قوات احللف السوري الروسي تستهدف
 24منشأة طبية يف منطقة خفض
التصعيد الرابعة يف غضون أربعة أسابيع
بعد فشل جملس األمن يف محاية املدنيني
ال بد من حتالف دويل خارج جملس األمن
حلماية املشايف

األربعاء  29أاير 2019
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R190515
تأسست نهاية حزيران  ،2011غير حكومية،
الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
ً
ً
أساسيا
مصدرا
ُمستقلة ،اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

احملتوى:

أوالً :مقدمة ومنهجية

اثنياً :مسؤولية محاية املدنيني يف سوراي

اثلثاً :حتليل البياانت يُظهر منطاً متعمداً يف استهداف املنشآت الطبية يف منطقة خفض التصعيد الرابعة من قبل قوات احللف

السوري الروسي

رابعاً :ستة مراكز طبية قصفتها قوات احللف السوري الروسي كانت ضمن آلية التحييد املعتمدة من قبل األمم املتحدة

خامساً :حصيلة استهداف املنشآت الطبية يف منطقة خفض التَّصعيد الرابعة من قبل قوات احللف السوري الروسي يف

محلتها العسكرية األخرية

سادساً :أبرز اهلجمات على املنشآت الطبية يف منطقة خفض التصعيد الرابعة من قبل قوات احللف السوري الروسي يف

محلتها العسكرية األخرية

سابعاً :االستنتاجات والتوصيات

أوالً :مقدمة ومنهجية:

مل يعــرف اتريــخ النزاعــات احلديــث مــن بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة اســتهدافاً للمرافــق والوحــدات الطبيــة كمــا فعــل النظــام الســوري
ـث الذعــر واهللــع لديهــم؛ مــا
وحلفــاؤه علــى حنــو متكــرر َّ
ومتعمــد وضمــن خطــة مركزيــة شــاملة ،هتــدف إىل إرهــاب األهــايل وبـ ِّ
يدفعهــم إىل التَّشــرد والفـرار ،وحــى يف حــال مل يتمكــن النظــام الســوري مــن الســيطرة علــى املناطــق الــي قصــف مراكزهــا ووحداهتــا

الطبيــة فإنــه يهــدف إىل جعــل احليــاة شــاقة جــداً أو معدومــة يف املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرته ،كــي يرســل رســالة إىل اجملتمــع

الســوري أبن اخليــار الوحيــد والبديــل عنــه هــو اهلــاك احلتمــي.

لقــد ســاهم ضعــف آليــات األمــم املتحــدة عــن إلـزام النظــام الســوري بوقــف قصــف املشــايف واملنشــآت املشــمولة ابلرعايــة مــن جهــة،
وعجــز جملــس األمــن عــن التَّحــرك بســبب الفيتــو الروســي مــن جهــة اثنيــة ،وأخـراً عــدم تشــكل حتالــف دويل مســؤول عــن محايــة

املدنيــن واملراكــز الطبيــة واملدنيــة ،ســاهم كل ذلــك يف اســتمرار النظــام الســوري وحلفائــه يف خطتــه الرببريــة يف البــدء بقصــف املراكــز
الطبيــة ،وقــد الحــظ فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــر مثــاين ســنوات َّ
أن اســتهداف املراكــز الطبيــة يتــم بشــكل مــدروس
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عــر عمليــات اســتخباراتية لتحديــد مواقــع املشــايف امليدانيــة أو اخلاصــة أو حــى الوحــدات الطبيــة املتحركــة هبــدف قصفهــا ،وقــد
الحظنا يف كثري من املرات قصف مباين أو طرقات حميطة ابملشــايف يف حماوالت إلصابة املشــفى حتديداً ،كما سـ َّ
ـجلنا اســتهدافاً
ـر مــرة ،وهــذا دليــل علــى الرغبــة املتوحشــة يف تكـرار قصــف املراكــز الطبيــة.
ملركــز طــي معــن غـ َ
اهتمــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى حنــو خــاص عــر الســنوات الثمانيــة املاضيــة بتوثيــق االنتهــاكات املتعلقــة
وقــد َّ
موســعة ،وقــد تبــن لنــا مــن خــال توثيــق
ابلكـوادر الطبيــة واســتهداف املنشــآت الطبيــة عــر تقاريــر شــهرية دوريــة وتقاريــر وأحبــاث َّ

وأرشــفة حـوادث االعتــداءات أن قـوات احللــف الســوري الروســي اإليـراين هــي املرتكــب األبــرز هلــذه االنتهــاكات ،وبشــكل رئيــس
بســبب اســتخدام ســاح الطريان؛ األمر الذي تسـبَّب يف تدمري جزئي أو كلي للمراكز الطبية واملستشــفيات امليدانية ،واملعدات

الطبيــة وخمــازن األدويــة واملولــدات الكهرابئيــة ،الــي تعمــل علــى تغذيــة هــذه املرافــق ،وابلتــايل يف إغــاق مرافــق الرعايــة الصحيــة
بشــكل مؤقــت أو دائــم ،وتضـُّـرر مئــات اجلرحــى أو املصابــن.
منــذ دخــول اتفــاق سوتشــي حيِّــز التنفيــذ يف  /17أيلــول ،2018 /الــذي مشــل منطقــة إدلــب خلفــض التصعيــد (املؤلفــة مــن

حمافظــة إدلــب وأجـزاء مــن حمافظــات محــاة وحلــب والالذقيــة) شــهدت منطقــة إدلــب تصعيــداً عســكرايً متكــرراً تناولتــه الشــبكة

الســورية حلقــوق اإلنســان يف تقاريــر عــدة ،وتس ـبَّبت هــذه احلمــات العســكرية يف مقتــل مــا ال يقــل عــن  701مدني ـاً ،بينهــم
 201طف ـاً و 131ســيدة (أنثــى ابلغــة) علــى يــد ق ـوات احللــف الســوري الروســي ،وتش ـريد قرابــة مليــون مــدين ،نــزح مئــات

ـر مــرة.
اآلالف منهــم غـ َ

يف  /26نيســان 2019 /شــهدت املنطقــة محلــة عســكرية هــي األعنــف منــذ اتفــاق سوتشــي ،وكنــا قــد أصــدران تقري ـراً عــن

تفاصيلهــا وتداعياهتــا ،وقــد تس ـبَّبت هــذه احلملــة حــى  /24أاير يف مقتــل مــا ال يقــل عــن  265مدني ـاً ،بينهــم  64طف ـاً،
و 50ســيدة (أنثــى ابلغــة) ،وتشـريد مــا ال يقــل عــن  195ألــف نســمة ،ومشــل هــذا التصعيــد ارتفاعـاً يف وتــرة عمليــات االعتــداء

علــى املراكــز احليويــة املدنيــة وبشــكل خــاص املراكــز الطبيــة؛ مــا اضطـ َّـر إدارة معظــم املراكــز يف ريــف إدلــب اجلنــويب وريــف محــاة
الشمايل إىل تعليق عملها ،وهذا أدى ابلتايل إىل عجز متزايد يف تلبية متطلبات األهايل األساسية يف تلك املناطق؛ ما أجربهم

علــى النــزوح إىل أقصــى الشــمال الســوري وبقــاء معظمهــم يف العـراء ويف البســاتني أو خيــام أوليــة ،ومل تتمكــن املنظمــات الطبيــة
العاملــة مــن تغطيــة كل هــذا الكــم اهلائــل مــن االحتياجــات ،وبشــكل خــاص بعــد أن أوقــف عــدد كبــر مــن الــدول واملاحنــن متويــل
املنظمــات يف اجلــزء اخلاضــع لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام املصنفــة كجهــة إرهابيــة.
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ـهد جملــس األمــن يف  /10أاير اجلــاري اجتماعـاً طــارائً مغلقـاً بدعــوة مــن أملانيــا والكويــت وبلجيــكا وأعلـ َـن عقبــه انئــب منــدوب
شـ َ
روســيا لــدى األمــم املتحــدة “فالدميــر ســافرونكوف” َّ
أن روســيا قــد عرقلــت صــدور بيــان يف هنايــة االجتمــاع ،ومل يصــدر عــن
االجتمــاع أي إجـراء أو جمــرد إدانــة حبــق عمليــات القتــل والقصــف والتَّشـريد واســتهداف املراكــز الطبيــة.
عبت حكومات كل من اململكة املتحدة وفرنســا وأملانيا يف بيان هلا عن قلقهم إزاء التصعيد العســكري الذي يشــهده
يف  /13أاير َّ

مشــال غــرب ســوراي ،وحثَّــت مجيــع األطـراف لتجنــب أيــة عمليــات عســكرية يف املنطقــة ،واالمتثــال اللتزاماهتــم خبفــض العنــف يف إدلــب.

يف  /13أاير حتــدَّث فرحــان حــق ،انئــب متحــدث رمســي ابســم األمــن العــام لألمــم املتحــدة ،إىل الصحفيــن معـراً عــن قلــق األمــم

املتحــدة إزاء التقاريــر املســتمرة حــول العنــف واألعمــال العدائيــة يف مشــال غــرب ســوراي ،وأفــاد أبن  18منشــأة صحيــة 11 ،منهــا
تعرضــت للقصــف منــذ  /28نيســان ،لكنَّــه مل يذكــر
يف حمافظــة محــاة وســت يف حمافظــة إدلــب ،وواحــدة يف حمافظــة حلــب ،قــد َّ

مــن هــي اجلهــة الــي قصفــت املنشــآت الصحيــة.

يف  /17أاير عقــد جملــس األمــن اجتماعـاً طــارائً لبحــث األوضــاع اإلنســانية يف الشــمال الســوري بدعــوة كل مــن الكويــت وأملانيــا

وبلجيــكا ،وحــذرت فيــه وكيلــة األمــن العــام للشــؤون السياســية وبنــاء الســام “روزمــاري ديكارلــو” ،يف إحاطتهــا أمــام اجمللــس مــن
عواقب اســتمرار تزايد األعمال القتالية يف مشال ســوراي ،كما ألقى فيها “مارك لوكوك” ،وكيل األمني العام للشــؤون اإلنســانية
ومنســق اإلغاثــة يف حــاالت الطـوارئ ،إحاطــة جمللــس األمــن عــن احلالــة اإلنســانية يف مشــال غــرب ســوراي اختتمهــا ابستفســار :مــا
اهلــدف مــن إصــدار جملــس األمــن قـرارات كهــذه إذا كانــت الــدول لــن متتثــل هلــا؟
يف  /17أاير استنكرت منظمة العفو الدولية “أمنسيت” اهلجمات على املنشآت الطبية واعتربهتا جرائم حرب.
يف  /24أاير أصــدر مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية تقريــره الثالــث حــول الوضــع يف مشــال غــرب ســوراي منــذ
 /28نيســان حــى  /24أاير ،جــاءَ فيــه َّ
ـر مــرة ،وأوضـ َـح التقريــر احلاجــة
أن  20منشــأة طبيــة قــد أتثــرت ابلصـراع ،اثنتــان منهــا غـ َ

إىل ضــرورة زايدة عــدد العيــادات املتنقلــة خلدمــة النازحــن.
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يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:

“ال ميكــن لإلنســانية أن تقبــل كل هــذا الكــم مــن احلقــد واالعتــداء علــى مراكــز تُق ـ ِّدم خدمــات طبيــة جلرحــى أو
مصابــن ،إن هــذا االســتهداف املتواصــل مل يعــد يُشـ ِّكل اعتــداء علــى الشــعب واجملتمــع الســوري وحــده ،إنــه جرائــم
ضـ َّـد اإلنســانية مجعــاء ،وســوف يُشــجع جمرمــن ودكتاتــورايت علــى استنســاخ جتربــة النظــام الســوري يف االعتــداء

علــى اإلنســانية علــى هــذا النَّحــو البشــع ،جيــب التَّحــرك العاجــل مــن قبــل حتالــف دويل حضــاري خــارج جملــس األمــن
لوقــف االنتهــاكات الصارخــة واملتكــررة للقانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان”.

املنهجية:
يُس ـلِّط هــذا التقريــر الضــوء علــى اعتــداءات ق ـوات احللــف الســوري الروســي علــى املنشــآت الطبيــة يف منطقــة خفــض التصعيــد
الرابعــة واألخــرة (املؤلفــة مــن حمافظــة إدلــب وأجـزاء مــن حمافظــات محــاة وحلــب والالذقيــة) ،الــي وقعــت يف ظـ ِّـل احلملــة العســكرية

األخــرة علــى املنطقــة منــذ  /26نيســان حــى  /24أاير.2019 /
وتشمل حصيلة حوادث االعتداء اليت أوردانها يف هذا التقرير:

أوالً :عمليات القصف اليت استهدفت منشآت طبية ومل يكن ابلقرب منها مقرات أو معدات عسكرية.

اثنياً :عمليات قصف املنشآت الطبية اليت مت تعليق عملها خشية تعرضها للقصف ،ونظراً لنزوح أهايل املنطقة.
يد من اعتداء واحد ،وحنن نوثِّق كل حادثة اعتداء على أهنا انتهاك.
اثلثاً :قد تتعرض املنشأة الطبية الواحدة ألز َ

ومبوجب القانون اإلنســاين الدويل تبقى األعيان املدنية حمميَّة من اهلجمات العســكرية ما مل يتم اســتخدامها ألغراض عســكرية،

وتنتــزع عنهــا احلمايــة عندمــا تســتخدم ألغ ـراض عســكرية ،وطيلــة مــدة االســتخدام ،أمــا عندمــا يعــود اهلــدف املــدين مــن كونــه
خاضعـاً لالســتخدام العســكري إىل االســتخدام املــدين ،فيجــب أال يتعــرض للهجــوم وتعــود لــه احلمايــة مــرة أخــرى.

ويف أثنــاء عملنــا علــى هــذا التقريــر ،ويف بعــض األحيــان واجهتنــا صعوبــة يف توثيــق احلـوادث بســبب مواقــع املنشــآت الطبيــة عنــد
تعرضــت لــه هــذه املناطــق.
خطــوط جبهــات وكثافــة القصــف الــذي َّ
وبشــكل عــام ،فمــن خــال عمليــات املراقبــة املســتمرة للحـوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ،وعــر
شــبكة عالقــات واســعة مــع عشـرات املصــادر املتنوعــة مــن خــال تراكــم عالقــات ممتــدة منــذ بــداايت عملنــا منــذ عــام 2011
حــى اآلن ،يقــوم فريقنــا عندمــا تــردان أو نُشــاهد عــر شــبكة اإلنرتنــت ووســائل اإلعــام أخبــاراً عــن انتهــاك مبحــاوالت متعــددة
ورد ضمــن هــذا اخلــر وحماولــة التَّحقــق ومجــع أدلــة وبيــاانت ،ويف بعــض األحيــان َّ
متكــن الباحــث مــن زايرة موقــع احلــدث
ملتابعــة مــا َ

يف أســرع وقــت ممكــن ،لكـ َّـن هــذا اندراً مــا حيــدث؛ نظـراً للمخاطــر األمنيــة املرتفعــة جــداً ،ولكثــرة حـوادث االنتهــاكات ،وأيضـاً
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نتيجــة حمدوديــة اإلمــكاانت البشـرية واملاديــة؛ وهلــذا ختتلــف إمكانيــة الوصــول إىل األدلــة ،وابلتــايل درجــة تصنيفهــا ،وغالبـاً مــا نقــوم
تعرضـوا لالنتهــاك مباشــرة؛ حيــث
يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مثــل هــذه احلــاالت ابالعتمــاد علــى شــهادات انجــن َّ

ـاه َد أو صـ َّـور هــذا االنتهــاك ،إضافــة إىل حتليــل املـواد املتوفــرة
ـدر اإلمــكان الوصــول إليهــم مباشــرة ،وبدرجــة اثنيــة َمـ ْـن شـ َ
حنــاول قـ َ
يف مصــادر مفتوحــة كشــبكة اإلنرتنــت ،ووســائط اإلعــام ،واثلثـاً عــر احلديــث مــع كـوادر طبيــة قامــت بعــاج املصابــن وعاينــت

جثــث الضحــااي وحــدَّدت ســبب الوفــاة.

كمــا حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــورة والصــور الــي نُشــرت عــر اإلنرتنــت ،أو الــي أرســلها لنــا نشــطاء

حمليــون عــر الربيــد اإللكــروين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي ،وقــد أظهــرت مقاطــع مصــورة بثَّهــا
تعرضــت هلــا مــن قِبَـ ِـل
انشــطون موقــع اهلجمــات وحجــم الدمــار الكبــر الــذي حلــق ابملراكــز احليويــة الطبيــة إثــر االعتــداءات الــي َّ
قـوات احللــف الســوري الروســي.

حنتفــظ بنسـ ٍـخ مــن مجيــع مقاطــع الفيديــو والصــور املذكــورة يف هــذا التقريــر ضمــن قاعــدة بيــاانت إلكرتونيــة سـرية ،ونسـ ٍـخ احتياطيــة
علــى أقـر ٍ
اص صلبــة ،وعلــى الرغــم مــن ذلــك ال َّ
ندعــي أننــا قُمنــا بتوثيــق احلــاالت كافــة ،ذلــك يف ظـ ِّـل احلظــر واملالحقــة املفروضــن
علينــا مــن قبــل قـوات النظــام الســوري وبعــض اجملموعــات املســلحة األخــرى .وملزيــد مــن التَّفاصيــل نرجــو االطــاع علــى املنهجيــة

املتَّبعــة مــن قبــل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.
حيتــوي هــذا التقريــر علــى ســبع رواايت حصلنــا عليهــا عــر حديــث مباشــر مــع شــهود أو أشــخاص معنيــون بعمــل هــذه املنشــآت،
وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة ،وقــد شــرحنا للشــهود اهلــدف مــن املقابــات ،وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام
املعلومات اليت يُق ِّدموهنا يف هذا التَّقرير دو َن أن نُق ِّدم أو نعرض عليهم أية حوافز ،كما حاولت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان
تذكــر االنتهــاك ،ومتَّ منــح ضمـ ٍ
جتنيــب الشــهود معــاانة ُّ
ـان بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار.
ُ
ورد يف هــذا التقريــر ُيثِّــل احلـ َّـد األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل ،كمــا ال يشــمل
مــا َ
ـاد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.
احلديـ ُ
ـث األبعـ َ
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اثنياً :مسؤولية محاية املدنيني يف سوراي:

لقــد ارتكــب النظــام الســوري علــى مــدى مثــاين ســنوات جرائــم وانتهــاكات فظيعــة حبــق املدنيــن الســوريني ،ومل يســتجب ألي

مــن مطالــب جلنــة التَّحقيــق الدوليــة بشــأن اجلمهوريــة العربيــة الســورية ،وال مطالــب املفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان ،وال حــى
ق ـرارات جملــس األمــن ،وكان يفــرض مبجلــس األمــن أن يتَّخــذ تدابــر مجاعيــة ويتحــرك مبوجــب املادتــن  41و 42مــن ميثــاق
األمــم املتحــدة ،لكنــه فشــل أيضـاً بســبب احلصانــة الــي منحتهــا روســيا للنظــام الســوري ،كمــا َّأنــا مل ُتجــم عــن اســتخدام حــق
النقــض يف حالــة النظــام الســوري ،الــذي ليــس فقــط مل يلتــزم مبســؤولية محايــة املدنيــن ،بــل هــو مــن ارتكــب أفظــع االنتهــاكات
حبقهــم ،وصلــت مرتبــة جرائــم ضـ َّـد اإلنســانية ،وإابدة داخــل مراكــز االحتجــاز عــر عمليــات التعذيــب.
َّ
أكــدت اللجنــة الدوليــة املعنيــة ابلتدخــل وســيادة الــدول يف تقريرهــا املنشــور يف كانــون األول  2001علــى َّ
أن“ :إ ْن ختلَّــف جملــس

األمــن عــن الوفــاء مبســؤوليته يف أوضــاع هتــز الضمــر وتســتصرخ النجــدة فســيكون مــن غــر املعقــول أن نتوقــع مــن الــدول املعنيــة أن
تســتبعد اســتخدام وســائل أخــرى أو اختــاذ أشــكال أخــرى مــن التدابــر للتصــدي خلطــورة وإحلــاح هــذه األوضــاع”
وهــذا مــا حصــل متامـاً يف ســوراي وليــس يف جمــزرة واحــدة أو يف انتهــاك واحــد بــل يف عمليــات القتــل والتعذيــب ،والعنــف اجلنســي،
واإلخفــاء القســري ،واســتخدام األســلحة الكيميائيــة ،والرباميــل املتفجــرة ،وحصــار املدنيــن ،والقائمــة تطــول ،لقــد ختلَّــف جملــس
األمــن عــن مســؤولياته يف احلالــة الســورية الــي اســتصرخت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان واملنظمــات الدوليــة وجلــان التحقيــق
األمميــة النجــدة مــن جملــس األمــن ألجلهــا آالف املـرات ،ويف هــذا الســياق َّ
أكــدت اللجنــة الدوليــة املعنيــة ابلتدخــل وســيادة الــدول
يف التقريــر ذاتــه“ :يســتحيل التوصــل إىل توافــق يف الـرأي حــول أيــة جمموعــة مــن اقرتاحــات القيــام بتدخــل عســكري يعــرف بصحــة
أي تدخــل مل أيذن بــه جملــس األمــن أو اجلمعيــة العامــة .ولكــن هــذا رمبــا يــرك ظروفـاً يتخلــف فيهــا جملــس األمــن عــن الوفــاء مبــا
تعتــره هــذه اللجنــة مســؤوليته عــن احلمايــة يف وضــع يهــز الضمــر ويســتصرخ النجــدة .إهنــا ملســألة حقيقيــة يف هــذه الظــروف حيــث
ِ
ـح النــاس
ـاوز جملــس األمــن أو يف اإلض ـرار بذلــك النظــام إذا ذُبـ َ
يقــع أشــد الضــرر :يف اإلض ـرار ابلنظــام الــدويل إذا مت جتـ ُ
وجملــس األمــن واقــف وقفــة املتفــرج”.
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اثلث ـاً :حتليــل البيــاانت يُظهــر منط ـاً متعمــداً يف اســتهداف املنشــآت الطبيــة يف منطقــة خفــض التصعيــد
الرابعــة مــن قبــل قــوات احللــف الســوري الروســي:
مل يُفلح اتفاق سوتشي يف وقف استهداف املراكز احليوية الطبية حيث وثَّقت بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما ال يقل

عــن  39حادثــة اعتــداء علــى منشــآت طبيــة مــن قبــل قـوات احللــف الســوري الروســي يف منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة منــذ /17
أيلــول 2018 /حــى  /24أاير 2019 /وقــع  29منهــا يف غضــون احلملــة العســكرية األخــرة أي مــا يُعــادل قرابــة  % 75مــن

تضرر قرابة  24منشأة طبية ،كما تُظهر مواقع املنشآت الطبية اليت استهدفتها
جممل اهلجمات ،وقد تسبَّبت هذه اهلجمات يف ُّ

قوات احللف الســوري الروســي يف هذه احلملة أن بعضها يقع يف مناطق بعيدة عن التجمعات الســكانية؛ ما يُشــر إىل اســتهداف
مقصــود هلــا لغايــة اإلضـرار هبــا عمــداً.

يف معظــم األحيــان وحبســب عمليــات الرصــد الــي قمنــا هبــا فـ َّ
ـإن وتــرة اهلجمــات علــى املنشــآت الطبيــة تنخفــض عقــب خلــو
ـث الرعــب يف قلــوب املدنيــن .ومــن املعــروف َّ
أن النظــام
املنطقــة مــن الســكان؛ مــا يؤكــد سياســة النظــام الســوري وحلفــاءه يف بـ ِّ
الســوري يســتهدف هــذه املنشــآت بشــكل مــدروس يف إطــار هجماتــه؛ إلحــداث عجــز يف تقــدمي اخلدمــات الطبيــة للمرضــى
واجلرحــى ،وتضييــق اخلنــاق علــى املدنيــن ومضاعفــة معاانهتــم ،وقــد الحظنــا يف هــذه احلملــة وبشــكل أكــر مــن م ـرات ســابقة
تعمـ َـد قـوات احللــف الســوري الروســي اســتهداف املنشــأة الطبيــة ذاهتــا أزيـ َـد مــن مــرة ،كمشــفى  111يف بلــدة قلعــة املضيــق يف
ُّ

ريــف محــاة الشــمايل ،الــذي تعـَّـرض هلجومــن اثنــن مــن قبــل قـوات النظــام الســوري ،والوحــدة اجلراحيــة يف مدينــة كفــر زيتــا بريــف

تعرضــت هلجومــن اثنــن أيضـاً ،أحدمهــا علــى يــد قـوات النظــام الســوري ،واآلخــر علــى يــد القـوات الروســية.
محــاة الشــمايل ،الــي َّ
كمــا رصــدان قصــف املنشــآت الطبيــة حــى بعــد خروجهــا عــن اخلدمــة كمركــز كفــر نبــودة الصحــي بريــف حمافظــة محــاة الغــريب،

ومشــفى ترمــا التَّخصصــي ووحــدة غســيل الكلــى يف قريــة ترمــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب ،ومشــفى نبــض احليــاة يف قريــة
حــاس بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب.
إن اســتمرار هنــج ق ـوات احللــف الســوري الروســي يف اســتهداف املنشــآت الطبيــة ســيؤثر علــى حيــاة املدنيــن يف تلــك املنطقــة
بشــكل خميــف ،حيــث يُشـ ِّكل انعــدام الرعايــة الطبيــة أحــد أبــرز األســباب الــي تدفــع آبالف املدنيــن إىل النــزوح ومغــادرة منازهلــم
إىل خميمــات تفتقــر إىل أدىن مقومــات احليــاة ،إضافــة إىل انعــكاس تضــرر عــدد كبــر مــن املنشــآت الطبيــة علــى وضــع اجلرحــى
وأصحــاب األم ـراض املزمنــة واألطفــال والنســاء احلوامــل ،وتُق ـ ِّدر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان حصيلــة املصابــن ج ـراء
العمليــات العســكرية األخــرة بقرابــة  832مدني ـاً.
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حتدَّثنــا مــع الدكتــور حممــد كتــوب ، 1مديــر املناصــرة يف اجلمعيــة الطبيــة الســورية األمريكيــة “ســامز” عــن أبــرز مــا تعرضــت لــه
املنشــآت التابعــة ملنظمتهــم يف احلملــة األخــرة واإلجـراءات الــي اتبعتهــا املنظمــة“ :تعرضــت أربــع مــن املنشــآت التابعــة ملنظمتنــا
يف منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة ،واملشــاركة يف آليــة التحييــد التابعــة لألمــم املتحــدة ،الســتهدافات مباشــرة مــن قبــل

قــوات النظــام الســوري والقــوات الروســية خــال محلتهــا العســكرية األخــرة علــى املنطقــة ،تسـبَّب ذلــك يف خروجهــا عــن
اخلدمــة ،كمــا اضطــرت املنظمــة وكإجـراء احـرازي إىل تعليــق عمــل  14مــن منشــآهتا بشــكل كامــل وجزئــي ملـُ َد ٍد حمــددة

وفق ـاً للضــرورة ومبــا يضمــن ســامة الكــوادر العاملــة فيهــا ،كمــا تعمــل مراكــز أخــرى حبالــة الطــوارئ وتســتقبل احلــاالت

الطارئــة فقــط” ذكــر الدكتــور حممــد صعوبــة االســتجابة ملتطلبــات النــزوح الناجــم عــن احلملــة العســكرية ،حيــث ازداد بنســبة كبــرة
عــدد املراجعــن إىل املرافــق الطبيــة الــي ال ت ـزال يف اخلدمــة مــا يُش ـ ِّكل عبئ ـاً كب ـراً عليهــا“ :إن اســتمرار الضغــط اهلائــل علــى
املراكــز الطبيــة الــي ال تـزال قيــد التشــغيل يُنبِـ ُـئ بكارثــة إنســانية ســتحصل علــى املــدى القريــب”.

قــال الدكتــور مـرام الشــيخ ، 2مديــر صحــة محــاة “احلــرة” للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان َّ
إن مــا ال يقــل عــن  12منشــأة طبيــة
تعرضــت لالســتهداف مــن قبــل ق ـوات الســورية والروســية وخرجــت عــن اخلدمــة مــن أصــل  19منشــأة تتبــع مديريــة صحــة محــاة
تقدمــه يف بلــدات يف ريــف محــاة ،وأخـران الدكتــور مـرام َّ
“احلــرة” بينهــا منشــآت وقعــت حتــت ســيطرة قـوات النظــام الســوري بعــد ُّ
أن
املديريــة تعمــل علــى حموريــن لتخفيــف أثــر الكارثــة اإلنســانية النامجــة عــن اســتهداف القطــاع الطــي علــى املدنيــن“ :أعــادت املديريــة
تفعيــل ثــاث وحــدات جراحيــة يف ريــف محــاة الشــمايل وريــف إدلــب اجلنــويب لتقــدمي اخلدمــات اإلســعافية يف املناطــق الــي

ال تـزال تتعـ َّـرض للقصــف ،كمــا نعمــل علــى إجـراء مســح ميــداين للنازحــن لتحديــد أعدادهــم وأماكــن وجودهــم وحاجاهتــم،
لكن
ونعمل على إعادة تفعيل مخسة مراكز للرعاية األولية يف املخيمات واملناطق احمليطة هبا ومشفيَني للنسائية واألطفالَّ ،
ـل قلــة املـوارد والتخــوف الدائــم مــن تعـ ُّـرض هــذه املنشــآت للقصــف”.
هــذه اإلجـراءات غــر كافيــة يف ظـ ِّ

كمــا حتدَّثنــا إىل الدكتــور واصــل جــرك ، 3مديــر املشــاريع الطبيــة يف منظمــة ســوراي لإلغاثــة والتنميــة “”SRDحــول أثــر
احلملــة العســكرية األخــرة لقـوات احللــف الســوري الروســي علــى عمــل املنشــآت الــي تدعمهــا املنظمــة واإلجـراءات الــي اختذهتــا:
“تسـبَّبت احلملــة األخــرة حــى يــوم  /17أاير يف تضــرر ثــاث مــن منشــآتنا ، 4خرجــت مجيعهــا عــن اخلدمــة ،إضافــة إىل

منشــآت أخــرى؛ مــا تسـبَّب يف حرمــان املنطقــة مــن خدمــات الرعايــة الصحيــة كافــة ،وقــد عملنــا يف املنظمــة علــى تســيري

عيــادات طبيــة متنقلــة إىل املناطــق الــي نــزح إليهــا األهــايل لتقــدمي مــا ميكــن مــن اخلدمــات الطبيــة هلــم”.
 1عرب تطبيق واتساب يف  /21أاير2019 /
 2عرب اتصال هاتفي يف  /18أاير2019 /
 3عرب تطبيق واتساب يف  /17أاير2019 /
 4سجلنا حادثة اعتداء رابعة على منشأة طبية اتبعة للمنظمة يف  /23أاير
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رابعـاً :ســتة مراكــز طبيــة قصفتهــا قــوات احللــف الســوري الروســي كانــت ضمــن آليــة التحييــد املعتمــدة
مــن قبــل األمــم املتحــدة:

بعــد ســنوات مــن حمــاوالت املنظمــات الطبيــة بــذل اجلهــود املمكنــة كافــة إلخفــاء املراكــز الطبيــة حــى وصــل األمــر هبــا الســتخدام
مغــارات ضمــن اجلبــال ،واســتخدام أقبيــة األبنيــة كمنشــآت طبيــة وتزويــد املنشــآت الطبيــة بسـواتر رمليــة ،إال َّ
أن مجيــع احملــاوالت

كانت تفشــل أمام خمرببن متعاونني مع قوات النظام الســوري أو عرب طائرات االســتطالع الروســية لتحديد مواقع املراكز الطبية
ومتعمــد.
هبــدف قصفهــا علــى حنــو مقصــود َّ
ابتكر يف أيلول 2014 /مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  ،OCHAآلية معينة يف حماولة منه حينها حلماية
َ

املنشــآت الصحيــة يف ســوراي مــن هجمــات قـوات التحالــف الــدويل ،حيــث تقــوم اآلليــة إبعــام قـوات التحالــف الــدويل وروســيا

وتركيــا واجملموعــة الدوليــة لدعــم ســوراي ابملواقــع اإلنســانية الثابتــة واملهــام اإلنســانية املتحركــة للتَّخفيــف مــن خماطــر اســتهدافهم
وقصفهــم بغــارات جويــة ،ولكــن اســتخدام هــذه اآلليــة ال يُشـ ِّكل اتفاقـاً ُمل ِزمـاً مــن الناحيــة القانونيــة ،وال يضمــن ســامة األفـراد
أو املنشــآت أو املواقــع ،وهلــذا مل تقـ ِّدم هــذه اآلليــة شــيئاً يُذكــر يف محايــة املراكــز الطبيــة ،بــل رمبــا ســامهت يف توفــر معلومــات إىل
الق ـوات الروســية الــي اســتخدمتها يف قصــف املراكــز الطبيــة الحق ـاً ،فقــد وثـَّـق فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان َّ
أن مــن
ضمــن ال ـ  24مركـزاً طبيـاً هنــاك قصــف ل ـ  6مراكــز طبيَّــة مدرجــة ضمــن آليــة التحييــد هــذه ،أي أهنــا عمليـاً مل تســتفد شــيئاً ،ومل

عرضتهــا ملزيــد مــن اخلطــورة عــر كشــف موقعهــا ومــكان عملهــا.
تقــم اآلليــة حبمايتهــا بــل رمبــا َّ

خامسـاً :حصيلــة اســتهداف املنشــآت الطبيــة يف منطقــة خفــض التَّصعيــد الرابعــة مــن قبــل قــوات احللــف
الســوري الروســي يف محلتها العســكرية األخرية:
حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فقــد مت تســجيل مــا ال يقــل عــن  29حادثــة اعتــداء علــى منشــآت طبيــة
وتوزعــت حـوادث االعتــداء
منــذ  /26نيســان حــى  /24أاير ،2019 /تسـبَّبت هــذه اهلجمــات يف تضــرر  24منشــأة طبيــةَّ .

حبســب األطـراف الرئيســة الفاعلــة علــى النحــو التــايل:
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قوات النظام السوري ،15 :توزعت على النحو التايل:
9

5

1

حمافظة حلب

حمافظة إدلب

حمافظة محاة

القوات الروسية ،14 :توزعت على النحو التايل:

8

6

حمافظة محاة

حمافظة إدلب

إحــدى اهلجمــات الــي نفذهتــا قـوات النظــام الســوري كانــت ابســتخدام ذخائــر عنقوديــة علــى مركــز كفــر نبــل للرعايــة الصحيــة
األوليــة يــوم  /23أاير.
كمــا تس ـبَّب التصعيــد العســكري علــى األخــر علــى منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة يف مقتــل مــا ال يقــل عــن  4مــن الك ـوادر

الطبيــة منــذ  /26نيســان حــى  /24أاير ،2019 /مجيعهــم قتل ـوا علــى يــد ق ـوات النظــام الســوري.
10
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خريطــة تظهــر مواقــع تقريبيــة للمنشــآت الطبيــة الــي وثَّقنــا تعرضهــا حل ـوادث اعتــداء مــن قبــل ق ـوات احللــف الســوري الروســي
وخمطــط زمــي لتلــك احل ـوادث:
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سادسـاً :أبــرز اهلجمــات علــى املنشــآت الطبيــة يف منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة مــن قبــل قــوات احللــف
الســوري الروســي يف محلتها العســكرية األخرية:
مشفى اللطامنة اجلراحي:

صنــة حتــت األرض ،ويقــدم اخلدمــات اجلراحيــة
يقــع يف بلــدة اللطامنــة بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل الغــريب؛ ُمنشــأ داخــل مغــارة ُم َّ

لقرابة  3200مســتفيد شــهرايً.
األحــد  /28نيســان ،2019 /قرابــة الســاعة  ،18:30قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة اســتهدفت

املشــفى بشــكل مباشــر ،ما أدى إىل إصابة جتهيزات أقســام عدة يف املشــفى ومرآب الســيارات ،وســيارة إســعاف اتبعة للمشــفى
أبضـرار ماديــة متوســطة ،وخروجــه عــن اخلدمــة ،نُشــر إىل َّ
أن القـوات ذاهتــا قصفــت صاروخـاً علــى بعــد قرابــة 100م عــن املشــفى

ذاتــه يف اليــوم الســابق .ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
مشفى  111التخصصي للنسائية واألطفال:

يقــع يف احلــي الشــمايل يف بلــدة قلعــة املضيــق بريــف حمافظــة محــاة الغــريب ،ويتَّخــذ مــن الطابــق األرضــي لثانويــة أكــرم علــي األمحــد
ســابقاً مقـراً لــه ،يتبــع ملديريــة صحــة محــاة “احلــرة” ،يقــدم خدمــات األمومــة واألطفــال واجلراحــة العامــة لقرابــة  4500مســتفيد
شــهرايً .تعـَّـرض حلادثــي اعتــداء يف يــوم واحــد تســببَّتا يف خــروج املشــفى عــن العمــل:

فجر األحد  /28نيسان 2019 /قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ املشفى؛ ما أدى إىل إصابة معداته
أبضـرار ماديــة متوســطة ،مث عــاود الطـران ذاتــه قصــف املشــفى قرابــة الســاعة  13:30مــن اليــوم ذاتــه؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء
املشــفى ومعداتــه أبضـرار ماديــة كبــرة ،وخروجــه عــن اخلدمــة .ختضــع البلــدة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة
وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
مركز اهلبيط للرعاية الصحية األولية:
يقــع وســط قريــة اهلبيــط بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب ،يضـ ُّـم أقســاماً ألم ـراض الداخليــة واألمومــة واألطفــال وطــب األســنان،

ويســتفيد منــه قرابــة  2100مســتفيد شــهرايً.
الثــااثء  /30نيســان 2019 /قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقـوات النظــام الســوري قــرب املركــز؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف

بنــاء املركــز ،وإصابــة أاثثــه ومعداتــه أبض ـرار ماديــة متوســطة .ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة
وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
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الدمار الذي حلق مبركز اهلبيط للرعاية الصحية األولية إثر هجوم أرضي لقوات النظام السوري على قرية اهلبيط /إدلب –  /30نيسان2019 /

مركز الركااي للرعاية الصحية األولية:
يقــع يف قريــة الــركااي بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب ،يضـ ُّـم عيــادات داخليــة وأمومــة وأطفــال ،يســتفيد مــن خدماتــه قرابــة 7000
شــخص شــهرايً ،مدعــوم مــن قبــل منظمــة ســوراي لإلغاثــة والتنميــة “”SRD

اجلمعــة  /3أاير 2019 /ألقــى الط ـران املروحــي التابــع لق ـوات النظــام الســوري برميلــن متفجريــن علــى املركــز ،ســقط أحدمهــا
عنــد مدخــل املركــز والثــاين علــى بعــد قرابــة 15م منــه؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف مدخــل بنــاء املركــز وإصابــة معداتــه أبض ـرار

ماديــة متوســطة .مــا تس ـبَّب يف خروجــه عــن اخلدمــة .ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة
حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

دمــار يف مبــى مركــز الــركااي للرعايــة الصحيــة األوليــة إثــر هجــوم جــوي لق ـوات النظــام الســوري علــى قريــة الــركااي/
إدلــب –  /3أاير2019 /

13

www.sn4hr.org

info@sn4hr.org

snhr

مركز معرة حرمة الصحي:
يقــع يف قريــة معــرة حرمــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب ،يضـ ُّـم عيــادات داخليــة وأمومــة وأطفــال ،يســتفيد مــن خدماتــه قرابــة
 7500شــخص شــهرايً ،مدعــوم مــن قبــل منظمــة ســوراي لإلغاثــة والتنميــة “”SRD

الثــااثء  /7أاير 2019 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لق ـوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب املركــز؛ مــا أدى إىل
دمــار جزئــي يف بنائــه وإصابــة معداتــه وم ـواد إكســائه أبض ـرار ماديــة متوســطة .نُشــر إىل أن الط ـران ذاتــه قــد شـ َّـن يف  /4أاير

غــارة ابلرشاشــات علــى بعــد قرابــة 30م عــن املركــز ،تسـبَّبت يف حتطــم زجــاج املبــى .ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل

يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

الوحدة اجلراحية يف كفر زيتا “مشفى الشهيد حسن األعرج” سابقاً:
تقــع ضمــن مغــارة يف مدينــة كفــر زيتــا بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل ،أُنشــئت يف عــام  ،2015تضـ ُّـم أقســام جراحــة عامــة وجراحــة
عظميــة ،يســتفيد مــن خدماهتــا قرابــة  1500شــخص شــهرايً .تدعمهــا منظمــة أطبــاء عــر القــارات  ،PACتعرضــت الوحــدة

هلجومــن يف يــوم واحــد:

األحــد  /5أاير ،2019 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ الوحــدة ،تــا ذلــك إلقــاء الطـران املروحــي
التابــع لقـوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة ســقطت بشــكل مباشــر علــى الوحــدة ويف حميطهــا؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي
يف هيــكل الوحــدة وإصابــة معداهتــا أبضـرار ماديــة متوســطة .وخروجهــا عــن اخلدمــة .ختضــع مدينــة كفــر زيتــا لســيطرة مشــركة بــن
فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
تواصلت الشــبكة الســورية مع الســيد عبد الرزاق قدور ، 5املدير اإلداري يف الوحدة اجلراحية يف كفر زيتا ،الذي أخربان َّ
أن املشــفى
احملصنــة ضمــن خطــة الطـوارئ يــوم اهلجــوم “قرابــة الســاعة  11صباحـاً ابغتتنــا غــارات الطـران
كان يعمــل يف األقســام الداخليــة َّ

احلــريب الروســي واملروحــي التابــع للنظــام الســوري؛ مســتهدفة بنيــة املشــفى اخلارجيــة ،وملحقــة أضـراراً كبــرة يف بنيتــه التحتيــة
مــن خ ـزاانت الوقــود وامليــاه ،واملولــدات ،وجمموعــة االتصــاالت .كمــا أدت الغــارات إىل دمــار كامــل يف الكتلــة اخلارجيــة

ـت عمــل املشــفى” أضــاف الســيد عبــد الــرزاق “حلظــة القصــف كنــا ضمــن
للمشــفى وخروجهــا عــن اخلدمــة ،وابلتــايل أوقفـ ُ

األقســام الداخليــة للمشــفى ومتكنــا مــن إخــاء الكـوادر الطبيــة واملرضــى منــه إىل مشــايف أخــرى قريبــة مــن املنطقــة”.

 5عرب تطبيق واتساب يف  /13أاير2019 /
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مشفى ترمال التخصصي ووحدة ترمال لغسيل الكلى:

يقعــان يف قريــة ترمــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب ضمــن كتلــة بنــاء واحــدة ،يقـ ِّدم املشــفى خدمــات اجلراحــة العظميــة والعامــة
ويســتفيد منها قرابة  4160شــخص شــهرايً ،فيما تُقدم وحدة غســيل الكلى خدماهتا لـ  59شــخص شــهرايً ،تندرج املنشــأاتن

ضمــن آليــة التحييــد إبشـراف األمــم املتحــدة ،وتدعمهمــا اجلمعيــة الطبيــة األمريكيــة الســورية “ســامز” ،مت تعليــق العمــل فيهمــا يف
تعرضــه هلجومــن اثنــن:
 /4أاير نظـراً للقصــف الكثيــف علــى املنطقــة .مث خــرج البنــاء الــذي يضمهمــا عــن اخلدمــة إثـَـر ُّ
األحــد  /5أاير 2019 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة قــرب املبــى -علــى بعــد قرابــة 100م-؛
مــا أدى إىل إصابــة البنــاء واملعــدات داخلــه أبضـرار ماديــة متوســطة.
الثالاثء  /14أاير 2019 /شـ َّـن طريان اثبت اجلناح “ســيخوي  ”24اتبع لقوات النظام الســوري غارات عدة يف هذا اليوم،

اســتهدفت ثــاث منهــا منطقــة قريبــة مــن املشــفى فيمــا كانــت أحدهــا مباشــرة علــى البنــاء؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املشــفى
تعرضــه للقصــف ،وخروجــه عــن اخلدمــة .نُشــر إىل القـوات الروســية شـنَّت هجومـاً جــوايً ابلصواريــخ
الــذي متَّ إفـراغ معداتــه قبــل ُّ
قــرب املبــى يف اليــوم التــايل .ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

دمــار حلــق مبشــفى ترمــا التخصصــي ووحــدة غســيل الكلــى إثــر هجــوم جــوي ســوري –  /14أاير2019 /
– بعدســة :ســهيل العلــي
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مشفى نبض احلياة:
يقــع ضمــن مغــارة علــى أطـراف قريــة حــاس بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب ،حيتــوي علــى أقســام للجراحــة العامــة والعظميــة وأمـراض
األذنيــة والبوليــة والداخليــة ،يســتفيد مــن خدماتــه قرابــة  6000شــخص تقريبـاً ،تدعمــه منظمــة ســوراي لإلغاثــة والتنميــة “”SRD
األحــد  /5أاير ،2019 /قرابــة الســاعة  15:00قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة اســتهدفت
بشــكل مباشــر مشــفى نبــض احليــاة؛ مــا أدى إىل إصابــة املشــفى وجتهيزاتــه أبضـرار ماديــة كبــرة ،نُشــر إىل أن املشــفى مت إخــاؤه

مــن املرضــى والكـوادر الطبيــة إثـ َـر التصعيــد العســكري األخــر ،الــذي تشــهده املنطقــة مــن قبــل قـوات احللــف الســوري الروســي.
تعرضــت لغــارات عديــدة قبــل هــذا التاريــخ وبعــده .ختضــع قريــة حــاس
كمــا نُشــر إىل أن املنطقــة الــي يقــع املشــفى ضمنهــا قــد َّ

لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

دمار حلق مبشفى نبض احلياة يف قرية حاس /إدلب إثر هجوم جوي روسي /5 -أاير – 2019 /بعدسة :سعد الدين زيدان

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد عبيــدة دنــدوش  6مســؤول الســامة واالســتجابة يف منظمــة ســوراي لإلغاثــة
والتنميــة  ،SRDحــول اســتهداف مشــفى نبــض احليــاة“ :اســتهدف الطـران احلــريب الروســي بشــكل مباشــر وبغــارات عــدة
مشــفى نبــض احليــاة القريــب مــن قريــة حــاس بريــف إدلــب اجلنــويب ،ســقطت الصواريــخ تباعـاً علــى مدخــل املشــفى احملصــن
ضمــن كتلــة جبليــة؛ تس ـبَّب ذلــك يف تضـ ُّـرر أقســام عديــدة مــن املشــفى ،ووصلــت نســبة األض ـرار إىل  % 85وابت

املشــفى غــر قابــل للرتميــم بســبب شــدة التصدعــات وحجــم الدمــار الكبــر الــذي حلــق ابملبــى”.

 6عرب تطبيق واتساب يف  /7أاير2019 /
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مشفى كفر نبل اجلراحي:
يقــع مشــال مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب ،يتَّحصــن قســم منــه داخــل مغــارات متَّ حفرهــا حتــت األرض أســفل بنــاء
املشــفى األساســي ،تدعمــه منظمــة يــداً بيــد للعــون والتنميــة  ،HIHFADيقــدم خدمــات جراحيــة وصحــة إجنابيــة ،يســتفيد

مــن خدماتــه قرابــة  6500شــخص ســنوايً.
األحــد  /5أاير ،2019 /قرابــة الســاعة  ،17:30شـ َّـن ط ـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي أربــع غــارات ابلصواريــخ
اســتهدفت املشــفى بشــكل مباشــر؛ مــا أدى إىل مقتــل مــدين واحــد مــن مراجعــي املشــفى ،إضافــة إىل دمــار كبــر يف بنــاء املشــفى
وإصابــة جتهيزاتــه أبض ـرار ماديــة متوســطة ،ودمــار كبــر يف ســيارة إســعاف اتبعــة ملنظومــة شــام اإلســعافية كانــت أمــام املشــفى.
نُشــر إىل أن املشــفى تعـَّـرض يف اليومــن التاليــن هلجمــات مــن قبــل القـوات ذاهتــا رغــم خروجــه عــن اخلدمــة ،تالهــا هجــوم لطـران
اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري يف  /10أاير .ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة
حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

دمار حلق مبشفى كفر نبل اجلراحي جراء هجوم جوي روسي على مدينة كفر نبل /إدلب –  /5أاير – 2019 /بعدسة :سعد الدين زيدان
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دمار حلق بسيارة إسعاف جراء هجوم جوي روسي على مشفى كفر نبل اجلراحي يف مدينة كفر نبل /إدلب –  /5أاير – 2019 /بعدسة:
عمــر حــاج قدور

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الناشــط هبــاء الســويد 7مــن أبنــاء مدينــة كفــر نبــل وأفــادان ابلتــايل“ :يف  /5أاير
قامــت طائــرة حربيــة روســية “مشــاهدة ابلعــن اجملــردة” بتنفيــذ عــدة غــارات علــى األطـراف الشــمالية مــن مدينــة كفــر نبــل،

وكنــت يف موقــع قريــب مــن املنطقــة ،حيــث اســتهدف الط ـران املشــفى بشــكل مباشــر أبربــع صواريــخ -كان يقصــف
الصــاروخ مث يــدور ويعــود لينفــذ الصــاروخ التــايل وهكــذا -وبعــد انتهائــه وإعالمنــا مــن املراصــد عــر القبضــات الالســلكية

انتهاء احلريب توجهت إىل املوقع مباشــرة .كان املشــفى مدمر بشــكل كبري ،إضافة إىل أضرار يف ســيارات مدنية وســيارات
إســعاف ،عاينــا املــكان للبحــث عــن جرحــى وشــهداء .يف اليــوم التــايل أيضـاً كـ َّـرر الطـران احلــريب الروســي القصــف علــى
بنــاء املشــفى وتسـبَّب بدمــار إضــايف”.

 7عرب تطبيق الواتساب يف  /10أاير2019 /
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مشفى األمل جلراحة العظام:
ـص يف جراحــة العظــام واملفاصــل ،يســتفيد مــن خدماتــه
يقــع يف قريــة كنصفــرة يف جبــل الزاويــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب ،خيتـ ُّ

شــهرايً قرابــة  3000شــخص تقريبـاً.
اإلثنــن  /6أاير 2019 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة قــرب مشــفى األمــل جلراحــة العظــام -علــى
بعــد حنــو 50م مــن املشــفى-؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املشــفى وجتهيزاتــه أبضـرار ماديــة متوســطة .ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة
بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
مركز الغاب األوسط الصحي:

يقــع يف قريــة احلوجيــة يف ســهل الغــاب بريــف حمافظــة محــاة الغــريب ،يتبــع مديريــة صحــة محــاة “احلــرة” ،يضـ ُّـم عيــادات لطــب األطفــال
وعيــادة للداخليــة والطــب العــام ويقـ ِّدم خدمــات اإلســعاف .تعـَّـرض املركــز حلادثــي اعتــداء تسـبَّبتا يف خروجــه عــن اخلدمــة:
الثالاثء  /7أاير 2019 /ألقى الطريان املروحي التابع لقوات النظام السوري برميالً متفجراً على بعد حنو 100م من املنشأة؛

مــا أدى إىل أض ـرار ماديــة كبــرة يف بنــاء املركــز ومعداتــه ،نُشــر إىل أ ّن إدارة املركــز كانــت قــد علقــت العمــل فيــه منــذ  /1أاير/
 2019إثـَـر التصعيــد العســكري مــن قبــل قـوات احللــف الســوري الروســي علــى املنطقــة.

الســبت  /11أاير 2019 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخـاً علــى مركــز الغــاب األوســط الصحــي؛ مــا
أدى إىل دمــار جزئــي يف بنائــه وإصابــة جتهيزاتــه أبضـرار ماديــة كبــرة ،وخروجــه عــن اخلدمــة .ختضــع قريــة احلوجيــة لســيطرة مشــركة

بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

دمــار حلــق مبركــز الغــاب األوســط الصحــي عقــب هجومــن جويــن لقـوات احللــف الســوري الروســي علــى قريــة احلوجيــة /محــاة
–  /11أاير2019 /
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تواصلنــا مــع الســيد حســان العيســى 8املديــر اإلداري ملركــز الغــاب األوســط الصحــي وأخــران“ :يــوم الســبت  /11أاير ،قرابــة

تعرضــه لســقوط براميــل
الســاعة السادســة إال ربــع عص ـراً وبينمــا كنــا يف طريقنــا إىل املركــز لتفريغــه مــن املعــدات ،بعــد ُّ
متفجــرة ألقاهــا الطـران املروحــي يف  /7أاير ،قصــف الطـران الروســي املركــز بشــكل مباشــر مــا تســبب يف تدمــر جــزء كبــر

منــه وتلــف بعــض األاثث وخمــزون األدويــة بداخلــه ،الن ـزال نعمــل علــى حماولــة تفريــغ مــا تبقــى داخلــه ،لكننــا لضــرورات

أمنيــة بســبب القصــف الشــديد علــى املنطقــة مل نتمكــن مــن ذلــك حــى اآلن”.
مركز كفر زيتا الصحي:

يقــع يف مدينــة كفــر زيتــا بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل ،يقــدم خدمــات طــب عــام وطــب أطفــال ،تدعمــه اجلمعيــة الطبيــة الســورية
األمريكيــة “ســامز” ،ويســتفيد مــن خدماتــه قرابــة  1600شــخص.
األربعــاء  /8أاير 2019 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخـاً علــى املركــز؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء

املركــز وإصابــة معداتــه أبضـرار ماديــة كبــرة .ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام
وقــت احلادثــة.

أضرار انمجة عن هجوم جوي روسي على مركز كفر زيتا الصحي يف محاة  /8 -أاير2019 /

 8عرب تطبيق واتساب يف  /14أاير2019 /
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مشفى  112التخصصي:
يقــع يف قريــة احلـواش يف ســهل الغــاب بريــف حمافظــة محــاة الغــريب ،خمتــص أبمـراض النســائية واألطفــال ،يتبــع مديريــة صحــة محــاة،
ويقــدم خدماتــه لقرابــة  4000مســتفيد شــهرايً.
الســبت  /11أاير 2019 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخ ـاً قــرب املشــفى؛ مــا أدى إىل إصابــة بنائــه
وجتهيزاتــه أبضـرار ماديــة متوســطة ،نُشــر إىل أ ّن إدارة املشــفى كانــت قــد علقــت العمــل فيــه منــذ  /1أاير 2019 /إثــر التصعيــد

العســكري مــن قبــل قـوات احللــف الســوري الروســي علــى املنطقــة .ختضــع قريــة احلـواش لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة
املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
مشفى شام املركزي:
يقــع غــرب مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب ،حيــوي أقســام للجراحــة العامــة والعصبيــة والعظميــة ،تدعمــه مؤسســة
شــام اإلنســانية ،يســتفيد مــن خدماتــه قرابــة  4500شــخص.
الســبت  /11أاير 2019 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخ ـاً عنــد مدخــل املشــفى؛ مــا أدى إىل دمــار
جزئــي يف بنائــه وإصابــة معداتــه أبض ـرار ماديــة متوســطة وخروجــه عــن اخلدمــة .ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف

املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
مركز كفر نبل للرعاية الصحية األولية:
يقــع يف مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب ،خمتــص بتقــدمي اللقاحــات لألطفــال ،تدعمــه منظمــة ســوراي لإلغاثــة والتنميــة
“”SRD
اخلميــس  /23أاير 2019 /قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لق ـوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة حمملــة بذخــرة عنقوديــة
انتشــرت وســط املدينــة ،اســتهدف أحدهــا املركــز متســبباً أبضـرار ماديــة متوســطة .ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف
املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
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سابعاً :االستنتاجات والتوصيات:

• َّ
إن احل ـوادث ال ـواردة يف هــذا التَّقريــر ُتثِّــل بشــكل ال يقبــل التَّشــكيك خرق ـاً لق ـراري جملــس األمــن رقــم  2139و2254

القاضيَــن بوقــف اهلجمــات العشـوائية ،وانتهــاكاً عــر جرميــة القتــل العمــد للمادتــن الســابعة والثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي،

مــا يُشــكل جرائــم حــرب.

• اهلجمــات ال ـواردة يف التقريــر تُش ـ ِّكل خرق ـاً لق ـرار جملــس األمــن رقــم  2286القاضــي بوقــف االنتهــاكات والتَّجــاوزات الــي
ِ
ـام
ترتكــب يف النّزاعــات املســلحة ضـ َّـد العاملــن يف اجملــال الطــي والعاملــن يف تقــدمي املســاعدة اإلنســانية الذيــن يزاولــون حصـرايً مهـ َ
طبيــة ،وضـ َّـد وســائل نقلهــم ومعداهتــم ،وكذلــك ضـ َّـد املستشــفيات وســائر املرافــق الطبيــة األخــرى.
أن معظــم حـوادث القصــف الـواردة يف التَّقريــر قــد اســتهدفت أفـراداً مدنيــن عُـ َّـزل ،وابلتــايل فـ َّ
• نؤكــد علــى َّ
ـإن القـوات املعتديــة
انتهكــت أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلـ َّـق يف احليــاة .إضافــة إىل أهنــا ارتكبــت يف ظــل نـزاع مســلح غــر
دويل فهــي ترقــى إىل جرميــة حــرب ،وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة.

• تُعتــر اهلجمــات الـواردة يف التَّقريــر مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين الــدويل العــريف ،ذلــك َّ
أن القذائــف قــد أُطلقــت علــى منشــآت

توجه إىل هدف عســكري ُمدَّد.
وآليات تســتخدم لتقدمي اخلدمات الطبيَّة ومل َّ
• َّ
إن عمليــات القصــف ،قــد تس ـبَّبت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف

الضــرر كان مفرطـاً جــداً إذا مــا قــورن
إحلــاق الضــرر الكبــر ابألعيــان املدنيــة .وهنــاك مؤشـرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أبن َّ

ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.
التوصيات:

إىل جملس األمن الدويل:

• يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجـراءات إضافيــة بعــد صــدور القراريــن رقــم  2139و 2254وال يوجــد التزامــات بوقــف
عمليــات القصــف العشـوائي ،وجيــب أن يلتــزم هبــا مجيــع أطـراف النـزاع ،إىل جانــب االلتـزام بقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين.
• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــن ،مبــن فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت
تورطــه يف ارتــكاب جرائــم حــرب.
ـمل النظــام الســوري واإليـراين والروســي املتورطــن بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضـ َّـد
• توســيع العقــوابت لتشـ َ

الشــعب الســوري.
اإلنســانية ضـ َّـد َّ

• إدراج امليليشــيات الــي ُتــارب إىل جانــب احلكومــة الســورية ،والــي ارتكبــت مذابــح واســعة ،كامليليشــيات اإليرانيــة ،وحــزب هللا
اللبنــاين واأللويــة الشــيعية األخــرى ،وجيــش الدفــاع الوطــي ،والشــبيحة علــى قائمــة اإلرهــاب الدوليــة.
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• التَّوقــف عــن اعتبــار احلكومــة الســورية طرفـاً رمسيـاً “بعــد أن ارتكبــت جرائــم ضـ َّـد اإلنســانية” فيمــا يتعلــق ابجلانــب اإلغاثــي،
والتَّوقــف عــن إمدادهــا ابلقســم األكــر مــن املســاعدات املاليــة واملعنويــة ،والــي غالب ـاً ال تصــل إىل ُمســتحقيها بــل إىل املوالــن
للحكومــة الســورية.

إىل اجملتمع الدويل:
الشــعب
ظل انقســام جملس األمن وشـلَلِه الكامل ،يتوجب التَّحرك على املســتوى الوطين واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم َّ
• يف ِّ

الدعــم َّ
الســوري ،ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار ،وزايدة جرعــات َّ
الصعيــد
املقدمــة علــى َّ

الســعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة ،يف حماكمــات عادلــة جلميــع
اإلغاثــي .و َّ
األشــخاص املتورطــن.

• دعت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان مراراً وتكراراً يف عشـرات الدراســات والتقارير وابعتبارها عضو يف “التحالف الدويل

لتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة ( ،”)ICRtoPإىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة ( ،)R2Pوقــد متَّ اســتنفاذ اخلط ـوات
السياســية عــر اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة الســيد كــويف عنــان ومــا جــاء بعدهــا مــن بيــاانت لوقــف األعمــال العدائيــة واتفاقيــات

أقرتــه
أســتانة ،وابلتَّــايل ال بـُ َّـد بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة ( ،)R2Pالــذي َّ
اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ،واليـزال جملــس األمــن يُعرقــل محايــة املدنيــن يف ســوراي.

• جتديد الضَّغط 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.

السامية حلقوق اإلنسان:
إىل املفوضية َّ

• علــى املفوضيــة الســامية أن تُقــدم تقري ـراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــره مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن احل ـوادث ال ـواردة
يف هــذا التقريــر ،واحلـوادث الــي ســبقتها ابعتبارهــا عالمــة صارخــة يف ظـ ِّـل انتهــاكات يوميــة متفرقــة أقـ َّـل حجمـاً ،وحماولــة تنفيــذ
التَّوصيــات ال ـواردة يف هــذا التقريــر.

إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة :COI
الســابقة ،والشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان على اســتعداد للتَّعاون
• فتح حتقيقات يف احلاالت الواردة يف هذا التَّقرير والتَّقارير َّ

والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل.
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إىل اآللية الدولية احملايدة املستقلة :IIIM
الســابقة ،والشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان على اســتعداد للتَّعاون والتزويد
• النَّظر يف احلوادث الواردة يف هذا التَّقرير والتَّقارير َّ

مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيل.

إىل االحتاد األورويب والوالايت املتحدة األمريكية:
• دعم اآللية الدولية احملايدة املنشأة بقرار اجلمعية العامة رقم  71/248الصادر يف  /21كانون األول 2016 /وفتح حماكم
الــدول احملليــة الــي لديهــا مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة ،ومالحقــة جرائــم احلــرب املرتكبة يف ســوراي.
إىل النظام السوري:

• التَّوقف عن استخدام الدولة السورية َّ
كأنا ملك عائلة خاص.
• التوقف عن إرهاب اجملتمع السوري عرب قتل الكوادر اليت تقدم هلم اخلدمات الطبية واإلسعاف واإلنقاذ.
• التَّوقف عن قصف املشايف واألعيان املشمولة ابلرعاية واملناطق املدنية واحرتام القانون العريف اإلنساين.
حتمل التَّبعات القانونية واملادية كافة ،وتعويض الضحااي وذويهم من مقدرات الدولة السورية.
• ُّ

إىل النظام الروسي:
• فتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف التقرير ،وإطالع اجملتمع السوري على نتائجها ،وحماسبة املتورطني.
• تعويــض مجيــع املراكــز واملنشــآت املتضــررة وإعــادة بنائهــا وجتهيزهــا مــن جديــد ،وتعويــض أُســر الضحــااي واجلرحــى كافــة ،الذيــن
قتلهــم النظــام الروســي احلــايل.
• التَّوقف التام عن قصف املشايف واألعيان املشمولة ابلرعاية واملناطق املدنية واحرتام القانون العريف اإلنساين.

شكر وعزاء

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