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الثالاثء 31 متوز 2018

اجلنوب السوري بني فكِّ الـتَّـشريد 
القسري والـتَّـجويع، وفكِّ العودة إىل 

مناطق سيطرة النظام السوري

الوالايت املتحدة األمريكية تتخلى عن 
تعهدها يف اتفاق جنوب سوراي
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احملتوى: 
أواًل: مقدمة ومنهجية

اثنياً: اإلدارة األمريكية تتحمَّل مسؤولية مباشرة يف مأساة اجلنوب السوري
اثلثاً: حصيلة أبرز االنتهاكات اليت خلَّفها اهلجوم الروسي السوري على اجلنوب السوري

رابعاً: سيناريو الغوطة الشرقية يتكرَّر يف اجلنوب السوري
خامساً: النظام السوري خيرق اتفاقيات رعتها روسيا

سادساً: تشريد قسري فَرضه اهلجوم الوحشي، تـََلته اتفاقات إبعاد قسري
سابعاً: املدنيون يف منطقة حوض الريموك بني إرهاب النظام السوري وتنظيم داعش

اثمناً: أبرز االنتهاكات اليت ارتكبتها قوات احللف السوري الروسي يف منطقة اجلنوب  
اتسعاً: التوصيف القانوين والتوصيات

أواًل: مقدمة ومنهجية:
شــهدت منطقــة جنــوب ســوراي اهنيــاراً شــامًا ملــا ُســي “اتفاقــات مناطــق خفــض التَّصعيــد” وبــكل أتكيــد فشــًا إضافيــاً جمللــس 
ــلل مقصــود  األمــن الــدويل، الــذي مل حيفــظ أيَّ أمــن أو ســلم يف ســوراي، ومل مينــع تشــريد مئــات اآلالف يف جنوهبــا، وهــذا الشَّ
ومفتعــل وتكــرَّر علــى مــدار ســبعة أعــوام متواصلــة، وأييت اهنيــار اتفــاق خفــض التَّصعيــد يف جنــوب ســوراي ضمــن سياســة االنتقــال 
مــن تصفيــة منطقــة إىل أخــرى، ذلــك بعــد أن ســحقت القــوات الروســية الغوطــة الشــرقية مبحافظــة ريــف دمشــق، وأهنــت املقاومــة 
الســورية لفصائــل املعارضــة املســلحة يف ريــف محــص الشــمايل، لكــنَّ اجملتمــع الســوري الرافــض حلكــم العائلــة يف ســوراي اعتقــد أنَّ 
منطقــة جنــوب ســوراي تتميــز عــن ســابقاهتا، فقــد خضعــت )أجــزاء مــن حمافظــات درعــا والقنيطــرة والســويداء( ليــس فقــط التفــاق 
خفــض التَّصعيــد، الــذي أُبــرم ضمــن حمــاداثت أســتانة الرابعــة الــيت ترعاهــا روســيا بشــكل أساســي، ودخــَل حيِّــَز التَّنفيــذ يف أاير 
2017، بــل ألهنــا قــد خضعــت الحقــاً التفــاق يُعتــر أكثــر أمهيــة وهــو االتفــاق الثنائــي الروســي األمريكــي بــني الرئيَســني ترامــب 
وبوتني، وتعهَّد االتفاق بوقف إطاق النار، الذي دخل حيِّز التَّنفيذ يف 9/ متوز/ 2017، إنَّ ما حصل يف اجلنوب الســوري 

مــن عمليــات قصــف بربــري وهتديــد وتشــريد وجمــازر وحشــية عنيفــة ينتهــك بشــكل فظيــع مجيــع هــذه التَّعهــدات واالتفاقيــات.

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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املنهجية:
خصَّصنــا هــذا التَّقريــر لتســليط الضــوء علــى اهلجمــات الــيت شــنَّتها قــوات احللــف الســوري الروســي علــى منطقــة اجلنــوب الســوري 
منــذ منتصــف حزيــران حــى 30/ متــوز/ 2018، إضافــة إىل توثيــق االنتهــاكات الــيت ارتكبهــا تنظيــم داعــش يف منطقــة حــوض 
الريمــوك وقــد اعتمــدان علــى شــهادات مــن انجــني أو مــن أقــرابء للضحــااي، إضافــة إىل عمليــات املراقبــة املســتمرة للحــوادث 
واألخبار من قبل فريق الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان، وعر شــبكة عاقات واســعة مع عشــرات املصادر املتنوِّعة من خال 

تراكــم عاقــات ممتــدة منــذ بــداايت عملنــا حــى اآلن.
وحيتــوي هــذا التَّقريــر علــى شــهادتني حصلنــا عليهمــا عــر حديــث مباشــر مــع الشــهود، وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، 

وقــد شــرحنا للشــهود اهلــدف مــن املقابــات.

وقــد أثبتــت التَّحقيقــات الــواردة يف هــذا التقريــر أنَّ املناطــق املســتهدفة كانــت عبــارة عــن مناطــق مدنيَّــة وال يوجــد فيهــا أيــة مراكــز 
عســكرية أو خمــازن أســلحة اتبعــة لفصائــل يف املعارضــة املســلحة أو التنظيمــات اإلســامية املتشــددة أثنــاء اهلجمــات أو حــى 
قبلهــا، كمــا أنــه مل يتــم توجيــه أي حتذيــر مــن قبــل قــوات احللــف الســوري الروســي للمدنيــني قُبيــل اهلجمــات كمــا يشــرط القانــون 

الــدويل اإلنســاين.
 

حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــوَّرة والّصــور الــيت ُنشــرت عــر اإلنرنــت، أو الــيت أرســلها لنــا نشــطاء حمليــون 
عــر الريــد اإللكــروين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي، كمــا أظهــرت مقاطــع مصــورة بثَّهــا انشــطون 
جثَث ضحااي من األطفال والنســاء، وحجم الدمار الكبري الذي تســبَّبت به اهلجمات، إضافة إىل صور ُتظهر آالف النَّازحني 

املشــردين علــى احلــدود الســورية األردنيــة واحلــدود مــع اجلــوالن.

ختضــع املنطقــة اجلنوبيــة لســيطرة فصائــل معتدلــة يف املعارضــة املســلحة، وتشــكِّل منوذجــاً حيــوايً لطــرد التَّنظيمــات اإلســامية 
ل تعــرُّض هــذه  املتشــددة، الــيت انتشــرت بشــكل حمــدود جــداً يف أقصــى املناطــق اجلنوبيــة الغربيــة )منطقــة حــوض الريمــوك( ومل ُنســجِّ

البلــدات ألي هجمــات عســكرية إال بعــد مــرور قرابــة شــهر علــى بــدء العمليــات العســكرية يف اجلنــوب الســوري.

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 والدميغرافيــة.
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اثنياً: اإلدارة األمريكية تتحمَّل مسؤولية مباشرة يف مأساة اجلنوب السوري:
مل تكــن القــوات الروســية لتشــرع يف قصفهــا الوحشــي وارتكاهبــا اجملــازر يف جنــوب ســوراي وتشــريدها مئــات اآلالف لــوال حصوهلــا 
علــى ضــوء أخضــر مــن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة، وممــا يؤكــد ذلــك عــدم فعــل األخــرية أّي شــيء يوقــف املذابــح وعمليــات 
التَّشــريد الكثيــف املســتمر الــيت تســبَّبت هبــا القــوات الروســية، وهــذا جيعــل الــوالايت املتحــدة األمريكيــة شــريكاً يف كارثــة اجلنــوب 
الســوري عــر ختليهــا املفاجــئ عــن تعهدهــا حبفــظ اهلــدوء هنــاك، ويتوجــب عليهــا أن تتحمــل مســؤولية تبعــات تنازهلــا الصَّــادم عــن 

االتفــاق لصــاحل اجلانــب الروســي.
 

لقــد رصــدت اإلدارة األمريكيــة احلشــود العســكرية الــيت كان يُعدِّهــا النظــام الســوري ملعركــة اجلنــوب، وأصــدرت اخلارجيــة األمريكيــة 
بيانــني قُبيــل احلملــة العســكرية حــذَّرت فيهمــا مــن التَّصعيــد ودعــت روســيا للضغــط علــى النِّظــام الســوري إليقــاف هجماتــه، مث 

أصــدرت يف 21/ حزيــران البيــان الثالــث وبقيــت ردود الفعــل األمريكيــة يف حــدود إصــدار البيــاانت.

وبعــد مــرور قرابــة شــهر علــى احلملــة العســكرية الروســية علــى اجلنــوب الســوري، ويف 16/ متــوز اجتمــع الرئيــس األمريكــي دوانلــد 
ترامــب والرئيــس الروســي فادميــري بوتــني يف مدينــة “هلنســكي”، ومل حيــرك الرئيــس األمريكــي ســاكناً أو ينــّوِه جمــرَّد تنويــه إىل خــرق 
ــابق،  ــر هــذا الفعــل الســوريني ابخلــط األمحــر للرئيــس األمريكــي السَّ اتفــاق اجلنــوب الســوري وكأن األمــر ال يعنيــه بتــااتً، وقــد ذكَّ

الــذي خــذل الســوريني يف قضيــة األســلحة الكيميائيــة.

اثلثاً: حصيلة أبرز االنتهاكات اليت خلَّفها اهلجوم الروسي السوري على اجلنوب السوري:
وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف منطقة اجلنوب السوري منذ 15/ حزيران حى 30/ متوز/ 2018:

1. مقتل ما ال يقل عن 281 مدنياً بينهم 84 طفًا، و63 سيدة )أنثى ابلغة(.
2. ما ال يقل عن 12 جمازر

3. ما ال يقل عن  25حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 8 على منشآت طبيَّة.
4. ما ال يقل عن 862 برميًا متفجراً ألقاها الطريان املروحي التابع للنظام السوري.

5. ما ال يقل عن 340 ألف انزح تعرَّضوا للتَّشريد القسري بعضهم تعرَّض للنزوح غرَي مرة.

https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/05/282540.htm
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/06/283252.htm
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/06/283391.htm
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/06/283391.htm
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https://drive.google.com/file/d/1OF9MR_PxZkwQknwTOmfagyzD3KahsVUk/view
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 رابعاً: سيناريو الغوطة الشرقية يتكرَّر يف اجلنوب السوري:
اتَّبعــت قــوات النظــام الســوري يف هجومهــا علــى منطقــة اجلنــوب الســوري االســراتيجية ذاهتــا الــيت اتَّبعتهــا يف الغوطــة الشــرقية يف 
شــباط/ 2018، عــر تنفيــذ غــارات جويَّــة ُمكثَّفــة، مث قصــف مدفعــي يســتهدف اخلطــوط اخللفيــة للجبهــات واثلثــاً اســتهداف 
متعمــد لألحيــاء الســكنيَّة واملراكــز الطبيــة، واألســواق مبــا يشــمله ذلــك مــن اســتهداف للمدنيــني الفاريــن مــن العمليــات العســكرية، 
وقــد نفَّــذت قــوات النظــام الســوري مدعومــة بســاح اجلــو الروســي عمليــات اقتحــام وســيطرة تعتمــد علــى تقســيم املناطــق 

وحماصرهتــا، ودفــع أهلهــا لاستســام والقبــول مبفاوضــات وتســوايت ُمهينــة.

بــدأت العمليــات العســكرية يف اجلنــوب الســوري يف 15/ حزيــران/ 2018 عــر شــنِّ هجمــات علــى الريــف الشــرقي حملافظــة 
ــذت هــذه اهلجمــات طابعــاً منسَّــقاً ومكثَّفــاً يف 19/ حزيــران واســتطاعت قــوات النظــام الســوري يف غضــون 11 يومــاً  درعــا، اختِّ
الســيطرة علــى قــرى بصــر احلريــر وانحتــة، ومليحــة العطــش، وبعــض قــرى منطقــة اللجــاة، أجــر ذلــك عــدة مناطــق )مدينــة داعــل 
وإبطــع، والغاريــة الشــرقية والغربيــة، والكــرك الشــرقي( علــى إجــراء تســوايت حمليَّــة بعضهــا جــرى حتــت رعايــة روســية تقضــي بتســليم 

فصائــل املعارضــة املســلحة املســيطرِة عليهــا الســاَح ودخــول قــوات النظــام الســوري إليهــا دون مقاومــة.

منــذ 29/ حزيــران شــهدت مدينــة بصــرى الشــام سلســلة مــن االجتماعــات بــني وفــود مــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة والقــوات 
الروســية، ورصــدت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تصاعــداً يف حجــم االنتهــاكات وتكثيفــاً للغــارات مــع كل عرقلــة تشــهدها 
جــوالت املفاوضــات كمــا حــدث يف 4/ متــوز؛ حيــث ســجَّلنا غــارات جويــة روســية مكثفــة علــى بلــدات صيــدا وأم امليــاذن 
ونصيــب. ويف 17/ متــوز تكــرَّر الســيناريو ذاتــه، حيــث شــنَّت قــوات احللــف الســوري الروســي مئــات الغــارات اجلويــة وهجمــات 
القصــف املدفعــي علــى مدينــة نــوى بريــف درعــا الشــمايل الغــريب، ورصــدت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف ذلــك اليــوم مقتــل 
22 مدنيــاً بينهــم طفــان و4 ســيدات يف حمافظــة درعــا، بينهــم 16 مدنيــاً بينهــم 3 ســيدات وطفلــة يف مدينــة نــوى، إضافــة إىل 
دمــار واســع يف املنــازل واألحيــاء الســكنيَّة، وتدمــرياً كامــًا ملشــفى املدينــة وملركــز الدفــاع املــدين، وقعــت هــذه اهلجمــات االنتقاميــة 

عقــب عــودة الوفــد املفــاوض إىل مدينــة نــوى دون التَّوصــل التفــاق مــع اجلانــب الروســي.

خامساً: النظام السوري خيرق اتفاقيات رعتها روسيا:
يف 6/ متــوز/ 2018 متَّ اإلعــان عــن اتفــاق بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة والقــوات الروســية يشــمل مــا تبقــى مــن مناطــق 
الريــف الشــرقي حملافظــة درعــا وأحيــاَء يف مدينــة درعــا، مشــَل االتفــاق بنــوداً تنــصُّ علــى إيقــاف العمليــات القتاليــة وعــدم دخــول 
قــوات النظــام الســوري إىل املناطــق اخلاضعــة لاتفــاق مبــا فيهــا معــر نصيــب احلــدودي مــع األردن، لكــنَّ قــوات النظــام الســوري 
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مل تلتــزم ببنــود االتفــاق وســجَّلنا يف 8/ متــوز تعــرُّض بلــدات نصيــب وأم امليــاذن لقصــف مدفعــي عنيــف تبعتــه عمليــات اقتحــام 
مــن قبــل قــوات اتبعــة للنظــام الســوري، وعلــى الرغــم مــن بــدء ســراين وقــف إطــاق النــار فقــد ســيطرت قــوات النظــام الســوري 
علــى معــر نصيــب بشــكل كامــل بعــد ســاعات مــن دخــول االتفــاق حيــز التَّنفيــذ وبذلــك تكــون قــد خرقــت معظــم البنــود الــيت 
متَّ االتفــاق عليهــا، مل تفعــل روســيا أيَّ شــيء يف مقابــل ذلــك، فيمــا يبــدو أهنــا عمليــة خــداع جديــدة تقــوم هبــا القــوات الروســية 

ابلتَّنســيق والتواطــؤ مــع النظــام الســوري.

مل تدخــل مناطــق الريــف الشــمايل الغــريب لدرعــا )منطقــة اجليــدور( يف بنــود االتفــاق حــى 14/ متــوز، وشــهدت قبــل ذلــك تصعيــداً 
عســكرايً وهجمــات جويــة روســية غــري مســبوقة بغــرض إجبــار احلاضنــة الشــعبية علــى الرضــوخ والتســليم، وقــد نصَّــت بنــود االتفــاق 
يف كل مــن ريفــي درعــا الغــريب والشــمايل علــى وقــف إطــاق النــار يف كل مــن )إخنــل - جاســم - منــر - احلــارة - زمريــن -كفــر 
مشــس - كفــر انســج - القنيــة - حمجــة - الفقيــع - الصنمــني - القيطــة - الــديل( وعــودة قــوات النظــام الســوري إىل ثكناهتــا 

العســكرية يف املنطقــة وإجــاء مــن يرغــب مــن املدنيــني واملقاتلــني إىل الشــمال الســوري.

شــهَد يــوم 17/ متــوز دخــول مدينــة نــوى إىل مســار املفاوضــات، وقــد جــرت لقــاءات عــدة بــني القــوات الروســية وعناصــر مــن 
النظــام الســوري مــن جهــة وممثلــني عــن األهــايل مــن جهــة أخــرى، وقــد نــصَّ اتفــاق مدينــة نــوى، الــذي أعلــن عنــه يف 18/ متــوز 
علــى عــودة أهــايل املدينــة ممــن نزحــوا إثــَر احلملــة العســكرية األخــرية، والســماح لــألراتل العســكرية التابعــة للنظــام الســوري ابملــرور 

عــر املدينــة للتوجــه إىل اجلبهــات احملاذيــة ملنطقــة حــوض الريمــوك اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

يف 19/ متــوز متَّ اإلعــان عــن اتفــاق مماثــل مشــَل حمافظــة القنيطــرة، ذلــك عقــب تصعيــد عســكري غــري مســبوق شــهدته قــرى نبــع 
الصخــر وعــني التينــة، واهلجــة، بريــف القنيطــرة.

لقــد غــدر النظــام الســوري ابالتفاقيــات احملليــة الــيت شــهدهتا حمافظــة درعــا وهــذا متامــاً مــا وثَّقنــاه يف مناطــق أخــرى ســابقاً كريــف 
دمشــق ومحــص وحلــب، ســيطر النظــام الســوري علــى املناطــق الــيت كان مــن املفــرض أن ال تدخلهــا قواتــه وقــام أيضــاً بعمليــات 
اعتقــال اســتهدفت املدنيــني وحــى املقاتلــني التابعــني لفصائــل يف املعارضــة املســلحة ممــن أجــروا عمليــات تســوية، وقــد رصــدت 
ــز معظمهــا يف مناطــق إبطــع واجليــزة،  الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 86 حادثــة اعتقــال يف حمافظــة درعــا تركَّ
وطفــس، والكــرك الشــرقي، ومدينــة درعــا، الــيت خضعــت مؤخــراً لســيطرة النظــام الســوري، وقــد متَّ اإلفــراج عــن بعــض املعتقلــني بعــد 
ســاعات أو أايم مــن اعتقاهلــم، لكــنَّ مصــري عــدد كبــري منهــم ال يــزال جمهــواًل ويُعتــرون يف عــداد املختفــني قســرايً، وقــد ترافقــت 

عمليــات االعتقــال مــع ممارســات إهانــة وتعذيــب وهتديــد بتكــرار عمليــة االعتقــال.
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كمــا ســجَّلنا تعــرُّض معظــم املناطــق الشــرقية يف درعــا ال ســيما مــدن احلــراك واملســيفرة، وصيــدا، وبصــر احلريــر لعمليــات هنــب 
للممتلــكات واملنــازل واحملــال نفَّذهتــا قــوات النظــام الســوري وامليليشــيات املتحالفــة معهــا عقــب ســيطرهتا عليهــا، وُتشــكِّل عمليــات 
النَّهــب الــيت تنفذهــا قــوات النظــام الســوري يف املناطــق الــيت ُتســيطر عليهــا سياســة ممنهجــة اتبعتهــا قــوات النظــام الســوري يف كل 

مــن محــص وحلــب وريــف دمشــق ومؤخــراً يف حمافظــة درعــا، وحتمــل بعــض تلــك املمارســات بعــداً طائفيــاً.

سادساً: تشريد قسري فرضه اهلجوم الوحشي، تـََلته اتفاقات إبعاد قسري:
تســبَّبت عمليــات القصــف والقتــل والتدمــري الــيت بــدأت منتصــف حزيــران يف نــزوح مــا ال يقــل عــن 340 ألــف شــخص توجهــوا حنــو 
ــه قســم آخــر ابجتــاه الشَّــريط احلــدودي مــع منطقــة اجلــوالن. القــرى اجلنوبيــة والقــرى احلدوديــة مــع اململكــة األردنيَّــة اهلامشيــة، كمــا توجَّ

ورصــدان يف تقريــران املاضــي األوضــاع املأســاوية الــيت عــاىن منهــا النازحــون حيــث اضطــرَّ آالف منهــم لإلقامــة يف مراكــز إيــواء متَّ 
إنشــاؤها علــى عجــل، وإبمكانيــات ُمعظمهــا حملــي، وُمهيئــة لطاقــة اســتيعاب حمــدودة جــداً، إضافــة إىل إقامــة اآلالف منهــم يف 
خيــٍم بدائيــة يف القــرى القريبــة مــن الشــريط احلــدودي األردين يف ظــلِّ جــٍو حــارٍّ، وتــدٍن خُميــٍف يف توفــري املســتلزمات األساســية 
كميــاه الشــرب والطعــام واألدويــة، ويف ظــلِّ عجــز كبــري مــن منظمــة الشــؤون اإلنســانية عــن إدخــال مــا يكفــي مــن القوافــل اإلغاثيــة 
الــيت مــن املفــرض أن تكــون عابــرة للحــدود -وفــق قــرار جملــس األمــن رقــم 2165 الصــادر يف 14/ متــوز/ 2014- إىل املدنيــني 
املشــردين علــى احلــدود األردنيــة، وقــد ذكــر مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية أنَّ آخــر قافلــة إنســانية عــرت 
احلــدود مــن األردن كانــت بتاريــخ 25/ حزيــران ومجيــع املســاعدات والقوافــل اإلغاثيــة، الــيت دخلــت املنطقــة اجلنوبيــة بعــد ذلــك 
التاريــخ كانــت موجَّهــة إىل املناطــق الــيت خضعــت مؤخــراً لســيطرة النظــام الســوري، فيمــا ال يــزال اآلالف مــن املشــردين نصفهــم 

مــن األطفــال يعيشــون يف ظــروف ابلغــة الصعوبــة علــى احلــدود اجلنوبيــة مــع اجلــوالن. 
 

وبعــد قرابــة شــهر مــن بــدء العمليــات العســكرية ســيطرت قــوات النظــام الســوري علــى املنطقــة الشــرقية حملافظــة درعــا وعلــى معظــم 
املناطــق احلدوديــة مــع اململكــة األردنيــة وتضاءلــت أعــداد النازحــني، فقــد اضطــرَّ عــدد منهــم إىل االختيــار بــني املــوت جوعــاً 
وعطشــاً بســبب نــدرة املســاعدات، وبــني العــودة إىل املناطــق الــيت مشلتهــا االتفاقــات احملليــة، وابلتــايل الوقــوع حتــت خطــر االعتقــال 
أو اخلطف، وتؤكد الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان من خال حديثها مع عدد من املشــردين أنَّ األوضاع اإلنســانية واملعيشــية 
الســيئة الــيت عانوهــا علــى الشــريط احلــدودي كانــت هــي الســبب الرئيــس، الــذي أجرهــم علــى العــودة إىل مناطــق ســيطرة النظــام 
الســوري، وقيامهــم مبــا يشــبه العمليــة االنتحاريــة يف ظــلِّ عــدم وجــود أيَّــة ضمــاانت حتميهــم مــن االعتقــال أو التعذيــب، الــذي قــد 

ينتظرهــم، والــذي قــد تعــرَّض لــه بعــض أبنــاء املناطــق الــيت شــهدت تســوايت مماثلــة يف محــص وحلــب وريــف دمشــق.

http://sn4hr.org/arabic/2018/07/01/10064/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/South%20West%20Syria%20Sitrep%20No.3%20-%2019%20July%202018_ara%20%28002%29.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/South%20West%20Syria%20Sitrep%20No.3%20-%2019%20July%202018_ara%20%28002%29.pdf
https://news.un.org/ar/story/2018/07/1013182
https://news.un.org/ar/story/2018/07/1013442
https://news.un.org/ar/story/2018/07/1013182
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وهنــا جيــب التَّنويــه إىل أنَّ آالف املواطنــني الســوريني الذيــن مل يرغبــوا ابلعــودة إىل مناطــق ســيطرة النظــام الســوري قــد اضطــروا إىل 
النــزوح مــرة اثنيــة ابجتــاه مناطــق يف الريــف الغــريب لدرعــا وبعــض قــرى ريــف القنيطــرة واملناطــق احلدوديــة مــع اجلــوالن.  

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد عمــار الزايــد وهــو انشــط إعامــي حملــي مــن مدينــة احلــراك اضطــرَّ للنــزوح 
عــدة مــرات بســبب العمليــات العســكرية الــيت شــهدهتا منطقــة اجلنــوب، أجرينــا حمادثــة مــع عمــار بتاريــخ 30/ متــوز عــر تطبيــق 
واتســاب: “يف غضــون 12 يومــاً اضطــررت للنــزوح 5 مــرات، مــن مدينــة احلــراك حنــو بلــدة غصــم مث ابجتــاه معــر نصيــب علــى 

احلــدود األردنيــة، ومنــه إىل بلــدة تــل شــهاب مث إىل ريــف درعــا الغــريب، ومنهــا إىل احلــدود مــع اجلــوالن يف منطقــة الرفيــد.
كان النــزوح حنــو بلــدة تــل شــهاب هــو األصعــب، لقــد اضطــرران إىل كــراء ســيارة أجــرة بتكلفــة تقــارب 100 دوالر وقطــع 
الطريــق حنــو بلــدة تــل الشــهاب، كان الطريــق مرصــوداً مــن قبــل قــوات النظــام الســوري، الــيت كانــت تســتهدف كل شــيء 
يتحــرك، اضطــرران للســر ليــالً ودون أن ُنشــغل أضــواء الســيارة، علــى الطريــق شــاهدت مئــات الســيارات ومئــات العائــالت 
اهلاربــة، كانــت املشــاهد مهولــة ومرعبــة، طوفــان نــزوح حقيقــي وهــروب مجاعــي مــن آلــة القتــل الســورية والروســية”. وصــف لنــا 
عمــار األوضــاع املعيشــية الســيئة الــيت واجههــا يف حمطــة نزوحــه األخــرية: “يف منطقــة الرفيــد كان هنــاك مــا يزيــد عــن 300 ألــف 
شــخص بــدون خيــام، بــدون ميــاه للشــرب، بــدون أيــة خدمــات طبيــة، يعيشــون مــع العقــارب واألفاعــي، أصيــب أطفــايل 

ابلتهــاب أمعــاء بســبب امليــاه امللوثــة”.
قــال عمــار إنَّ اهلجمــات العســكرية قــد الحقتــه، وســيطرة النظــام الســوري علــى املناطــق القريبــة منــه كان تدفعــه للنــزوح يف كل مــرة 
فهــو خيشــى االعتقــال والتَّعذيــب الــذي قــد يتعــرض لــه: “بعــد تقــدُّم النظــام يف ريــف درعــا الغــريب واقرتابــه مــن مــكان وجــودان 
نزحنــا للمــرة السادســة ابجتــاه منطقــة املهدمــة يف القنيطــرة، وبعــد ذلــك قــرران التَّوجــه إىل الشــمال الســوري مــع القوافــل الــيت 

بــدأت ابخلــروج، ال أشــعر ابألمــان هنــا وال ميكنــي العيــش يف ظــلِّ اخلــوف”.

يف 15/ متــوز عــاَد التَّصعيــد العســكري إىل مناطــق غــرب ومشــال غــرب حمافظــة درعــا، إضافــة إىل حمافظــة القنيطــرة؛ مــا تســبَّب 
مبوجــة نــزوح جديــدة؛ حيــث اضطــرَّ مــا يقــارب 140 ألــف شــخص للنــزوح ابجتــاه القــرى احلدوديــة مــع منطقــة اجلــوالن، بعــض 

األهــايل اضطــروا للنــزوح للمــرة الثالثــة يف غضــون أقــلَّ مــن شــهر.  
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يف 15/ متــوز بــدأ تطبيــق االتفــاق اخلــاص إبجــاء السُّــكان مــن املدنيــني واملقاتلــني الرَّافضــني إلجــراءات التَّســوية مــن خمتلــف مناطــق 
حمافظــة درعــا والقنيطــرة ابجتــاه الشــمال الســوري، ونـُقِّــدر حصيلــة الذيــن متَّ ترحيلهــم قســرايً بقرابــة 10 آالف مواطــن ســوري.

يف 22/ متــوز رصــدان تعــرُّض إحــدى القوافــل الــيت انطلقــت مــن حمافظــة القنيطــرة إىل انتهــاكات مــن قبــل عناصــر وميليشــيات شــيعية 
ابلقــرب مــن مدينــة محــص، حيــث مت احتجــاز القافلــة عــدة ســاعات وأشــهرت العناصــر التابعــة للميليشــيات ســاحها جتــاه القوافــل 

وجــرت عمليــات ترهيــب للمدنيــني.
كان الناشــط عمــار الزايــد ضمــَن القوافــل الــيت مت احتجازهــا، قــال لنــا أنَّ عناصــر تنتمــي إىل ميليشــيات شــيعية أوقفــت القوافــل 
ابلقــرب مــن منطقــة املتحلــق اجلنــويب قــرب مدينــة محــص: “كانــوا يوجهــون أســلحتهم ابجتاهنــا ومل يســمحوا لنــا ابلعبــور إال بعــد 
مضــي 6 ســاعات وبعــد ذلــك عــران ابجتــاه منطقــة مــورك بريــف محــاة الشــمايل، وهــي النقطــة الــيت متَّ االتفــاق عليهــا ملــروران 

إىل الشــمال الســوري” 

https://drive.google.com/file/d/1T-m48hMtmBnfOA9BbrUI-rXk-pWh3KTn/view
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وقــد أمثــرت جهــود دوليــة مشــركة يف إجــاء مــا يقــارب 422 شــخصاً منهــم 98 مــن عناصــر منظمــة الدفــاع املــدين الســوري مــع 
عائاهتــم كانــوا عالقــني يف منطقــة اجلنــوب الســوري، دخلــوا إىل األردن عــر مرورهــم مبنطقــة اجلــوالن، وقدَّمــت املفوضيــة العليــا 
لشــؤون الاجئــني وعــوداً إبعــادة توطينهــم يف عــدة بلــدان، وقــد شــكَّلت هــذه العمليــة خطــوة ضروريــة يف إطــار محايــة العاملــني يف 
اجملــال اإلنســاين، وقــد أصــدرت منظمــة الدفــاع املــدين بيــاانً توضيحيــاً يف هــذا الصَّــدد، وكانــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 

ترجــو أن يشــمل هــذا اجلهــد مجيــع املواطنــني الســوريني العالقــني علــى احلــدود.

سابعاً: املدنيون يف منطقة حوض الرموك بني إرهاب النظام السوري وتنظيم داعش:
ختضــع منطقــة حــوض الريمــوك يف معظمهــا لســيطرة تنظيــم داعــش ابســتثناء بلــدة حيــط اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة 
املســلحة واحملاصــرة مــن قبــل تنظيــم داعــش منــذ حزيــران/ 2017، ومل تتعــرَّض منطقــة حــوض الريمــوك اخلاضعــة لتنظيــم داعــش 

هلجمــات جويــة روســية كمــا تعرَّضــت بقيــة مناطــق املنطقــة اجلنوبيــة.

يف 11/ متــوز اجلــاري قــام تنظيــم داعــش اإلرهــايب بقصــف بلــدة حيــط اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة، فيمــا يبــدو 
أنــه تنســيق وتناغــم مــع النظــام الســوري وحليفــه الروســي، لقــد رصــدان قصــَف تنظيــم داعــش البلــدة ابملدفعيــة الثقيلــة وبقذائــف 
اهلــاون؛ مــا تســبَّب يف مقتــل قرابــة أربعــة مدنيــني بينهــم طفــل، وبــثِّ الرعــب لــدى األهــايل؛ األمــر الــذي اضطرَّهــم إىل التَّشــرد، 

ونُقــدِّر أعدادهــم بقرابــة 1220 عائلــة، حيــث اجتهــوا إىل بلــدات واقعــة يف الريــف الشــمايل الغــريب ملدينــة درعــا.

يف 19/ متــوز بــدأت قــوات احللــف الســوري الروســي بشــنِّ هجماهتــا علــى منطقــة حــوض الريمــوك، الــيت تضــم مــا ال يقــل عــن 
30 ألــف مــدين ونفــذَّت مئــات الغــارات اجلويــة علــى بلــدات تســيل وســحم اجلــوالن والشــجرة، وقــد أجــر ذلــك مــا ال يقــل عــن 
5 آالف مــدين علــى النــزوح ابجتــاه الســهول احلدوديــة مــع اجلــوالن، وقــد أخــران األهــايل احملاصــرون يف حــوض الريمــوك أن تنظيــم 

داعــش قــد منعهــم مــن النــزوح ابجتــاه مناطــق ســيطرة النظــام الســوري.

اثمناً: أبرز االنتهاكات اليت ارتكبتها قوات احللف السوري الروسي يف منطقة اجلنوب:  
الروســي ابنتهــاكات جســيمة حلقــوق  الســوري  احللــف  الــيت شــنَّها  املتواصلــة  العســكرية والغــارات اجلويــة  العمليــات  ترافقــت 
ــد كمــا ســجَّلنا هجمــات اســتهدفت منشــآت حيويــة مدنيَّــة عــدة، كان  اإلنســان، وقــد مت اســتهداف املدنيــني علــى حنــو متعمَّ

أبرزهــا مشــاٍف ومراكــز للدفــاع املــدين، إضافــة إىل اســتهداف مــدارس كانــت ُتســتعَمل مراكــَز إيــواء للنازحــني.

https://twitter.com/SyriaCivilDefe/status/1021458104247078913?s=19
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ألف: أبرز اجملازر اليت ارتكبتها قوات احللف السوري الروسي:
األربعاء 27/ حزيران/ 2018 قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام الســوري/ الروســي )ال يزال قيد التحقق لتحديد 
اجلهــة الفاعلــة( ابلصواريــخ قريــة الطيبــة بريــف حمافظــة درعــا الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 17 مدنيــاً معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، 

بينهــم أربعــة أطفــال، و3 ســيدات. ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

اخلميــس 28/ حزيــران/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي ابلصواريــخ هبــَو بنــاء ســكين 
–يتَّخــذه األهــايل ملجــًأ- يف بلــدة املســيفرة بريــف حمافظــة درعــا الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 17 مدنيــاً، بينهــم 5 أطفــال، كانــت 

البلــدة خاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
 

الســبت 30/ حزيــران/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ قريــة ســهوة القمــح -املعروفــة 
بقريــة الســهوة- بريــف حمافظــة درعــا الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 16 مدنيــاً، بينهــم 5 ســيدات. كانــت القريــة خاضعــة لســيطرة 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
 

الســبت 30/ حزيــران/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ بلــدة معربــة بريــف حمافظــة درعــا 
الشــرقي؛ ما أدى إىل مقتل 12 مدنياً، بينهم ســيدة واحدة. ختضع البلدة لســيطرة فصائل يف املعارضة املســلحة وقت احلادثة.

 
اخلميــس 5/ متــوز/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي ابلصواريــخ بلــدة صيــدا بريــف 
حمافظــة درعــا الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــاً دفعــة واحــدة، بينهــم 4 أطفــال، وســيداتن. كانــت البلــدة خاضعــة لســيطرة 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
 

األربعــاء 18/ متــوز/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي ابلصواريــخ األحيــاء الســكنية 
يف قريــة تســيل بريــف حمافظــة درعــا الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــاً مــن عائلــة واحــدة، بينهــم طفــان. ختضــع القريــة 

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1661&token=28jCIKK1y3qoHHXkwm2Zru8296cZvbfo
https://drive.google.com/file/d/1saqjqwVGRKLdRyplJjytrlFS5-M9zwqb/view
https://drive.google.com/file/d/1bM2ljHTnVyfYVLacfvZyv8Wpd9z6Oa1o/view
https://drive.google.com/file/d/1bM2ljHTnVyfYVLacfvZyv8Wpd9z6Oa1o/view
https://www.google.com.tr/maps/place/El+Taebah,+Syria/@32.562546,36.2239407,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x151bea69d54c8387:0x86b5b874485c2520!8m2!3d32.5632099!4d36.2468128?hl=en
https://drive.google.com/file/d/1BCDsWnqjYa7sUVObjvAwdAZLtsExE2BC/view
https://drive.google.com/file/d/1BCDsWnqjYa7sUVObjvAwdAZLtsExE2BC/view
https://drive.google.com/file/d/1QvV302EgVfgQjwZ_0PQ7SwrubFpg645q/view
https://drive.google.com/file/d/1XDQ6CcgbZrBBFVKexSV9yMd-LNchTJj7/view
https://drive.google.com/file/d/1xuPNCLDGABLylbwbEbCxxSUXXYwdqXLz/view
https://drive.google.com/file/d/1-MFlWtqcoAgi1y8V3nXCe3yl-ueuMLga/view
https://drive.google.com/file/d/1-MFlWtqcoAgi1y8V3nXCe3yl-ueuMLga/view
https://drive.google.com/file/d/174IR1QsXUREvISxHYEuW2LOmk0tnugPb/view
https://drive.google.com/file/d/174IR1QsXUREvISxHYEuW2LOmk0tnugPb/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Al+Musayfrah,+Syria/@32.6304097,36.3258217,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x151bc3520a7a1ecb:0x34da3a3319e820ee!8m2!3d32.6323838!4d36.3335563?hl=en
https://drive.google.com/file/d/10J0mjlRxffhG7tjK3N7K7uDhaMHffylz/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/173fTMzZ76qylEW1YoF4IVm6BHHltU6UT/view?usp=drive_web
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1667&token=IeMmYzjUcZaKVMenpzOdGEEeQ4k5Kv7j
https://drive.google.com/file/d/1fW45dzBeakabohBbzbvQ7vG9Et-wyIEH/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1eZQTXrHR-MlC-YDAgJmK6EQ-wxv2Yll6/view
https://drive.google.com/file/d/1eZQTXrHR-MlC-YDAgJmK6EQ-wxv2Yll6/view
https://drive.google.com/file/d/1j03hA0vLZ3ZP070OEA73z0vGMsv_LfVs/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1idqubRN0oQpksjuItyPMX_IIokBz-K--/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1idqubRN0oQpksjuItyPMX_IIokBz-K--/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/11Kxk8Y6t8xEE_ykGq71KYkbs5xA_OoF8/view
https://drive.google.com/file/d/1wxfYHLqwUjDpN3u5bZEV6_Rvh2-KkjQk/view?usp=drive_web
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ابء: االعتداء على املراكز احليوية املدنية:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد:
اجلمعــة 15/ حزيــران/ 2018 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري وميليشــياته ابلقذائــف مســجد أســامة بــن زيــد يف 
بلدة كفر مشس بريف حمافظة درعا الشــمايل؛ ما أدى إىل إصابة بناء املســجد وأاثثه أبضرار مادية كبرية. ختضع البلدة لســيطرة 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
 

األربعــاء 27/ حزيــران/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي ابلصواريــخ مســجد أبــو بكــر 
الصديــق يف بلــدة الغاريــة الشــرقية بريــف حمافظــة درعــا الشــمايل الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد، وإصابــة أاثثــه 
أبضــرار ماديــة كبــرية، وخروجــه عــن اخلدمــة. كانــت البلــدة خاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة –ختضــع 

لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-.

آاثر الدمــار يف مســجد أبــو بكــر الصديــق إثــر هجــوم طــريان النظــام الســوري/ الروســي – الغاريــة الشــرقية/ 
درعــا 27/ 6/ 2018

https://www.google.com.tr/maps/place/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF+%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D8%A8%D9%86+%D8%B2%D9%8A%D8%AF%E2%80%AD/@33.119474,36.1043115,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x15194616ad5066e3:0xf7b457d2d9f485f7!2sKafr+Shams,+Syria!3b1!8m2!3d33.1199!4d36.1049999!3m4!1s0x15194616ad5066df:0xb408bc60b5513f5c!8m2!3d33.1199!4d36.1049996?hl=en
https://www.youtube.com/watch?v=NqdCGp0qGJk&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1ZH4OAbHuET87oG1IONKKXuQtsbQ8hETQ/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Eastern+Ghariyah,+Syria/@32.6764791,36.2423084,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x151be7f6797afa3d:0x17315bf9d0a64515!8m2!3d32.6773126!4d36.2576611?hl=en
https://drive.google.com/file/d/1So3CmticWHhav2C2QdFefQFY6KLrSUyi/view
https://drive.google.com/file/d/1t0nZfz6POwK79QKjkcTNZIctQm1M4QYf/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 13

مســاء الثــااثء 17/ متــوز/ 2018 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري ابلقذائــف تزامنــاً مــع قصــف طــريان اثبــت 
اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي ابلصواريــخ مســجد اإلمــام النــووي القــدمي يف مدينــة نــوى بريــف حمافظــة درعــا 
الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى إىل إصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرية، وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وقــت احلادثــة.
 

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

صبــاح اخلميــس 28/ حزيــران/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي صاروخــاً أمــام مدرســة 
بنــات نــوى األوىل -للتعليــم األساســي والنســوي- يف مدينــة نــوى بريــف حمافظــة درعــا الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي 

يف بنــاء املدرســة وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة كبــرية. ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
 

مســاء الثــااثء 17/ متــوز/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي ابلصواريــخ مدرســة البنــني 
االبتدائيــة يف مدينــة نــوى بريــف حمافظــة درعــا الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املدرســة، وإصابــة أاثثهــا أبضــرار 

ماديــة كبــرية، وخروجهــا عــن اخلدمــة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
 

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

األحــد 24/ حزيــران/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي ابلصواريــخ مركــز بصــر احلريــر 
الصحــي –املدعــوم مــن قبــل احتــاد املنظمــات الطبيــة اإلغاثيــة الســورية )UOSSM(- يف بلــدة بصــر احلريــر بريــف حمافظــة درعــا 
الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املركــز ومعداتــه أبضــرار ماديــة كبــرية، وخروجــه عــن اخلدمــة. كانــت البلــدة خاضعــة لســيطرة 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة –ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-.
 

الثــااثء 26/ حزيــران/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي ابلصواريــخ املشــفى املركــزي 
يف بلــدة املســيفرة بريــف حمافظــة درعــا الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار كبــري يف بنــاء املشــفى، وإصابــة معداتــه أبضــرار ماديــة كبــرية، 
وخروجــه عــن اخلدمــة، كانــت البلــدة خاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة –ختضــع لســيطرة قــوات النظــام 

الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-. 

https://drive.google.com/file/d/155X1HIImUn8lTuCDp45QDQcCHnNpSUFL/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1AlPMw6iZ96IL539Y0Q_CeGgLAc4hlc6f/view
https://drive.google.com/file/d/1Nwr-cRt2ddMyhf_U8lAD3eZ0FFADssJk/view
https://drive.google.com/file/d/1Nwr-cRt2ddMyhf_U8lAD3eZ0FFADssJk/view
https://drive.google.com/file/d/1pVH3VIXduxtuAkycP6bUJtKwc81kwyAT/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1pVH3VIXduxtuAkycP6bUJtKwc81kwyAT/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/11WdK1sop8TbSjprhnBJDzk-9mP5Ra_Hx/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Buser+al+Harir,+Syria/@32.8378755,36.3230751,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1519617a5ebdfc5b:0x4d78a70ac20800d0!8m2!3d32.8344038!4d36.3443923?hl=en
https://drive.google.com/file/d/11WdK1sop8TbSjprhnBJDzk-9mP5Ra_Hx/view
https://drive.google.com/file/d/1IvG9fEhaBfWZ759i1yYaRmMF5YxyVdfE/view
https://drive.google.com/file/d/1VUTj96D8FeKRqjUiy0vK3_D_WV-WYdPN/view
https://drive.google.com/file/d/1qJlKMuj72fQKH525TXrtUZy1cUGvLbfr/view
https://drive.google.com/file/d/1OZVKT1QY78kHUlOQe0k83tBmCOe3V53a/view
https://drive.google.com/file/d/1xMc7NoR6NStc58oghnt2Ko7AvnFPJjQN/view
https://drive.google.com/file/d/1lPetCC7C7Bv0XjdVyAWOSCP6vV-m1IKL/view
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األربعــاء 27/ حزيــران/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي ابلصواريــخ تزامنــاً مــع إلقــاء 
الطــريان املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى مشــفى اإلحســان املدعــوم مــن قبــل اجلمعيــة الطبيــة 
الســورية األمريكيــة )SAMS( يف بلــدة الغاريــة الشــرقية بريــف حمافظــة درعــا الشــمايل الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار كبــري يف بنــاء 
املشــفى وخروجــه عــن اخلدمــة، نشــري إىل أّن املشــفى تعــرَّض للقصــف مــرة أخــرى مــن القــوات ذاهتــا يف اليــوم التــايل؛ مــا تســبَّب يف 
زايدة حجــم األضــرار يف البنــاء اخلــارج عــن اخلدمــة. كانــت بلــدة الغــارة الشــرقية خاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة 

وقــت احلادثــة –ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-.
أصدرت اجلمعية الطبية السورية األمريكية )SAMS( بياانً يف 29/ حزيران/ 2018 أدانت فيع االعتداء على املشفى.

 
الثــااثء 17/ متــوز/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي )ال يــزال قيــد التحقــق لتحديــد 
اجلهــة الفاعلــة( ابلصواريــخ تزامنــاً مــع إلقــاء الطــريان املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة قــرب مشــفى 
الشــهيد وليــد خطــاب امليــداين يف مدينــة نــوى بريــف حمافظــة درعــا الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املشــفى ومعداتــه 

أبضــرار ماديــة كبــرية وخروجــه عــن اخلدمــة. ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
 

املراكز احليوية الثقافية:
- األماكن األثرية:

صباح األحد 1/ متوز/ 2018 قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات 
ُبصــرى  الرومــاين يف مدينــة  ُبصــرى  مســرح  الســوري ابلصواريــخ  النظــام 
الشــام بريــف حمافظــة درعــا الشــمايل الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي 
يف املــدرج الغــريب للمســرح. ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وقــت احلادثــة.

البىن التحتية:
مراكز الدفاع املدين )منشآت – وآليات(:

األحــد 24/ حزيــران/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي ابلصواريــخ مركــز الدفــاع املــدين 
يف مدينــة احلــراك بريــف حمافظــة درعــا الشــمايل الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املركــز ومعداتــه أبضــرار ماديــة كبــرية وخروجــه عــن 
اخلدمــة. كانــت املدينــة خاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة –ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري 

حلظــة إعــداد التقريــر-.

أضــرار يف مســرح ُبصــرى الرومــاين إثــَر هجــوم جــوي شــنَّه النظــام 
الســوري - مدينــة ُبصــرى الشــام/ درعــا 1/ 7/ 2018

https://www.google.com.tr/maps/place/Eastern+Ghariyah,+Syria/data=!4m2!3m1!1s0x151be7f6797afa3d:0x17315bf9d0a64515?hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwivpbSU1v7bAhVEU1AKHW8cDnsQ8gEwAHoECAIQAQ
https://drive.google.com/file/d/1-BGhzlCPfRV81osocESXH97CrtlFsRxc/view
https://www.sams-usa.net/press_release/sams-supported-al-ihsan-hospital-daraa-service-following-multiple-attacks/
https://drive.google.com/file/d/1w-J6sSVjmMd26xI1xoEI6hzy23d6VQ_v/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1-DbBguCVM3-U7F48SsyUYbaAq4nO6RS3/view
https://drive.google.com/file/d/1-DbBguCVM3-U7F48SsyUYbaAq4nO6RS3/view
https://drive.google.com/file/d/1otNvCx6PVKHrIp_N_LOEhX-LCinGGWIp/view
https://drive.google.com/file/d/1EE9QHua3hxJoOd1u_WABWmtFAUG0GJp3/view
https://drive.google.com/file/d/1nRVKrhs3NgM4ovn26m-zFFYh9AO_PtyZ/view
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الثــااثء 26/ حزيــران/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي مركــز الدفــاع املــدين يف بلــدة 
املســيفرة بريــف حمافظــة درعــا الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار كبــري يف بنــاء املركــز وخروجــه عــن اخلدمــة، ُنشــري إىل أن منظمــة الدفــاع 
املــدين تتخــذ مــن بنــاء إحــدى املــدارس ســابقاً يف املســيفرة مقــراً هلــا. كانــت البلــدة خاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة 

وقــت احلادثــة –ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-.

جيم: حوادث ابستخدام الراميل املتفجرة:
الســبت 30/ حزيــران/ 2018 ألقــى الطــريان املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى قريــة غصــم بريــف 
حمافظــة درعــا الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــاً دفعــة واحــدة، بينهــم ســيدة واحــدة. كانــت القريــة خاضعــة لســيطرة فصائــل 

يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة –ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-.

الثــااثء 17/ متــوز/ 2018 ألقــى الطــريان املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة قــرب مدرســة تــؤوي 
انزحــني -مــن مدينــة احلــارّة بريــف حمافظــة درعــا الشــمايل الغــريب- يف قريــة عــني التينــة بريــف حمافظــة القنيطــرة اجلنــويب؛ مــا أدى إىل 
مقتــل 9 مدنيــاً دفعــة واحــدة بينهــم مخســة أطفــال وســيداتن، ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

معــاذ األســعد انشــط إعامــي حملــي تواصلــت معــه الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــر تطبيــق واتســاب يف 30/ متــوز، أخــران 
ــه إىل موقــع اهلجــوم: “لقــد  معــاذ أنَّــه اســتيقظ علــى صــوت انفجــار ضخــم مــن جهــة مدرســة القريــة قرابــة الســاعة 09:00 مث توجَّ
ــة 400 انزح مــن مدينــيت احلــارة وعقــراب بريــف درعــا الشــمايل  ــة الــيت كانــت تضــمُّ قراب اســتهدف القصــف مدرســة القري
الغــريب، قــال يل مــن شــهد حلظــة القصــف أنَّ طائــرة مروحيــة اتبعــة للنظــام ألقــت 4 براميــل علــى جمموعــة مــن املدنيــني كانــوا 
يقفــون أمــام ابب املدرســة فقتلــوا مجيعــاً، شــاهدت احلفــرة الــيت ســبَّبها أحــد الراميــل، كانــت بعمــق يتجــاوز املرتيــن”. وصــف 
لنــا معــاذ مــا شــاهده مــن ضحــااي وإصــاابت، قــال إنَّــه شــاهد ثــاث جثــث لســيدات قُِتلــن إثــر القصــف أمــام ابب املدرســة، وعلــى 
اجلانــب اآلخــر مــن الطريــق شــاهد جثــث ســيدتني وشــابني مث شــاهد جثــة شــاب مقطَّــع األوصــال ابلقــرب مــن إحــدى احملــال 
اجملــاورة للمدرســة: “كان مشــهد الضحــااي واملصابــني مؤملــاً للغايــة ولقــد تســبَّب القصــف يف عــدة حــاالت بــرت لألطــراف”. 

أكَّــد معــاذ أنَّ املدرســة خاليــة مــن أي وجــود عســكري للمعارضــة املســلحة.

http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1662&token=cWAcwrJLDbi2120yHt50wV10YZaUaOwc
https://www.google.com.tr/maps/place/Al+Musayfrah,+Syria/@32.6304097,36.3258217,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x151bc3520a7a1ecb:0x34da3a3319e820ee!8m2!3d32.6323838!4d36.3335563?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/Ghasam,+Syria/@32.5474266,36.3570641,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x151bc69fc709c14b:0x233825ceaffc78a2!8m2!3d32.5477355!4d36.3741834?hl=en
https://drive.google.com/file/d/18cWa-9YyYMSwWXb8BdC8pwLYeGR0QlGJ/view
https://drive.google.com/file/d/1BaBI6hsjQoxUtebjNVsvYsWbfvFX8eK2/view
https://drive.google.com/file/d/1BaBI6hsjQoxUtebjNVsvYsWbfvFX8eK2/view
https://drive.google.com/file/d/1BaBI6hsjQoxUtebjNVsvYsWbfvFX8eK2/view
https://drive.google.com/file/d/1U59OEZumlPPdm73fHE8EJTlK8Xrby9te/view
https://drive.google.com/file/d/1uw2jpYhwe-texxPmw5K3M4RyFj5CaR8h/view
https://drive.google.com/file/d/1o-9h2M_lmAAGa2hLSwK4PwgpbDPOIPEM/view
https://drive.google.com/file/d/1BaBI6hsjQoxUtebjNVsvYsWbfvFX8eK2/view
https://drive.google.com/file/d/1XMrXO6X80NLfZDKOLleShuN5vljRMImH/view
https://drive.google.com/file/d/1d7YQla569X8Z5RSks9jRMIMU-92HaRue/view
https://drive.google.com/file/d/1wEOD2PGOeZX20KRmMjOO0APcJrieZpdU/view
https://drive.google.com/file/d/1wEOD2PGOeZX20KRmMjOO0APcJrieZpdU/view
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اتسعاً: التوصيف القانوين والتوصيات:
لقــد خرقــت قــوات احللــف الســوري الروســي اتفــاق خفــض التَّصعيــد واالتفــاق الروســي األمريكــي، إضافــة إىل خرقهــا قــراري جملــس 
األمــن رقــم 2139 و2254 القاضيَــني بوقــف اهلجمــات العشــوائية، وأيضــاً انتهكــت عــر جرميــة القتــل العمــد املادتــني الســابعة 

والثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي؛ مــا ُيشــكل جرائــم حــرب وجرائــم ضــدَّ اإلنســانية.
كمــا مارســت قــوات احللــف الســوري الروســي جرميــة التَّشــريد يف إطــار منهجــي وواســع النِّطــاق، ومنظَّــم ضــدَّ الســكان املدنيــني، 
وُيشــكِّل ذلــك خرقــاً صارخــاً التفاقيــات جنيــف، ويرقــى إىل جرميــة ضــدَّ اإلنســانية مبوجــب املــادة الســابعة مــن ميثــاق رومــا األساســي 
ل قيــام هــذه القــوات أبيــة تدابــري لتوفــري مــأوى أو رعايــة صحيــة أو غــذاء للمدنيــني املشــرَّدين. للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة، ومل ُنســجِّ

وقــد خرقــت الــوالايت املتحــدة األمريكيــة االتفــاق الروســي األمريكــي مــن خــال عــدم تدخلهــا يف ردع القــوات الروســية عــن 
هجومهــا علــى منطقــة اجلنــوب الســوري وعــدم اختاذهــا أيــة خطــوات فعليــة يف إطــار محايــة املدنيــني يف املنطقــة اجلنوبيــة.

التوصيات:
الوالايت املتحدة األمريكية:

• يتوجب على اإلدارة األمريكية حتمل مســؤولياهتا جتاه التزامها يف اتفاق اجلنوب الســوري وحتمل تبعات ما حصل إثر نقضها 
الصَّادم لاتفاق.

• تعويض آالف الضحااي الذين تضرروا بشكل فظيع جراء ختلي اإلدارة األمريكية عن اتفاق اجلنوب السوري.

جثامني ضحااي إثَر إلقاء طريان النظام السوري براميل متفجرة على مدرسة تؤوي انزحني يف قرية عني التينة/ القنيطرة 17/ 7/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1L1M0DjwGrwitARevytaxBqtCOb5m4hl-/view
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جملس األمن الدويل:
• جيــب علــى جملــس األمــن الــدويل إصــدار قــرار بشــأن قرابــة 7 مليــون انزح داخــل ســوراي يُعــاجل عمليــة التَّشــريد القســري وعــدم 
حتــوُّل النــزوح إىل حالــة مســتدامة، والضغــط علــى النظــام الســوري إليقــاف التَّهجــري وشــرعنة قوانــني تســتهدف هنــب ممتلــكات 

النَّازحــني وعقاراهتــم.

اجلمعية العامة لألمم املتحدة:
• حتميــل النِّظــام الســوري احلاكــم املســؤولية الكاملــة عــن تشــريد ثلــث الشــعب الســوري، مبــا يف ذلــك املســؤولية القانونيــة واملاديــة، 

وضمــان نيــل الضحــااي التَّعويــض الكامــل عــن اخلســائر الفادحــة الــيت طالتهــم مبــا يف ذلــك رد املمتلــكات املنهوبــة إىل أصحاهبــا.
إىل اجملتمع الدويل:

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

األشــخاص املتورطــني.
• دعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــراراً وتكــراراً يف عشــرات الدراســات والتقاريــر وابعتبارهــا عضــو يف “التحالــف 
الــدويل مــن أجــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )ICRtoP(”، إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )R2P(، وقــد متَّ اســتنفاذ 
اخلطــوات السياســية عــر اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة الســيد كــويف عنــان ومــا جــاء بعدهــا مــن بيــاانت لوقــف األعمــال العدائيــة 
واتفاقــات أســتانة، وابلتــايل ال بــدَّ بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة، الــذي أقرَّتــه 

اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، وال يــزال 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 عــر اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس حقــوق اإلنســان، واســتخدام 
مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة.

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
• إصدار تقرير يوثِّق االنتهاكات يف اجلنوب السوري وحيمل األطراف مسؤولياهتم أمام اجملتمع السوري يف تلك املنطقة.

إىل جلنة التحقيق الدولية:
ــا حصــل مــن انتهــاكات صارخــة يف منطقــة اجلنــوب الســوري علــى غــرار تقريــر أحيــاء حلــب الشــرقية،  • إعــداد تقريــر خــاص عمَّ

واالســتفادة ممــا ورد يف هــذا التقريــر.
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إىل املبعوث األممي إىل سوراي:
• إدانة مرتكيب اجلرائم واجملازر واملتســببني األساســيني يف تدمري اتفاقات خفض التَّصعيد، وابلتايل إعان حتطيم وانتهاء العملية 

السياســية ابلكامل وحتميل مســؤولية ذلك كاملة للحلف الســوري الروســي.
• مكاشــفة الشــعب الســوري بســعي روســيا للســيطرة الكاملــة علــى األراضــي الســورية ابلقــوة ورغبتهــا العلنيــة يف إعــادة أتهيــل 

النظــام احلــايل؛ مــا يعــين تشــكيل حــلٍّ سياســي وفــق مصاحلهــا.

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