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اإلثنني 27 تشرين الثاين 2017

القصف الرببري واحلصار على الغوطة 
الشرقية يُلغي عملياً جولة جنيف القادمة

مقتل 146 مدنياً بينهم 37 طفاًل يف أقلَّ 
من أسبوعني
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احملتوى: 
أواًل: مقدمة وسياق اترخيي.

اثنياً: امللخص التنفيذي.
اثلثاً: التفاصيل.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: مقدمة وسياق اترخيي:
بدأ النظام السوري منذ تشرين األول/ 2012 حصاراً جزئياً على منطقة الغوطة الشرقية يف ريف دمشق، ما لبَث يف 

19/ تشــرين األول/ 2013 أن توسَّــع وأصبح حصاراً مطبقاً بشــكل شــبه كامل. تبلغ مســاحة املنطقة اخلاضعة للحصار حالياً 
قرابــة 103كــم2 يقطنهــا قرابــة 350 ألــف شــخصاً. أفضــى هــذا احلصــار يف ظــلِّ ُشــحِّ القوافــل اإلنســانية الــي وصلــت إىل هــذه 
املنطقة إىل تردِّي األحوال املعيشية للسكان وتفشي األمراض وقد أصدران عدة تقارير عن حصار الغوطة وتداعياته على الّناحية 

االجتماعية واإلنســانية، كان آخرها تقرير بعنوان “حصار غوطة دمشــق الشــرقية شــكل من أشــكال العقوابت اجلماعية”.

يــوم الســبت 22/ متــوز/ 2017 متَّ إبــرام اتفاقيــة خلفــض التَّصعيــد يف الغوطــة الشــرقية بــني فصيــل جيــش اإلســالم أحــد فصائــل 
املعارضــة املســلحة والقــوات الروســية برعايــة مصريَّــة ونــصَّ االتفــاق علــى إدخــال قوافــل إغاثيــة وبــدء عمليــات إخــالء اجلرحــى، ويــوم 
األربعاء 16/ آب/ 2017 مّت توقيع اتفاق مماثل مع فصيل فيلق الرمحن ينصُّ على انضمام األخري إىل منطقة خفض التَّصعيد 
يف الغوطــة الشــرقية، علــى أن يدخــل االتفــاق حيِّــَز التَّنفيــذ عنــد الســاعة 21:00 مــن يــوم اجلمعــة 18/ آب/ 2017. وعلــى 
الرغم من دخول اتفاق خفض التَّصعيد حيِّز التَّنفيذ فإنَّ قوات احللف الســوري الروســي اســتمرَّت يف اســتهداف املدنيني ومراكز 
حيويــة مدنيــة، ومل تتوقــف عمليــات القتــل والتدمــري ابلتــوازي مــع سياســة التجويــع وقــد وثَّقنــا 14 جمــزرة، و53 حادثــة اعتــداء علــى 

مراكــز حيويــة مدنيَّــة، بينهــا 7 منشــآت طبيَّــة منــذ 22/ متــوز/ 2017 حــى حلظــة إعــداد هــذا التقريــر.

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/2017/10/24/9036/
http://alrahmancorps.com/2525-2/
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يقــول الطبيــب جمــد دااليت، الباحــث يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف الغوطــة الشــرقية: “إهنــا املــرة األوىل منــذ ســبع 
ــة منهــا، ميضــي  ــواع األســلحة حــى العنقودي ســنوات الــي تشــهد فيهــا الغوطــة الشــرقية قصفــاً مكثفــاً ومســتمراً بشــى أن
األهــايل أايمهــم يف األقبيــة واملغــارات، املشــايف تكتــظُّ ابإلصــاابت، خســران قرابــة 100 ضحيــة معظمهــم أطفــال ونســاء، 
مئــات اجلرحــى، مئــات البيــوت املدمــرة، آالف املـــتأذين نفســياً مــع صمــت مطبــق مــن اجملتمــع الــدويل وصمــود أســطوري 

ألهــايل الغوطــة”.
ر دموايً اتفاقيات أســتانة يف إدلب”، عن محلة مشــاهبة  ثنا يف تقرير ســابق بعنوان “قوات احللف الســوري الروســي ُتدمِّ وقد حتدَّ
لقــوات احللــف الســوري الروســي علــى حمافظــة إدلــب، الــي تُعتــر أيضــاً إحــدى مناطــق خفــض التَّصعيــد، وهــذا ُيشــري بشــكل 
واضح إىل رغبة احللف الســوري اإليراين الروســي إبفشــال أي اتفاق خلفض التَّصعيد، والعمل بشــكل حثيث على تركيع اجملتمع 

الســوري؛ هبــدف االستســالم مث التَّســليم بشــرعية النظــام الســوري، متهيــداً لبســِط نفــوذه الكامــل علــى ســوراي.  

منهجية:
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 حــى اآلن، فعندمــا تــردان أو ُنشــاهد 
عــر شــبكة اإلنرتنــت ووســائل اإلعــالم أخبــاراً عــن انتهــاك نقــوم مبتابعــة اخلــر وحماولــة التَّحقــق ومجــع أدلــة وبيــاانت، ويف بعــض 
األحيــان متكَّــن الباحــث مــن زايرة موقــع احلــدث أبســرع 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 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 اإلنرتنــت، ووســائط اإلعــالم، واثلثــاً عــر احلديــث مــع كــوادر طبيــة قامــت 

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

حيتــوي هــذا التقريــر علــى 4 شــهادات عــر حديــث مباشــر مــع الشــهود، وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، وقــد شــرحنا 
للشــهود اهلــدف مــن املقابــالت، 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. 

http://sn4hr.org/arabic/?p=8776
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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كمــا أثبتــت التحقيقــات الــواردة يف هــذا التقريــر أنَّ املناطــق املســتهدفة كانــت عبــارة عــن مناطــق مدنيــة وال يوجــد فيهــا أيــة مراكــز 
عســكرية أو خمــازن أســلحة اتبعــة لفصائــل املعارضــة املســلحة أو التنظيمــات اإلســالمية املتشــددة أثنــاء اهلجمــات أو حــى قبلهــا، 
كما أنه مل يتم توجيه أي حتذير من قبل القوات الســورية/ الروســية للمدنيني قُبيل اهلجمات كما يشــرتط القانون الدويل اإلنســاين.

حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــورة والصــور الــي ُنشــرت عــر اإلنرتنــت، أو الــي أرســلها لنــا نشــطاء حمليــون 
عــر الريــد اإللكــرتوين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي، كمــا أظهــرت مقاطــع مصــورة بثَّهــا انشــطون 

موقــع اهلجمــات وجثــَث الضحــااي واملصابــني وحجــم الدمــار الكبــري 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.

اثنياً: امللخص التنفيذي:
يُغطــي التقريــر املــدة املمتــدة منــذ 14/ تشــرين الثــاين/ 2017 حــى 27/ تشــرين الثــاين/ 2017 ويســتعرض أبــرز اهلجمــات 

الــي نفَّذهتــا قــوات احللــف الســوري الروســي علــى الغوطــة الشــرقية اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة.
 ألــف: اجملــازر وغريهــا مــن أعمــال القتــل: ســجلنا مقتــل 146 مدنيــاً، بينهــم 37 طفــاًل و13 ســيدة، و4 مــن رجــال الدفــاع 

املــدين و2 مــن الكــوادر الطبيــة، كمــا ســجلنا 6 جمــازر علــى يــد قــوات احللــف الســوري الروســي.
ابء: االعتــداء علــى املراكــز احليويــة املدنيــة: وثَّقنــا مــا اليقــل عــن 12 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيَّــة. توزعــت علــى 

النحــو التــايل: 3 مســجداً، 1 مشــفى، 2 مدرســة، 3 ســوقاً شــعبياً، 3 ســيارة إســعاف اتبعــة ملركــز الدفــاع املــدين
اتء: اهلجمات غري املشروعة: سجلنا 3 هجمة بذخائر عنقودية و1 هجمة بغازات سامة على يد قوات النظام السوري.

اثء: احلصــار: ســجلنا مــن بــني الضحــااي 3 مدنيــاً، بينهــم 1 طفــاًل و1 ســيدة، قضــوا بســبب احلصــار املفــروض مــن قبــل قــوات 
النظــام الســوري علــى املنطقــة يف املــدة الــي يُغطيهــا التقريــر.



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 4

اثلثاً: التفاصيل:
ألف: اجملازر وغريها من أعمال القتل:  

اخلميــس 16/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى بلــدة بيــت ســوى؛ مــا 
أدى إىل مقتــل 3 أطفــال.

اجلمعــة 17/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى مدينــة دومــا، 
أثنــاء إســعاف فــرق الدفــاع املــدين جرحــى قصــف ســابق؛ مــا أدى إىل مقتــل 3 مــن عناصــر الدفــاع املــدين، )حممــد غالــب حيمــور، 

حممــد حممــود عــالاي، أمحــد إبراهيــم كعكــة(، مجيعهــم مــن أبنــاء مدينــة دومــا.

اجلمعــة 17/ تشــرين الثــاين/ 2017 قرابــة الســاعة 12:00 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى 
مدينــة دومــا؛ مــا أدى إىل مقتــل 10 مدنيــاً، بينهــم 6 طفــاًل.

أمحد كعكةحممد عالايحممد حيمور

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1260&token=VEzkMOvb3OFGxGKJb6pZ9vo5hN8TCLKo
https://drive.google.com/file/d/1nvIp08ORWDrXdMwX8KEKJV3FNF9DYtmX/view
https://drive.google.com/file/d/1xvuGqA_krTZ6fAhlVt-wuEgTMHxz51o6/view
https://drive.google.com/file/d/1sA7qLfp2V5Ih6A-wq8e0opMnBKGORt4C/view
https://drive.google.com/file/d/1sA7qLfp2V5Ih6A-wq8e0opMnBKGORt4C/view
https://drive.google.com/file/d/1GQ8KjKXqGr4zvtgs2TpDdno20vtmNktV/view
https://drive.google.com/file/d/1WwIfnKQVYy2Z7eRgIHG5yIeI9eWa_FPO/view
https://drive.google.com/file/d/1w74zJ5IcopynmAQXNpBHq63lF5roGJrt/view
https://drive.google.com/file/d/1qXXkeK3vDCNf6qVvFyrhsZ-zHZgMasay/view
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الســبت 18/ تشــرين الثاين/ 2017 قرابة الســاعة 03:30 قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام الســوري ابلصواريخ 
قريــة مديــرا؛ مــا أدى إىل مقتــل 7 مدنيــاً دفعــة واحــدة، بينهــم 3 ســيدة، وإصابــة حنــو 12 آخريــن جبــراح.

األحــد 19 /تشــرين الثــاين/ 2017 قرابــة الســاعة 19:00 قصــف طــريان احللــف الســوري - الروســي اثبــت اجلنــاح )ال يــزال 
قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( ابلصواريــخ قريــة مديــرا؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــاً، )4 أطفــال ووالداهــم(، وإصابــة مــا 

اليقــل عــن 15 آخريــن جبــراح.
أعلمنــا اإلعالمــي عمــران أبــو ســلوم1 الــذي كان يف القريــة وقــت اهلجــوم أنَّ القطــاع األوســط مــن الغوطــة الشــرقية تعــرَّض يف 
هــذا اليــوم لقصــف عنيــف جبميــع أنــواع األســلحة الثقيلــة: “نفــذَّت إحــدى الطائــرات صاروخــاً مــن ارتفــاع عــاٍل، كان صــوت 
ارتطامــه مــدوايً، هرعــت مــع صديقــي إىل املــكان رغــم خطــورة الوضــع، حيــث وجــدت عناصــر الدفــاع املــدين ينتشــلون 
الضحــااي واجلرحــى مــن حتــت أنقــاض منــزل مؤلــف مــن طابقــني وقبــو كان ُيســتخدم ملجــًأ، وقــد تدمَّــر بشــكل كامــل” 
أضــاف عمــران أن عمليــات اإلنقــاذ اســتمرَّت قرابــة ســاعة ونصــف وقــد توقفــت بعــد ذلــك؛ نظــراً لصعوبــة الرؤيــة ليــاًل، واســتمرار 
ــٌد مــن هنــا... وقــدٌم مــن  حتليــق الطــريان احلــريب: “أجســاد العائلــة الــي كانــت تقطــن املنــزل حتوَّلــت إىل أشــاء مّت مجعهــا ي

هنــاك، مل أمتكــن مــن نشــر صورهــا لشــدة قســوهتا”.

إسعاف أحد املصابني جراء قصف قوات النظام السوري مدينة دوما/ ريف دمشق يف 17/ 11/ 2017

1  تواصلنا معه عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 22/ تشرين الثاين/ 2017

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1261&token=FyMulRCaYpQsSSUJH8fa8oEbix5aDRi9
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1263&token=tT9zfOx8qdEy1nOneBBwFn9RqNRJbsKu
https://drive.google.com/file/d/1duNTosohjZJJujpaRtV_ohGtICha7z15/view
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األحــد 19/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى بلــدة مســرااب؛ مــا أدى 
إىل مقتــل 4 مدنيــاً، بينهــم طفــل.

اإلثنــني 20/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري بلــدة كفــر بطنــا؛ مــا أدى إىل مقتــل 
5 مدنيــاً، )4 أطفــال ووالدهتــم(. 

األربعــاء 22/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري ابلقذائــف بلــدة عــني ترمــا؛ مــا أدى إىل 
مقتــل الطفلــة بــراءة فيصــل ســالم وشــقيقها الطفــل مصطفــى.

اخلميــس 23/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مدينــة عربــني؛ مــا 
تســبب يف مقتــل 3 مدنيــاً، بينهــم طفلتــان.

األحــد 26/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ بلــدة مســرااب؛ مــا أدى 
إىل مقتــل 16 مدنيــاً -مــا متكنــا مــن توثيقــه حــى حلظــة إعــداد التقريــر-، بينهــم 3 أطفــال وســيدة.

ضحااي إثر جمزرة ارتكبتها قوات النظام السوري/ مسرااب/ ريف دمشق 26/ 11/ 2017

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1262&token=HueUQGuG3DtHdBdZmLJ3eL0IAEIBH1pf
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1264&token=QCGvH4zXQfdoPZNuBinKJtGrIyTqCiEi
https://drive.google.com/file/d/1Hr7N8HCI2M6kqU8b4LEtUny3LzIkpYzu/view
https://drive.google.com/file/d/1Rvpk3wOZmtVuu7NV6tC3-3bmfxmImyrK/view
https://drive.google.com/file/d/1Rvpk3wOZmtVuu7NV6tC3-3bmfxmImyrK/view
https://drive.google.com/file/d/1iXk7Ipjs7n7AOvaV2ZgznKVxi85WLDcf/view
https://drive.google.com/file/d/1iXk7Ipjs7n7AOvaV2ZgznKVxi85WLDcf/view
https://drive.google.com/file/d/1X_0shnu2iKzFdMV7e-eBjRuU_Ddz2s3U/view
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ابء: االعتداء على املراكز احليوية املدنية:
الثــالاثء 14/ تشــرين الثــاين/ 2017 قرابــة الســاعة 16:30 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري ابلقذائــف مســجد 

اخلــوالين يف بلــدة محوريــة؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد، وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرية.

األربعــاء 15/ تشــرين الثــاين/ 2017 قرابــة الســاعة 05:30 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري ابلقذائــف املســجد 
القــدمي يف بلــدة محوريــة؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد.

 
اجلمعــة 17/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مدرســة املســتقبل يف 

مدينــة عربــني؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املدرســة، وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة كبــرية، وخروجهــا عــن اخلدمــة. 

دمار إثر قصف قوات النظام السوري مسجد اخلوالين محورية/ ريف دمشق 14/ 11/ 2017

https://drive.google.com/file/d/1UCud01VPBzIZ9j0flgGkLk9Bs4PWijC4/view
https://drive.google.com/file/d/1hXqsO6li9ZUpwvMk4OkRstfhcFD16f0p/view
https://drive.google.com/file/d/1UCud01VPBzIZ9j0flgGkLk9Bs4PWijC4/view
https://drive.google.com/file/d/1_Cb_b1XhVl0l95zMVEBrbpjA8kM_2Qw7/view
https://drive.google.com/file/d/1_ZRNW0S7K_C3adMsRj4zuUEiLlE1B651/view
https://drive.google.com/file/d/1U3P7ETetT4bbDDgIknLNxYS9eKbvlfap/view
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األحــد 19/ تشــرين الثــاين/ 2017 قرابــة الســاعة 17:00 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قــرب ســيارة 
إســعاف اتبعــة للدفــاع املــدين يف بلــدة محوريــة؛ مــا أدى إىل مقتــل أحــد كــوادر الدفــاع املــدين، إضافــة إىل إصابــة الســيارة أبضــرار 

ماديــة متوســطة، وخروجهــا عــن اخلدمــة مؤقتــاً.

اإلثنــني 20/ تشــرين الثــاين/ 2017 قرابــة الســاعة 15:00 أطلقــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري مــا اليقــل 
عــن 9 صواريــخ أرض - أرض مســتهدفة وســط بلــدة كفــر بطنــا، ســقط معظمهــا قــرب مشــفى الكهــف، وهــو املشــفى الوحيــد 
يف البلــدة؛ مــا أدى إىل مقتــل عائلــة كاملــة مؤلفــة مــن 5 أشــخاص، األم وأطفاهلــا األربعــة، وإصابــة أكثــر مــن 5 مدنيــاً، بينهــم 1 

مــن الكــوادر الطبيــة، إضافــة إىل دمــار جزئــي وأضــرار ماديــة كبــرية يف بنــاء املشــفى أّدت إىل خروجــه عــن اخلدمــة. 

دمار إثر قصف قوات النظام السوري مدرسة املستقبل، عربني/ ريف دمشق 17/ 11/ 2017

https://drive.google.com/file/d/1DTdJibsu_Ytv6vx9EeqS8Ma0l87INdVD/view
https://drive.google.com/file/d/1DTdJibsu_Ytv6vx9EeqS8Ma0l87INdVD/view
https://drive.google.com/file/d/1pFKt6OeK5Tzd97O3JeQN-kdPJo6kpG2h/view
https://drive.google.com/file/d/1bUmLRV5yZMaafuEaBdgtx5Eo36Dx9Tmt/view
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ــد للشــبكة الســورية حلقــوق  عامــر الغوطــاين2، أحــد املســعفني يف املشــفى، كان موجــوداً يف املشــفى حــني تعــرَّض للقصــف، أكَّ
اإلنســان أّن 11 صاروخــاً مــن طــراز فيــل اســتهدف هبــا النظــام الســوري املشــفى وحميطــه قرابــة الســاعة الثالثــة عصــراً: “ســقط 
الصــاروخ األول قــرب املشــفى، مل ُيســفر عــن إصــاابت، وبعــد مخــس دقائــق تقريبــاً، ســقطت قرابــة 9 صواريــخ، عــدد منهــا 
علــى املشــفى مباشــرًة والبقيــة علــى حــرم املشــفى واملنــازل القريبــة، وأصيــب أحــد الكــوادر الطبيــة” أضــاف عامــر أن الدمــار 
الــذي أصــاب بــواابت املشــفى أدى إىل احتجــاز املرضــى والكــوادر الطبيــة داخلــه ومنــع وصــول اجلرحــى إىل املشــفى: “جنــم عــن 
القصــف استشــهاد عائلــة مؤلفــة مــن أم وأبنائهــا األربعــة يُقيمــون قــرب املشــفى، كمــا تدمَّــر ســطح املبــى وبعــض أقســامه 

وتعطَّلــت بعــض جتهيزاتــه، املشــفى مــازال خــارج اخلدمــة حــى اليــوم”. 

الســبت 25/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة قــرب ســيارة إخــالء اتبعــة للمركــز 
103 التابــع للدفــاع املــدين يف بلــدة عــني ترمــا؛ مــا أدى إىل إصابــة الســيارة أبضــرار ماديــة متوســطة.

اتء: اهلجمات غري املشروعة:
الذخائر العنقودية: 

األربعــاء 15/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري صاروخــني حُمملــني بذخائــر عنقوديــة 
مــن منــطO-10  اســتهدفا األحيــاء الســكنية وســط مدينــة ســقبا؛ مــا أدى إىل إصابــة مــا اليقــل عــن شــخصني جبــروح. 

 أخــران مؤيــد احلــايف3، وهــو انشــط إعالمــي ويعمــل مصــوراً يف مركــز الغوطــة اإلعالمــي إنـّـه مســع صــوت انفجــار ضخــم تبعــه سلســلة 
مــن االنفجــارات األصغــر حجمــاً قرابــة الســاعة 07:00، وقــال إنــه أحصــى 6 صواريــخ مــن الطــراز ذاتــه اســتهدفت وســط املدينــة: 
“كانت خملفات القصف تنفجر مبجرد مامستها األرض وصوت الناس يرتفع معها، كان الصوت خميفاً حقاً، مل ُتستهدف 
مدينتنــا ابلعنقــودي بكثافــة مــن قبــل، لكــن يف ذلــك اليــوم كنــا علــى موعــد مــع الصواريــخ العنقوديــة كل نصــف ســاعة تقريبــاً”.

  2 تواصلنا معه عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 22/ تشرين الثاين/ 2017

 3 تواصلنا معه عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 17/ تشرين الثاين/ 2017

https://drive.google.com/file/d/1PCDajFZwxQBmwFpvQrJJlkjXVh5qNlgd/edit
https://drive.google.com/file/d/1ykgOHAurkkO0actyft4Rr8LopteNZrLg/view
https://drive.google.com/file/d/1rG3JeoXZHbIuqMnjD2ql903tzT1ybzRK/view
https://drive.google.com/file/d/1CcpnQG_JFEoSm7Z4n_QNDRTbsbxMebfZ/view
https://drive.google.com/file/d/1yitSiaQ1Chdl-ZhAWYWBaP6SDCVgrIIq/view
https://drive.google.com/file/d/1rKeh7UQUo2PsybohEndfZ4TKLV7Vg2Kr/view
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األربعــاء 15/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري تتمركــز يف منطقــة ضاحيــة األســد 
مشــال مدينــة كفــر بطنــا صاروخــني حُممَّلــني بذخائــر عنقوديــة مــن منــط O-10 ُمســتهدفة األحيــاء الشــمالية الشــرقية ملدينــة كفــر 

بطنــا؛ مــا أدى إىل إصابــة مــا اليقــل عــن 5 مدنيــاً. 

أنــس أبــو أيــن 4 -مصــور فوتوغــرايف يعمــل لــدى مركــز الغوطــة اإلعالمــي- أخــران أن القصــف حصــل قرابــة الســاعة 08:00 وإنــه 
شــاهد صاروخــاً ينفجــر يف الســماء وقنابــل صغــرية تنفجــر يف اهلــواء: “انتشــرت القنيبــات الصغــرية علــى مســافة تــراوح بــني 50 
إىل 100م وانفجــرت إحداهــا ابلقــرب مــي، لكــي مل ُأصــب أبذى، كان هلــا شــكل طــوالين وحتملهــا مظلَّــة، مــن بــني املصابــني 
طفــل يف العاشــرة مــن عمــره وســيدة وجــدت مصابــة داخــل منزهلــا، هــذه القنيبــات تســبَّبت إبصــاابت بليغــة، وهــي قــادرة على 
التشــظي بشــكل كبــري. اســتمرت الغــارات عــدة ســاعات وأحصيــت مــا يزيــد عــن 6 صواريــخ حتمــل النــوع ذاتــه مــن القنابــل”.

بقااي ذخائر من منطO-10  ُعثَر عليها يف سقبا/ ريف دمشق إثّر هجوم أرضي للنظام السوري 15/ 11/ 2017

  4 تواصلنا معه عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 18/ تشرين الثاين/ 2017

https://drive.google.com/file/d/1Z1fGyX0USJsijczZNGq1FXevmz03MAqK/view
https://drive.google.com/file/d/1iZZlipYcmqI0jbRoZopIWr6F8YbkkrAH/view
https://drive.google.com/file/d/1lyEjg2PUjpmpCgkTEHAPeadXKH3d_sII/view
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هجمات ابلغازات السامة:
الســبت 18/ تشــرين الثاين/ 2017 اســتخدمت قوات النظام الســوري قنابل حُممَّلة بغاز ســام ُمســتهدفة مقاتلني من املعارضة 
املســلحة كانــوا يتمركــزون علــى خــط جبهــة قــرب مبــى إدارة املركبــات يف مدينــة حرســتا؛ مــا أدى إىل إصابــة مــا اليقــل عــن مــن 

10 مقاتــاًل أبعــراض اختنــاق وتشــوش يف الرؤيــة، كمــا عــاىن بعضهــم مــن تضيُّــق يف احلدقــات. 

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

1. خــرق احللــف الســوري الروســي بشــكل ال يقبــل التشــكيك قــراري جملــس األمــن رقــم 2139 و2254 القاضيَــني بوقــف 
اهلجمــات العشــوائية، وأيضــاً انتهــكا عــر جريــة القتــل العمــد املــادة الثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي؛ مــا ُيشــكل جرائــم حــرب.

2. نؤكــد علــى أن القصــف الــوارد يف التقريــر قــد اســتهدف أفــراداً مدنيــني عــزل، وابلتــايل فــإن القــوات الروســية والســورية انتهكــت 
أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلــق يف احليــاة. إضافــة إىل أهنــا ارتكبــت يف ظــل نــزاع مســلح غــري دويل 

فهــي ترقــى إىل جريــة حــرب، وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة.
3. إن اهلجمــات الــواردة يف التقريــر، الــي قــام هبــا النظــام الروســي والســوري تعتــر مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين الــدويل العــريف، 

ــه إىل هــدف عســكري حمــدد. ذلــك أن القذائــف قــد أطلقــت علــى مناطــق مأهولــة ابلســكان ومل توجَّ
4. إنَّ عمليــات القصــف، قــد تســبَّبت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــني أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف 
إحلــاق الضــرر الكبــري ابألعيــان املدنيــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أبن الضــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن 

ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.

التوصيات:
إىل النظام الروسي:

• فتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف التقرير، وإطالع اجملتمع السوري على نتائجها، وحماسبة املتورطني.
• تعويــض املراكــز واملنشــآت املتضــررة كافــة، وإعــادة بنائهــا وجتهيزهــا مــن جديــد، وتعويــض ُأســر الضحــااي واجلرحــى كافــة، الذيــن 

قتلهــم النظــام الروســي احلــايل.
• التوقف التام عن قصف املشايف واألعيان املشمولة ابلرعاية واملناطق املدنية واحرتام القانون العريف اإلنساين.

https://drive.google.com/file/d/1zMYvjpZJipL4KvJuqbw8rmkNA40IftmL/view
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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 املدنيــني واألهــداف املدنيــة يف حــد ذاهتــا، مبــا يف ذلــك اهلجمــات ضــد املرافــق الطبيــة والعاملــني 

يف اجملــال الطــي، وأي اســتخدام عشــوائي لألســلحة، مبــا يف ذلــك مــن خــالل القصــف املدفعــي والقصــف اجلــوي”.
• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــني، مبــا فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت تورطــه 

يف ارتــكاب جرائــم حــرب.
• إحــالل األمــن والســالم وتطبيــق مبــدأ مســؤولية محايــة املدنيــني، حلفــظ أرواح الســوريني وتراثهــم وفنوهنــم مــن الدمــار والنهــب 

والتخريــب. 
• توســيع العقــوابت لتشــمل النظــام الروســي والنظــام اإليــراين املتورطَــني 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 وغــريه مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن احلــوادث الــواردة يف 

التقريــر، ابعتبارهــا نفــذت مــن قبــل قــوات نعتقــد أهنــا روســية ابلتنســيق مــع القــوات احلكوميــة.

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

• إدانة مرتكي اجلرائم واجملازر واملتسببني األساسيني يف تدمري اتفاقيات خفض التصعيد.

إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظل انقســام جملس األمن وشــلله الكامل، يتوجب التحرك على املســتوى الوطين واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشــعب 
الســوري، ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزايدة جرعــات الدعــم املقدمــة علــى الصعيــد 
اإلغاثــي. والســعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة، يف حماكمــات عادلــة جلميــع 

األشــخاص املتورطــني.
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• دعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــراراً وتكــراراً يف عشــرات الدراســات والتقاريــر وابعتبارهــا عضــو يف التحالــف الــدويل، 
إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )ICRtoP(، وقــد مت اســتنفاذ اخلطــوات السياســية عــر اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة 
 ،)R2P( الســيد كــويف عنــان، وابلتــايل ال بُــدَّ بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة

الــذي أقرتــه اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، ومــازال جملــس األمــن يُعرقــل محايــة املدنيــني يف ســوراي.
• جتديد الضغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

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

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