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الثالاثء 18 شباط 2020

قوات احللف السوري الروسي تستهدف 
67 منشأة طبية يف مشال غرب سوراي منذ 

26 نيسان 2019

على الوالايت املتحدة األمريكية التدخل لوقف 
جرائم احلرب الروسية وقصف املراكز الطبية
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 احملتوى: 
أواًل: املقدمة.

اثنياً: جهود حثيثة لردع القوات الروسية عن قصف املراكز الطبية لكن دون جدوى حىت اآلن. 
اثلثاً: املنهجية.

رابعاً: استهداف احللف السوري الروسي املراكز الطبية يف مشال غرب سوراي يف ظل فشل احلماية الدولية. 
خامساً: مقاطع مصورة نشرهتا وسائل إعالم اتبعة للنظام السوري ُتظهر حجم الدمار يف املراكز الطبية، وروسيا تُنكر 

قصفها.
سادساً: حصيلة استهداف املنشآت الطبية يف مشال غرب سوراي من قبل قوات احللف السوري الروسي منذ 26/ نيسان/ 

 .2019
سابعاً: أبرز اهلجمات على املنشآت الطبية يف مشال غرب سوراي من قبل قوات احللف السوري الروسي منذ 26/ نيسان/ 

.2019
اثمناً: مسؤولية محاية املدنيني يف سوراي.

اتسعاً: االستنتاجات والتوصيات. 

أواًل: املقدمة:
يقــوم تكتيــك القــوات الروســية يف اســتهداف املراكــز الطبيــة علــى دفــع األهــايل حنــو اليــأس والتشــريد واالستســالم، وكوهنــا إحــدى 
القــوى العظمــى وعضــو دائــم العضويــة يف جملــس األمــن الــدويل فهــي فــوق القانــون الــدويل بشــكل مطلــق، وال تكــرث بتكــرار 
ارتــكاب جرائــم احلــرب مهمــا بلغــت نســبتها، فخطتهــا تقــوم علــى متكــني حليفهــا النظــام الســوري مــن الســيطرة علــى كامــل 
األراضــي الســورية، وفــرض تســوية يتــم مــن خالهلــا التغاضــي عــن مئــات جرائــم احلــرب الــي ارتكبتهــا القــوات الروســية، كمــا أن 
روســيا ال تكــرث حلقــوق اإلنســان وليســت دولــة دميقراطيــة، وال يوجــد فيهــا معارضــة قويــة ملــا ترتكبــه قواهتــا يف ســوراي، كمــا أن 
وســائل اإلعــالم مســيَطر عليهــا مــن قبــل الســلطات الروســية فهــي دولــة مشوليــة إىل حــد كبــر، ومــن انحيــة أخــرى مل متــارس الــدول 
الغربيــة ويف مقدمتهــا الــوالايت املتحــدة األمريكيــة مــا يكفــي مــن ضغوطــات سياســية واقتصاديــة تــوازي مــا ترتكبــه القــوات الروســية 

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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مــن قصــف متعمــد للمراكــز الطبيــة، ولــكل هــذه األســباب فــإن اســتهداف الوحــدات واملرافــق الطبيــة هبــذا احلجــم والكثافــة واجملاهــرة 
أمــر غــر مســبوق يف العصــر احلديــث، ويدعــو إىل وقفــة جديــة مــن املنظمــات احلقوقيــة والقانونيــني الدوليــني حــول العــامل.

لقــد الحــظ فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــر تســع ســنوات أنَّ اســتهداف املراكــز الطبيــة يتــم بشــكل مــدروس عــر 
عمليات اســتخباراتية لتحديد مواقع املشــايف امليدانية أو اخلاصة أو حىت الوحدات الطبية املتحركة هبدف قصفها، وقد الحظنا 
يف كثــر مــن املــرات قصــف مبــاين أو طرقــات حميطــة ابملشــايف يف حمــاوالت إلصابــة املشــفى حتديــداً، كمــا ســجَّلنا اســتهدافاً ملركــز 
طــي معــني غــَر مــرة، وهــذا دليــل علــى الرغبــة املتوحشــة يف تكــرار قصــف املراكــز الطبيــة. وتعكــس قاعــدة بياانتنــا اخلاصــة حبــوادث 
االعتــداءات علــى املراكــز العاملــة يف اجملــال اإلنســاين، أن قــوات احللــف الســوري الروســي اإليــراين هــي املرتكــب األبــرز هلــذه 
االنتهــاكات، وبشــكل رئيــس بســبب اســتخدام ســالح الطــران؛ األمــر الــذي تســبَّب يف تدمــر جزئــي أو كلــي للمراكــز الطبيــة 
واملستشــفيات امليدانيــة، واملعــدات الطبيــة وخمــازن األدويــة واملولــدات الكهرابئيــة، الــي تعمــل علــى تغذيــة هــذه املرافــق، وابلتــايل يف 

إغــالق مرافــق الرعايــة الصحيــة بشــكل مؤقــت أو دائــم، وتضــرُّر مئــات اجلرحــى أو املصابــني.

منــذ 26/ نيســان/ 2019 شــهدت منطقــة مشــال غــرب ســوراي )ريــف محــاة الشــمايل الشــرقي، حمافظــة إدلــب، ريــف حلــب 
اجلنــويب الغــريب، ريــف الالذقيــة الشــمايل الغــريب( تصعيــداً عســكرايً مــن قبــل قــوات احللــف الســوري الروســي؛ هــو األعنــف مقارنــة 
مبــا شــهدته مــن محــالت عســكرية ســابقة، ومنــذ ذلــك التاريــخ شــهدت املنطقــة اإلعــالن عــن أربــع اتفاقــات وقــف إطــالق انر، 
كان أوهلــا يف 1/ آب/ 2019، وتبعــه االتفــاق الثــاين يف الـــ 31 مــن الشــهر ذاتــه، مث الثالــث يف 9/ كانــون الثــاين/ 2020، 
فيمــا أعلنــت وزارة الدفــاع الركيــة عــن األخــر يف الـــ 12 مــن كانــون الثــاين. وكان كل اتفــاق يُتبــع بتصعيــد يف العمليــات العســكرية 
مــن قبــل قــوات احللــف الســوري الروســي، وقــد تعرَّضــت منطقــة مشــال غــرب ســوراي ألمنــاط كثيفــة وفظيعــة مــن االنتهــاكات علــى 
امتــداد أشــهر عديــدة، ومــع ذلــك ال حتظــى تلــك املنطقــة ابالهتمــام الــدويل واحلقوقــي واإلعالمــي املكافــئ حلجــم واتســاع املعــاانة 
اإلنســانية، ومل نعــد نســمع حــىت جمــرد إداانت دوليــة لقتــل املدنيــني هبــذا الشــكل الوحشــي، وتشــريد مئــات اآلالف منهــم، وهــذا 
زاد مــن معاانهتــم وفقداهنــم األمــل يف العدالــة والقانــون الــدويل، وشــجَّع مرتكــي اجلرائــم علــى االســتمرار والتمــادي يف توحشــهم.

 
عقــب اإلعــالن عــن وقــف إطــالق النــار األخــر يف 12/ كانــون الثــاين/ 2020 شــهدت املنطقــة تصعيــداً عســكرايً هــو األعنــف 
منــذ نيســان/ 2019 علــى املنطقــة ومــن عــدة حمــاور، وكنــا قــد أصــدران تقريــراً وثــق أبــرز االنتهــاكات املرتكبــة منــذ هــذا التصعيــد 
األخــر، وقــد ترافــق هــذا التصعيــد مــع تقــدم بــري لقــوات النظــام الســوري وامليليشــيات اإليرانيــة املســاندة لــه، وســيطرته علــى 
مناطــق وقــرى وبلــدات عــدة يف ريفــي إدلــب وحلــب، أبرزهــا مدينــي معــرة النعمــان وســراقب يف ريــف إدلــب، وقــد بلغــت نســبة 
التقــدم الــذي أحــرزه النظــام الســوري قرابــة 25 % مــن مســاحة األرض الــي كانــت خاضعــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف 
املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام، وتســبَّب هــذا التقــدم يف موجــة نــزوح هــي األســوأ منــذ بــدء االنتفاضــة الشــعبية يف ســوراي يف 

http://sn4hr.org/arabic/2020/01/27/11893/
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آذار/ 2011. وقــد أشــار التقريــر الثامــن حــول احلالــة اإلنســانية يف مشــال غــرب ســوراي الــذي أصــدره مكتــب الشــؤون اإلنســانية 
)أوتشــا( يف 13/ شــباط/ 2020 إىل نــزوح قرابــة 142 ألــف مــدين بــني 9 و12/ شــباط، ليصــل العــدد اإلمجــايل للنازحــني إىل 

أزيــد مــن 800 ألــف شــخص منــذ 1/ كانــون األول/ 2019، أكثــر مــن 60 % منهــم مــن األطفــال.
 

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“بعــد فشــل جملــس األمــن يف محايــة املراكــز الطبيــة يف ســوراي مــن القصــف الروســي الوحشــي، ال يوجــد أي أمــل 
لوقــف جرائــم احلــرب إال عــر حتالــف دويل إنســاين حضــاري تقــوده الــوالايت املتحــدة األمريكيــة والــدول األوروبيــة 
وكنــدا وأســراليا يهــدف إىل محايــة املدنيــني ووقــف قصــف املراكــز الطبيــة، عــدا عــن ذلــك فــإن كافــة التقاريــر 
واإلداانت لــن جتــدي نفعــاً وســوف يســتمر ارتــكاب اجلرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم احلــرب حبــق الســوريني وتشــكل 

وصمــة عــار يف التاريــخ احلديــث، ويتحمــل مســؤوليتها دول القانــون واحلضــارة أكثــر مــن غرهــا”.

اثنياً: جهود حثيثة لردع القوات الروسية عن قصف املراكز الطبية لكن دون جدوى حىت اآلن:
يف 1/ آب/ 2019 قرر أنطونيو غوتريس، األمني العام لألمم املتحدة، إنشــاء “هيئة حتقيق داخلية” للتحقيق يف اهلجمات 
الــي وقعــت يف مشــال غــرب ســوراي، منــذ بــدء تنفيــذ اتفــاق سوتشــي يف 17/ أيلــول/ 2018، مبــا يف ذلــك تلــك الــي أحلقــت 
الضــرر ابملستشــفيات أو دمرهتــا. ويف 13/ أيلــول/ 2019 مت اإلعــالن عــن أعضــاء هــذه اللجنــة علــى أن يبــدأ عملهــا يف الـــ 

30/ أيلــول. ومل يتــم اإلعــالن عــن نتيجــة عمــل هــذه اللجنــة حــىت حلظــة إعــداد هــذا التقريــر.
 

يف 31/ كانــون األول/ 2019، أصــدرت صحيفــة النيويــورك اتميــز حتقيقــاً صحفيــاً حــول عــدد مــن حــوادث االعتــداء علــى 
مرافــق حيويــة جلهــا منشــآت طبيــة، تطابقــت نتيجــة التحقيقــات الــي قامــت هبــا الصحيفــة مــع مــا قمنــا ابلتوصــل إليــه لكنهــا 
أضافــت إليهــا تفاصيــل أكثــر دقــة وأكــدَّت تــورط قــوات احللــف الســوري الروســي يف ارتــكاب معظمهــا. وقــد ســامهت الشــبكة 

الســورية حلقــوق اإلنســان يف هــذه التحقيقــات بنــاء علــى اتفاقيــة تبــادل بيــاانت مــع الصحيفــة.
 

يف 31/ كانون الثاين/ 2020 أكدت منظمة أطباء بال حدود تعرض عدد ملحوظ من املنشآت الطبية يف مشال غرب سوراي
للقصف يف غضون بضعة أشهر؛ األمر الذي سيزيد من صعوبة وصول املصابني إىل املرافق الصحية. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/nw_syria_flash_update_6feb2020.pdf
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-08-01/statement-attributable-the-spokesman-for-the-secretary-general-%E2%80%93-un-board-of-inquiry-northwest-syria
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-09-13/statement-attributable-the-spokesperson-for-the-secretary-general-un-board-of-inquiry-northwest-syria
https://www.nytimes.com/interactive/2019/12/31/world/middleeast/syria-united-nations-investigation.html?fbclid=IwAR0CqVpXJ-WyI0QP6ldV3KjjXDDdJo0T3H3uoDHkvnUH4jCqVYBIInDJzt8
https://www.msf.org/ar/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D9%8A%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%B1
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يف 1/ شــباط/ 2020 أعــرب ســتيفان دوجاريــك، املتحــدث ابســم األمــني العــام لألمــم املتحــدة، يف بيــان لــه عــن قلــق األمــني 
العــام العميــق إزاء التصعيــد العســكري املســتمر يف مشــال غــرب ســوراي، ودعــا إىل الوقــف الفــوري لألعمــال القتاليــة. وأتكيــده 
مــن جديــد أن اهلجمــات علــى املدنيــني والبنيــة التحتيــة املدنيــة، مبــا يف ذلــك علــى مرافــق الرعايــة الصحيــة والتعليــم، غــر مقبولــة.

 
يف 3/ شــباط/ 2020 أطلقت منظمة الصحة العاملية نداء اســتغاثة وعرت عن قلقها حيال التهديدات الصحية اخلطرة الي 
يواجههــا املدنيــون يف مشــال غــرب ســوراي إثــر خــروج أزيــد مــن 50 مرفــق صحــي عــن اخلدمــة، ووصفــت املنظمــة أن مــا تشــهده 

هــذه املنطقــة هــو واحــدة مــن أشــد األزمــات اإلنســانية يف العــامل.
 

اجلمعــة 14/ شــباط/ 2020 أعلــن ســتيفان دوجاريــك، املتحــدث ابســم األمــني العــام لألمــم املتحــدة، يف إحاطتــه اليوميــة أن 
72 منشــأة صحيــة أعلنــت عــن تعليــق العمليــات يف املناطــق املنكوبــة يف إدلــب وحلــب؛ وذلــك بســبب انعــدام األمــن، ونــزوح 

املدنيــني واملتطلبــات التشــغيلية األخــرى منــذ يــوم الثــالاثء.
 

مل تفلــح كافــة هــذه اإلداانت يف ردع القــوات الروســية عــن قصــف املراكــز الطبيــة حبســب مــا ســوف يســتعرضه هــذا التقريــر مــن 
وقائــع قمنــا بتوثيقهــا، ونظــراً هلــذا العجــز الــدويل الصــارخ واملســتمر فقــد اضطــرت العديــد مــن املنظمــات الطبيــة إليقــاف العمــل 
يف بعــض منشــآهتا الطبيــة، حرصــاً علــى ســالمة الكــوادر الطبيــة واملرضــى، وذلــك يف ظــلِّ حالــة مــن النــزوح واألمــراض الناجتــة عــن 
الــرد واالكتظــاظ؛ ممــا زاد مــن الوفيــات بســبب الــرد واملــرض كمــا حصــل مــع الطفلــة إميــان ليلــى، الــي قــام والدهــا إبســعافها لكنهــا 
توفيــت يف 13/ شــباط؛ نظــراً لعــدم توفــر مركــز طــي قريــب وكان أقــرب مركــز طــي يبعــد عــن مــكان نزوحــه قرابــة ســاعتني ســراً 

علــى األقــدام، واســتمرار احلالــة علــى مــا هــي عليــه تنــذر مبضاعفــات إنســانية وتفشــي واســع لألمــراض. 
 

اثلثاً: املنهجية:
لقــد اهتمَّــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى حنــو خــاص -طيلــة الســنوات التســع املاضيــة- بتوثيــق االنتهــاكات املتعلقــة 
ــعة، كان آخرهــا تقريــران  ابلكــوادر الطبيــة واســتهداف املنشــآت الطبيــة، ذلــك عــر تقاريــر شــهرية دوريــة وتقاريــر وأحبــاث موسَّ
الصــادر يف أاير/ 2019 حــول اعتــداءات قــوات احللــف الســوري الروســي علــى املنشــآت الطبيــة يف مشــال غــرب ســوراي منــذ 

26/ نيســان/ 2019.

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-02-01/statement-attributable-the-spokesman-for-the-secretary-general-syria
http://www.emro.who.int/syr/syria-news/northwest-syria-who-raises-alarm-as-more-than-50-health-facilities-are-forced-to-cease-operations-amid-mass-displacement-and-hostilities.html?format=html
https://www.un.org/press/en/2020/db200214.doc.htm
http://sn4hr.org/arabic/2019/05/29/11189/
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وُيســلِّط تقريــران هــذا الضــوء علــى حصيلــة اعتــداءات قــوات احللــف الســوري الروســي علــى منشــآت طبيــة يف مشــال غــرب ســوراي، 
الــي وقعــت منــذ بــدء احلملــة العســكرية يف 26/ نيســان/ 2019 حــىت 18/ شــباط/ 2020. ويســتعرض حــوادث مل تــرد يف 

التقريــر الســابق.
وتشمل حصيلة حوادث االعتداء الي أوردانها يف هذا التقرير:

أواًل: عمليات القصف الي استهدفت منشآت طبية ومل يكن ابلقرب منها مقرات أو معدات عسكرية.
اثنياً: عمليات قصف املنشآت الطبية الي مت تعليق عملها خشية تعرضها للقصف، ونظراً لنزوح أهايل املنطقة.
اثلثاً: قد تتعرض املنشأة الطبية الواحدة ألزيَد من اعتداء واحد، وحنن نوثِّق كل حادثة اعتداء على أهنا انتهاك.

ومبوجب القانون اإلنســاين الدويل تبقى األعيان املدنية حمميَّة من اهلجمات العســكرية ما مل يتم اســتخدامها ألغراض عســكرية، 
وتنتــزع عنهــا احلمايــة عندمــا تســتخدم ألغــراض عســكرية، وطيلــة مــدة االســتخدام، أمــا عندمــا يعــود اهلــدف املــدين مــن كونــه 

خاضعــاً لالســتخدام العســكري إىل االســتخدام املــدين، فيجــب أال يتعــرض للهجــوم وتعــود لــه احلمايــة مــرة أخــرى.
ويف أثنــاء عملنــا علــى هــذا التقريــر، ويف بعــض األحيــان واجهتنــا صعوبــة يف توثيــق احلــوادث بســبب مواقــع املنشــآت الطبيــة عنــد 

خطــوط جبهــات وكثافــة القصــف الــذي تعرَّضــت لــه هــذه املناطــق.
 

وبشــكل عــام، فمــن خــالل عمليــات املراقبــة املســتمرة للحــوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وعــر 
شــبكة عالقــات واســعة مــع عشــرات املصــادر املتنوعــة مــن خــالل تراكــم عالقــات ممتــدة منــذ بــداايت عملنــا منــذ عــام 2011 
حــىت اآلن، يقــوم فريقنــا عندمــا تــردان أو ُنشــاهد عــر شــبكة اإلنرنــت ووســائل اإلعــالم أخبــاراً عــن انتهــاك مبحــاوالت متعــددة 
ملتابعــة مــا ورَد ضمــن هــذا اخلــر وحماولــة التَّحقــق ومجــع أدلــة وبيــاانت، ويف بعــض األحيــان متكَّــن الباحــث مــن زايرة موقــع احلــدث 
يف أســرع وقــت ممكــن، لكــنَّ هــذا اندراً مــا حيــدث؛ نظــراً للمخاطــر األمنيــة املرتفعــة جــداً، ولكثــرة حــوادث االنتهــاكات، وأيضــاً 
نتيجــة حمدوديــة اإلمــكاانت البشــرية واملاديــة؛ وهلــذا ختتلــف إمكانيــة الوصــول إىل األدلــة، وابلتــايل درجــة تصنيفهــا، وغالبــاً مــا نقــوم 
يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مثــل هــذه احلــاالت ابالعتمــاد علــى شــهادات انجــني تعرَّضــوا لالنتهــاك مباشــرة؛ حيــث 
حنــاول قــدَر اإلمــكان الوصــول إليهــم مباشــرة، وبدرجــة اثنيــة َمــْن شــاَهَد أو صــوَّر هــذا االنتهــاك، إضافــة إىل حتليــل املــواد املتوفــرة 
يف مصــادر مفتوحــة كشــبكة اإلنرنــت، ووســائط اإلعــالم، واثلثــاً عــر احلديــث مــع كــوادر طبيــة قامــت بعــالج املصابــني وعاينــت 

جثــث الضحــااي وحــدَّدت ســبب الوفــاة.
 

كمــا حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــورة والصــور الــي ُنشــرت عــر اإلنرنــت، أو الــي أرســلها لنــا نشــطاء 
حمليــون عــر الريــد اإللكــروين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي، وقــد أظهــرت مقاطــع مصــورة بثَّهــا 
انشــطون موقــع اهلجمــات وحجــم الدمــار الكبــر الــذي حلــق ابملراكــز احليويــة الطبيــة إثــر االعتــداءات الــي تعرَّضــت هلــا مــن ِقَبــِل 

قــوات احللــف الســوري الروســي.
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حنتفــظ بنســٍخ مــن مجيــع مقاطــع الفيديــو والصــور املذكــورة يف هــذا التقريــر ضمــن قاعــدة بيــاانت إلكرونيــة ســرية، ونســٍخ احتياطيــة 
علــى أقــراٍص صلبــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك ال ندَّعــي أننــا ُقمنــا بتوثيــق احلــاالت كافــة، ذلــك يف ظــلِّ احلظــر واملالحقــة املفروضــني 
علينــا مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وبعــض اجملموعــات املســلحة األخــرى. وملزيــد مــن التَّفاصيــل نرجــو االطــالع علــى املنهجيــة 

املتَّبعــة مــن قبــل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.
 

حيتــوي هــذا التقريــر علــى أربــع رواايت حصلنــا عليهــا عــر حديــث مباشــر مــع شــهود أو أشــخاص معنيــون بعمــل هــذه املنشــآت، 
وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، وقــد شــرحنا للشــهود اهلــدف مــن املقابــالت، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام 
املعلومات الي يُقدِّموهنا يف هذا التَّقرير دوَن أن نُقدِّم أو نعرض عليهم أية حوافز، كما حاولت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان 

ــر االنتهــاك، ومتَّ منــُح ضمــاٍن بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار. جتنيــب الشــهود معــاانة تذكُّ
 

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. 

رابعاً: استهداف احللف السوري الروسي املراكز الطبية يف مشال غرب سوراي يف ظلِّ فشل احلماية الدولية:
حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فــإنَّ مــا ال يقــل عــن 67 منشــأة طبيــة قــد تعرضــت لقرابــة 88 حادثــة 
اعتــداء علــى يــد قــوات احللــف الســوري الروســي منــذ 26/ نيســان/ 2019 حــىت 18/ شــباط/ 2020، ويبــدو لنــا مــن خــالل 
عمليــات الرصــد واملتابعــة الــي يقــوم هبــا فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، أنَّ هــذه االعتــداءات كانــت مدروســة حيــث 

هدفــت إىل إيقــاع أكــر قــدر ممكــن مــن األضــرار يف تلــك املنشــآت، وجتسَّــد ذلــك يف النقــاط الرئيســة التاليــة:
أواًل: تؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أن مــن بــني الـــ 67 مركــزاً طبيــاً الــذي مت قصفــه هنــاك 7 مراكــز طبيــة قــد قصفــت 
12 مــرة، وهــذه املراكــز مســجلة ضمــن اآلليــة اإلنســانية لتجنــب النــزاع )وهــي آليــة ابتكرهــا مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق 
الشــؤون اإلنســانية OCHA يف أيلــول/ 2014 يف حماولــة منــه حينهــا حلمايــة املنشــآت الصحيــة يف ســوراي مــن هجمــات 
قــوات التحالــف الــدويل، حيــث تقــوم اآلليــة إبعــالم قــوات التحالــف الــدويل وروســيا وتركيــا واجملموعــة الدوليــة لدعــم ســوراي ابملواقــع 
اإلنســانية الثابتــة واملهــام اإلنســانية املتحركــة للتَّخفيــف مــن خماطــر اســتهدافهم وقصفهــم بغــارات جويــة(، أي أن القــوات الروســية 
علــى علــم مبواقــع هــذه املراكــز الطبيــة ومــع ذلــك فقــد مت قصفهــا، ونعتقــد أنــه رمبــا يكــون هنــاك أكثــر مــن 7 مراكــز طبيــة قــد مت 
قصفهــا، لكننــا واجهنــا صعوبــة كبــرة ومســتمرة يف معرفــة املراكــز الطبيــة الــي متــت مشــاركتها مــع اآلليــة، وكنــا قــد أصــدران تقريــراً 

حــول هــذه اآلليــة وتقييــم دورهــا يف محايــة املنشــآت الطبيــة يف ســوراي. 

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/deconfliction_syria_for_static_non_static_feb2018_ar.pdf
http://sn4hr.org/arabic/2019/07/18/11355/
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اثنيــاً: رصــدان يف املــدة الــي يغطيهــا التقريــر تنفيــذ قــوات النظــام الســوري والقــوات الروســية هجمــات جويــة متتاليــة بفــوارق زمنيــة 
قصــرة متتــد مــن دقائــق )هجــوم مــزدوج( كمــا حصــل علــى ســبيل املثــال أثنــاء اعتــداء القــوات الروســية علــى مشــفى اإلميــان يف قريــة 
أورم الكــرى يف ريــف حلــب يف 31/ آب/ 2019، أو بفــوارق أايم قليلــة كتعــرض مشــفى جســر الشــغور اجلراحــي املعــروف 
“مبشــفى الــكالوي” هلجومــني جويــني مــن طــران حــريب اتبــع للنظــام الســوري، األول يف 10/ متــوز/ 2019 والثــاين يف الـــ 12 

مــن الشــهر ذاتــه.
كمــا أظهــرت بعــض احلــوادث تعاقــب هجمــات لــكال الطرفــني علــى املنشــأة الطبيــة ذاهتــا إمــا بفــارق دقائــق معــدودة كاهلجــوم 
الــذي تعرضــت لــه الوحــدة اجلراحيــة يف كفــر زيتــا بريــف محــاة يف 5/ أاير/ 2019 حــني نفــذت القــوات الروســية هجومــاً علــى 
املنشــأة تبعه هجوم جوي ســوري ابلراميل املتفجرة على املنشــأة ذاهتا، أو بفارق أايم قليلة كحادثة االعتداء على مشــفى ترمال 
التخصصــي ووحــدة ترمــال لغســيل الكلــى -مشــارك ابآلليــة اإلنســانية لتجنــب النــزاع- يف قريــة ترمــال بريــف إدلــب، الــذي تعــرض 

هلجــوم جــوي روســي يف 5/ أاير/ 2019 تبعــه هجــوم جــوي ســوري يف الـــ 14 مــن الشــهر ذاتــه.

خامســاً: مقاطــع مصــورة نشــرهتا وســائل إعــالم اتبعــة للنظــام الســوري ُتظهــر حجــم الدمــار يف املراكــز 
الطبيــة، وروســيا تُنكــر قصفهــا:

خــالل رصــدان ملــا تقــوم صفحــات التواصــل االجتماعــي املواليــة للنظــام الســوري بنشــره، الحظنــا أنــه وبعــد اجتيــاح قــوات النظــام 
الســوري بلــدة كفــر نبــودة بريــف محــاة الشــمايل يف 9/ أاير/ 2019 انتشــر مقطــع مصــور علــى صفحــات مواليــة للنظــام الســوري 
علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك، ويظهــر يف املقطــع مبــى الوحــدة اجلراحيــة يف البلــدة ومــا حلــق بــه مــن دمــار، كمــا 
الحظنــا انتشــار مقطــع مصــور، كان قــد نشــر مــن قبــل الوكالــة الســورية لألنبــاء يف 28/ كانــون الثــاين/ 2020، يُظهــر دمــاراً 

حلــق مبركــز ديــر الشــرقي الصحــي يف قريــة ديــر الشــرقي بريــف إدلــب.

يف 30/ كانــون الثــاين/ 2020، نفــت وزارة الدفــاع الروســية يف تصريــح هلــا تنفيــَذ طائراهتــا أيــة عمليــة عســكرية يف جنــوب إدلــب 
مســتهدفة مشــفى وخمبــز، فيمــا أشــارت التحقيقــات الــي قــام هبــا فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان إىل حتليــق طــران روســي 
أقلــع مــن مطــار محيميــم، مســاء 29/ كانــون الثــاين، تتبعــه انشــطون حــىت دخولــه أجــواء مدينــة أرحيــا يف ريــف إدلــب اجلنــويب، 
ونفــذ هجومــاً علــى مشــفى الشــامي املعــروف مبشــفى أرحيــا اجلراحــي؛ مــا تســبب يف إصابتــه أبضــرار ماديــة كبــرة، إضافــة إىل جمــزرة 
قتــل ضحيتهــا ســبعة مدنيــني، كانــوا طفــاًل ومخــس ســيدات وأحــد الكــوادر الطبيــة العاملــة يف املشــفى. وزارة الدفــاع الروســية تنفــي 

دائمــاً قيامهــا أبي قصــف علــى مركــز طــي أو مواقــع مدنيــة.

https://drive.google.com/file/d/1zE_3nbcXyAq30WSlRi2Ou4K5UZMSkFTa/view
https://www.sana.sy/?p=1096094
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202001301044311629-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D9%86-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%88%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8/
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سادســاً: حصيلــة اســتهداف املنشــآت الطبيــة يف مشــال غــرب ســوراي مــن قبــل قــوات احللــف الســوري 
الروســي منــذ 26/ نيســان/ 2019:

حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فقــد مت تســجيل مــا ال يقــل عــن 88 حادثــة اعتــداء علــى منشــآت طبيــة، 
ارتكبتهــا قــوات احللــف الســوري الروســي يف مشــال غــرب ســوراي، منــذ 26/ نيســان/ 2019 حــىت 18/ شــباط/ 2020، تســبَّبت 

هــذه اهلجمــات يف تضــرر 67 منشــأة طبيــة. وتوزَّعــت حــوادث االعتــداء حبســب األطــراف الرئيســة الفاعلــة علــى النحــو التــايل:
قوات النظام السوري: 52، توزعت على النحو التايل:  -

حمافظة إدلب: 42
حمافظة محاة: 5

حمافظة حلب: 5
 

القوات الروسية:  36، توزعت على النحو التايل:  -
حمافظة إدلب: 21

حمافظة محاة: 9
حمافظة حلب: 6

كمــا تســبَّب التصعيــد العســكري لقــوات احللــف الســوري الروســي علــى مشــال غــرب ســوراي يف مقتــل مــا ال يقــل عــن 19 مــن 
الكــوادر الطبيــة منــذ 26/ نيســان/ 2019 حــىت 18/ شــباط/ 2020، توزعــوا علــى النحــو التــايل:

قوات النظام السوري: 9  -
القوات الروسية: 10  -
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خريطــة تظهــر تــوزع حصيلــة حــوادث اعتــداء قــوات احللــف الســوري الروســي علــى املنشــآت الطبيــة يف مشــال غــرب ســوراي منــذ 
26 نيســان 2019 حــىت 8/ شــباط/ 2020، وخمطــط زمــي لتلــك احلــوادث:

تظهــر اخلريطــة أن احلصيلــة األعلــى مــن املنشــآت املســتهدفة كانــت يف حمافظــة إدلــب، حيــث تعرضــت 45 منشــأة 
لالعتــداءات تلتهــا حمافظــة محــاة بـــ 11 منشــأة، كمــا كان شــهر أاير 2019 هــو األعلــى مــن حيــث حصيلــة حــوادث 

االعتــداء علــى املنشــآت الطبيــة بـــ 28 حادثــة اعتــداء علــى يــد قــوات احللــف الســوري الروســي.

https://drive.google.com/file/d/1DlkZHWs3-u4dHxmSc6pG_XRzLs8xysp4/view
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خريطة تفاعلية تظهر توزع املنشآت الطبية الي اعتدت عليها قوات احللف السوري الروسي يف مشال غرب سوراي:

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=35.68351905046341%2C36.32209431896547&z=9&mid=1S9-CA9YKgrGXGTsNwrQ5dgnuWqPFiyTz
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ســابعاً: أبــرز اهلجمــات علــى املنشــآت الطبيــة يف مشــال غــرب ســوراي مــن قبــل قــوات احللــف الســوري 
الروســي منــذ 26/ نيســان/ 2019:
مشفى كفر نبل اجلراحي “األورينت سابقًا”:

يقــع مشــال مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، يتخــذ مــن بنــاء املركــز الثقــايف ســابقاً مقــراً لــه، حيــوي أقســام اإلســعاف 
واجلراحــة والداخليــة والعظميــة والتصويــر، إضافــة إىل خمــر حتليــل وصيدليــة، يتَّحصــن قســم منــه داخــل مغــارات متَّ حفرهــا حتــت 
األرض أســفل بنــاء املشــفى األساســي، تدعمــه منظمــة يــداً بيــد للعــون والتنميــة HIHFAD، يســتفيد مــن خدماتــه قرابــة 
6500 شــخص ســنوايً. تعــرض املشــفى خلمــس اعتــداءات اثنتــان منهــا علــى يــد قــوات النظــام الســوري وثالثــة علــى يــد القــوات 

الروســية. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلــوادث.
احلادثــة األوىل: األحــد 5/ أاير/ 2019، قرابــة الســاعة 16:30، شــنَّ طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي أربــع غــارات 
ابلصواريــخ اســتهدفت املشــفى بشــكل مباشــر؛ مــا أدى إىل مقتــل مــدين واحــد مــن مراجعــي املشــفى، إضافــة إىل دمــار كبــر يف 
بنــاء املشــفى وإصابــة جتهيزاتــه أبضــرار ماديــة متوســطة، ودمــار كبــر يف ســيارة إســعاف اتبعــة ملنظومــة شــام اإلســعافية كانــت أمــام 

املشــفى. 

دمــار حلــق مبشــفى كفــر نبــل اجلراحــي جــراء هجــوم جــوي روســي علــى مدينــة كفــر نبــل/ إدلــب – 5/ أاير/ 2019 
– بعدســة: ســعد الديــن زيــدان

https://drive.google.com/file/d/1_rPqyisBuKFqdHqubrQq9T44k8nW39A3/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D9%83%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A8%D9%84%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%89%20%D9%83%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D9%804%205%205%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVZwRnZ1RG9uOTlJblhWd3BKdDBOcFFCc09EMTR0ZHFJM25DLVdIVkpWM1gxQT9ydGltZT1uMnFJYlRhMDEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EQLMJtjCDJ5Gj6-b9UAmzGoBk5iAGm-Ln68YdC3-NicRkA?e=Ev120u
https://drive.google.com/file/d/1q8LH3nRMSVkvmfvdcV3CRRsRrY-uDhZS/view
https://drive.google.com/file/d/1BH8SLyKvoAIxJtoERuI3q0JsnCcVdGen/view
https://drive.google.com/file/d/1pw_e7zjH6CmPXoWDQ_sAp6kvnIifeLqJ/view
https://drive.google.com/file/d/1k53kj_XEWAV-bIs75Flm1kIA2-rAx-Pn/view
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بــالل بيــوش1 ، انشــط إعالمــي مــن أبنــاء مدينــة كفــر نبــل، توجــه إىل منطقــة قريبــة مــن املشــفى وقــام بتصويــر اهلجــوم، تواصلــت 
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع بــالل، الــذي أفــادان: “بعــد الغــارة األوىل خرجــت مــن منــزيل، وثبــتُّ كامــريت يف منطقــة 
علــى بعــد قرابــة 200م عــن املشــفى، رصــدت ثــالث غــارات للطائــرة علــى املشــفى بثالثــة صواريــخ بفــارق 6 – 7 دقائــق 
بــن كل منهــا، لقــد اســتهدفت الصواريــخ األربعــة املشــفى وســقط الصاروخــان األوالن عنــد بوابــة املشــفى وتســببا يف 
تدمــره” أضــاف بــالل لــدى ســؤاله عــن الطائــرة الــي نفــذت اهلجــوم: “علمنــا مــن املراصــد أن الطــران روســي قــد أقلــع مــن 
مطــار محيميــم، وأان أيضــاً بــت أســتطيع متييــز الطائــرة الروســية مــن حجمهــا ولوهنــا وطريقــة تنفيذهــا للغــارة”. أكــد لنــا بــالل 

خلــو املنطقــة مــن أي وجــود عســكري وقــت اهلجــوم.

ــة: اخلميــس 4/ متــوز/ 2019 قرابــة الســاعة 14:30 ألقــى طــران مروحــي اتبــع لقــوات النظــام الســوري ثالثــة  ــة الثاني احلادث
براميــل متفجــرة علــى مشــفى كفــر نبــل اجلراحــي؛ ســقط الرميــل األول عنــد مدخــل املشــفى مباشــرة بينمــا ســقط االثنــان التاليــان 
علــى بعــد قرابــة 20 مــر مــن األول، تــال ذلــك غــارة لطــران اثبــت اجلنــاح اتبــع للنظــام الســوري بصــاروخ أصــاب مدخــل املشــفى 

أيضــاً بشــكل مباشــر؛ تســببت اهلجمــات يف دمــار كبــر يف مدخــل املشــفى وإصابــة مــواد إكســائه أبضــرار ماديــة متوســطة. 

أخــران رامــي الفــارس 2 أحــد الكــوادر الطبيــة العاملــة يف املشــفى، الــذي كان موجــوداً فيــه عنــد وقــوع اهلجــوم: “بينمــا كنــت يف 
قســمي أجــري مكاملــة مــع أحــد أقــاريب، أضــاء املــكان فجــأة وشــعرت بضغــط كبــر قذفــين بعيــداً أمتــاراً عــدة، صحــوت 

دمــار حلــق بســيارة إســعاف جــراء هجــوم جــوي روســي علــى مشــفى كفــر نبــل اجلراحــي يف مدينــة كفــر نبــل/ 
إدلــب – 5/ أاير/ 2019 – بعدســة: عمــر حــاج قــدور

1  عر تطبيق واتساب يف 25/ تشرين الثاين/ 2019

2  عر تطبيق واتساب يف 14/ كانون األول/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1zwp6dqVUxKoHpiqV_sN2Tsp4UJcU7dd6/view
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مــن هــول الصدمــة بعــد دقائــق ألكتشــف أن برميــاًل متفجــراً ســقط عنــد مدخــل املشــفى مباشــرة تــاله برميلــن آخريــن 
بفــارق قرابــة عشــر دقائــق بــن كل منهمــا، وبعــد قرابــة 15 دقيقــة مــن الربميــل الثالــث تعرضــت املنطقــة لثــالث غــارات 
مــن طــران حــريب -علمــت مــن زمالئــي الحقــاً أنــه اتبــع للنظــام الســوري- أصــاب الصــاروخ األول مدخــل املشــفى أيضــاً 
بشــكل مباشــر” يقــول رامــي: “مل يصــب أحــد مــن الكــوادر جــراء اهلجــوم واقتصــرت األضــرار علــى املدخــل الــذي اهنــار 
بشــكل شــبه كامــل” أضــاف رامــي أنــه خــرج مــن املشــفى عقــب انتهــاء اهلجــوم وشــاهد غطــاء الرميــل املتفجــر وقطعــاً معدنيــة 
وكــرات معدنيــة أيضــاً يــراوح وزهنــا بــني 100 - 3000 غــرام مجيعهــا كانــت داخــل الرميــل، أكــد لنــا رامــي خلــو املنطقــة مــن 

أي وجــود عســكري وقــت اهلجــوم.

احلادثــة الثالثــة: األحــد 21/ متــوز/ 2019 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة أمــام 
مدخــل مشــفى كفــر نبــل اجلراحــي -الــذي يعمــل بنظــام الطــوارئ-؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املشــفى ومعداتــه أبضــرار ماديــة 

متوســطة.

ــة الرابعــة: اجلمعــة 23/ آب/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح )Su-24( اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ  احلادث
عــدة قــرب مشــفى كفــر نبــل اجلراحــي –الــذي يعمــل بنظــام الطــوارئ-؛ مــا أدى إىل إصابــة أاثث املشــفى أبضــرار ماديــة بســيطة.

ــة اخلامســة: األربعــاء 6/ تشــرين الثــاين/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى مدخــل  احلادث
مشــفى كفــر نبــل اجلراحــي؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف مدخــل املشــفى، إضافــًة إىل إصابــة معداتــه أبضــرار ماديــة متوســطة. 

مشفى دار احلكمة:
يقــع وســط مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، وهــو مشــفى عــام مرخــص لــدى مديريــة الصحــة التابعــة للنظــام الســوري. 

ختضع املدينة لســيطرة مشــركة بني فصائل يف املعارضة املســلحة وهيئة حترير الشــام وقت اهلجمات.

احلادثــة األوىل: الثــالاثء 28/ أاير/ 2019، قرابــة الســاعة 10:00، قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري 
صواريــخ عــدة تزامنــاً مــع قصــف رامجــات صواريــخ القــوات ذاهتــا حميــط املشــفى؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املشــفى، وإصابــة 
أاثثــه وأقســامه ومعداتــه أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة، ُنشــر إىل أنَّ الضــرر األكــر يف املشــفى كان ســببه صواريــخ 

الرامجــات إثــَر ســقوطها علــى مســافة قريبــة منــه.

http://www.moh.gov.sy/Default.aspx?tabid=202&language=ar-YE#%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%B5%D8%AD%D8%A9%20%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8
https://www.google.com/maps/place/Dat+Elhikma+Hospital,+Kafr+Nabl,+Syria/@35.6172891,36.5588107,797m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x1524591160266a47:0x4e43a3ee1aa4795f!2sKafr+Nabl,+Syria!3b1!8m2!3d35.6139047!4d36.5607888!3m4!1s0x152459add4dbef33:0xddee8b8cf3ee6a8e!8m2!3d35.6163146!4d36.561
https://drive.google.com/file/d/1KuaeMDybtqhdki7cGRPdZNqT0SRRy7QF/view
https://drive.google.com/file/d/1Tu7Zd88Bg0HguvnJ43I2VGcymeNijYqf/view
https://drive.google.com/file/d/1QQcZ4LQTi6AxIUlVSRItDbKFHrO6ZouW/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ETeafSFB46pHsyLQJiOtf00B-d4WuFe4Lo6G-nbYHh_haA?e=gmR5WA
https://drive.google.com/file/d/1VSP5ajjulFd3aUJoA7i5FPioxFY69qe2/view
https://drive.google.com/file/d/1lLoixWw0ClYH-0GAjfGh3xBO5DC8YlBS/view
https://drive.google.com/file/d/1gtMC5KfMsF78GNAb9yKApnqXmiRJsiko/view
https://drive.google.com/file/d/1KuaeMDybtqhdki7cGRPdZNqT0SRRy7QF/view
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احلادثــة الثانيــة: اإلثنــني 4/ تشــرين الثــاين/ 2019 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قــرب املشــفى؛ مــا أدى 
إىل تضــرر بنــاء املشــفى، نشــر إىل أنَّ املشــفى خــارج عــن اخلدمــة إثــر االعتــداء الســابق.

مركز حيش الصحي:
يقــع مشــال غــرب قريــة حيــش بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، يقــدم خدمــات رعايــة أوليــة ولقاحــات. ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة 

بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

الســبت 15/ حزيــران/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب مركــز حيــش 
الصحــي؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املركــز، وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة، ُنشــر إىل أنَّ إدارة املركــز علقــت عملــه 

إثــَر التصعيــد العســكري علــى املنطقــة.

دمــار انجــم عــن هجــوم أرضــي ســوري علــى مشــفى دار احلكمــة يف مدينــة كفــر نبــل/ إدلــب - 
28/ أاير/ 2019

https://www.google.com/maps/place/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2+%D8%AD%D9%8A%D8%B4+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%E2%80%AD/@35.549227,36.6405721,2803m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x4b7910ae57f2bec0!8m2!3d35.5497218!4d36.6397221
https://drive.google.com/file/d/19q6w5Bd9uO5k859sSWsQ96v62iV-6Zlf/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EbMDCp-kQnpAp6mjPHThpb4BfnTNBCMjpTWBG4IA7a52Pw?e=CSGf4i
https://drive.google.com/file/d/1fmOVL7VwK4Dx91qIqwF6pCsD4wihUruR/view
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مشفى عدانن كيوان لألطفال والنسائية:
يقــع وســط قريــة كنصفــرة يف جبــل الزاويــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، خيتــص أبمــراض النســاء واألطفــال، تدعمــه الرابطــة الطبيــة 
للمغربــني الســوريني )SEMA(، نشــر إىل أن املشــفى مرخــص مــن قبــل وزارة الصحــة التابعــة للنظــام الســوري ومــدرج ضمــن 

دليلها.
تعــرَّض منــذ 26/ نيســان/ 2019 هلجومــني اثنــني أحدمهــا علــى يــد قــوات النظــام الســوري والثــاين علــى يــد القــوات الروســية، 

ختضــع قريــة كنصفــرة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت اهلجمــات.

احلادثــة األوىل: اجلمعــة 13/ أيلــول/ 2019 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة أمــام املشــفى؛ مــا أدى إىل 
إصابــة بنــاء املشــفى أبضــرار ماديــة متوســطة. 

دمــار إثــَر هجــوم جــوي للنظــام الســوري قــرب مركــز حيــش الصحــي يف قريــة حيــش/ إدلــب – 15/ 
2019 حزيــران/ 

أضرار إثر هجوم أرضي للنظام السوري على مشفى كيوان يف قرية كنصفرة/ إدلب - 13/ أيلول/ 2019

https://www.google.com/maps/place/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89+%D9%83%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%AD/@35.6572575,36.4867714,2388m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x8f962e608c7214c8!8m2!3d35.6575231!4d36.4862419
http://www.moh.gov.sy/Default.aspx?tabid=202&language=ar-YE#%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%B5%D8%AD%D8%A9%20%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8
https://drive.google.com/file/d/11FvT9SbCT5F9y3TCZxn1BGd-LW5OaNvJ/view
https://drive.google.com/file/d/1R4toJQ3T_je1cq_S6Gmq0W8LQ5dmKedn/view
https://drive.google.com/file/d/1JwIEnCYCw59GLU5sZfydvmKLpZ5GIHJy/view
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احلادثــة الثانيــة: األحــد 24/ تشــرين الثــاين/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ املشــفى، 
اســتهدفت الصواريــخ بنــاء املشــفى بشــكل مباشــر؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنائــه، وإصابــة معداتــه وأاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرة، 

وخروجــه عــن اخلدمــة. 
وقد أصدرت الرابطة الطبية للمغربني السوريني )SEMA( بياانً عر موقعها الرمسي تدين فيه االعتداء على املشفى

مشفى اإلميان للنسائية واألطفال:
لعــالج  مركــز  وقســم حواضــن،  أطفــال،  عيــادة  يضــم  الغــريب.  حلــب  حمافظــة  بريــف  الكــرى  أورم  قريــة  غــرب  جنــوب  يقــع 
ســوء التغذيــة، عيــادة نســائية، قســم الــوالدة الطبيعيــة والقيصريــة، قســم اجلراحــة النســائية، إضافــة إىل خمابــر وصيدليــة. تدعمــه 
منظمــة)HUMAN APPEAL(  لإلغاثــة والتنميــة، يســتفيد مــن خدماتــه قرابــة 60 ألــف ســيدة وطفــل ســنوايً. ختضــع 

قريــة أورم الكــرى لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

الســبت 31/ آب/ 2019، قرابــة الســاعة 00:31 أقلعــت طائــرة اثبتــة اجلنــاح نعتقــد أهنــا روســية مــن مطــار محيميــم يف ريــف 
حمافظــة الالذقيــة ابجتــاه جنــوب شــرق، وقرابــة الســاعة 00:56 قصفــت مــا ال يقــل عــن ســتة صواريــخ يف حميــط املشــفى؛ مــا أدى 
إىل إصابــة ســتة أطفــال جبــراح، إضافــة إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املشــفى، وإصابــة معداتــه وســيارة إســعاف اتبعــة لــه أبضــرار ماديــة 
كبــرة. إثــر تعــرض املشــفى للقصــف مت إجــالء املرضــى منــه إىل منشــآت طبيــة أخــرى وإيقافــه عــن العمــل، ُنشــر إىل أنَّ وقفــاً 
إلطــالق النــار يف املنطقــة -أعلــن عنــه النظــام الروســي- دخــل حيِّــز التنفيــذ بعــد اهلجــوم، عنــد الســاعة 06:00 مــن اليــوم ذاتــه. 

دمــار إثــر هجــوم جــوي نعتقــد أنــه روســي علــى مشــفى عــدانن كيــوان يف قريــة كنصفــرة/ إدلــب 
– 24/ تشــرين الثــاين/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1zs7X3em7-QPoaJd8HLlZO_42UIxZyA7S/view
https://drive.google.com/file/d/1_b7upC6MkoBDas4RhLFDtQXfNyl4eQcb/view
https://drive.google.com/file/d/1eXKIttcMty77YqfPZDVtVAqDdbwrGQGK/view
https://drive.google.com/file/d/1jPu_qMTIv9s6EgSkJGF8FMF4cXtMZtrJ/view
https://drive.google.com/file/d/1MLQxWLtCP6zazwVq0Mq1GIn3I19CxQjN/view
https://drive.google.com/file/d/10_CoBRq6Zw77ryoBnkWPrGC-IjXKdayc/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EU10oMwUnL9KvQLX3X1tI9oBf0F4ashuBjxnxphz_v6FdA?e=2FqgYr
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D9%83%D9%86%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A9%20%E2%80%93%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%89%20%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D9%83%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D9%801%2024%2011%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWJVeG13V01NSnBCb1pSWXJKcU82eDRCU0NoZWUwYkJMeXI1QWw5b1ZnajhwZz9ydGltZT05ZHlkeURxMDEwZw
https://drive.google.com/file/d/1o6pKbIRIzk0G7uGAQh9arL3zUwMdelwM/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D9%83%D9%86%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A9%20%E2%80%93%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%89%20%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D9%83%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D9%802%2024%2011%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVpCZEFua05HTjVHcXFxSW13RmF2V2NCY1I5MmlaOFlaR0lOS3BSSkM2dDRNUT9ydGltZT0zTmFkNXpxMDEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D9%83%D9%86%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A9%20%2D%20%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%89%20%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D9%83%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%2024%2011%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWNwVVpQeHZDRWhEbm5aRkx0TEItTWNCamZqcVM5RjU2bG5hQmNjZXBkZUJiZz9ydGltZT1kZnN3NERxMDEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84%20%2D%20%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D9%83%D9%86%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A9%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%89%20%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D9%83%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D9%804%2024%2011%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVJ1SkNYWjBxNUZKZ19sM2M3Qlk0NzBCOEJCNGZwenF0bDdnYk1zR1Z6cURCQT9ydGltZT02S1pnMkRxMDEwZw
https://www.sema-sy.org/%d9%85%d8%b4%d9%81%d9%89-%d9%83%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%84%d9%84%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%8a%d8%ae%d8%b1%d8%ac-%d8%b9%d9%86-%d8%a7/
https://www.google.com/maps/place/36%C2%B008'29.9%22N+36%C2%B057'13.1%22E/@36.1416389,36.9514502,775m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x152567848deab329:0x11f8d0be1dddee26!2sUrem+Al-Kubra,+Syria!3b1!8m2!3d36.1502725!4d36.9460462!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d36.1416295!4d36.9536354
https://drive.google.com/file/d/1fx2QElyDCIKFNLFLR59rkbUvD58iWW74/view
https://drive.google.com/file/d/1wuBOl6UrmiQrtUUOKnbQUGsrkAehxvqL/view
https://drive.google.com/file/d/10BMW0MDyr9toWZK6lSmQBZajjMJPDSXD/view
https://drive.google.com/file/d/18tfdb4gMGnZITDm5LOxh_WsHSY1FKmZI/view
https://drive.google.com/file/d/1AZt_ckR7CcBWOKXsgWWSx9ac0cX49iAf/view
https://drive.google.com/file/d/1OXlLAoj2_9eAli1JOygT_9WiIF3FIMq5/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EQ8mTAnZL_NBjgDBvANMF9ABpfsPIv_HdezqEluinAUDzw?e=IRvY27
https://drive.google.com/file/d/1fx2QElyDCIKFNLFLR59rkbUvD58iWW74/view
https://drive.google.com/file/d/1mEzJLp2eZUcFqs9kreCXWNGD3KZKXqQK/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 17

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الطبيــب مصطفــى بــركات3 ، مديــر مشــفى اإلميــان يف بلــدة أورم الكــرى، الــذي 
أخــران أنــه قرابــة الســاعة 01:00 مــن يــوم الســبت 31/ آب/ 2019 تعــرض حميــط املشــفى لســت غــارات متتاليــة يفصــل 
بــني الغــارة واألخــرى حنــو مخــس دقائــق تقريبــاً: “عندمــا شــنَّ الطــران احلــريب الغــارة كنــت يف منــزيل الــذي يبعــد قرابــة 1 كــم 
عــن املشــفى ومسعــت صــوت انفجــار خفيــف أخــربين علــى إثــره أحــد املمرضــن املناوبــن أن املشــفى يتعــرض للقصــف 
وأن املراصــد قــد عممــت أن الطــران املعتــدي هــو طــران روســي وأنــه ال يــزال يف األجــواء وســيكرر القصــف، فأوعــزت 
ــن أان ورجــال الدفــاع املــدين مــن  إىل الــكادر ابلنــزول إىل الطوابــق الســفلية وســارعت للوصــول إىل املــكان، لكــن مل نتمكَّ
االقــراب كمــا مل يتمكــن الــكادر الطــي واملرضــى مــن مغــادرة املشــفى بســبب اســتمرار القصــف”. أضــاف د. مصطفــى أنــه 
علــم مــن الــكادر الطــي لــدى وصولــه أن طائــرة حربيــة روســية قــد نفَّــذت غارتــني علــى بعــد ثالثــة أمتــار مــن اجلهــة الغربيــة للمشــفى 
وغــارة علــى بعــد ســتة أمتــار مــن اجلهــة الشــمالية، وغارتــني مــن اجلانــب الشــرقي: “تســببت الغــارات أبضــرار كبــرة يف جتهيــزات 
املشــفى وتضــررت حواضــن عــدة يف قســم األطفــال، كمــا هتــدَّم جــزء مــن ســور املشــفى وحتطَّمــت بعــض النوافــذ واألبــواب 
وخــزاانت الوقــود واملولــدات وســيارات اتبعــة لألطبــاء العاملــن، كمــا أحدثــت الصواريــخ مخســة حفــر، يف حميــط املشــفى، 
بعمــق تــراوح بــن مخــس إىل ســت أمتــار ودائــرة نصــف قطرهــا ســبعة أمتــار تقريبــاً، لقــد خــرج املشــفى عــن اخلدمــة بشــكل 

كامــل” أكــد د. مصطفــى أن املنطقــة الــي يقــع فيهــا املشــفى خاليــة مــن أيــة مقــرات أو وجــود عســكري.

3  عر تطبيق واتساب يف 9/ أيلول/ 2019

أضــرار يف حواضــن الرضــع إثــر هجــوم جــوي نعتقــد أنــه روســي علــى حميــط مشــفى اإلميــان لألطفــال والنســائية يف بلــدة أورم 
الكــرى/ حلــب – 31/ آب/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1SDgCczSIClMc2xIY1BmXOVf5KOQse4Lx/view
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مشفى اإلخالص لألطفال والنسائية:
يقــع جنــوب شــرق قريــة شــنان يف منطقــة جبــل الزاويــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب. يضــم قســمي أطفــال ونســائية وعيــادة داخليــة 
لألطفــال ومركــز لقــاح وخمــر وصيدليــة. ختضــع قريــة شــنان لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام 

وقــت احلادثــة.

الثــالاثء 5/ تشــرين الثــاين/ 2019، الســاعة 23:55 شــنَّ طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي غــارة بصاروخــني قــرب 
املشــفى؛ أتبعها بغارة اثنية بصاروخني قرابة الســاعة 00:20 من يوم 6/ تشــرين الثاين، اســتهدفا بناء املشــفى بشــكل مباشــر؛ 
مــا أدى إىل إصابــة اثنــني مــن الــكادر الطــي، إضافــًة إىل دمــار كبــر يف بنــاء املشــفى، وانــدالع حريــق يف جــزء منــه، وإصابــة معداتــه 
وأاثثــه وســيارة إســعاف اتبعــة للجمعيــة الطبيــة الســورية األمريكيــة )SAMS( أبضــرار ماديــة كبــرة، وخــروج املشــفى عــن اخلدمــة. 

دمــار إثــر هجــوم جــوي نعتقــد أنــه روســي علــى مشــفى اإلخــالص جنــوب شــرق قريــة شــنان/ 
إدلــب – 5/ تشــرين الثــاين/ 2019

https://www.google.com/maps/place/35%C2%B043'15.6%22N+36%C2%B037'54.7%22E/@35.7209903,36.6340485,713m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.7209903!4d36.6318598
https://drive.google.com/file/d/17rPLC7VQnn65fnLguXj6UOZWO9HbVTHa/view
https://drive.google.com/file/d/18sNIkgVZ-0uvbnPIsd5u0SW9o_ROAJgb/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%86%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D9%805%206%2011%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVE5X1ROTHVDS0ZEc1NxdWZwM09BU2dCcmNpRVRWTWlSV0MxSkRSczF3TWhuZz9ydGltZT1jM1dQZnp5MDEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%86%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D9%803%206%2011%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVJVeGJiSUpFSkpFcFItU1VjazhCMTBCRmtlbzNxS1pmZ2s4VVFSQ3NHQTdMZz9ydGltZT1Ca2Z3ZFR5MDEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%86%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D9%804%206%2011%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWJmaWtmTkFyR3BQdGZhY1h6SGZrSndCTXlVWGNlYWlrZWJPWGhmLVlXQUtIQT9ydGltZT1fd3VTYVR5MDEwZw
https://drive.google.com/file/d/169j8KZtRNzAdn22SH-IkxqJCqxIeI6my/view
https://drive.google.com/file/d/1Xcjd-PeBRQc9w_UfPBZJmfqL1iHEw2AR/view
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حتليل بصري يظهر موقع هجوم جوي نعتقد أنه روسي على مشفى اإلخالص يف قرية شنان/ إدلب:

أدهــم محريــن، ممــرض يف قســم اإلســعاف يف مشــفى اإلخــالص بقريــة شــنان، مــن أبنــاء قريــة معراتــة، أصيــب ابالختنــاق جــراء 
احلريــق الــذي نشــب يف املشــفى إثــَر اهلجــوم. أخــران أدهــم4 : “اســتيقظت قبــل منتصــف ليلــة 6/ تشــرين الثــاين بدقائــق علــى 
دوي انفجــار ضخــم هــزَّ املنطقــة، علمــت الحقــاً أنــه صــوت صاروخــن ســقط أحدمهــا علــى بعــد مخســن مــراً شــرق املشــفى 
بينمــا ســقط الثــاين علــى مســافة أبعــد قليــاًل مــن األول، تســبَّب القصــف يف إصــاابت عــدة بــن مراجعــي املشــفى، قمنــا 
إبجــراء إســعافات أوليــة هلــم، وبــدأان بعمليــة إخــالء املشــفى علــى الفــور مــن النســاء الــوالدات واألطفــال ضمــن احلواضــن 
وكادر املشــفى” قــال أدهــم إنــه عــاد مــع أحــد زمالئــه إىل املشــفى ليتأكــدا مــن خلــوِّه: “بعــد وصولنــا عــاَد الطــران لينفــذ غــارة 
بصاروخــن اســتهدفا بنــاء املشــفى بشــكل مباشــر؛ تســببا يف دمــاره وانــدالع حريــق فيــه، ومل نتمكــن مــن اخلــروج إال بعــد 
ــا” أضــاف أدهــم “لقــد تعــرض املشــفى لدمــار كبــر يف  وصــول رجــال الدفــاع املــدين واألهــايل وإمخادهــم احلريــق وإخراجن

معظــم أقســامه ومولداتــه وجتهيزاتــه كمــا تضــررت ســيارة إســعاف، وهــو خــارج اخلدمــة حاليــًا”. 

4  عر تطبيق واتساب يف 13/ تشرين الثاين/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1XaWe18kHXZH-KubkK769aGLr6rkgwc5Y/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 20

مشفى الشامي:
املعــروف مبشــفى أرحيــا اجلراحــي، يقــع مشــال مدينــة أرحيــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، وهــو مشــفى خمتــص ابجلراحــة العامــة 
والنســائية والتوليــد، مرخــص لــدى مديريــة الصحــة التابعــة للنظــام الســوري. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف 

املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

األربعــاء 29/ كانــون الثــاين/ 2020 قرابــة الســاعة 22:40 شــنَّ طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي 3 غــارات ُمتتاليــة 
ابلصواريــخ علــى املشــفى وحميطــه؛ مــا أدى إىل مقتــل أحــد الكــوادر الطبيــة يف املشــفى، إضافــًة إىل دمــار كبــر يف بنائــه، وإصابــة 
معداتــه أبضــرار ماديــة كبــرة، وخروجــه عــن اخلدمــة، نشــر إىل أّن القصــف تســبَّب مبجــزرة ضحاايهــا مدنيــون انزحــون؛ نتيجــة 

اســتهداف أحــد املبــاين الســكنية اجملــاورة للمشــفى.

مشفى اهلدى اجلراحي:
يقــع يف قريــة حــور بريــف حمافظــة حلــب الغــريب، أتسَّــس عــام 2014 ولديــه منظومــة إســعاف جمهــزة بشــكل كامــل، كمــا يضــم 
أقســام االستشــفاء والعمليــات اجلراحيــة واجلراحــة العامــة والعصبيــة والعظميــة والعنايــة املركزيــة واألشــعة والطبقــي حمــوري واألطفــال 
واحلواضــن، إضافــة إىل خمــر وصيدليــة، تدعمــه منظمــة ســكن للرعايــة والتنميــة )SKT(، ويقــدم خدماتــه ملــا يقــارب 250 ألــف 
نســمة، حيــث يســتقبل املشــفى 6000 شــخص شــهرايً، ويقــدم 13 ألــف خدمــة طبيــة جمانيــة شــهرايً. ختضــع قريــة حــور لســيطرة 

مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة. 

مقطع مصور يستعرض الدمار واألضرار إثر هجوم جوي نعتقد أنه روسي على مشفى الشامي يف مدينة أرحيا/ إدلب – 29/ كانون الثاين/ 2020

https://www.google.com/maps/place/35%C2%B049'02.5%22N+36%C2%B036'37.2%22E/@35.817364,36.6072254,1556m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.8173611!4d36.6103333
http://www.moh.gov.sy/Default.aspx?tabid=202&language=ar-YE#%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%B5%D8%AD%D8%A9%20%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2020%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%20%E2%80%93%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%20%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%89%20%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A%20%D8%A5%D8%AB%D8%B1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D9%803%2029%201%202020%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2020%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWVWMDNhaU4zY1ZEaTB0S2IxNktaSklCS2RJQ2hncFpkc1N2RW5SOUNTNzNCQT9ydGltZT1HQVhnMGoyMDEwZw
https://drive.google.com/file/d/10xYqsK9rBRQ_5kftBipmPAzcmpcWPEC1/view
https://drive.google.com/file/d/1t9iqaWnt_W_ZH9ESy97Ea8LzwhnTC7qS/view
https://drive.google.com/file/d/1r2CNcEwi8QkW0FPN5u0M_QiUgAr9IS1C/view
https://drive.google.com/file/d/1ciHOvWZbPIlYc8kIJ80-y-kqgYCCTCQh/view
https://drive.google.com/file/d/1AirQp5mHNumXYktqijNeamzIsaPu-AJ0/view
https://drive.google.com/file/d/1vSwvW0GdwFHGCQjO71KPXaTmTJ9lAZIh/view
https://www.google.com/maps/place/%D8%AD%D9%88%D9%91%D8%B1%D8%8C+Syria%E2%80%AD/@36.2311493,36.973012,16z/data=!4m5!3m4!1s0x15255fb88039bf41:0x3f248f1f2961f9ed!8m2!3d36.229619!4d36.9769412
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EcIC5zK1J3ZEisrDFQNgOr0BGW7xlZwhQsApCm495kEXFQ?e=lCkaht
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الســبت 1/ شــباط/ 2020، قرابــة الســاعة 10:40، شــنَّ طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي غارتــني ابلصواريــخ علــى 
املشــفى، ســقطت الصواريــخ وســط ســاحة املشــفى؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنائــه، وإصابــة معداتــه أبضــرار ماديــة كبــرة.

مركز عندان الصحي:
يقــع يف مدينــة عنــدان بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، تدعمــه منظمــة األطبــاء املســتقلني )IDA(، ختضــع املدينــة لســيطرة 

مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

اخلميــس 6/ شــباط/ 2020، قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة علــى املركــز؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف 
ســور املركــز، وإصابــة معداتــه وأاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة. 

دمــار إثــر هجــوم أرضــي للنظــام الســوري علــى مركــز عنــدان الصحــي يف مدينــة عنــدان/ حلــب – 6/ 
2020 شــباط/ 

دمار إثر هجوم جوي نعتقد أنه روسي على مشفى اهلدى اجلراحي يف قرية حور/ حلب – 1/ شباط/ 2020

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EdzB_dztE25Ci7BKaEVRdUUBusFx48hqLb3ttDwczATpIg?e=1GIsJ5
https://drive.google.com/file/d/1rrS1GMzJzEdW11OZwfGtoptJQUfNNBkF/view
https://drive.google.com/file/d/11ViK4nIui3EK-XviEWR_u2a3E8z6BvIp/view
https://www.google.com/maps/place/Anadan,+Syria/@36.2941609,37.0448404,15z/data=!4m5!3m4!1s0x152ff6b058201c77:0x1296a13046100d63!8m2!3d36.2906257!4d37.0454009
https://drive.google.com/file/d/181fvnHXFIh6xotFW3TLgZgUGHtokm7ey/view
https://drive.google.com/file/d/1ER59-wgvdgmQk8fZvFFy_8dqsgxYlb_b/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EQ7trSOH8i9Glq6-rYdJ8egBEqD4A1LRy_2x9Z53Vptdyw?e=M4K0Kc
https://drive.google.com/file/d/1Rzn_zu80yvVVnwBnf8cqKFvof4ktXNoP/view
https://drive.google.com/file/d/1kFq_QuLhci6fubPkNup67Fb6mM6VQIsJ/view
https://drive.google.com/file/d/13Zgs-IonHD51ixjH4iFDPPRTril3dRUO/view
https://drive.google.com/file/d/11-M7F7DV7X6WepLAOroLm6xo2G_UIfcG/view
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اثمناً: مسؤولية محاية املدنين يف سوراي: 
لقــد ارتكــب النظــام الســوري علــى مــدى تســع ســنوات جرائــم وانتهــاكات فظيعــة حبــق املدنيــني الســوريني، ومل يســتجب ألي 
مــن مطالــب جلنــة التَّحقيــق الدوليــة بشــأن اجلمهوريــة العربيــة الســورية، وال مطالــب املفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان، وال حــىت 
قــرارات جملــس األمــن، وكان يفــرض مبجلــس األمــن أن يتَّخــذ تدابــر مجاعيــة ويتحــرك مبوجــب املادتــني 41 و42 مــن ميثــاق 
ــا مل حُتجــم عــن اســتخدام حــق  األمــم املتحــدة، لكنــه فشــل أيضــاً بســبب احلصانــة الــي منحتهــا روســيا للنظــام الســوري، كمــا أهنَّ
النقــض يف حالــة النظــام الســوري، الــذي ليــس فقــط مل يلتــزم مبســؤولية محايــة املدنيــني، بــل هــو مــن ارتكــب أفظــع االنتهــاكات 

حبقهــم، وصلــت مرتبــة جرائــم ضــدَّ اإلنســانية، وإابدة داخــل مراكــز االحتجــاز عــر عمليــات التعذيــب.
أكَّــدت اللجنــة الدوليــة املعنيــة ابلتدخــل وســيادة الــدول يف تقريرهــا املنشــور يف كانــون األول 2001 علــى أنَّ: “إْن ختلَّــف جملــس 
األمــن عــن الوفــاء مبســؤوليته يف أوضــاع هتــز الضمــر وتســتصرخ النجــدة فســيكون مــن غــر املعقــول أن نتوقــع مــن الــدول املعنيــة أن 

تســتبعد اســتخدام وســائل أخــرى أو اختــاذ أشــكال أخــرى مــن التدابــر للتصــدي خلطــورة وإحلــاح هــذه األوضــاع”
وهــذا مــا حصــل متامــاً يف ســوراي وليــس يف جمــزرة واحــدة أو يف انتهــاك واحــد بــل يف عمليــات القتــل والتعذيــب، والعنــف اجلنســي، 
واإلخفــاء القســري، واســتخدام األســلحة الكيميائيــة، والراميــل املتفجــرة، وحصــار املدنيــني، والقائمــة تطــول، لقــد ختلَّــف جملــس 
األمــن عــن مســؤولياته يف احلالــة الســورية الــي اســتصرخت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان واملنظمــات الدوليــة وجلــان التحقيــق 
األمميــة النجــدة مــن جملــس األمــن ألجلهــا آالف املــرات، ويف هــذا الســياق أكَّــدت اللجنــة الدوليــة املعنيــة ابلتدخــل وســيادة الــدول 
يف التقريــر ذاتــه: “يســتحيل التوصــل إىل توافــق يف الــرأي حــول أيــة جمموعــة مــن اقراحــات القيــام بتدخــل عســكري يعــرف بصحــة 
أي تدخــل مل أيذن بــه جملــس األمــن أو اجلمعيــة العامــة. ولكــن هــذا رمبــا يــرك ظروفــاً يتخلــف فيهــا جملــس األمــن عــن الوفــاء مبــا 
تعتــره هــذه اللجنــة مســؤوليته عــن احلمايــة يف وضــع يهــز الضمــر ويســتصرخ النجــدة. إهنــا ملســألة حقيقيــة يف هــذه الظــروف حيــث 
يقــع أشــد الضــرر: يف اإلضــرار ابلنظــام الــدويل إذا مت جتــاُوز جملــس األمــن أو يف اإلضــرار بذلــك النظــام إذا ُذبِــَح النــاس 

وجملــس األمــن واقــف وقفــة املتفــرج”.

لقــد وافقــت الــدول ابإلمجــاع يف قمــة عــام 2005 علــى مســؤولية كل دولــة عــن محايــة ســكاهنا مــن اجلرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم 
احلــرب، إن هــذه املســؤولية تســتلزم منــع هــذه اجلرائــم، ومنــع التحريــض علــى ارتكاهبــا بكافــة الوســائل املمكنــة، وعندمــا ختفــق 
الدولــة بشــكل واضــح يف محايــة ســكاهنا مــن اجلرائــم الفظيعــة، أو تقــوم هــي ابرتــكاب هــذه اجلرائــم كمــا يف حالــة النظــام الســوري، 

فــإن مــن مســؤولية اجملتمــع الــدويل التدخــل ابختــاذ إجــراءات محايــة بطريقــة مجاعيــة وحامســة ويف الوقــت املناســب.
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اتسعاً: االستنتاجات والتوصيات:
إنَّ احلــوادث الــواردة يف هــذا التَّقريــر مُتثِّــل بشــكل ال يقبــل التَّشــكيك خرقــاً لقــراري جملــس األمــن رقــم 2139 و2254 	 

قانــون رومــا  مــن  الســابعة والثامنــة  للمادتــني  العمــد  القتــل  عــر جرميــة  العشــوائية، وانتهــاكاً  بوقــف اهلجمــات  القاضيَــني 
األساســي، مــا ُيشــكل جرائــم حــرب.

اهلجمــات الــواردة يف التقريــر ُتشــكِّل خرقــاً لقــرار جملــس األمــن رقــم 2286 القاضــي بوقــف االنتهــاكات والتَّجــاوزات الــي 	 
ترتكــب يف النِّزاعــات املســلحة ضــدَّ العاملــني يف اجملــال الطــي والعاملــني يف تقــدمي املســاعدة اإلنســانية الذيــن يزاولــون حصــرايً 

مهــاَم طبيــة، وضــدَّ وســائل نقلهــم ومعداهتــم، وكذلــك ضــدَّ املستشــفيات وســائر املرافــق الطبيــة األخــرى.
نؤكــد علــى أنَّ معظــم حــوادث القصــف الــواردة يف التَّقريــر قــد اســتهدفت أفــراداً مدنيــني ُعــزَّل، وابلتــايل فــإنَّ القــوات املعتديــة 	 

انتهكــت أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلــقَّ يف احليــاة. إضافــة إىل أهنــا ارتكبــت يف ظــل نــزاع مســلح 
غــر دويل فهــي ترقــى إىل جرميــة حــرب، وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة. 

تُعتــر اهلجمــات الــواردة يف التَّقريــر مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين الــدويل العــريف، ذلــك أنَّ القذائــف قــد أُطلقــت علــى 	 
ــه إىل هــدف عســكري حُمــدَّد. منشــآت وآليــات تســتخدم لتقــدمي اخلدمــات الطبيَّــة ومل توجَّ

إنَّ عمليــات القصــف، قــد تســبَّبت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــني أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف 	 
ــرر كان مفرطــاً جــداً إذا  إحلــاق الضــرر الكبــر ابألعيــان املدنيــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أبن الضَّ

مــا قــورن ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.

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 ضدَّ 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.
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التَّوقــف عــن اعتبــار احلكومــة الســورية طرفــاً رمسيــاً “بعــد أن ارتكبــت جرائــم ضــدَّ اإلنســانية” فيمــا يتعلــق ابجلانــب اإلغاثــي، 	 
والتَّوقــف عــن إمدادهــا ابلقســم األكــر مــن املســاعدات املاليــة واملعنويــة، والــي غالبــاً ال تصــل إىل ُمســتحقيها بــل إىل املوالــني 

للحكومــة الســورية.

إىل اجملتمع الدويل:
يف ظــلِّ انقســام جملــس األمــن وشــَلِله الكامــل، يتوجــب التَّحــرك علــى املســتوى الوطــي واإلقليمــي إلقامــة حتالفــات لدعــم 	 

الشَّــعب الســوري، ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزايدة جرعــات الدَّعــم املقدَّمــة علــى 
الصَّعيــد 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 لتطبيــق 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 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 من أجل إحقاق العدالة واحملاســبة يف ســوراي عر اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملس حقوق اإلنســان، واســتخدام 	 

مبــدأ الواليــة القضائيــة العاملية.

إىل املفوضية السَّامية حلقوق اإلنسان:
علــى املفوضيــة الســامية أن تُقــدم تقريــراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــره مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن احلــوادث الــواردة يف 	 

هــذا التقريــر، واحلــوادث الــي ســبقتها ابعتبارهــا عالمــة صارخــة يف ظــلِّ انتهــاكات يوميــة متفرقــة أقــلَّ حجمــاً، وحماولــة تنفيــذ 
التَّوصيــات الــواردة يف هــذا التقريــر.
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:COI إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة
ــابقة، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد 	  فتــح حتقيقــات يف احلــاالت الــواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّ

للتَّعــاون والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 

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

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 السوري:
ا ملك عائلة خاص.	  التَّوقف عن استخدام الدولة السورية كأهنَّ
التوقف عن إرهاب اجملتمع السوري عر قتل الكوادر الي تقدم هلم اخلدمات الطبية واإلسعاف واإلنقاذ.	 
التَّوقف عن قصف املشايف واألعيان املشمولة ابلرعاية واملناطق املدنية واحرام القانون العريف اإلنساين.	 
حتمُّل التَّبعات القانونية واملادية كافة، وتعويض الضحااي وذويهم من مقدرات الدولة السورية.	 

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.
التَّوقف التام عن قصف املشايف واألعيان املشمولة ابلرعاية واملناطق املدنية واحرام القانون العريف اإلنساين.	 

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