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األحد 14 كانون الثاين 2018

مقتل 329 مدنياً بينهم 79 طفاًل يف غضون 
شهرين من التَّصعيد يف الغوطة الشرقية

جملس األمن الدويل يف ُسبات
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 احملتوى: 
أواًل: مقدمة.

اثنياً: امللخص التنفيذي.
اثلثاً: التفاصيل.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: مقدمة:
مل تنجــح اتفاقيــة خفــض التَّصعيــد الــي دخلــت حيِّــَز التَّنفيــذ يف أاير/ 2017 ومــا تَِبعهــا مــن اتفاقيــات حمليَّــة يف منطقــة الغوطــة 
الشــرقية نصَّــت بنودهــا علــى رســم احلــدود اجلغرافيــة ملنطقــة خفــض التَّصعيــد وإيقــاف العمليــات القتاليــة، وإخــاء اجلرحــى، 
ودخــول القوافــل اإلغاثيــة، يف وقــف اجملــازر واالنتهــاكات واهلجمــات العشــوائية أو املقصــودة الــي تشــنُّها قــوات احللــف الســوري 
الروســي، فعلــى ســبيل املثــال، يف غضــون الـــ 48 ســاعة األوىل مــن توقيــع االتفاقيــة األوىل يف 22/ متــوز/ 2017 بــن فصيــل 
جيــش اإلســام والقــوات الروســية، ارتكــب ســاح اجلــو الروســي جمــزرة يف مدينــة عربــن إحــدى املناطــق املشــمولة ابالتفــاق راح 
ضحيتهــا 9 مدنيــاً، بينهــم 5 أطفــال. وحــى حلظــة إعــداد هــذا التقريــر ســجَّلنا مــا اليقــل عــن 28 جمــزرة، و84 حادثــة اعتــداء 

علــى مراكــز حيويــة مدنيَّــة، بينهــا مــا اليقــل عــن 12 منشــأة طبيَّــة منــذ 22/ متــوز/ 2017. 

صعَّــدت قــوات احللــف الســوري الروســي علــى حنــو متزايــد مــن وتــرة هجماهتــا الــي اســتهدفت املدنيِّــن واألحيــاء الســكنيَّة 
واألعيــان املدنيَّــة، بعــد هجــوم شــنَّته حركــة أحــرار الشــام اإلســامية -أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة- علــى جبهــات للنظــام 
الســوري يف 14/ تشــرين الثــاين/ 2017، وهــذا هنــج ُمتكــّرِر اتّبعتــه تلــك القــوات ِمــْن قصــف وقتــل وانتقــام مــن األحيــاء املدنيَّــة 

الــي تبعــد عشــرات الكيلــو مــرات عــن خــط املواجهــة.

ثنــا يف تقريــر ســابق أصــدرانه بعــد مــرور 13 يومــاً علــى تصعيــد احلملــة العســكرية عــن أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان  وقــد حتدَّ
الــي ارتكبتهــا قــوات احللــف الســوري الروســي يف الغوطــة الشــرقية، كمــا أصــدران تقريــراً عــن محلــة ُمشــاهبة شــنَّتها قــوات احللــف 

الســوري الروســي علــى حمافظــة إدلــب املشــمولة أيضــاً ابتفاقيــة خفــض التَّصعيــد.

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.

http://sn4hr.org/arabic/?p=9186
http://sn4hr.org/arabic/?p=8776
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وعلــى الرَّغــم مــن أنَّ االتفاقيــات املربمــة نصَّــت بشــكل واضــح علــى ضــرورة إهنــاء احلصــار املفــروض علــى الغوطــة الشــرقية وضــرورة 
اإلخــاء الفــوري للجرحــى والســماح بدخــول القوافــل اإلغاثيــة فإنَّنــا مل نرصــد ســوى 4 قوافــل إغاثيــة دخلــت الغوطــة الشــرقية منــذ 
22/ متــوز/ 2017 كان آخرهــا يف 24/ أيلــول/ 2017، وحبســب ReliefWeb -وهــي منظومــة ترصــد احتياجــات 
الســكان يف مناطــق األزمــات- فــإنَّ 25 % فقــط مــن ســكان الغوطــة الشــرقية البالــغ عددهــم 350 ألــف نســمة قــد حصــل 

علــى املســاعدات يف عــام 2017.

مل يســمح النظــام الســوري إبخــاء احلــاالت احلرجــة، الــي ازداد عددهــا بشــكل صــارخ مــع اســتمراره يف سياســة التجويــع واحلرمــان 
مــن األدويــة واملســتهلكات الطبيَّــة الــي اشــتدَّت يف آذار/ 2017، حيــث بلــغ عــدد احلــاالت قرابــة 630 حالــة حرجــة منهــم 
مرضــى ســرطان وأمــراض ُمزمنــة ومنهــم جرحــى حيتاجــون إىل عمليــات جراحيــة ختصصيَّــة ال تســتطيع الكــوادر الطبيَّــة يف الغوطــة 

الشــرقيَّة إجراءهــا، وحبســب تقريــر لوكالــة اليونيســيف فــإنَّ 137 طفــًا حباجــة إىل اإلجــاء الفــوري مــن الغوطــة الشــرقية.

بــن 27 و 29/كانــون األول/ 2017 مســَح النظــام الســوري ملنظمــة اهلــال األمحــر الســوري إبجــاء 29 حالــة حرجــة )منهــم 
9 أطفــال و6 ســيدات( برفقــة 59 شــخصاً مــن ذويهــم إثــَر صفقــة عقَدهــا مــع فصيــل جيــش اإلســام -أحــد فصائــل املعارضــة 

املســلحة- تقضــي إبفــراج األخــر عــن 29 معتقــًا لديــه بينهــم 9 مــن قــوات النظــام الســوري.
وحبسب أحد الكوادر الطبيَّة يف الغوطة الشرقية فقد تويف 2 شخصاً من ضمن احلاالت احلرجة الي كان من املقرر إجاؤها.

ــامي حلقــوق اإلنســان زيــد رعــد احلســن يف بيــان  يــوم األربعــاء 10/ كانــون الثــاين/ 2018 أداَن مفــوَّض األمــم املتحــدة السَّ
صــادر عــن األمــم املتحــدة مــا حيصــل يف الغوطــة الشــرقية، مــن حصــار وقصــف عشــوائي.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“مــا حيصــل يف الغوطــة هــو انتهــاك لثاثــة أشــياء معــاً: قانــون احلــرب، اتفاقيــات خفــض التَّصعيــد، اتفاقيــات ثنائيــة 
مــع روســيا، هــذه األمــور جُمتمعــًة مل حتــِم املدنيــن يف الغوطــة الشــرقية مــن انتقــام قــوات احللــف الســوري الروســي، 
وبــدالً مــن اســتهداف خطــوط املواجهــة والعســكرين يتــم بنذالــة قتــُل العوائــل وقصــف املنــازل واملشــايف واملــدارس”.

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-relief-74
https://www.unicef.org/media/media_102295.html
http://sarc.sy/ar/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-3/
http://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22578&LangID=A
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منهجية:
خــال عمليــات املراقبــة املســتمرة للحــوادث واألخبــار مــن ِقَبــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وعــرب شــبكة عاقــات 
واســعة مــع عشــرات املصــادر املتنوِّعــة مــن خــال تراكــم عاقــات ممتــدة منــذ بــداايت عملنــا حــى اآلن، فعندمــا تــردان أو ُنشــاهد 
عــرب شــبكة اإلنرنــت ووســائل اإلعــام أخبــاراً عــن انتهــاك نقــوم مبتابعــة اخلــرب 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 احلــوادث اليوميــة، وأيضــاً 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 انجــن تعرَّضــوا 
لانتهــاك 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 اإلعــام، واثلثــاً عــرب احلديــث مــع كــوادر طبيَّــة قامــت 

بعــاج املصابــن وعاينــت جثــث الضحــااي وحــدَّدت ســبب الوفــاة.
نرجو االطاع على املنهجية املتَّبعة من قبل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توثيق الضحااي وتصنيف املراكز احليوية املدنية.

حيتــوي هــذا التقريــر علــى 7 شــهادات عــرب حديــث مباشــر مــع الشــهود، وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، وقــد شــرحنا 
للشــهود اهلــدف مــن املقابــات، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــي يُقدِّموهنــا يف هــذا التقريــر دوَن أن نُقــدِّم 

أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز. 
ــر االنتهــاك، ومتَّ منــُح ضمــاٍن بعــدم كشــف هويــة كل مــن  حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيــَب الشــهود معــاانة تذكُّ

أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار.
 

كمــا أثبتــت التحقيقــات 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، 
كما إنَّه مل يتم توجيه أي حتذير من قبل القوات الســورية/ الروســية للمدنين قُبيل اهلجمات كما يشــرط القانون الدويل اإلنســاين.

حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــورة والصــوَّر الــي ُنشــرت عــرب اإلنرنــت، أو الــي أرســلها لنــا نشــطاء حمليــون 
عــرب الربيــد اإللكــروين أو برانمــج الســكايب أو عــرب منصــات التواصــل االجتماعــي، كمــا أظهــرت مقاطــع مصــوَّرة بثَّهــا انشــطون 

موقــع اهلجمــات وجثــَث الضحــااي واملصابــن وحجــم الدمــار الكبــر الــذي تســبَّب بــه القصــف. 
مــا ورَد يف هــذا التقريــر ُيثِّــل احلــدَّ األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال يشــمل 

احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Vital_Facilities.pdf
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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اثنياً: امللخص التنفيذي:
يســتعرض التقريــر حصيلــة أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان الــي ارتكبتهــا قــوات احللــف الســوري الروســي يف الغوطــة الشــرقية 
مبحافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة منــذ 14/ تشــرين الثــاين/ 2017 حــى 11/ كانــون 

الثــاين/ 2018 عــرب عمليــات القصــف والتجويــع. 

https://drive.google.com/file/d/1U9KAcjD0HrExetOyF8w8nVwU45r4siio/view
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ألــف: اجملــازر وغرهــا مــن أعمــال القتــل غــر املشــروع:  ســجَّلنا مقتــل 329 مدنيــاً، بينهــم 79 طفــًا، و54 ســيدة )أنثــى 
ابلغــة(، و5 مــن كــوادر الدفــاع املــدين، و5 مــن الكــوادر الطبيَّــة، و1 مــن اإلعاميــن. كمــا ســجَّلنا 20 جمــزرة. يتوزَّعــون علــى 

النحــو التــايل: 
• قــوات النظــام الســوري: قتلــت 297 مدنيــاً، بينهــم 71 طفــًا، و41 ســيدة، و4 مــن كــوادر الدفــاع املــدين، و5 مــن الكــوادر 

الطبيــة، و1 إعاميــاً. كمــا ارتكبــت 17 جمــزرة.
• القوات الروسية: قتلت 32 مدنياً، بينهم 8 طفًا، و13 سيدة، و1 من كوادر الدفاع املدين، كما ارتكبت 3 جمزرة.

ابء: االعتــداء علــى املراكــز احليويَّــة املدنيَّــة: وثَّقنــا مــا اليقــل عــن 43 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويَّــة مدنيَّــة علــى يــد قــوات 
النظــام الســوري، توزَّعــت علــى النحــو التــايل: 8 مســجداً، 6 منشــأة طبيــة، 13 ســوقاً شــعبياً، 4 مدرســة، 2 روضــة أطفــال، 

1 دار أيتام، 8 سيارة إسعاف اتبعة ملنظمة الدفاع املدين، 1 سيارة إسعاف اتبعة ملنظمة اهلال األمحر.

اتء: اهلجمات غر املشروعة: سجَّلنا 4 هجمة بذخائر عنقودية، و2 هجمة بغازات سامة على يد قوات النظام السوري.

اثء: احلصــار: ســجَّلنا مــن بــن الضحــااي 6 مدنيــاً، بينهــم 1 طفــًا، و1 ســيدة، قضــوا بســبب نقــص الطعــام والــدواء؛ جــراء 
احلصــار املفــروض مــن قبــل قــوات النظــام الســوري علــى املنطقــة، يف املــدة الــي يُغطِّيهــا التقريــر.

اثلثاً: التفاصيل:
نســتعرض يف هــذا التَّقريــر احلــوادث الــي متَّ توثيقهــا منــذ 27/ تشــرين الثــاين/ 2017 حــى 11/ كانــون الثــاين/ 2018 إضافــة 

إىل حــوادث بــن 14 و 27/ تشــرين الثــاين/ 2017 مل نســتعرضها يف تقريــران السَّــابق ألهنــا كانــت ال تــزال قيــد التَّحقــق.

ألف: أبرز اجملازر وغرها من أعمال القتل غر املشروع: 
قوات النظام السوري:

الســبت 18/ تشــرين الثــاين/ 2017 قرابــة الســاعة 14:00 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري بلــدة حــزة؛ 
مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــاً، بينهــم 3 طفــًا، و1 ســيدة، وإصابــة 10 آخريــن جبــراح.

https://www.google.com.tr/maps/place/Hazeh,+Syria/data=!4m2!3m1!1s0x1518e4380f24a547:0xef6b0119973cba62?sa=X&ved=0ahUKEwi7kNiB--7XAhWGExoKHR5kA-gQ8gEIJjAA
https://drive.google.com/file/d/17YwHtaGaVPvvdN5n51jxBxiL2nTU-RrE/view
https://drive.google.com/file/d/17YwHtaGaVPvvdN5n51jxBxiL2nTU-RrE/view
https://drive.google.com/file/d/1eAL2P00EgW8NQOF-_RbvB_Fkm_9hAHjF/view
https://drive.google.com/file/d/1eAL2P00EgW8NQOF-_RbvB_Fkm_9hAHjF/view
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اإلثنن 27/ تشــرين الثاين/ 2017 قرابة الســاعة 13:00 قصف طران اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام الســوري ابلصواريخ 
قريــة مديــرا؛ مــا أدى إىل مقتــل 9 مدنيــاً دفعــة واحــدة، بينهــم 1 طفــًا، و1 ســيدة، وإصابــة حنــو 25 آخريــن جبــراح.

اإلثنن 27/ تشــرين الثاين/ 2017 قرابة الســاعة 13:00 قصف طران اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام الســوري صواريخ عدة 
علــى الســوق الشــعيب يف بلــدة مســرااب؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــاً دفعــة واحــدة، بينهــم 1 طفــاً، وإصابــة حنــو 10 آخريــن جبــراح.

الثااثء 28/ تشــرين الثاين/ 2017 قرابة الســاعة 13:00 قصف طران اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام الســوري ابلصواريخ 
بلــدة محوريــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــاً دفعــة واحــدة، بينهــم 3 طفــًا، وإصابــة حنــو 10 آخريــن جبــراح.

الســبت 2/ كانــون األول/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً علــى مدينــة عربــن؛ مــا 
أدى إىل مقتــل 7 مدنيــاً دفعــة واحــدة، وإصابــة حنــو 15 آخريــن جبــراح.

الســبت 2/ كانــون األول/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مدينــة حرســتا؛ مــا 
تســبب يف مقتــل 2 ســيدة.

صبــاح األحــد 3/ كانــون األول/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً قــرب الطريــق 
الواصــل إىل بلــدة حــزة غــرب بلــدة محوريــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــاً دفعــة واحــدة، ُنشــر إىل أنَّ الطــران أغــار علــى وســط 

البلــدة بصاروخــن؛ مــا تســبَّب مبجــزرة اثنيــة كان ضحيتهــا 12 مدنيــاً.

األربعــاء 6/ كانــون األول/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى مدينــة عربــن؛ مــا أدى 
إىل مقتــل طفلــن شــقيقن.

اخلميــس 14/ كانــون األول/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري ابلقذائــف بلــدة عــن ترمــا؛ مــا تســبب يف 
مقتــل 2 مدنيــاً )طفلــة ووالدهتــا(.

الســبت 30/ كانــون األول/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري 4 صواريــخ علــى بنــاٍء ســكين 
وسط مدينة حرستا؛ ما أدى إىل مقتل 7 مدنياً من عائلة واحدة، بينهم 5 طفًا، و1 سيدة، إضافة إىل دمار كبر يف البناء.

https://drive.google.com/file/d/1gBBptvOvVDHRlzk1zB0W4Z8DkB7VLGMc/view
https://drive.google.com/file/d/1FsHIqv5O2ylYj_OS4fdIgUtNC9vajRGZ/view
https://drive.google.com/file/d/1FsHIqv5O2ylYj_OS4fdIgUtNC9vajRGZ/view
https://drive.google.com/file/d/1ZE9BdGe-lcfIw2eK1lCD5iCN5S0RdQiy/view
https://drive.google.com/file/d/1ZE9BdGe-lcfIw2eK1lCD5iCN5S0RdQiy/view
https://drive.google.com/file/d/1yZSv_GjCEh7gJe1IHxlnDDCsfh8hAWZC/view
https://drive.google.com/file/d/1yZSv_GjCEh7gJe1IHxlnDDCsfh8hAWZC/view
https://drive.google.com/file/d/1DdrWvLYflBu1jB3ts6BdFV3yNyjjyKP4/view
https://drive.google.com/file/d/1DdrWvLYflBu1jB3ts6BdFV3yNyjjyKP4/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Hamoryah,+Syria/@33.5280333,36.3870834,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e5ae805ce1a5:0xaa39d562b3f91cbe!2sHamoryah,+Syria!3b1!8m2!3d33.5282095!4d36.3904282!3m4!1s0x1518e5ae805ce1a5:0xaa39d562b3f91cbe!8m2!3d33.5282095!4d36.3904282
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1326&token=huaiPSPTAbe1FMRGagRJAaQcvSHb5Vtd
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1327&token=y7u2j063tdoskwci7zr837axSyygm6kL
https://drive.google.com/file/d/1WC42g3tzbs4J-Jdw6-mvLjxykmyr4hxJ/view
https://goo.gl/muzsjb
https://drive.google.com/file/d/1dWhgxBMoH5HZ_D9HRJk8Iz8IOfC25FKX/view
https://drive.google.com/file/d/1dWhgxBMoH5HZ_D9HRJk8Iz8IOfC25FKX/view
https://drive.google.com/file/d/1C2d7HjqQsVur9bq-9QJIt43wEIIIpvT0/view
https://drive.google.com/file/d/1U8y4ru1-1WTGUZUKFyqMFnAFMtdNG6Zq/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1328&token=s4w4Q8wfUQraoiE9Hsti4bWKs2V7Yphg
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1328&token=s4w4Q8wfUQraoiE9Hsti4bWKs2V7Yphg
https://www.google.com.tr/maps/place/Hamoryah,+Syria/@33.5280333,36.3870834,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e5ae805ce1a5:0xaa39d562b3f91cbe!2sHamoryah,+Syria!3b1!8m2!3d33.5282095!4d36.3904282!3m4!1s0x1518e5ae805ce1a5:0xaa39d562b3f91cbe!8m2!3d33.5282095!4d36.3904282
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الســبت 30/ كانــون األول/ 2017، قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مدينــة حرســتا؛ مــا 
تســبب يف مقتــل املمــرض عمــران الشــايب، أثنــاء إســعافه جرحــى قصــف ســابق. ُنشــر إىل أن عمــران، مــن أبنــاء قريــة العتيبــة، 

مواليــد عــام 1991، يعمــل يف مشــفى نبــض املــرج الطــيب، متــزوج ولديــه طفــل.

األحــد 31/ كانــون األول/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ قريــة مديــرا؛ مــا تســبب 
يف مقتــل 3 مدنيــاً.

اإلثنــن 1/ كانــون الثــاين/ 2018، تــويف املمــرض أســامة احلموريــة متأثــراً جبراحــه الــي أصيــب هبــا جــراء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح 
اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مدينــة عربــن يــوم األحــد 31/ كانــون األول/ 2017، أثنــاء إســعافه جرحــى قصــف 
ســابق. ننــّوِه إىل أنَّ أســامة مــن أبنــاء مدينــة عربــن، يبلــغ مــن العمــر 21 عامــاً، يعمــل يف مشــفى املؤسســة الطبيَّــة يف مدينــة عربــن.

الثــااثء 2/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مدينــة حرســتا، مــا أدى 
إىل مقتــل 4 مدنيــاً مــن عائلــة واحــدة، بينهــم طفــان وســيدة.

الثــااثء 2/ كانــون الثــاين/ 2018، قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري بقذائــف اهلــاون ســوقاً شــعبياً يف مدينــة دومــا؛ 
ما تســبب يف مقتل املســعف ســيف الدين ســليك أثناء إســعافه جرحى قصف ســابق، ننّوِه إىل أنَّ ســيف الدين من أبناء مدينة 

دومــا، يبلــغ مــن العمــر 35 عامــاً، يعمــل يف املكتــب الطــيب املوحــد يف الغوطــة الشــرقية، متــزوج ولديــه 3 أطفــال.

الســبت 6/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ األحيــاء الســكنية يف 
بلــدة محوريــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 17 مدنيــاً، بينهــم 6 طفــًا، و6 ســيدة.

حدثَّنــا الطبيــب جمــد دااليت1، الباحــث يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان الــذي كان قريبــاً مــن موقــع القصــف: “كنــت يف 
موقــع القصــف قبــل عشــر دقائــق منــه، وكان اجلــو هــادائً، لكــن فجــأة مسعنــا دويَّ طائــرة قصفــت 4 صواريــخ دفعــة واحــدة، 
ســقَط كل منهــا علــى بُعــد قرابــة 50م عــن اآلخــر” أضــاف جمــد أنَّ اخلــوف عــمَّ املــكان وَشــرَع األهــايل ابللجــوء إىل األقبيــة، 
بينمــا توافــدت فــرق اإلســعاف والدفــاع املــدين إىل املوقــع: “ســقط العديــد مــن الشــهداء، بلــغ عــدد املصابــن قرابــة 50 جرحيــاً 

متَّ نقلهــم إىل مشــاٍف عــدة يف الغوطــة”.

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

https://drive.google.com/file/d/15oRnLzV-eA1J6nEgs_InaEOlc1xORLoL/view
https://drive.google.com/file/d/1vpnqKNgWvZlPH3YY8fDFu-2XZLWnaCjl/view
https://drive.google.com/file/d/1fMUHgPw60i-c2SqZyGKfaJM-_20tc4nN/view
https://drive.google.com/file/d/1le9VgmnymXVTl6KHCc-TUgbm22ZP7AGQ/view
https://drive.google.com/file/d/1IS1xRpOIGnBwrhxJEclaZOASyrE3OdcM/view
https://drive.google.com/file/d/1-n-N2P4SVFWgjb9YTQAawI_LE63hNgWT/view
https://drive.google.com/file/d/1i7MgEOqd5i2iahUZgUZYD9drrvO1wgr-/view
https://drive.google.com/file/d/1t9Sog357-EilMSOLw3Ac5S0MlGB36ro-/view
https://drive.google.com/file/d/1-xkfxhMCxhot1Ubd0dHIQyrkZWw3D0b8/view
https://drive.google.com/file/d/1-xkfxhMCxhot1Ubd0dHIQyrkZWw3D0b8/view
https://drive.google.com/file/d/1Lp4NoHsG3kT0GJgwnFQDR6GtUGNbZ91C/view
https://drive.google.com/file/d/1Lp4NoHsG3kT0GJgwnFQDR6GtUGNbZ91C/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 8

اإلثنــن 8/ كانــون الثــاين/ 2018 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى ســوق شــعيب يف مدينــة 
دومــا؛ مــا أدى إىل مقتــل 12 مدنيــاً دفعــة واحــدة، بينهــم 6 طفــًا و1 ســيدة.

اإلثنــن 8/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ قريــة مديــرا؛ مــا أدى 
إىل مقتــل 5 مدنيــاً، بينهــم 2 طفــًا.

اإلثنــن 8/ كانــون الثــاين/ 2018 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى مدينــة ســقبا؛ مــا تســبب 
يف مقتــل 4 مدنيــاً، بينهــم 1 طفــًا.

الثــااثء 9/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ بلــدة محوريــة؛ مــا أدى 
إىل مقتــل 25 مدنيــاً، بينهــم 13 طفــًا، و8 ســيدة.

الثــااثء 9/ كانــون الثــاين/ 2018 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة علــى ســوق شــعيب يف مدينــة دومــا؛ مــا 
تســبب يف مقتــل 5 مدنيــاً دفعــة واحــدة.

طفلة من ضحااي جمزرة ارتكبتها قوات النظام السوري يف بلدة محورية 6/ 1/ 2018

https://drive.google.com/file/d/16IjsTgKkdShFQqFWRAG_z6SbRIZ8MLRP/view
https://drive.google.com/file/d/16IjsTgKkdShFQqFWRAG_z6SbRIZ8MLRP/view
https://drive.google.com/file/d/148SQm9x3cMTJs-qxqt3uzuXXWwfBQQwW/view
https://drive.google.com/file/d/1KpyOP0X0ux6geQTU7NcNd3WSmVz2wRO4/view
https://drive.google.com/file/d/1fRobjlx0okeky80HeIzqLFRNw7AhoG2X/view
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الثــااثء 9/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مدينــة ســقبا؛ مــا تســبب 
يف مقتــل اإلعامــي حــازم عبــد العزيــز عبــد الواحــد، مــن أبنــاء بلــدة حــران العواميــد يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، 

يبلــغ مــن العمــر 32 عامــاً. 

القوات الروسية:
األحــد 19/ تشــرين الثــاين/ 2017 قرابــة الســاعة 19:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ قريــة 
مديــرا؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــاً )4 أطفــال ووالداهــم(، وإصابــة مــا اليقــل عــن 15 آخريــن جبــراح. ُنشــر إىل أنَّ هــذه احلادثــة 

قــد وردت يف التقريــر الســابق دون أتكيــد لنــوع الطــران وقــد متكنَّــا الحقــاً مــن التَّحقــق مــن كونــه اتبعــاً للقــوات الروســية. 

األربعــاء 3/كانــون الثــاين/ 2018 قرابــة الســاعة 21:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ األحيــاء 
الســكنية وســط مدينــة عربــن؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــاً )4 أطفــال ووالداهــم(.

أخــربان أنــس الطعــان2، املتطــوع يف الدفــاع املــدين أنَّ املراصــد عمَّمــت بــن الســاعة الثامنــة والنصــف والتاســعة ليــاً عــن إقــاع طــران 
حــريب روســي مــن مطــار محيميــم العســكري يف الاذقيــة مث أبلغتنــا القبضــات أنَّ هــذا الطــران نّفــَذ 3 غــارات علــى بلــدة مســرااب مث 
3 أخــرى علــى وســط مدينــة عربــن – كل غــارة بصــاروخ-: “توجَّهنــا إىل املوقــع املســتهدف يف عربــن لنجــد بناَءيــن ُمدمَّريــن 
بشــكل كامــل، مل ينجــم عــن الصــاروخ األول أيَّــة إصــاابت ومل ينفجــر الثالــث يف حــن تســبَّب الثــاين مبجــزرة، مل نســتطع البــدء 
ابلعمــل حــى مغــادرة طــران االســتطالع األجــواء قرابــة الســاعة 11 ليــاًل” ذكــر أنــس أن األهــايل الناجــن أخربوهــم عــن وجــود 
عائلــة تقيــم يف املنــزل املدمــر: “متكنَّــا بدايــة مــن انتشــال 3 ضحــااي )رجــالن وطفــل(، وبعــد مغادرتنــا املوقــع علمنــا أنــه مت العثــور 

علــى الثالثــة الباقــن مــن العائلــة يف موقــع آخــر، يبــدو أنَّ شــدَّة ضغــط االنفجــار قتلتهــم وقذفتهــم بعيــدًا”.

2  تواصلنا معه عرب تطبيق تلغرام 6/ كانون الثاين/ 2018

ضحااي إثَر جمزرة ارتكبتها قوات النظام السوري يف مدينة دوما 9/ 1/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1amkzVTfR3phFvejM2r8tA-Xh9aeINvGC/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1438&token=YOLEG1HijNW5LQXDXNDV09e3CSXC9BNY
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1441&token=v9NTIv6qDVpEp9CzIb4x7RvJSRDBNVs8
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1441&token=v9NTIv6qDVpEp9CzIb4x7RvJSRDBNVs8
https://drive.google.com/file/d/1OZ310siaSHpGamnh4kJJ9doWDOt7Z37S/view
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األربعــاء 3/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ أحيــاء ســكنية يف بلــدة مســرااب؛ 
مــا أدى إىل مقتــل 20 مدنيــاً، بينهــم 11 ســيدة، وعنصــر الدفــاع املــدين “ابســم الفضلــي” وإصابــة حنــو 60 آخريــن جبــراح.

أخــربان مالــك احلــرك 3، عضــو مركــز الغوطــة اإلعامــي، أنــه قرابــة الســاعة التاســعة مــن مســاء األربعــاء 3/ كانــون الثــاين عمَّمــت 
املراصــد عــن إقــاع طــران روســي ابجتــاه اجلنــوب: “عمَّمنــا علــى الغــرف اإلخباريــة ليتســى للمدنيــن أخــذ احليطــة، مث علمنــا 
أنَّ الطَّــران نفَّــذ علــى كل مــن مســرااب وعربــن، علمنــا أن هنــاك جمزرتــن يف كال البلدتــن فتوجهــت مــع صديقــي إىل مســرااب 
الــي تبعــد عــن منــزيل قرابــة 3كــم، حيــث كان عناصــر الدفــاع املــدين ينتشــلون الضحــااي مــن حتــت األنقــاض، قمــت بتوثيــق 
وتصويــر مــن كانــوا حتــت األنقــاض وعــدُت إىل املنــزل” أضــاف مالــك أنَّ الطَّائــرة نفَّــذت 4 غــارات علــى مســرااب بفــارق دقيقــة 
إىل دقيقتــن وإنــه َعلِــَم الحقــاً أنَّ 10 ضحــااي ســقطوا جــراء غــارة و7 آخريــن إثــَر غــارة اثنيــة و3 قضــوا إثــَر غارتــن ُأخَرتــن: 
“الدمــار النَّاجــم عــن هــذه الصواريــخ كان هائــاًل وقــد تســبَّب الصــاروخ األول عقــب اخرتاقــه 3 أســقف حبفــرة عمقهــا مخســة 

أمتــار وقطرهــا قرابــة 20 مــرتًا”.

3  تواصلنا معه عرب تطبيق تلغرام 6/ كانون الثاين/ 2018

ضحااي إثَر هجوم جوي نعتقد أنه روسي/ بلدة مسرااب 3/ 1/ 2018

https://www.google.com.tr/maps/place/Mesraba,+Syria/@33.550664,36.3994802,15.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e5820190c249:0xf196309d93ef235d!2sMesraba,+Syria!3b1!8m2!3d33.5506601!4d36.3958424!3m4!1s0x1518e5820190c249:0xf196309d93ef235d!8m2!3d33.5506601!4d36.3958424
https://drive.google.com/file/d/1SDV7nqZFnkwCHdrgDGenDQev00etfPWO/view
https://drive.google.com/file/d/19JQqTwDZAM_whiPY84D3wgRNtV8Omi0B/view
https://drive.google.com/file/d/19JQqTwDZAM_whiPY84D3wgRNtV8Omi0B/view
https://drive.google.com/file/d/1ZBjduV_BqSXSAqcNArIUIAlRPd85IUMf/view
https://drive.google.com/file/d/1yGOvY4snX52zBKT5T98VZAil2tN_8YDB/view
https://drive.google.com/file/d/1yGOvY4snX52zBKT5T98VZAil2tN_8YDB/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1442&token=gQtwZ41PcU0lp4smCARKwBFaQaBSYCW5
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1442&token=gQtwZ41PcU0lp4smCARKwBFaQaBSYCW5
https://drive.google.com/file/d/1RYHmSx5_zrCY4zJuYwssj9dIWNdHZ2Zh/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 11

ابء: االعتداء على املراكز احليوية املدنية:
قوات النظام السوري:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد:
عصــر الثــااثء 14/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري مســجد حــزة الكبــر وســط 

بلــدة حــزة؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة.

الســبت 18/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً علــى مســجد زعبوبــة يف 
مدينــة عربــن؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املســجد وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة.

اإلثنــن 27/ تشــرين الثــاين/ 2017 قرابــة الســاعة 12:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً 
علــى املســجد القــدمي يف بلــدة مســرااب؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد وأاثثــه ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة كبــرة.

األربعــاء 29/ تشــرين الثــاين/ 2017 قرابــة الســاعة 16:05 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري ابلقذائــف مســجد 
عبــد الــرؤوف شــرق مدينــة دومــا؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة بســيطة.

اخلميس 14/ كانون األول/ 2017 قرابة الساعة 10:30 قصفت مدفعية اتبعة لقوات النظام السوري قذيفة قرب مسجد 
زملكا الكبر يف بلدة زملكا؛ ما تســبب خبســائر بشــرية، إضافة إىل إصابة بناء املســجد أبضرار مادية متوســطة.

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

األحــد 3/ كانــون األول/ 2017 قرابــة الســاعة 11:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً 
قــرب مدرســة ســنابل الفســطاط التابعــة جملموعــة آمــال الربويــة وســط بلــدة محوريــة؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل دمــار جزئــي 

يف بنــاء املدرســة وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن اخلدمــة مؤقتــاً.

3  تواصلنا معه عرب تطبيق تلغرام 6/ كانون الثاين/ 2018

https://www.google.com.tr/maps/place/Hazeh,+Syria/@33.5188854,36.3608573,15z/data=!4m5!3m4!1s0x1518e4380f24a547:0xef6b0119973cba62!8m2!3d33.5211421!4d36.3647057
https://drive.google.com/file/d/1EOQ-eYGySRDlIWnJ-xJOHVM7LBoM6eB8/view
https://drive.google.com/file/d/1QfGySeYTE3KWKbSfofDux9lUiE2ZUrbw/view
https://drive.google.com/file/d/1WPEe0uVYQK6brFpA6NMGjBnlLO6djWLe/view
https://drive.google.com/file/d/1jfFyIc9RvIH-qVii8GefhNGzesbkeYI1/view
https://www.google.com.tr/maps/place/The+old+mosque/@33.5499953,36.3951598,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e5820190c249:0xf196309d93ef235d!2sMesraba,+Syria!3b1!8m2!3d33.5506601!4d36.3958424!3m4!1s0x1518e57ee32fdbad:0x1b0072953135f9e3!8m2!3d33.5499431!4d36.3960542
https://www.google.com.tr/maps/place/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF+%D8%B2%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B1%E2%80%AD/@33.5252438,36.3508671,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e42a52e0be23:0xfcd3c743bd18e4e9!2sZamalka,+Syria!3b1!8m2!3d33.5264878!4d36.3525183!3m4!1s0x1518e42c941b63f5:0x9b054e5d2d4ec848!8m2!3d33.5261735!4d36.3562649
https://www.google.com.tr/maps/place/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF+%D8%B2%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B1%E2%80%AD/@33.5252438,36.3508671,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e42a52e0be23:0xfcd3c743bd18e4e9!2sZamalka,+Syria!3b1!8m2!3d33.5264878!4d36.3525183!3m4!1s0x1518e42c941b63f5:0x9b054e5d2d4ec848!8m2!3d33.5261735!4d36.3562649
https://drive.google.com/file/d/1PyXGP9xv1Y2FoYlWucwnyv5oYRFl6R8P/view
https://drive.google.com/file/d/16mbVvyO8tR2fkxH8o1Nn33pfWG7I7W2T/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Hamoryah,+Syria/@33.5280333,36.3870834,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e5ae805ce1a5:0xaa39d562b3f91cbe!2sHamoryah,+Syria!3b1!8m2!3d33.5282095!4d36.3904282!3m4!1s0x1518e5ae805ce1a5:0xaa39d562b3f91cbe!8m2!3d33.5282095!4d36.3904282
https://drive.google.com/file/d/1mFw2mf3j9DN1bk4KNu4N4G9R1frahxED/view
https://drive.google.com/file/d/1pSBiKWMKUl_nXVvrDECfqxPSPw_f9mQN/view
https://drive.google.com/file/d/1A3q7tyfO-Z6jyDlUxH4gylv-oerjNhgq/view
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اجلمعــة 5/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ روســي )ال يــزال قيــد التحقــق 
لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( ابلصواريــخ اثنويــة عربــن لــإانث يف مدينــة عربــن؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء الثانويــة وإصابــة أاثثهــا 

أبضــرار ماديــة كبــرة.

- رايض األطفال:
اإلثنــن 20/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري صــاروخ أرض - أرض قــرب روضــة 
لألطفــال اتبعــة ملركــز نــور لكســر احلصــار –تتَّخــذ الروضــة مــن هبــو إحــدى املبــاين الســكنية مقــراً هلــا- يف بلــدة كفــر بطنــا؛ مــا 
أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء الروضــة وإصابــة جتهيزاهتــا أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن اخلدمــة، ُنشــر إىل أن جــزءاً مــن مبــى 

الروضــة ُيســتخدم مركــزاً للدَّعــم النفســي.

األحــد 3/ كانــون األول/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة قــرب روضــة إقــرأ جنــوب مدينــة 
ســقبا؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء الروضــة وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة متوســطة وخروجهــا عــن اخلدمــة.

- دور األيتام:
صبــاح الثــااثء 21/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري مبــى دار دوحــة األمــل لأليتــام 

يف حــي املنفــوش يف بلــدة مســرااب؛ مــا أدى إىل إصابــة املبــى وأاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة.

أضرار يف مدرسة سنابل الفسطاط إثر قصف طران النظام السوري/ بلدة محورية 3/ 12/ 2017

https://drive.google.com/file/d/1ibf0uoxzxBhwney1bk7OSIzSOgMiTnZh/view
https://drive.google.com/file/d/1GbnJzSxTTxAIpai_dYVzq0fbHZqZUCJR/view
https://drive.google.com/file/d/1UacxE_XMKgxF_cYKK79eNoewppEzb9_O/view
https://drive.google.com/file/d/1bf0sNWauzIWlsidE8pXYZMlWBMtrYGqa/view
https://drive.google.com/file/d/1dbshfI3XVz22nDnI9Q2-FttzJvcIxX3Y/view
https://drive.google.com/file/d/1yMT6Sks-d_UL7Lnu9y3X4ExC6Y79SQow/view
https://drive.google.com/file/d/1ekA5xpMTTeYCmo8Dawuoj21ZKuoRsGRi/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Kafr+Batna,+Syria/@33.5116684,36.37088,15.5z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e447efc78d97:0x1d310230051c33e7!2sKafr+Batna,+Syria!3b1!8m2!3d33.5142841!4d36.3741834!3m4!1s0x1518e447efc78d97:0x1d310230051c33e7!8m2!3d33.5142841!4d36.3741834
https://drive.google.com/file/d/1ekA5xpMTTeYCmo8Dawuoj21ZKuoRsGRi/view
https://drive.google.com/file/d/1yK7sFeNzVKAmQppouaSUFk5bBUk8MJom/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Saqba,+Syria/@33.5204844,36.3828564,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e450aad0c9b9:0x9799e9fd33b8dfd!2sSaqba,+Syria!3b1!8m2!3d33.5203294!4d36.3850137!3m4!1s0x1518e450aad0c9b9:0x9799e9fd33b8dfd!8m2!3d33.5203294!4d36.3850137
https://drive.google.com/file/d/183V2N_VRFiainfCvNbzPgk0mdwhOuNoZ/view
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املراكز احليوية الطبية:
- املنشآت الطبية )املستشفيات – املستوصفات-  النقاط الطبية – املشايف امليدانية(:

الســبت 18/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري بصــاروخ أرض - أرض مركــز الرمحــة 
الطــيب يف بلــدة حــزة؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املركــز وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة.

الســبت 6/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب مشــفى القــدس 
يف بلــدة محوريــة؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املشــفى أبضــرار ماديــة متوســطة وخروجــه عــن اخلدمــة مؤقتــاً. 

زار الطبيب جمد دااليت4، الباحث يف الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان جممَّع عيادات البلســم ومشــفى القدس عقب القصف: 
“نفَّــذ الطــران احلــريب 4 صواريــخ دفعــة واحــدة ســقط أحدهــا أمــام جممــع البلســم الــذي حيــوي عيــادات طبيَّــة، بينمــا ســقط 
صــاروخ آخــر أمــام مشــفى القــدس الــذي يضــمُّ قســماً للعنايــة املشــددة وقســم حواضــن لألطفــال، جنــَم عــن القصــف أضــرار 
كبــرة يف كال املنشــأتن حيــث هــوت اجلــدران اخلشــبية الــي تفصــل العيــادات عــن بعضهــا وتضــرَّرت املعــدات الطبيَّــة” 
أضــاف جمــد أنَّ القصــف ذاتــه تســبَّب يف جمــزرة يف املنطقــة: “الكــوادر الطبيَّــة واملرضــى مل يصابــوا أبذى، ومتَّ حتويــل املرضــى 

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

الســبت 6/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ جممَّــع عيــادات البلســم 
يف بلــدة محوريــة؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء اجملمــع وجتهيزاتــه أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة.

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

أضرار يف جممَّع عيادات البلسم إثر قصف قوات النظام السوري بلدة محورية 6/ 1/ 2018

https://www.google.com.tr/maps/place/Hazeh,+Syria/@33.5194821,36.3664499,15.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e4380f24a547:0xef6b0119973cba62!2sHazeh,+Syria!3b1!8m2!3d33.5211421!4d36.3647057!3m4!1s0x1518e4380f24a547:0xef6b0119973cba62!8m2!3d33.5211421!4d36.3647057
https://drive.google.com/file/d/1dmtH-rsyA0Jt6VqjkPK47FypYH5nzm99/view
https://drive.google.com/file/d/1u-85bQM2fTDyhxjuJR9tZrde2IWWW73U/view
https://drive.google.com/file/d/1dKEu3r6419MIn-uRjbH3IA_kePoO6xTa/view
https://drive.google.com/file/d/13ru1MzgYOhCRYLvYDbz5bnmXO6dvt4BF/view
https://drive.google.com/file/d/1NpPTKqqlskEEUWaED90Ov6ot5e2gfAnd/view
https://drive.google.com/file/d/1i3YOUBsPYTwpMr4XCMJGchm1r6-i4FSD/view
https://drive.google.com/file/d/18y5XhS_Um05gTY_WyKPE98DphDq5qMsJ/view
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الســبت 6/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ روســي )ال يــزال قيــد التحقــق 
لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( ابلصواريــخ مركــز اإلســعاف الوحيــد يف قريــة مديــرا؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املركــز وإصابــة جتهيزاتــه 

أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة.

اإلثنــن 8/ كانــون الثــاين/ 2018 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة قــرب مشــفى الزهــراء املعــروف مبشــفى 
التوليــد وســط مدينــة ســقبا؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املشــفى أبضــرار ماديــة بســيطة.

املربعات السكانية:
- األسواق:

عصــر الثــااثء 14/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري ســوقاً شــعبياً وســط بلــدة حــزة؛ 
مــا أدى إىل إصابــة عــدد مــن احملــات التجاريــة أبضــرار ماديــة كبــرة.

اخلميــس 23/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ ســوقاً شــعبياً وســط 
مدينــة عربــن؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف عــدد مــن احملــات التجاريــة وإصابــة حمــات أخــرى أبضــرار ماديــة كبــرة.

اإلثنــن 27/ تشــرين الثــاين/ 2017 قرابــة الســاعة 13:00 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفتــن علــى ســوق 
شــعيب يف مدينــة دومــا؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل إصابــة مرافــق الســوق أبضــرار ماديــة متوســطة.

اجلمعــة 22/ كانــون األول/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى ســوق شــعيب يف مدينــة 
دومــا؛ مــا أدى إىل إصابــة عــدد مــن احملــات التجاريــة أبضــرار ماديــة متوســطة.

األحــد 31/ كانــون األول/ 2017 قرابــة الســاعة 14:00 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة علــى ســوق 
شــعيب يف بلــدة كفــر بطنــا؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل إصابــة حملــن جتاريــن ومرافــق الســوق أبضــرار ماديــة بســيطة.

الثــااثء 2/ كانــون الثــاين/ 2018 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف هــاون عــدة علــى ســوق شــعيب يف 
مدينــة دومــا؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل إصابــة عــدد مــن احملــات التجاريــة ومرافــق الســوق أبضــرار ماديــة متوســطة.

https://drive.google.com/file/d/115dTWOWbwtBvHOS7FF7hASfNa6nkLBIj/view
https://drive.google.com/file/d/1IxEzbCLAk6R356CFsFTtuZqkOH4bxEaj/view
https://drive.google.com/file/d/115dTWOWbwtBvHOS7FF7hASfNa6nkLBIj/view
https://www.youtube.com/watch?v=2PRjLy4qlUo
https://drive.google.com/file/d/1BPJlgboB9H1e4ivEaUOFYWxgtgxmh2H4/view
https://drive.google.com/file/d/1z02C4vD0GcNnhSmdxiWUnMjymRCSOHlO/view
https://www.youtube.com/watch?v=v7fmIHnoPRI
https://www.youtube.com/watch?v=WJnhR2JSgE4&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1RRzKPSlCgV-UxyN6ECKO4D4wvhGj7MJi/view
https://www.youtube.com/watch?v=D8BOQEwevEE
https://www.youtube.com/watch?v=Wviglcb2tAU&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1PzUq5fJoAioY0QSJa9pPIBiQhfkSVOfY/view
https://drive.google.com/file/d/1Suun4bu97Ye63txb5CdUxlaSCXu-gFgR/view
https://drive.google.com/file/d/1Vck_cyM7nXL-nTcPeB0EkDUm2WB3q-LC/view
https://drive.google.com/file/d/16LLj5j1h3SOENJHqgyS-GvduoLlPy0U4/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Duma,+Syria/@33.5711741,36.4045333,14z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518ef84a8e817bb:0xaffd77b97246862b!2sDuma,+Syria!3b1!8m2!3d33.5727724!4d36.4093761!3m4!1s0x1518ef84a8e817bb:0xaffd77b97246862b!8m2!3d33.5727724!4d36.4093761
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عصر اإلثنن 8/ كانون الثاين/ 2018 قصفت مدفعية اتبعة لقوات النظام السوري 3 قذائف، يرجح أنَّ مصدرها مدينة املليحة، 
على السوق الرئيس وسط مدينة سقبا؛ ما تسبَّب خبسائر بشرية، إضافة إىل إصابة 4 حمات جتارية أبضرار مادية متوسطة.

أخــربان مســّلم عبــد الباســط 5 وهــو مصــور فوتوغــرايف، أنَّ قرابــة ثاثــة قذائــف مدفعيــة ســقطت يف منطقــة وجــوده: “ســقطت 
أحدهــا علــى ســطح البنــاء الــذي يضــمُّ مشــفى الزهــراء وجنــم عنهــا أضــرار ماديــة بســيطة، مث ســقطت القذيفــة الثانيــة يف 
الســوق الشــعيب املوجــود يف الشــارع العــام قبــل ســاحة احملطــة ابجتــاه ســاحة اجلمعيــة” أضــاف مســلم أنــه لــدى وصولــه إىل 
املــكان كان املســعفون ينتشــلون أبــو صــاحل القوتلــي مــن دكانــه الــذي ســقطت قذيفــة أمامــه: “مل يكــن الدمــار يف املــكان كبــراً 

واقتصــر علــى واجهــة احملــالت”.

اإلثنــن 8/ كانــون الثــاين/ 2018 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة علــى ســوق اهلــال مشــال غــرب مدينــة 
ســقبا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل إصابــة عــدد مــن احملــات التجاريــة أبضــرار ماديــة كبــرة.

اإلثنــن 8/ كانــون الثــاين/ 2018 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى الســوق الشــعيب يف مدينــة 
دومــا؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل إصابــة عــدد مــن احملــات التجاريــة ومرافــق الســوق أبضــرار ماديــة كبــرة.

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

أضرار إثر قصف قوات النظام السوري سوقاً شعبياً يف مدينة دوما 2/ 1/ 2018

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1444&token=TGwDAmllwNI8wUf9ucjCI4wureGyFG9p
https://drive.google.com/file/d/14rz5cmd0zNuw61IFgdrVq62qppiOJDbZ/view
https://drive.google.com/file/d/1hB4TZJQEhGDcPyJNW8KhY4A_FASbndtU/view
https://drive.google.com/file/d/1EhAgM4T4z-npVhzZf_SqvzLMFyHMP9RG/view
https://drive.google.com/file/d/1tXb0rNX2o0rjUEZGXXPOfEQK5U1GCHXJ/view
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الثــااثء 9/ كانــون الثــاين/ 2018 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة علــى الســوق الشــعيب يف مدينــة دومــا؛ 
مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل إصابــة عــدد مــن احملــات التجاريــة أبضــرار ماديــة متوســطة.

البى التحتية:
- مراكز الدفاع املدين )منشآت – آليات(:

األربعــاء 15/ تشــرين الثــاين/ 2017 قرابــة الســاعة 16:30 أطلقــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً 
حُممــًا بذخائــر عنقوديــة وســط مدينــة ســقبا؛ انفجــرت بعــض الذخائــر قــرب ســيارة إســعاف اتبعــة للدفــاع املــدين دون تســجيل 

أيــة أضــرار ماديــة يف الســيارة.

األحــد 19/ تشــرين الثــاين/ 2017 قامــت قــوات النظــام الســوري إبطــاق الرصــاص مــن رشاشــاهتا علــى ســيارة إســعاف -اتبعــة 
للمركــز 200 التابــع للدفــاع املــدين- يف مدينــة دومــا، أثنــاء عمــل طاقمهــا علــى نقــل حالــة إســعافية إىل إحــدى النقــاط الطبيــة؛ 

مــا أدى إىل إصابــة الســيارة أبضــرار ماديــة متوســطة. 

اإلثنــن 27/ تشــرين الثــاين/ 2017 قرابــة الســاعة 12:00 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفتــن قــرب ســيارة 
إســعاف اتبعــة للدفــاع املــدين وســط مدينــة دومــا، دون تســجيل أيــة أضــرار ماديــة يف الســيارة.

ظهر الســبت 2/ كانون األول/ 2017 قصف طران اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام الســوري صاروخاً قرب ســيارة إســعاف 
-اتبعــة للمركــز 90 التابــع للدفــاع املــدين- يف مدينــة حرســتا، أثنــاء عمــل كادرهــا علــى تفقــد موقــع قصــف ســابق مــن قبــل الطــران 
ذاتــه، ســقط الصــاروخ علــى بعــد قرابــة 25م مــن الســيارة؛ مــا تســبب بفقــدان ســائق الســيارة الســيطرة عليهــا واصطدامــه بســيارة 

إســعاف اتبعــة للهــال األمحــر الســوري؛ مــا أدى إىل إصابــة هيــكل الســيارتن أبضــرار ماديــة متفاوتــة. 

الثــااثء 2/ كانــون الثــاين/ 2018 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة قــرب ســيارة إســعاف اتبعــة للدفــاع املــدين 
يف مدينــة دومــا، أثنــاء عمــل كادرهــا علــى إســعاف جرحــى قصــف ســابق؛ مــا أدى إىل إصابــة الســيارة أبضــرار ماديــة بســيطة.

https://drive.google.com/file/d/1AktQHlcfOOTJyjteXQEpKgZnbvjlBKnt/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1445&token=TGV7tZnoZGoQ73TvcCzIqJm7Vbygmpv5
https://drive.google.com/file/d/17jFGaOhspg9KmwVjoo368gwTC8Y4nxQ3/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1309&token=WSV91qiL7MgFOjQU008KAyfy3jjZqMIc
https://drive.google.com/file/d/1jMwkhb1F33T0eBlJDx-Q8vuRYyLPpnHM/view
https://drive.google.com/file/d/1lXRj7BK-No8a5MyMcDDZZVlvhFB04fxw/view
https://drive.google.com/file/d/1Muno1gg8ZvW_RNCp3kx4Xgo_trzsxhmu/view
https://www.youtube.com/watch?v=ahBYoYpzPEM&feature=youtu.be
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1375&token=IznfzffLgv0XaVhoqZ0B5v7BscXkwOs4
https://drive.google.com/file/d/1yjZVSHtFrInMLTJuKTtfDk6yXPj2VpPh/view
https://drive.google.com/file/d/1ZQNPq9bilev_BP-kSZrwY0mPfhQy-vti/view
https://drive.google.com/file/d/1zP-d2RQ9FGYgMXFSRVq5pX-lG9FCgOa-/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1443&token=EvNkuH9m8FydPZj5mnKiRYInv0z48mRD
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اتء: اهلجمات غر املشروعة:
الذخائر العنقودية: 

الســبت 2 /كانــون األول/ 2017 قرابــة الســاعة 00:35 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري واملتمركــزة يف 
منطقــة ضاحيــة األســد شــرق مدينــة دمشــق صاروخــن حُممَّلــن بذخائــر عنقوديــة ســقطا وســط مدينــة ســقبا.

اســتطاع عــاء الديــن الدمشــقي6 وهــو مصــور يعمــل لــدى منظمــة الدفــاع املــدين يف ريــف دمشــق أن يرصــد انفجــار أحــد 
الصواريــخ: “كان ذلــك قرابــة الســاعة 00:32 شــاهدت ضــوءاً أمحــر أضــاء الســماء مث مسعــت صــواتً خفيفــاً تــاله صــوت 
انفجــار قــوي، وبعدهــا بــدأت أمســع انفجــارات متتاليــة كان ذلــك صــوت القنابــل العنقوديــة رصــدت قرابــة مخســة عشــر 
انفجــاراً صغــراً مل تبــق هنــاك خملفــات يبــدو أن مجيــع القنابــل قــد انفجــرت” زودان عــاء بصــورة آلاثر انفجــار الذخائــر 

العنقوديــة علــى األرض.

الغازات السامة:
اخلميــس 16/ تشــرين الثــاين/ 2017 اســتخدمت قــوات النظــام الســوري قذائــف أرضيــة حُمملــة بغــازات ســامة اســتهدفت فيهــا 
جبهــة إدارة املركبــات جنــوب شــرق مدينــة حرســتا؛ مــا أدى إىل إصابــة 7 أشــخاص )4 إعاميــن، و3 مــن مقاتلــي املعارضــة 
املســلحة( أبعــراض اختنــاق وامحــرار يف العينــن، مل نســتطع التَّحقــق مــن نــوع الســاح املســتخدم بدقــة؛ نظــراً لكثافــة القصــف 

الــذي تعرَّضــت لــه املنطقــة يــوم اهلجــوم.
أخــربان عبــد املنعــم عيســى7 وهــو أحــد اإلعاميــن الذيــن تعرَّضــوا لإصابــة عــن األعــراض الــي عــاىن منهــا: “قرابــة الســاعة الســابعة 
والنصف اســتهدفت قوات النظام الســوري مكاننا بقذيفي هاون مث انتشــرت رائحة كريهة شــعرت إثَرها بضيق يف التَّنفس، 
اعتقــدت بدايــة أهنــا رائحــة حــرق إطــارات وهــو مــا يقــوم بــه عــادة مقاتلــو املعارضــة، لكــن أحــد املقاتلــن أخــرين أنــه مت 
اســتهدافنا بقذائــف كلــور وطلــب مــين الرتاجــع ووضــع قماشــاً مبلــالً ابملــاء علــى وجهــي” قــال عبــد املنعــم إنــه يرجــح أنَّ القصــف 
ابلغــازات الســامة مت عــرب قذائــف اهلــاون ذلــك أن الرائحــة انتشــرت بُعيــد ســقوط القذائــف مباشــرة ولكنــه مل يســتطع اجلــزم بذلــك.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

1. خرقت قوات احللف الســوري الروســي بشــكل ال يقبل التَّشــكيك قراري جملس األمن رقم 2139 و2254 القاضَين بوقف 
اهلجمــات العشــوائية، وأيضــاً انتهكــت عــرب جريــة القتــل العمــد املــادة الثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي؛ مــا ُيشــكل جرائــم حــرب.

7 تواصلنا معه عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 28/ تشرين الثاين/ 2017
6 تواصلنا معه عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 9/ كانون الثاين/ 2018

https://www.youtube.com/watch?v=dV2rnwUU8xQ&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1cmz5vNArI0zxYuwfF6upEr_hubti0s3R/view?pli=1
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2. نؤكــد علــى أنَّ القصــف الــوارد يف التقريــر قــد اســتهدف أفــراداً مدنيــن ُعــزَّل، وابلتــايل فــإنَّ القــوات الروســية والســورية انتهكــت 
أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلــق يف احليــاة. إضافــة إىل أهنــا ارتكبــت يف ظــلِّ نــزاع مســلح غــر دويل 

فهــي ترقــى إىل جريــة حــرب، وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة.
3. إنَّ اهلجمات الواردة يف التقرير، الي قام هبا النظامان الروســي والســوري تُعَترب مبثابة انتهاك للقانون اإلنســاين الدويل العريف، 

ذلك أنَّ القذائف قد أُطلقت على مناطق مأهولة ابلسُّكان ومل توجَّه إىل هدف عسكري حُمدَّد.
4. إنَّ عمليــات القصــف، قــد تســبَّبت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف 
إحلــاق الضــرَّر الكبــر ابألعيــان املدنيَّــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أبنَّ الضَّــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن 

ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.
5. خرقــت قــوات النظــام الســوري عــرب اســتخدامها األســلحة الكيميائيــة قــرارات جملــس األمــن ذات الصلــة 2118 و2209 
و2235، كمــا خرقــت اتفاقيــة حظــر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة الــي صادقــت عليهــا احلكومــة الســورية يف أيلــول 2013.

 
التوصيات:

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

• تعويــض املراكــز واملنشــآت املتضــررة كافــة، 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.
• على النظام الروســي ابعتباره طرف ضامن يف حماداثت أســتانة التوقف عن إفشــال اتفاقيات خفض التَّصعيد، والضغط على 

النظام السوري لوقف اهلجمات العشوائية كافة، والسماح بدخول املساعدات اإلنسانية غر املشروط إىل الغوطة الشرقية.
 

إىل جملس األمن:
• يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القــرار رقــم 2254، الــذي نــصَّ بشــكل واضــح علــى “توقــف 
فــوراً أي هجمــات موجهــة ضــد املدنيــن واألهــداف املدنيــة يف حــد ذاهتــا، مبــا يف ذلــك اهلجمــات ضــد املرافــق الطبيــة 
والعاملن يف اجملال الطيب، وأي اســتخدام عشــوائي لألســلحة، مبا يف ذلك من خالل القصف املدفعي والقصف اجلوي”.
• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــن، مبــن فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت 

تورطــه يف ارتــكاب جرائــم حــرب.

6 تواصلنا معه عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 4/ كانون األول/ 2017
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• إحال األمن والسام وتطبيق مبدأ مسؤولية محاية املدنين، حلفظ أرواح السورين وتراثهم وفنوهنم من الدمار والنهب والتخريب. 
• توســيع العقــوابت لتشــمل النظــام الســوري والروســي واإليــراين املتورطــن بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد 

اإلنســانية ضــد الشــعب الســوري.

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
علــى املفوضــة الســامية أن تُقــدِّم تقريــراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــره مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن احلــوادث الــواردة يف هــذا 

التقريــر، ابعتبارهــا نـُفِّــذت مــن قبــل قــوات نعتقــد أهنــا روســية ابلتَّنســيق مــع القــوات احلكوميــة.

إىل املبعوث األممي إىل سوراي:
• عدم اقتصار اإلحاطة أمام جملس األمن على انتهاكات جبهة النصرة وتنظيم داعش.

• إدانة مرتكيب اجلرائم واجملازر واملتسببن األساسين يف تدمر اتفاقيات خفض التَّصعيد.

إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظلِّ انقســام جملس األمن وشــَلله الكامل، يتوجب التَّحرك على املســتوى الوطين واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشــعب 
مــة علــى الصَّعيــد  الســوري، ويتجلــى 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 املتورطــن.
• 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 عــرب 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، ومــازال جملــس األمــن يُعرقــل محايــة املدنيــن يف ســوراي. 
• جتديد الضَّغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

• السَّــعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة واحملاســبة يف ســوراي عــرب اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس حقــوق اإلنســان، واســتخدام 
مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة.

شكر وعزاء
خالص الشكر والعزاء جلميع األهايل والنُّشطاء احمللين الذين أغنت مسامهاهتم هذا التَّقرير بشكل فعال.
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