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اجلمعة 8 أيلول 2017

مقتل 13 من الكوادر الطبية وكوادر 
الدفاع املدين، و14 حادثة اعتداء 

على مراكزهم احليوية يف آب 2017

قوات التحالف الدويل تفوَّقت يف 
انتهاكاهتا على مجيع األطراف 
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احملتوى:
أواًل: مقدمة ومنهجية. 
اثنياً: ملخص تنفيذي.
اثلثاً: تفاصيل احلوادث.

رابعاً: استنتاجات وتوصيات.

أواًل: املقدمة واملنهجية:
إنَّ قصــف قــوات النظــام الســوري بشــكل مســتمر ومنــذ عــام 2011 للمنشــآت الطبيــة ومراكــز الدفــاع املــدين، واســتهداف 
أطــراف النــزاع املســلح وبشــكل خــاص قــوات النظــام الســوري للكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين بعمليــات القتــل واالعتقــال، 

ــدة هتــدف إىل إيقــاع املزيــد مــن القتلــى، وزايدة معــاانة اجلرحــى مــن املدنيــني واملســلَّحني. يــدلُّ علــى سياســة متعمَّ

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“إن اهلجمــات علــى املراكــز الطبيــة ومراكــز الدفــاع املــدين، وعلــى الكــوادر الطبيــة أيضــاً وكــوادر الدفــاع املــدين، 
ًتعتــر انتهــاكاً صارخــاً للقانــون الــدويل اإلنســاين، وترقــى إىل جرميــة حــرب مــن خــال اهلجــوم الفوضــوي ويف 
ــد علــى األعيــان املشــمولة ابحلمايــة، لقــد تســبب كل ذلــك يف آالم مضاعفــة للجرحــى  تعمَّ

ُ
كثــر مــن األحيــان امل

واملصابني، وهو أحد األســباب الرئيســة لتهجر الشــعب الســوري، عر رســالة واضحة أنه ال توجد منطقة آمنة، 
أو خــط أمحــر، مبــا فيهــا املشــايف، عليكــم أن هتاجــروا مجيعــاً أو تـَْفَنــوا”.

شــهدت مدينــة األســتانة عاصمــة كازاخســتان علــى مــدار يومــني )3 – 4/ أاير/ 2017( اجلولــة الرابعــة مــن املفاوضــات 
بــني ممثلــني عــن روســيا وتركيــا وإيــران كــدوٍل راعيــٍة التفــاق أنقــرة لوقــف إطــاق النــار، واتفقــت الــدول الثــاث علــى إقامــة أربــع 
مناطــق خلفــض التَّصعيــد علــى أن يدخــل االتفــاق حيِّــز التَّنفيــذ يف 6/ أاير/ 2017، حــدَّد االتفــاق 4 مناطــق رئيســة خلفــض 
التصعيــد يف حمافظــة إدلــب ومــا حوهلــا )أجــزاء مــن حمافظــات حلــب ومحــاة والاذقيــة(، ومشــال حمافظــة محــص، والغوطــة الشــرقية، 
وأجــزاء مــن حمافظــي درعــا والقنيطــرة جنــوب ســوراي، علــى أن يتــم رســم حدودهــا بدقــة مــن قبــل جلنــة ُمتصــة يف وقــت الحــق. 
يشــمل االتفــاق وقــف األعمــال القتاليــة والســماح بدخــول املســاعدات اإلنســانية وعــودة األهــايل النازحــني إىل تلــك املناطــق. 

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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ــان بــني كل مــن روســيا والــوالايت املتحــدة األمريكيــة  وأســفرت مباحثــات واســعة بــدأت يف أاير/ 2017 يف العاصمــة األردنيــة عمَّ
واألردن، عــن إعــان كل مــن الرئيَســني األمريكــي والروســي علــى هامــش قمــة دول االقتصــادايت العشــرين الكــرى يف هامبــورغ 
التَّوصــل إىل اتفــاق لوقــف إطــاق النــار يف جنــوب غــرب ســوراي، يف حمافظــات درعــا والقنيطــرة والســويداء، علــى أن يدخــل االتفــاق 
حيِّــز التَّنفيــذ عنــد الســاعة 12:00 مــن يــوم األحــد 9/ متــوز/ 2017. نــّص اتفــاق اجلنــوب الســوري علــى الســماح بدخــول 
املســاعدات اإلنســانية، إضافــة إىل وقــف إطــاق النــار بــني األطــراف املتنازعــة )قــوات النظــام الســوري وحلفــاؤه مــن جهــة، وفصائــل 
املعارضــة املســلحة مــن جهــة اثنيــة( علــى أن يقــع أمــن هــذه املنطقــة علــى عاتــق القــوات الروســية ابلتِّنســيق مــع األمريكيــني واألردنيــني.

 ومنذ دخول هذا االتفاقات حيَِّز التنفيذ شهدت املناطق املشمولة هبذه االتفاقات تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً يف معدَّل القتل، 
مقارنة مع األشهر السابقة منذ آذار 2011 حىت اآلن.

مثّ ُعقــدت يف متــوز وآب 2017 اتفاقيــات حمليــة أخــرى، كاتفــاق الغوطــة الشــرقية بــني فصائــل املعارضــة املســلحة فيهــا مــن 
جهــة، وأفــراد مــن اجلانــب الروســي مــن جهــة اثنيــة، واتفــاق ُمشــابه مــع فصائــل املعارضــة يف ريــف محــص الشــمايل، لكــنَّ هــذه 
االتفاقيــات مل تُنشــر نصوصهــا الرمسيــة علــى مواقــع للحكومــة الروســية، كمــا مل تنشــرها فصائــل املعارضــة املســلحة، عــدا فصيــل 
فيلــق الرمحــن الــذي نشــر نــصَّ االتفــاق علــى موقعــه الرمســي، وورد يف هنايتــه توقيــع لضامــن روســي لكــن دون ذكــر االســم الصريــح، 
ويف ذلــك خلــل كبــر، ويبــدو أنَّ كلَّ ذلــك يســاعد الطــرف الضامــن الروســي يف ســهولة التخلــص مــن أي التزامــات أو تبعــات 

قانونيــة أو سياســية الحقــة.
يــوم الســبت 22/ متــوز/ 2017 أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية عــن توقيــع اتفــاق خلفــض التَّصعيــد يف الغوطــة الشــرقية يف ختــام 
املفاوضــات بــني أفــراد عســكريني روس مــن جهــة، وبــني فصيــل جيــش اإلســام مــن جهــة اثنيــة، يف العاصمــة املصريــة القاهــرة، 
علــى أن يدخــل االتفــاق حيِّــَز التَّنفيــذ يف الســاعة 12:00 مــن اليــوم ذاتــه. ويــوم األربعــاء  16/ آب/ 2017 وقّــع ممثــل عــن 
فيلــق الرمحــن وممثــل عــن احلكومــة الروســية يف مدينــة جنيــف اتفاقــاً ينــصُّ علــى انضمــام فيلــق الرمحــن إىل منطقــة خفــض التَّصعيــد 

يف الغوطــة الشــرقية، علــى أن يدخــل هــذا االتفــاق حيِّــَز التَّنفيــذ عنــد الســاعة 21:00 مــن يــوم اجلمعــة 18/ آب/ 2017.

اإلثنــني 31/ متــوز/ 2017 ويف العاصمــة املصريــة القاهــرة متَّ توقيــع اتفــاق خلفــض التَّصعيــد يف ريــف محــص الشــمايل وريــف محــاة 
اجلنــويب بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة يف املنطقــة والنظــام الســوري ممثــًا ابحلكومــة الروســية كطــرف ضامــن علــى أن يدخــل 

هــذا االتفــاق حيِّــز التَّنفيــذ عنــد الســاعة 12:00 مــن يــوم اخلميــس 3/ آب/ 2017. 

http://alrahmancorps.com/2525-2/
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مشلــت أهــمُّ بنــود االتفاَقــني األخريــن وقــف مجيــع األعمــال القتاليــة بــني األطــراف املتنازعــة يف املناطــق املذكــورة -عــدا املناطــق 
الــي يوجــد فيهــا تنظيــم داعــش أو هيئــة حتريــر الشــام- والســماح بدخــول املســاعدات اإلنســانية إىل تلــك املناطــق واإلفــراَج عــن 

املعتقلــني -حَمــَل اهتمــام ُكلِّ َطــَرف-. 
وُتشر حصيلة الضحااي املدنيني على يد النظام السوري وانتهاكاته واسعة النطاق إىل عدم التزامه ابالتفاقني األخرين املوقـََعني.

علــى الّرغــم مــن اتفــاق أنقــرة لوقــف إطــاق النــار ومــا تبعــه مــن سلســلة اتفاقــات خفــِض الّتصعيــد إال أنَّ اخلروقــات مل تتوقــف، 
وبشــكل رئيــس مــن قبــل النظــام الســوري -الــذي يبــدو أنــه املتضــرر األكــر مــن اســتمرار وقــف إطــاق النــار-، وخاصــة جرائــم 
القتــل خــارج نطــاق القانــون، واألفظــع مــن ذلــك عمليــات املــوت بســبب التعذيــب، وهــذا يؤكــد بقــوة أن هنــاك وقفــاً إلطــاق 
النــار فــوق الطاولــة نوعــاً مــا، أمــا اجلرائــم الــي ال مُيكــن للمجتمــع الــدويل -حتديــداً للجهــات الضامنــة لاتفاقــات- أن يلحَظهــا 

فهــي مازالــت مســتمرة مل يتغــر فيهــا شــيء.  

وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف شــهر آب اخنفاضــاً ملحوظــاً يف معــدل االنتهــاكات املرتكبــة  حبــق الكــوادر الطبيــة 
والدفــاع املــدين ومراكزهــم احليويــة للشــهر الثالــث علــى التــوايل عقــب دخــول اتفــاق خفــض التَّصعيــد حيِّــز الَّتنفيــذ يف 6/ أاير/ 
2017، تفوَّقــت قــوات التحالــف الــدويل علــى كل مــن النظــام الســوري وتنظيــم داعــش يف قتــل الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع 
املــدين، كمــا شــهَد هــذا الشــهر ارتــكاب جمــزرة حبــق كــوادر الدفــاع املــدين للمــرة الثانيــة يف هــذا العــام كانــت علــى يــد مجاعــة 
مســلحة جمهولــة اهلويــة يف مدينــة ســرمني مبحافظــة إدلــب، كمــا ســجلنا يف هــذا الشــهر تفــوَّق النظــام الســوري علــى بقيــة األطــراف 

يف ارتــكاب االنتهــاكات حبــق املنشــآت الطبيــة ومنشــآت الدفــاع املــدين.

منهجية:
تعتمــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منهجيــة عاليــة يف التوثيــق، عــر الــرواايت املباشــرة لناجــني أو ألهــايل الضحــااي، إضافــة 
إىل عمليــات تدقيــق وحتليــل الصــور والفيديوهــات وبعــض التســجيات الطبيــة، وابلرغــم مــن ذلــك ال ندَّعــي أننــا قمنــا بتوثيــق 

احلــاالت كافــة، وذلــك يف ظــل احلظــر واملاحقــة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وبعــض اجملموعــات املســلحة األخــرى.
يتفــاوت كــمُّ ونوعيــة األدلــة بــني حادثــة وأخــرى، ونظــراً لكثــرة مــا ورد ســابقاً مــن حتــدايت، فكثــر مــن احلــوادث يتغــرَّ توصيفهــا 
القانــوين نظــراً حلصولنــا علــى أدلــة أو قرائــن جديــدة مل تكــن حبوزتنــا عندمــا قمنــا بنشــرها يف التقريــر، حيــث نقــوم إبضافــة تلــك 
األدلــة والقرائــن إىل أرشــيف قاعــدة البيــاانت، ومــن انحيــة أخــرى، فكثــر مــن احلــوادث قــد ال يكــون فيهــا انتهــاك للقانــون الــدويل 
اإلنســاين، لكنَّهــا تضمَّنــت أضــراراً جانبيــة، فنحــن نقــوم بتســجيلها وأرشــفتها مــن أجــل معرفــة مــا حــدث اترخييــاً، وحفاظــاً عليهــا 

ــا ترقــى إىل جرائــم. كســجٍل وطــي، لكننــا ال نصُفهــا أبهنَّ
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نرجو االطاع على املنهجية املتَّبعة من قبل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توثيق الضحااي وتصنيف املراكز احليوية املدنية.

مــا ورَد يف هــذا التقريــر مُيثِّــل احلــدَّ األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاكات الــي حصلــت، كمــا ال يشــمُل 
احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنفســيَّة.

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

وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ مطلــع عــام 2017 حــىت أيلــول مــن العــام ذاتــه مقتــل 84 مــن الكــوادر الطبيــة 
وكــوادر الدفــاع املــدين علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي. 

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Vital_Facilities.pdf
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUU5MdTJkSkRHSGM/view
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ابء: حصيلة االنتهاكات يف آب:
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف آب 2017، االنتهــاكات الرئيســة التاليــة حبــقِّ الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين 

واملنشــآت العاملــة هلمــا: 
- أعمال القتل:

وثقنا مقتل 13 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين

توزعوا كالتايل: 
- قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: قتلت 1 من الكوادر الطبية 

- التنظيمات اإلسامية املتشددة:
تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسامية(: قتل 1 طبيباً. 

- قوات التحالف الدويل: قتلت 4 طبيباً. 
-جهات أخرى: قتلت 7 من كوادر الدفاع املدين.

https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVWdGNlNuUUFNWkk/view
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- استهداف املراكز احليوية الطبية ومراكز للدفاع املدين:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 14 حادثة اعتداء على مراكز حيوية طبية ومراكز للدفاع املدين، توزعت على النحو التايل:

- قــوات النظــام الســوري )اجليــش، األمــن، امليليشــيات احملليــة، امليليشــيات الشــيعية األجنبيــة(: 5 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز 
للدفــاع املــدين.

- القوات الروسية: 1 حادثة اعتداء على منشأة طبية. 
- قــوات اإلدارة الذاتيــة )بشــكل رئيــس قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي - فــرع حــزب العمــال الكردســتاين(: 1 حادثــة اعتــداء 

علــى منشــأة طبيــة.
-قوات التحالف الدويل: 4 حادثة اعتداء على منشآت طبية.

- جهات أخرى: 3 حادثة اعتداء على مراكز للدفاع املدين

توزع حوادث االعتداء على املراكز احليوية الطبية ومراكز الدفاع املدين على األطراف الفاعلة الرئيسة يف آب 2017

1 1

4

5

3

قوات النظام السوري القوات الروسية قوات اإلدارة الذاتية قوات التحالف الدولي جهات أخرى

الكوادر الطبية كوادر الدفاع المدني
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اثلثاً: تفاصيل احلوادث:
ألف: أعمال القتل:

- قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 
أمحــد برهــوم صويــص، أحــد كــوادر مشــفى تلبيســة املركــزي، مــن أبنــاء مدينــة 
تلبيسة بريف حمافظة محص الشمايل، مواليد عام 1983، يعمل فنياً كهرابئياً 
يف املشــفى، حاصــل علــى الشــهادة اإلعداديــة، متــزوج ولديــه 5 أطفــال، قُتــل 
النظــام  يــوم األحــد 20/ آب/ 2017 جــراء قصــف مدفعيــة اتبعــة لقــوات 

الســوري قذائــف عــدة علــى مدينــة تلبيســة.

- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(:

إبراهيــم خليــل الشــواخ، طبيــب أســنان، قُتــل يــوم األربعــاء 2/ آب/ 2017 
جــراء انفجــار لغــم أرضــي زرعــه تنظيــم داعــش قــرب منطقــة اجلســر القــدمي جنــوب 
مدينــة الرقــة، أثنــاء حماولتــه اخلــروج مــن املناطــق اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش 

يف مدينــة الرقــة. 

أمحد صويص

إبراهيم الشواخ

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUFM2ZG1JUFN2T1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeVdiWWtSOE0tXzg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSlRGME1pbWFlekU/view
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- قوات التحالف الدويل:
قيــس فريــد الســيد أمحــد، طبيــب أخصائــي أمــراض نســائية، مــن أبنــاء مدينــة 
الرقــة، مواليــد عــام 1951، يعمــل يف املشــفى الوطــي مبدينــة الرقــة، متــزوج ولديــه 
أوالد، قُتل يوم األحد 6/ آب/ 2017 جراء قصف طران اثبت اجلناح اتبع 
لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ منزلــه يف منطقــة مجعيــة األطبــاء قــرب دائــرة 

الكتــب املدرســية يف مدينــة الرقــة.

فؤاد بشر العجيلي، طبيب أسنان، من أبناء مدينة الرقة، مواليد عام 1955، 
متــزوج ولديــه أوالد، قُتــل يــوم األحــد 6/ آب/ 2017 جــراء قصــف طــران 
اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ منــزل الطبيــب قيــس 
فريــد الســيد أمحــد –الــذي كان موجــوداً فيــه حلظــة القصــف- يف منطقــة مجعيــة 

األطبــاء قــرب دائــرة الكتــب املدرســية يف مدينــة الرقــة.

عبــد الرمحــن ســامر مصطفــى العــكل، طالــب يف الســنة الثالثــة يف كليــة الطــب البشــري جبامعــة اخلافــة التابعــة لتنظيــم داعــش يف 
مدينــة الرقــة، يعمــل طبيبــاً يف املشــفى الوطــي مبدينــة الرقــة، مــن أبنــاء حــي احلويقــة يف مدينــة ديــر الــزور، مواليــد عــام 1996، 
قُتــل يــوم اجلمعــة 18/ آب/ 2017 جــراء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ املشــفى الوطــي 

وســط مدينــة الرقــة.

قيس السيد أمحد

فؤاد العجيلي

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSUJmWC0zbGFZYWM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFd2dmZkUwMkJwR1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVXVQMTdkc05NaVU/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 9

مصطفــى حممــود الشــيخ، طبيــب اختصــاص عظميــة، مــن أبنــاء مدينــة البــاب بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي وانزح إىل مدينــة 
الرقــة، مــن مواليــد عــام 1968، قُتــل يــوم الســبت 26/ آب/ 2017 جــراء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف 

الــدويل ابلصواريــخ مدينــة الرقــة.

- جهات أخرى:
ابســل مصطفــى قصــاص، ســائق ســيارة إســعاف واملســؤول التقــي عــن معــدات 
مركــز الدفــاع املــدين يف مدينــة ســرمني بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي، مــن أبنــاء 
مدينــة ســرمني، مواليــد 5/ أاير/ 1986، حاصــل علــى إجــازة يف اللغــة العربيــة 
من جامعة حلب، متزوج ولديه طفان، قُتل يوم الســبت 12/ آب/ 2017 
برصــاص مســلحني هامجــوا مركــز الدفــاع املــدين يف مدينــة ســرمني، مل نتمكــن مــن 

حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن اهلجــوم حــىت حلظــة إعــداد التقريــر.

حممــد ديــب اهلــر، أحــد عناصــر اإلطفــاء يف مركــز الدفــاع املــدين )الفريــق الثــاين( 
يف مدينــة ســرمني بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي، مــن أبنــاء مدينــة ســرمني، يبلــغ 
مــن العمــر 25 عامــاً، متــزوج، قُتــل يــوم الســبت 12/ آب/ 2017 برصــاص 
مســلحني هامجــوا مركــز الدفــاع املــدين يف مدينــة ســرمني، مل نتمكــن مــن حتديــد 

اجلهــة املســؤولة عــن اهلجــوم حــىت حلظــة إعــداد التقريــر.

ابسل قصاص

حممد ديب اهلر

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbVFSUVQzandGd1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFS1dzeUl3bTBGaDQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcUVNRGlOMnVNcFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTDRweWhCQ1ZPUWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFazg1QTJjOWstUWM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZ21kcDk0a0gzQ3M/view
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املــدين يف مدينــة  الدفــاع  الثــاين يف مركــز  الفريــق  قائــد  زايد حســن قدحنــون، 
ســرمني بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي، مــن أبنــاء مدينــة ســرمني، يبلــغ مــن العمــر 
40 عامــاً، متــزوج ولديــه 5 أطفــال )4 إانث وذكــر(، قُتــل يــوم الســبت 12/ 
آب/ 2017 برصــاص مســلحني هامجــوا مركــز الدفــاع املــدين يف مدينــة ســرمني، 

مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن اهلجــوم حــىت حلظــة إعــداد التقريــر.

حممــد عمــر شــبيب، ســائق ســيارة إطفــاء يف مركــز الدفــاع املــدين )الفريــق الثــاين( يف 
مدينــة ســرمني بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي، مــن أبنــاء مدينــة ســرمني، مواليــد 1/ 
نيســان/ 1980، متزوج ولديه 4 أطفال، قُتل يوم الســبت 12/ آب/ 2017 
برصــاص مســلحني هامجــوا مركــز الدفــاع املــدين يف مدينــة ســرمني، مل نتمكــن مــن 

حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن اهلجــوم حــىت حلظــة إعــداد التقريــر.

محــزة كرومــا، أحــد عناصــر اإلنقــاذ يف مركــز الدفــاع املــدين )الفريــق الثــاين( يف 
مدينــة ســرمني بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي، مــن أبنــاء حــي اخلالديــة وســط 
مدينــة محــص، يبلــغ مــن العمــر 24 عامــاً، متــزوج وزوجتــه حامــل، قُتــل يــوم 
الســبت 12/ آب/ 2017 برصــاص مســلحني هامجــوا مركــز الدفــاع املــدين يف 
مدينــة ســرمني، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن اهلجــوم حــىت حلظــة 

إعــداد التقريــر.

زايد قدحنون

حممد شبيب

محزة كروما

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFek1mTm1yTERFdWs/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaUtEb3duM1gxbW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcENiWmhuOXFvWTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTHUweE5FcWJuWTg/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 11

عبيــدة الرضــوان، أحــد عناصــر اإلنقــاذ يف مركــز الدفــاع املــدين )الفريــق الثــاين( 
يف مدينــة ســرمني بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي، مــن أبنــاء حــي اخلالديــة وســط 
مدينــة محــص، يبلــغ مــن العمــر 20 عامــاً، قُتــل يــوم الســبت 12/ آب/ 2017 
برصــاص مســلحني هامجــوا مركــز الدفــاع املــدين يف مدينــة ســرمني، مل نتمكــن مــن 

حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن اهلجــوم حــىت حلظــة إعــداد التقريــر.

عبــد الــرزاق حســن حــاج خليــل، أحــد عناصــر مركــز الدفــاع املــدين يف مدينــة 
ســرمني بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي، مــن أبنــاء مدينــة ســرمني، يبلــغ مــن العمــر 
24 عامــاً، متــزوج ولديــه طفــان )ذكــر وأنثــى(، قُتــل يــوم الســبت 12/ آب/ 
2017 برصــاص مســلحني هامجــوا مركــز الدفــاع املــدين يف مدينــة ســرمني، مل 

نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن اهلجــوم حــىت حلظــة إعــداد التقريــر.

ابء: استهداف املراكز احليوية الطبية ومراكز الدفاع املدين:
- قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

مراكز الدفاع املدين:
صبــاح اإلثنــني 7/ آب/ 2017 قصفــت قــوات النظــام الســوري صواريــخ فيــل عــدة قــرب مركــز الدفــاع املــدين يف بلــدة عــني ترمــا 
يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل إصابــة أحــد عناصــر املركــز جبــراح، إضافــة إىل إصابــة بنائــه وجتهيزاتــه 

أبضــرار ماديــة بســيطة، ختضــع بلــدة عــني ترمــا لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

عبيدة الرضوان

عبد الرزاق حاج خليل 

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFa3lXSkplckMySFU/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Ein+Tarma,+Syria/@33.5130555,36.3217691,13.5z/data=!4m5!3m4!1s0x1518e420aec30f09:0x10b3d15f27927c8e!8m2!3d33.5137422!4d36.347101?hl=en
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZnZkcUw4czQzX3M/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMFNrNXpjNmxFVWM/view
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عصــر الثــااثء 8/ آب/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى نقطــة متقدمــة اتبعــة للدفــاع 
املدين يف بلدة األشعري يف منطقة املرج يف الغوطة الشرقية شرق حمافظة ريف دمشق؛ ما أدى إىل إصابة بناء النقطة وجتهيزاهتا 

أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة وقــت احلادثــة.

األربعــاء 9/ آب/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة قــرب ســيارة إســعاف اتبعــة للمركــز 215 
التابــع للدفــاع املــدين يف بلــدة كفــر بطنــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل إصابــة هيــكل الســيارة مــن 

األمــام أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

األضرار النامجة عن قصف قوات النظام السوري ابلقذائف قرب سيارة إسعاف الدفاع املدين يف بلدة كفر بطنا/ ريف دمشق
/ األربعاء 9/ 8/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRU5nNUpuOU93ajA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUFQ5TE9sMnkzX0U/view
https://goo.gl/9oK1kA
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdVFqMHdueC1IZ0E/view
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األربعــاء 9/ آب/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة قــرب ســيارة إســعاف اتبعــة للمركــز 103 
التابــع للدفــاع املــدين يف بلــدة عــني ترمــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل إصابــة هيــكل الســيارة أبضــرار 

ماديــة متوســطة، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

األحــد 13/ آب/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة قــرب ســيارة إخــاء اتبعــة للمركــز 103 
التابــع للدفــاع املــدين يف بلــدة عــني ترمــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل إصابــة الســيارة أبضــرار ماديــة 

بســيطة، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

- القوات الروسية:
املراكز احليوية الطبية:

- املنشآت الطبية )املستشفيات – املستوصفات -  النقاط الطبية – املشايف امليدانية(:
األربعــاء 9/ آب/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ املســتوصف الصحــي يف بلــدة التبــي بريــف 
حمافظــة ديــر الــزور الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املســتوصف وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع البلــدة لســيطرة تنظيــم داعــش 

وقــت احلادثــة.

- قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين(:
املراكز احليوية الطبية:

اخلميــس 24/ آب/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة قذائــف عــدة علــى املشــفى 
الوطــي يف شــارع 23 شــباط وســط مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املشــفى أبضــرار ماديــة كبــرة، وخــروج عــدة أقســام منــه 
عــن اخلدمــة، ننــّوِه إىل أن املشــفى ذاتــه أصيــب أبضــرار ماديــة كبــرة جــراء قصفــه مــن قبــل طــران قــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ 

يــوم الســبت 5/ آب/ 2017، ختضــع املنطقــة وســط مدينــة الرقــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcEV5UC01ZG1JVXc/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Al+Tebni,+Syria/@35.5429034,39.685822,11.5z/data=!4m5!3m4!1s0x1537dab8e501feb1:0x73d62b568b634698!8m2!3d35.604681!4d39.8193219?hl=en
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- قوات التحالف الدويل:
املراكز احليوية الطبية:

- املنشآت الطبية )املستشفيات – املستوصفات-  النقاط الطبية – املشايف امليدانية(:
الســبت 5/ آب/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ املشــفى الوطــي يف شــارع 23 
شــباط وســط مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املشــفى أبضــرار ماديــة كبــرة، وخــروج قســم منــه عــن اخلدمــة، ختضــع املنطقــة 

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

الثــااثء 8/ آب/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مشــفى الســام يف شــارع 23 
شــباط وســط مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املشــفى أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع املنطقــة لســيطرة 

تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

األحــد 20/ آب/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح التابــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مشــفى الطــب احلديــث 
غــرب شــارع النــور )شــارع ابســل ســابقاً( غــرب مدينــة الرقــة اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش، مــا أدى إىل تدمــره بشــكل كامــل 

وخروجــه عــن اخلدمــة. 

الثــااثء 29/ آب/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مشــفى املواســاة وســط مدينــة 
الرقــة؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املشــفى وخروجهــا عــن اخلدمــة، خيضــع وســط املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

- جهات أخرى:
مراكز الدفاع املدين:

فجــر الســبت 12/ آب/ 2017 هاجــم مســلحون مركــز الدفــاع املــدين يف احلــي الشــرقي مــن مدينــة ســرمني بريــف حمافظــة 
إدلــب الشــرقي؛ وأطلقــوا الرصــاص داخــل املركــز؛ مــا أدى إىل مقتــل 7 أشــخاص مــن كــوادر الدفــاع املــدين، إضافــة إىل إصابــة 
جــدران املركــز بعــدة ثقــوب، كمــا قــام املســلحون بســرقة معــدات املركــز واالســتياء علــى ســيارة خدمــة وســيارة إســعاف –ُعثــر 
علــى األخــرة حمروقــة بشــكل كامــل-، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن اهلجــوم حــىت حلظــة إعــداد التقريــر، ختضــع مدينــة 

ســرمني لســيطرة مشــركة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام وقــت احلادثــة. 

https://www.google.de/maps/place/The+National+Hospital/@35.9517348,39.004659,1403m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x153717f5f9d0245f:0x914db761e77fe16c!2z2YXYtNmB2Ykg2KfZhNmF2YjYp9iz2KfYqQ!8m2!3d35.9477355!4d39.0039331!3m4!1s0x0:0x182693f9df1f5d4c!8m2!3d35.9503734!4d39.0042973
https://www.google.de/maps/place/%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%A9%E2%80%AD/@35.9482894,39.0046267,304m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x914db761e77fe16c!8m2!3d35.9477355!4d39.0039331
https://www.google.com.tr/maps/place/Sarmin,+Syria/@35.9148427,36.7158983,13.5z/data=!4m5!3m4!1s0x15250f71b3ac8429:0x2f72c2d5e8b53742!8m2!3d35.9032997!4d36.733459
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFR2JpZVI4U0JYV1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdGJORk9YUm9ucW8/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 15

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

1. إنَّ احلــوادث الــواردة يف هــذا التقريــر مُتثِّــل بشــكل ال يقبــل التشــكيك خرقــاً لقــرار جملــس األمــن رقــم 2139 وقــرار جملــس 
األمــن رقــم 2254 القاضيــان بوقــف اهلجمــات العشــوائية، وانتهــاكاً عــر جرميــة القتــل العمــد للمــادة الثامنــة مــن قانــون رومــا 

األساســي، مــا ُيشــكل جرائــم حــرب.
2.    نؤكد على أن معظم حوادث القصف الواردة يف التقرير قد اســتهدفت أفراداً مدنيني عزل، وابلتايل فإن القوات الســورية 
انتهكــت أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلــق يف احليــاة. إضافــة إىل أهنــا ارتكبــت يف ظــل نــزاع مســلح غــر 

دويل فهــي ترقــى إىل جرميــة حــرب، وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة. 
كمــا مارســت القــوات الروســية، وتنظيــم داعــش، وقــوات اإلدارة الذاتيــة، وقــوات التحالــف الــدويل، وجهــات أخــرى )تشــمل 
جهــات مل نتمكــن مــن حتديدهــا إضافــة إىل القــوات الركيــة واللبنانيــة واألردنيــة( أفعــااًل ترقــى ألن تكــون جرائــم حــرب عــر 

عمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون أو اســتهداف املراكــز احليويــة املدنيــة. 
3.    إن اهلجمــات الــواردة يف التقريــر تعتــر مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين الــدويل العــريف، ذلــك أن القذائــف قــد أُطلقــت علــى 

ــه إىل هــدف عســكري حُمــدد. مناطــق مأهولــة ابلســكان ومل توجَّ
4.   إن عمليــات القصــف، قــد تســببت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــني أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو 
يف إحلــاق الضــرر الكبــر ابألعيــان املدنيــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أبن الضَّــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا 

قــورن ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.

التوصيات:
إىل جملس األمن:

• يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد مــرور أكثــر مــن عامــني علــى القــرار رقــم 2139 وال يوجــد التزامــات 
بوقــف عمليــات القصــف العشــوائي، وجيــب أن تلتــزم هبــا مجيــع أطــراف النــزاع، إىل جانــب االلتــزام بقواعــد القانــون الــدويل 

اإلنســاين.
• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــني، مبــا فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت 

تورطــه ابرتــكاب جرائــم حــرب.
• إحــال األمــن والســام وتطبيــق مبــدأ مســؤولية محايــة املدنيــني، حلفــظ أرواح الســوريني وتراثهــم وفنوهنــم مــن الدمــار والنهــب 

والتخريــب. 
• توســيع العقــوابت لتشــمل النظامــني الروســي اإليــراين املتورطَــني بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية 

ضد الشــعب الســوري.
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إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظــلِّ انقســام جملــس األمــن وشــلله الكامــل، يتوجــب التحــرك علــى املســتوى الوطــي واإلقليمــي إلقامــة حتالفــات لدعــم 
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.
• 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 البُــدَّ بعــد تلــك الفــرة 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.

إىل الطرف الضامن الروسي:
• يتوجــب ردع النظــام الســوري عــن إفشــال اتفاقيــات خفــض التَّصعيــد، وعــدا ذلــك فســوف يُقــرأ علــى أنــه جمــرد تبــادل أدوار بــني 

النظــام الروســي مــن جهــة واحللــف الســوري/ اإليــراين مــن جهــة اثنيــة.
• البدء يف حتقيق اخراق يف قضية املعتقلني عر الكشف عن مصر 76 ألف متٍف لدى النظام السوري.

إىل املنظمات الطبية حول العامل:             
هنــاك عجــز كبــر يف الكــوادر الطبيــة يف ســوراي بســبب عمليــات القتــل املســتمرة، جيــب علــى األطبــاء الســوريني أواًل تعويــض 
النقــص احلــاد احلاصــل داخــل ســوراي، كمــا جيــب علــى املنظمــات العامليــة إرســال متطوعــني للعمــل يف املناطــق الغــر خطــرة حيــث 

يتــم إســعاف املرضــى إليهــا، وقــد ســجلنا وفــاة كثــر مــن املرضــى بســبب العجــز يف الكــوادر الطبيــة.

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