقريــر ،حيــث نقــوم إبضافــة تلــك

األدلــة والقرائــن إىل أرشــيف قاعــدة البيــاانت ،ومــن انحيــة أخــرى ،فكثــر مــن احلـوادث قــد ال يكــون فيهــا انتهــاك للقانــون الــدويل
تضمنــت أضـراراً جانبيــة ،فنحــن نقــوم بتســجيلها وأرشــفتها مــن أجــل معرفــة مــا حــدث اترخييـاً ،وحفاظـاً عليهــا
اإلنســاين ،لكنَّهــا َّ
ـجل وطــي ،لكننــا ال نص ُفهــا َّ
كسـ ٍ
أبنــا ترقــى إىل جرائــم.
نرجــو االطــاع علــى املنهجيــة املتَّبعــة مــن قبــل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف توثيــق الضحــااي وتصنيــف املراكــز احليويــة
املدنيــة.
ِ
ـمل
مــا َ
ورد يف هــذا التقريــر ُيثّــل احلـ َّـد األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاكات الــي حصلــت ،كمــا ال يشـ ُ
ـاد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنفسـيَّة.
احلديـ ُ
ـث األبعـ َ
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اثنياً :امللخص التنفيذي:

ألف :حصيلة ضحااي الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين منذ بداية عام :2017

وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ مطلــع عــام  2017حــى كانــون األول مــن العــام ذاتــه مقتــل  104مــن الكـوادر
الطبيــة وكـوادر الدفــاع املــدين علــى يــد األطـراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي.

ابء :حصيلة االنتهاكات يف تشرين الثاين:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف تش ـرين الثــاين  ،2017االنتهــاكات الرئيســة التاليــة حبـ ِّـق الك ـوادر الطبيــة وك ـوادر
الدفــاع املــدين واملنشــآت العاملــة هلمــا:

 أعمال القتل:وثَّقنا مقتل  7من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين
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توزعوا كالتايل:
 قوات النظام السوري (اجليش ،اﻷمن ،امليليشيات احمللية ،امليليشيات الشيعية اﻷجنبية) ،5 :توزعوا على النحو التايل:•  1مسعفاً
•  4من كوادر الدفاع املدين.
 القوات الروسية 1 :من الكوادر الطبية. جهات أخرى 1 :من كوادر الدفاع املدين. استهداف املراكز احليوية الطبية ومراكز للدفاع املدين:وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان  24حادثة اعتداء على مراكز حيوية طبية ومراكز للدفاع املدين ،توزعت على النحو التايل:
 قـوات النظــام الســوري (اجليــش ،اﻷمــن ،امليليشــيات احملليــة ،امليليشــيات الشــيعية اﻷجنبيــة) 11 :حادثــة اعتــداء ،توزعــت علــىالنحــو التــايل:
•  4منشأة طبية.
•  7مركزاً للدفاع املدين.

 القوات الروسية 8 :حوادث اعتداء ،توزعت على النحو التايل:•  6منشأة طبية.
•  2مركزاً للدفاع املدين.

 جهات أخرى 5 :حوادث اعتداء على منشآت طبية.5
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توزع حوادث االعتداء على املراكز احليوية الطبية ومراكز الدفاع املدين على األطراف الفاعلة الرئيسة يف تشرين الثاين 2017
6

5

7

4
2

جهات أخرى

القوات الروسية
كوادر الدفاع المدني

قوات النظام السوري

الكوادر الطبية

600

اثلثاً :تفاصيل احلوادث:
ألف :أعمال القتل:

 قوات النظام السوري (اجليش ،األمن ،امليليشيات احمللية ،امليليشيات الشيعية األجنبية):أمحــد مجعــة امللقــب أبــو شــاهني ،مســعف ،مــن أبنــاء بلــدة العتيبــة يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق ،يبلــغ مــن العمــر
 22عام ـاً ،يعمــل يف مشــفى األن ـوار مبنطقــة املــرج يف الغوطــة الشــرقية ،قُتــل يــوم األربعــاء  /15تش ـرين الثــاين 2017 /ج ـراء

قصــف رامجــة صواريــخ اتبعــة لقـوات النظــام الســوري مدينــة ســقبا يف الغوطــة الشــرقية.

حممــد غالــب حيمــور ،أحــد عناصــر اإلطفــاء يف املركــز  250التابــع للدفــاع املــدين يف
مدينــة دومــا ،مــن أبنــاء مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق،
مواليــد عــام  ،1988حاصــل علــى الشــهادة الثانويــة ،متــزوج ولديــه طفــان ،قُتــل يــوم

اجلمعة  /17تشرين الثاين 2017 /قرابة الساعة  15:00جراء قصف طريان اثبت

اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري صاروخـاً وســط مدينــة دومــا ،أثنــاء إســعافه جرحــى

قصــف ســابق.

حممد حيمور
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حممــد حممــود عــااي ،آمــر زمــرة “قائــد فريــق” يف املركــز  250التابــع للدفــاع املــدين يف
مدينــة دومــا ،مــن أبنــاء مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق،
مواليــد  ،1975متــزوج ولديــه  4أطفــال ،قُتــل يــوم اجلمعــة  /17تش ـرين الثــاين/
 2017قرابــة الســاعة  15:00جـراء قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام
الســوري صاروخ ـاً وســط مدينــة دومــا ،أثنــاء إســعافه جرحــى قصــف ســابق.

حممد عالاي

أمحــد إبراهيــم كعكــة ،أحــد عناصــر اإلســعاف يف املركــز  250التابــع للدفــاع املــدين يف
مدينــة دومــا ،مــن أبنــاء مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق،
مواليــد عــام  ،1991متــزوج ،قُتــل يــوم اجلمعــة  /17تش ـرين الثــاين 2017 /قرابــة

الســاعة  15:00ج ـراء قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لق ـوات النظــام الســوري
صاروخ ـاً وســط مدينــة دومــا ،أثنــاء إســعافه جرحــى قصــف ســابق.

أمحد كعكة

عــاء الديــن جحــا ،أحــد ك ـوادر الدفــاع املــدين ،مــن أبنــاء حــي جوبــر شــرق مدينــة
دمشــق ،يبلــغ مــن العمــر  23عام ـاً ،قُتــل يــوم األحــد  /19تش ـرين الثــاين2017 /
قرابــة الســاعة  17:00جـراء قصــف رامجــة صواريــخ قـوات النظــام الســوري وســط بلــدة

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

عالء الدين جحا
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 القوات الروسية:عمــر أمحــد مصطفــى ،خمــري ،مــن أبنــاء قريــة كفــر كرمــن بريــف حمافظــة حلــب الغــريب ،حاصــل علــى إجــازة مــن املعهــد الطــي،
مــن مواليــد  ،1972متــزوج ولديــه  5أطفــال ،قُتــل يــوم اإلثنــن  /13تشـرين الثــاين 2017 /جـراء قصــف طـران اثبــت اجلنــاح

نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ الســوق الشــعيب يف مدينــة األاترب بريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ مــا تســبب مبجــزرة.
 -جهات أخرى:

وائــل عمــر العمــر ،مديــر قســم التَّوعيــة يف منظمــة الدفــاع املــدين مبحافظــة إدلــب ،مــن أبنــاء مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب
الشــمايل ،يبلــغ مــن العمــر  30عامـاً ،قُتــل يــوم األربعــاء  /22تشـرين الثــاين 2017 /إثـَـر إصابتــه برصاصتــن يف القلــب والعنــق
أطلقهــا عليــه ُمسـلَّحون أثنــاء وجــوده علــى الطريــق العــام قــرب قريــة شــلخ بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل ،مل نتمكــن مــن حتديــد
اجلهــة املســؤولة عــن قتلــه حــى حلظــة إعــداد التقريــر.

ابء :استهداف املراكز احليوية الطبية ومراكز الدفاع املدين:
نستعرض أبرز حوادث االعتداء على املراكز احليوية الطبية ومراكز الدفاع املدين
 قوات النظام السوري (اجليش ،األمن ،امليليشيات احمللية ،امليليشيات الشيعية األجنبية):املراكز احليوية الطبية:
 املنشآت الطبية (املستشفيات – املستوصفات  -النقاط الطبية – املشايف امليدانية):األربعــاء  /8تشـرين الثــاين 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مركــز فرحــة للمعاجلــة
الفيزايئيــة وإعــادة التأهيــل وســط مدينــة ســقبا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء
املركــز وإصابــة جتهيزاتــه أبضـرار ماديــة متوســطة وخروجــه عــن اخلدمــة مؤقتـاً ،ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة
وقــت احلادثــة.

اإلثنــن  /20تش ـرين الثــاين 2017 /قرابــة الســاعة  15:00أطلقــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لق ـوات النظــام الســوري مــا اليقــل
عــن  9صواريــخ أرض  -أرض مســتهدفة وســط بلــدة كفــر بطنــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق ،ســقط معظمهــا
قــرب مشــفى الكهــف املعــروف مبشــفى الســل -وهــو املشــفى الوحيــد يف البلــدة-؛ مــا تســبب مبجــزرة ،إضافــة إىل دمــار جزئــي
يف بنــاء املشــفى وإصابــة جتهيزاتــه أبضـرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة ،ختضــع بلــدة كفــر بطنــا لســيطرة فصائــل يف املعارضــة
املســلحة وقــت احلادثــة.
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مراكز الدفاع املدين:
اخلميــس  /9تشـرين الثــاين 2017 /قرابــة الســاعة  14:30قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقـوات النظــام الســوري قذيفــة قــرب ســيارة
إســعاف اتبعــة للمركــز  114التابــع للدفــاع املــدين وســط بلــدة النشــابية يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا
أدى إىل حتطُّــم زجــاج بعــض نوافــذ الســيارة وإصابــة هيكلهــا أبضـرار ماديــة متوســطة ،ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة
املســلحة وقــت احلادثــة.
األربعــاء  /15تش ـرين الثــاين 2017 /قرابــة الســاعة  16:30أطلقــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لق ـوات النظــام الســوري صاروخ ـاً
حممـاً بذخائــر عنقوديــة وســط مدينــة ســقبا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ انفجــرت بعــض الذخائــر قــرب ســيارة
إســعاف اتبعــة للدفــاع املــدين دون تســجيل أيــة أض ـرار ماديــة يف الســيارة ،ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة
وقــت احلادثــة.
الســبت  /18تشـرين الثــاين 2017 /قرابــة الســاعة  03:30قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري صاروخـاً
قــرب ســيارة إســعاف اتبعــة للمركــز  90التابــع للدفــاع املــدين وســط قريــة مديـرا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا
أدى إىل إصابــة أحــد كـوادر الدفــاع املــدين جبـراح ،إضافــة إىل إصابــة الســيارة أبضـرار ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن اخلدمــة ،ختضــع
القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
 القوات الروسية:املراكز احليوية الطبية:
 املنشآت الطبية (املستشفيات – املستوصفات  -النقاط الطبية – املشايف امليدانية):اإلثنــن  /13تشـرين الثــاين 2017 /قرابــة الســاعة  15:00قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخـاً قــرب مركــز

العيــادات الطبيــة التابــع ملنظومــة أطبــاء بــا حــدود يف مدينــة األاترب بريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ مــا تســبب مبجــزرة ،إضافــة إىل
إصابــة بنــاء املركــز ومعداتــه أبضـرار ماديــة كبــرة ،وخروجــه عــن اخلدمــة بشــكل مؤقــت ،ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة
املســلحة وقــت احلادثــة.
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دمار إثر قصف قوات النظام السوري قرب مركز عيادات طبية اتبع ملنظومة أطباء بال حدود يف مدينة األاترب /حلب 2017 /11 /13

مراكز الدفاع املدين:
اإلثنــن  /6تش ـرين الثــاين 2017 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخ ـاً قــرب فريــق الدفــاع املــدين –مركــز
تلمنــس -يف قريــة معــر مشاريــن بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب ،أثنــاء توجهــه لتفقــد موقــع قصــف ســابق مــن الطـران ذاتــه؛ مــا أدى

إىل إصابــة ســيارة إســعاف وســيارة إخــاء اتبعتَــن للفريــق أبض ـرار ماديــة كبــرة وخروجهمــا عــن اخلدمــة ،ختضــع القريــة لســيطرة

مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
 جهات أخرى:املراكز احليوية الطبية:

 املنشآت الطبية (املستشفيات – املستوصفات  -النقاط الطبية – املشايف امليدانية):األحــد  /26تشـرين الثــاين 2017 /انفجــرت عبــوة انســفة زرعهــا مســلحون داخــل ســيارة إســعاف اتبعــة ملنظومــة ســوراي لإلغاثــة
والتنمية “ ”SRDأمام مشفى اهلالل يف بلدة معرة مصرين بريف حمافظة إدلب الشمايل؛ ما أدى إىل إصابة هيكل السيارة
ِ
ـجل أيـَّـة أضـرار ماديــة يف بنــاء املشــفى ،مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة املســؤولة
أبضـرار ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن اخلدمــة ،ومل نُسـ ّ
عــن التفجــر حــى حلظــة إعــداد التقريــر ،ختضــع بلــدة معــرة مصريــن لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلــادث.

10

www.sn4hr.org

info@sn4hr.org

snhr

أض ـرار إثــر انفجــار عبــوة انســفة جمهولــة املصــدر يف ســيارة إســعاف اتبعــة ملنظومــة ســوراي لإلغاثــة والتنميــة يف بلــدة معــرة مصريــن /إدلــب
2017 /11 /26

رابعاً :االستنتاجات والتوصيات:

االستنتاجات القانونية:
َّ .1
إن احل ـوادث ال ـواردة يف هــذا التقريــر ُتثِّــل بشــكل ال يقبــل التشــكيك خرق ـاً لق ـراري جملــس األمــن رقــم  2139و 2254

القاضيَــن بوقــف اهلجمــات العشـوائية ،وانتهــاكاً عــر جرميــة القتــل العمــد للمــادة الثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي ،مــا يُشــكل

جرائــم حــرب.

 .2نؤكــد علــى أن معظــم حـوادث القصــف الـواردة يف التقريــر قــد اســتهدفت أفـراداً مدنيــن عــزل ،وابلتــايل فــإن القـوات الســورية

انتهكــت أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلــق يف احليــاة .إضافــة إىل أهنــا ارتكبــت يف ظــل ن ـزاع مســلح
غــر دويل فهــي ترقــى إىل جرميــة حــرب ،وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة .كمــا مارســت قـوات النظــام الســوري والقـوات الروســية،
وجهــات أخــرى أفعــاالً ترقــى ألن تكــون جرائــم حــرب عــر عمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون أو اســتهداف املراكــز احليويــة
املدنيــة.

 .3إن اهلجمــات الـواردة يف التقريــر تعتــر مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين الــدويل العــريف ،ذلــك أن القذائــف قــد أُطلقــت علــى
توجــه إىل هــدف عســكري ُمــدد.
مناطــق مأهولــة ابلســكان ومل َّ

 .4إن عمليــات القصــف ،قــد تســببت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف

الضــرر كان مفرطـاً جــداً إذا مــا قــورن
إحلــاق الضــرر الكبــر ابألعيــان املدنيــة .وهنــاك مؤشـرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أبن َّ

ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.
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التوصيات:

إىل جملس األمن:

• يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجـراءات إضافيــة بعــد مــرور أكثــر مــن عامــن علــى القـرار رقــم  2139وال يوجــد التزامــات
بوقــف عمليــات القصــف العش ـوائي ،وجيــب أن تلتــزم هبــا مجيــع أط ـراف الن ـزاع ،إىل جانــب االلت ـزام بقواعــد القانــون الــدويل
اإلنســاين.
• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــن ،مبــا فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت تورطــه
ابرتــكاب جرائــم حرب.
• إحــال األمــن والســام وتطبيــق مبــدأ مســؤولية محايــة املدنيــن ،حلفــظ أرواح الســوريني وتراثهــم وفنوهنــم مــن الدمــار والنهــب
والتخريــب.
• توســيع العقــوابت لتشــمل النظامــن الروســي اإليـراين املتورطَــن بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية
ضد الشــعب الســوري.

إىل اجملتمع الدويل:
ظل انقســام جملس األمن وشــلله الكامل ،يتوجب التحرك على املســتوى الوطين واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشــعب
• يف ِّ

الســوري ،ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار ،وزايدة جرعــات الدعــم املقدمــة علــى الصعيــد
اإلغاثــي .والســعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة ،يف حماكمــات عادلــة جلميــع
األشــخاص املتورطــن.
• دعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مـراراً وتكـراراً يف عشـرات الدراســات والتقاريــر وابعتبارهــا عضــو يف التحالــف الــدويل،

إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة ( ،)ICRtoPوقــد مت اســتنفاذ اخلط ـوات السياســية عــر اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة
الســيد كــويف عنــان ،وابلتــايل البـُ َّـد بعــد تلــك الفــرة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة (،)R2P
الــذي أقرتــه اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ،ومــازال جملــس األمــن يُعرقــل محايــة املدنيــن يف ســوراي.
• جتديد الضغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

• الســعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة واحملاســبة يف ســوراي عــر اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس حقــوق اإلنســان ،واســتخدام
مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة.
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إىل الطرف الضامن الروسي:
• يتوجــب ردع النظــام الســوري عــن إفشــال اتفاقيــات خفــض التَّصعيــد ،وعــدا ذلــك فســوف يُقـرأ علــى أنــه جمــرد تبــادل أدوار بــن

النظــام الروســي مــن جهــة واحللــف الســوري /اإليـراين مــن جهــة اثنيــة.

• البدء يف حتقيق اخرتاق يف قضية املعتقلني عرب الكشف عن مصري  76ألف ٍ
خمتف لدى النظام السوري.

إىل املنظمات الطبية حول العامل:
هنــاك عجــز كبــر يف الك ـوادر الطبيــة يف ســوراي بســبب عمليــات القتــل املســتمرة ،جيــب علــى األطبــاء الســوريني أوالً تعويــض

النقــص احلــاد احلاصــل داخــل ســوراي ،كمــا جيــب علــى املنظمــات العامليــة إرســال متطوعــن للعمــل يف املناطــق الغــر خطــرة حيــث
يتــم إســعاف املرضــى إليهــا ،وقــد ســجلنا وفــاة كثــر مــن املرضــى بســبب العجــز يف الكـوادر الطبيــة.

شكر وعزاء

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