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اجلمعة 26 كانون الثاين 2018

الـتَّـقـريـر السَّـنـوي عن أبرز انتهاكات حقوق 
اإلنسان يف سوراي عام 2017

ــعــب وضــيــاع الــدَّولــة تـشـريـد الشَّ
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احملتوى:
أواًل: مقدمة ومنهجية
اثنياً: ملخص تنفيذي

اثلثاً: مقارنة بني أبرز أمناط انتهاكات حقوق اإلنسان يف عامي 2016 و2017
رابعاً: أحداث مهمة يف عام 2017

خامساً: أبرز احملطَّات السياسيَّة والعسكريَّة يف عام 2017  
سادساً: تغيُّ توزع مناطق السيطرة يف عام 2017 

سابعاً: تفاصيل التقرير 
اثمناً: التوصيات

أواًل: مقدمة ومنهجية:
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ُمنظمــة حقوقيــة أتسَّســت يف حزيــران/ 2011م، وهــي جهــة مســتقلة، غــي حكوميــة، غــي 
رحبيــة، هتــدف بشــكل رئيــس إىل توثيــق االنتهــاكات الــي حتصــل يف ســوراي، وإصــدار دراســات وأحبــاث وتقاريــر بشــكل دوري؛ 

هبــدف فضــح مرتكــي االنتهــاكات كخطــوة أوىل حملاســبتهم، وضمــان حقــوق الضحــااي.
 

جتــدر اإلشــارة إىل أنَّ األمــم املتحــدة اعتمــدت يف مجيــع إحصائياهتــا الصَّــادرة عنهــا يف حتليــل ضحــااي النِّــزاع، علــى الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان كأحــد أبــرز املصــادر، إضافــة إىل اعتمــاد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان لــدى عــدد واســع مــن 

وكاالت األنبــاء العربيــة والعامليــة، والعديــد مــن املنظمــات احلقوقيــة الدوليــة. 

ــابقة علــى عمليــات املراقبــة املســتمرة للحــوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية  اعتمــَد هــذا التقريــر كمــا التَّقاريــر السَّ
حلقــوق اإلنســان، وعــر شــبكة عالقــات واســعة مــع عشــرات املصــادر املتنوِّعــة 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 يف أســرع وقــت ممكــن، لكــنَّ هــذا اندراً 
مــا حيــدث؛ نظــراً للمخاطــر األمنيــة املرتفعــة جــداً، ولكثــرة احلــوادث اليوميــة، وأيضــاً اإلمــكاانت البشــرية واملاديــة، وهلــذا ختتلــف 

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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إمكانية الوصول إىل األدلة، وابلتايل درجة تصنيفها، وغالباً ما نقوم يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف مثل هذه احلاالت 
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 احليويَّة املدنيَّة.

صابني أو انجني من اهلجمات، أو مسعفني، أو عمال إشارة مركزية 1.
ُ
نستعرض يف هذا التقرير 13 شهادة مل

مجيــع الــرواايت حصلنــا عليهــا 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 التَّقريــر دوَن أن نُقــدِّم أو نعــرَض 

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. 

مجيــع اهلجمــات الــواردة يف التقريــر والــي ارتكتبهــا أطــراف النــزاع اســتهدفت مناطــق مدنيــة ومل نوثـِّـق أي وجــود عســكري أو خمــازن 
أســلحة أثنــاء اهلجمــات أو حــى قبلهــا، ومل يتــم توجيــه أي حتذيــر مــن قبــل القــوات املعتديــة للمدنيــني قُبيــل اهلجمــات كمــا يشــرتط 

القانــون الــدويل اإلنســاين.

حلَّلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان املقاطع املصوَّرة والّصور الي ُنشرت عر اإلنرتنت، أو الي أرسلها لنا نشطاء حمليون عر 
الريــد اإللكــرتوين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي، حيــث أظهــرت مقاطــع مصــوَّرة بثَّهــا انشــطون موقــع 
اهلجمــات وجثــَث الضحــااي واملصابــني، إضافــة إىل صــور أظهــرت حجــم الدَّمــار الكبــي الــذي تســبَّبت بــه اهلجمــات، كمــا أظهــرت 
صــور ومقاطــع مصــوَّرة خملفــات أســلحة وبقــااي ذخائــر عنقوديــة، وذخائــر حارقــة، واســتعرضنا صــوراً لضحــااي بســبب التعذيــب، 
وضحــااي مــن الكــوادر الطبيــة واإلعالميــة، الذيــن قضــوا يف هجمــات شــنَّتها أطــراف النِّــزاع. وحنتفــظ بنســٍخ مــن مجيــع املقاطــع املصــّورة 
والصــوَّر املذكــورة يف هــذا التقريــر ضمــن قاعــدة بيــاانت إلكرتونيــة ســرية، ونســٍخ احتياطيــة علــى أقــراٍص صلبــة، وحنــرص دائمــاً علــى 

حفــظ مجيــع هــذه البيــاانت مــع املصــدر اخلــاص هبــا.
ما ورَد يف هذا التقرير ُيثِّل احلدَّ األدىن الذي متكنَّا من توثيقه من حجم وخطورة االنتهاك الذي حصل، كما ال يشــمل احلديُث 

األبعاَد االجتماعية واالقتصادية والنَّفسية.
القانــون اإلنســاين الــدويل، والقانــون الــدويل العــريف ابلتــوازي مــع القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، هــي القوانــني املعمــول هبــا يف احلالــة 

الســورية، وهــي ُملزمــة جلميــع أطــراف النِّــزاع.

 1 منظومــة تعمــل علــى التقــاط إشــارات الــرادار اخلاصــة ابلطائــرات وتتبُّــع املكاملــات بــني الطيــار والقاعــدة اجلويــة الــي أقلــع منهــا، هــذه املراصــد تعمــل عــادة علــى تعميــم خــر إقــالع الطائــرات احلربيــة مــن القواعــد 
العســكرية وتتَّبــع حركتهــا، وتســتطيع متيِّيــَز الطــيان الــذي يُقِلــع مــن قاعــدة محيميــم العســكرية، والــي تُعَتــر مركــزاً عســكرايً روســياً، أو مــن قواعــَد جويــة يف ريفــي محــاة ومحــص الــي تســتخدمها طائــرات النظــام الســوري.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Vital_Facilities.pdf
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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اثنياً: امللخص التنفيذي: 

 

https://drive.google.com/file/d/1cp2_KJmrENrJToieCpF_rMGpVke9ORvo/view
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يُغطــي التقريــر أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان مــن قبــل األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي منــذ 1/ كانــون الثــاين/ 2017 
حــى 31/ كانــون األول/ 2017

https://drive.google.com/file/d/1GmIo1O2FpyBRxeShtCQ_BoK8JVDMh9zU/view
https://drive.google.com/file/d/16flggfQaYLyKSZw24ce_k5r2WJAC5eaR/view
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https://drive.google.com/file/d/1VsiPq_xtb4qkDHXmTql4XsrgGcuFAHZt/view
https://drive.google.com/file/d/1RJhcfFX5UioGL4v8RZNEuziLkLnYE-5K/view
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أواًل: القتــل خــارج نطــاق القانــون: وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 10204 مدنيــاً، بينهــم 2298 طفــاًل، 
و1536 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، يتوزعــون حســب اجلهــة الفاعلــة إىل:

- النظــام الســوري )األمــن واجليــش وامليليشــيات احملليــة واألجنبيــة(: 4148 مدنيــاً، بينهــم 754 طفــاًل، 591 ســيدة. إضافــة 
إىل مــا اليقــل عــن 129 جمــزرة.

- القوات الروسية: 1436 مدنياً، بينهم 439 طفاًل، و284 سيدة. إضافة إىل ما اليقل عن 83 جمزرة.
- قــوات اإلدارة الذاتيــة )بشــكل رئيــس قــوات حــزب االحتــاد الديقراطــي – فــرع حــزب العمــال الكردســتاين(:  316 مدنيــاً، 

بينهــم 58 طفــاًل، و54 ســيدة. إضافــة إىل مــا اليقــل عــن 4 جمــزرة.
- التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 1446 مدنياً، يتوزعون إىل:

• تنظيــم داعــش )يطلــق علــى نفســه اســم الدولــة اإلســالمية(: 1421 مدنيــاً، بينهــم 281 طفــاًل، و148 ســيدة. إضافــة إىل 
مــا اليقــل عــن 19 جمــزرة.

• هيئة حترير الشام )بشكل أساسي تنظيم جبهة فتح الشام(: 25 مدنياً، بينهم 2 طفاًل، و1 سيدة. 
- فصائل يف املعارضة املسلحة: 186 مدنياً، بينهم 45 طفاًل، 29 سيدة. 

- قوات التحالف الدويل: 1759 مدنياً، بينهم 521 طفاًل، 332 سيدة. إضافة إىل ما اليقل عن 113 جمزرة.
- جهات أخرى: 913 مدنياً، بينهم 198 طفاًل، 97 سيدة. إضافة إىل ما اليقل عن 26 جمزرة.

اثنياً: االعتقال التَّعسفي واالختفاء القسري: 
 

https://drive.google.com/file/d/179Ctq61uPyqak5MeSc7qYIVdLfaa0y6-/view
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وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا اليقــل عــن 6517 حالــة اعتقــال تعســفي يف عــام 2017 بينهــم 434 طفــاًل 
و760 ســيدة )أنثــى ابلغــة( يتوزعــون حســب اجلهــة الفاعلــة علــى النحــو التــايل: 
- قوات النظام السوري: 4796 شخصاً، بينهم 303 طفاًل، و674 سيدة. 

- التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 843 شخصًا
• تنظيم داعش: 539 شخصاً، بينهم 75 طفاًل، و37 سيدة 

• هيئة حترير الشام: 304 شخصًا
- فصائل املعارضة املسلحة: 231 شخصاً، بينهم 9 طفاًل، و3 سيدة. 
- قوات اإلدارة الذاتية: 647 شخصاً، بينهم 47 طفاًل، و46 سيدة. 

اثلثاً: استهداف الكوادر الطبية: 

https://drive.google.com/file/d/1Fia8pX8zc-7Q427FjN4fNyNTmifBWq5O/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 8

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 64 من الكوادر الطبية يتوزعون حسب اجلهة الفاعلة على النحو التايل:
- قوات النظام السوري: 32

- القوات الروسية: 12
- التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 

تنظيم داعش: 2
- فصائل يف املعارضة املسلحة: 3

- قوات اإلدارة الذاتية: 3
- قوات التحالف الدويل: 8

- جهات أخرى: 4

رابعاً: استهداف الكوادر اإلعالمية:

https://drive.google.com/file/d/1ggLnNKls1i6eoCow8GZUPHkPtSdb21SH/view
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وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 42 من الكوادر اإلعالمية، يتوزعون حسب اجلهة الفاعلة على النحو التايل:
- قوات النظام السوري: 17 

- القوات الروسية: 4 
- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

تنظيم داعش: 10
هيئة حترير الشام: 1

- فصائل يف املعارضة املسلحة: 3
- قوات التحالف الدويل: 1

- جهات أخرى: 6

خامساً: اهلجمات غري املشروعة: 
- األسلحة الكيميائية: سجلنا 17 هجوماً أبسلحة كيميائية على يد قوات النظام السوري. 

- الذخائر العنقودية: سجلنا 57 هجوماً بذخائر عنقودية تتوزع حبسب اجلهة الفاعلة إىل:
• قوات النظام السوري: 10 

• القوات الروسية: 47 
- األسلحة احلارقة: سجلنا 38 هجوماً أبسلحة حارقة تتوزع حبسب اجلهة الفاعلة إىل:

• قوات النظام السوري: 1 
• القوات الروسية: 35 

• قوات التحالف الدويل: 2 
- الراميل املتفجرة: سجلنا ما اليقل عن 6243 برمياًل متفجراً ألقاها الطيان التابع لقوات النظام السوري. 
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اثلثاً: مقارنة بني أبرز أمناط انتهاكات حقوق اإلنسان يف عامي 2016 و2017:

مقارنــة بــني حصيلــة الضحــااي املدنيــني، الذيــن قتلــوا علــى يــد أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي يف عامــي 2016 
و2017

https://drive.google.com/file/d/1zcwnI2BZYzl-UUmQp5Bg5KEBVe5y2LIc/view
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مقارنــة بــني حصيلــة الضحــااي بســبب التَّعذيــب، الذيــن قضــوا علــى يــد أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي يف عامــي 
2016 و 2017

https://drive.google.com/file/d/12fQwJ1xZeV_jq8tJxe2cT9XMGwtCeorH/view
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مقارنــة بــني حصيلــة حــاالت االعتقــال التعســفي علــى يــد أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي يف عامــي 2016 و 
2017

https://drive.google.com/file/d/1axtdqGocPSMZT5cgvhq6Dt_PCF-RkSUt/view
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مقارنــة بــني حصيلــة ضحــااي الكــوادر الطبيــة وحــوادث االعتــداء علــى املنشــآت الطبيــة العاملــة هلــا، علــى يــد أطــراف النــزاع 
الرئيســة الفاعلة يف ســوراي يف عامي 2016 و 2017

https://drive.google.com/file/d/1CBQom7hHO_ozEegq_qhwRv1ZlVWBIJOc/view
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https://drive.google.com/file/d/1k5TkGHEPozXvTLUocp0HGtQ-kcamZ3Ce/view?pli=1
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مقارنــة بــني حصيلــة ضحــااي الكــوادر اإلعالميــة، الذيــن قتلــوا علــى يــد أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي يف عامــي 
2016 و 2017

https://drive.google.com/file/d/1EJFseUj_ebIJCp_TvSoYqVh27MAjq2M2/view
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مقارنة بني حصيلة اهلجمات غري املشروعة، اليت نفَّذهتا أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة يف سوراي يف عامي 2016 و 2017

https://drive.google.com/file/d/1hKSwCUPAosM0FyHsiNR5Xp0jd6aoX086/view
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رابعاً: أحداث مهمة يف عام 2017:
انتهــى عــام 2016 ابإلعــالن عــن اتفاقيــة لوقــف إطــالق النــار برعايــة روســيَّة تركيَّــة، الــي أقــرت بوقــف اهلجمــات املســلحة كافــة 
مبــا فيهــا اهلجمــات اجلويــة، وإيقــاف عمليــات االقتحــام والتَّقــدم الــري مــن قبــل األطــراف املوقِّعــة –فصائــل يف املعارضــة املســلحة 
وقــوات احللــف الســوري الروســي-، اهنــارت االتفاقيــة بشــكل كامــل هنايــَة شــباط 2017 وعــادت مســتوايت القتــل والعنــف إىل 

مــا كانــت عليــه قبــل توقيعهــا، وقــد وثَّقنــا مــا اليقــل عــن 533 خرقــاً هلــا بعــد انقضــاء شــهرين علــى دخوهلــا حيِّــَز التَّنفيــذ.

مثَّ شــهدت وتــية العمليــة السياســية تســارعاً ملحوظــاً، ففــي مدينــة جنيــف ُعِقــدت 5 جــوالت تفــاوض بــني وفــد احلكومــة الســورية 
ووفد املعارضة، يف حني أنَّ مدينة أستانة كانت مسرحاً لـ 8 جوالت برعاية كل من روسيا وإيران وتركيا، أسفرت يف أاير 2017 
عــن اتفاقيــة حــدَّدت 4 مناطــق خلفــض التَّصعيــد  -متَّ رســم حدودهــا يف اجلولــة اخلامســة مــن املفاوضــات-، تالهــا عــدة اتفاقيــات 

مماثلــة يف الغوطــة الشــرقية، وريــف محــص الشــمايل، وريــف محــاة اجلنــويب، واملنطقــة اجلنوبيــة )حمافظــات درعــا والســويداء والقنيطــرة(.

مــن خــالل عمليــات املراقبــة املســتمرة الــي يقــوم هبــا فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فقــد ملســنا اخنفاضــاً ملحوظــاً يف 
معــدالت القصــف والتدمــي ومســتوايت العنــف بُعيــَد دخــول اتفــاق خفــض التَّصعيــد حيِّــز التَّنفيــذ يف أاير/ 2017، والســيما يف 
األشــهر األربعــة األوىل، وانعكــس ذلــك علــى األمــور املعيشــية لألهــايل علــى املســتوى الطــي واإلنســاين والتعليمــي واالقتصــادي، 
ولكــن منــذ أيلــول/ 2017 تزايــدت وتــية اخلروقــات املرتكبــة مــن قبــل قــوات احللــف الســوري الروســي اإليــراين، الــي مــا فتئــت 
تشــنُّ محــالت عســكرية ضمــن مناطــق خفــض التَّصعيــد، وارتكبــت مئــات االنتهــاكات ووثقنــا عشــرات اجملــازر واالعتــداءات علــى 

األعيــان املدنيَّــة، حصــل ذلــك يف ريفــي إدلــب وحلــب ومنطقــة الغوطــة الشــرقية يف ريــف دمشــق.

املناطــق غــي املشــمولة ابتفاقيــات خفــض التَّصعيــد عانــت أســوأ أزمــة إنســانية منــذ آذار/ 2011 فقــد شــهَدت حمافظتــان شــرقيتان 
)الرقــة، وديــر الــزور(، اللتــان كانتــا ختضعــان لســيطرة تنظيــم داعــش محــالت عســكرية ُمكثَّفــة شــنَّتها قــوات احللــف )قــوات التحالــف 
الــدويل وقــوات ســوراي الديقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة( ابلتَّزامــن مــع هجمــات نفَّذهتــا قــوات احللــف الســوري الروســي اإليــراين، 
وبلغــت نســبة الضحــااي الذيــن قتلــوا يف هــذه احملافظــات يف عــام 2017 قرابــة 42.9 % مــن جممــل عــدد الضحــااي الكلــي يف 
العــام ذاتــه، وعلــى الرَّغــم مــن احنســار ســيطرة تنظيــم داعــش يف مســاحات شاســعة وخســارته ألهــمِّ معاقلــه إال أنَّ الثَّمــن الــذي دفعــه 

املدنيــون لتحقيــق ذلــك كان ابهظــاً.

 2 حمافظــة إدلــب وبعــض أجــزاء جمــاورة هلــا )أجــزاء مــن حمافظــي الالذقيــة ومحــاة وحلــب( ومناطــق معينــة مــن مشــال حمافظــة محــص وأجــزاء مــن حمافظــي درعــا والقنيطــرة جنــوب البــالد، إضافــة 
إىل الغوطــة الشــرقية يف حمافظــة ريــف دمشــق.

http://sn4hr.org/arabic/?p=7754
http://sn4hr.org/arabic/?p=7754
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اســتمرَّت قوات احللف الســوري اإليراين يف حماصرة بلدات يف الغوطة الشــرقية بريف دمشــق للعام اخلامس على التوايل ومل تنجح 
اتفاقية خفض التَّصعيد اخلاصة ابلغوطة الشرقية يف 22/ متوز/ 2017 الي أُبرمت بني السلطات الروسية وفصائل يف املعارضة 
املســلحة، والــي نصَّــت علــى إدخــال قوافــل إغاثيــة وإخــالء احلــاالت الطبيَّــة احلرجــة مــن مرضــى وجرحــى يف ختفيــف وطــأة احلصــار 
ورفــع املعــاانة عــن قرابــة 350 ألــف شــخص حُماصــر داخــل الغوطــة الشــرقية، وعلــى النَّقيــض مــن ذلــك فقــد ســجلنا تشــديَد وطــأة 

احلصــار مــن جهــة وتصعيــداً يف اهلجمــات العســكرية الــي نفَّذهتــا قــوات احللــف الســوري الروســي اإليــراين مــن جهــة أخــرى.

يف عــام 2017 تعــرَّض املدنيــون يف حمافظــة إدلــب -يتقاســم الســيطرة عليهــا كل مــن هيئــة حتريــر الشــام وفصائــل يف املعارضــة 
املســلحة- إىل انتهــاكات جســيمة نفَّذهتــا عناصــر مــن هيئــة حتريــر الشــام، الــي عمــدت إىل شــنِّ هجمــات يف عــدة مناطــق يف 
ريفــي إدلــب اجلنــويب والغــريب، والشــريط احلــدودي مــع تركيــا، وارتكبــت يف ســياق ذلــك عمليــات قتــل خــارج نطــاق القانــون، 

واعتقــال تعســفي، كمــا دامهــت مراكــز منظمــات إنســانية ومراكــز حيويَّــة مدنيَّــة.

هجمات عشوائية وأسلحة غري مشروعة:
سجَّلنا يف عام 2017 كما يف ساِبِقه تفرُّد قوات احللف السوري الروسي يف استخدام الذخائر العنقودية، حيث استخدمت ذخائَر 

تُلقى من اجلو، وأُخرى أرضيَّة ُتطَلُق عر منصَّات ورامجات استهدفت مناطق مأهولة ابلسُّكان وبعيدة عن خطوط اجلبهات.
ً مجيــع قــرارات جملــس األمــن ذات الصلــة، وقــد وثَّقنــا قرابــة  وال يــزال النظــام الســوري يســتخدم األســلحة الكيميائيــة بكثافــة ُمتحــدايِّ
17 هجومــاً كيميائيــاً يف عــام 2017 وحــَده كان أبرزهــا هجومــا خــان شــيخون 4/ نيســان/ 2017، واللطامنــة 30/ آذار/ 
2017 حيــث ســجَّلنا اســتخدام غــاز ســام نعتقــُد أنَّــه مــن عوامــل األعصــاب يف هذيــن اهلجومــني، وقــد أشــارت آليــة التَّحقيــق 
املشــرتكة إىل مســؤولية النظــام الســوري عــن هجــوم خــان شــيخون يف تقريرهــا الســابع الصــادر يف 26/ تشــرين األول/ 2017، 
تــال هجــوم خــان شــيخون 7 هجمــات أخــرى يف ريــف دمشــق اســتخدم فيهــا النظــام الســوري قنابــل يدويــة حُممَّلــة بغــاز ســام 

خلَّفــت عــدداً أقــّل مــن اإلصــاابت والضحــااي.

ــعت تلــك  وعلــى الّنقيــض مــن عــام 2016، الــذي ترّكــزت فيــه هجمــات القــوات الروســية يف حمافظــي حلــب وإدلــب، فقــد وسَّ
القــوات هجماهتــا يف عــام 2017 لتشــمَل شــرَق البــالد وغرهبــا. وقــد ســجَّلنا غــارات اســتخدمت فيهــا القــوات الروســية صواريــخ 
شــديدة االنفجــار تســبَّبت يف تدمــي مبــاٍن حُمصَّنــة ومراكــز حيويَـّـة مدنيَّــة مبنيَّــة ضمــن مغــارات كمــا حصــل يف مدينــة األاترب 
بريــف حلــب الغــريب، ومدينــة كفــر زيتــا يف ريــف محــاة الشــمايل، تســبَّبت هــذه اهلجمــات يف إيقــاع عــدد كبــي مــن الضحــااي وتدمــي 
هائــل يف البــى التحتيــة، وهــذا يتَّســُق مــع اســتخدام صواريــخ خارقــة للخرســانة كمــا أشــارت جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة التابعــة 

جمللــس حقــوق اإلنســان يف تقريرهــا الصــادر يف شــباط 2017.

http://sn4hr.org/arabic/?p=9023
http://sn4hr.org/arabic/?p=8099
http://sn4hr.org/arabic/?p=8099
https://drive.google.com/file/d/1AZdXeMQEIDEUOeZSUs_QGRIWnYwwEvmD/view
https://drive.google.com/file/d/1AZdXeMQEIDEUOeZSUs_QGRIWnYwwEvmD/view
http://sn4hr.org/arabic/?p=9346
http://sn4hr.org/arabic/?p=8389
http://sn4hr.org/arabic/?p=9346
https://drive.google.com/file/d/1ByWe4gMk0sh4Sad4o1P1ghuYvZQYQ2BE/view
https://drive.google.com/file/d/1ByWe4gMk0sh4Sad4o1P1ghuYvZQYQ2BE/view
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ومل تتوقف طائرات النِّظام الســوري املروحية واثبتة اجلناح عن إلقاء الراميل املتفجرة على املناطق اخلارجة عن ســيطرته ُمســتهدفًة 
التَّجمعات الســكنيَّة واملراكز احليويَّة املدنيَّة؛ األمر الذي تســبَّب يف وقوع عشــرات اجملازر، وتضرُِّر كبي يف البى التحتية.

َشــِهَد عــام 2017 أوَّل اســتخدام موثَّــق للذخائــر احلارقــة مــن ِقبَــِل قــوات التَّحالــف الــدويل، حيــث ســجلنا هجومــني يف 8 و9/ 
حزيــران/ 2017 علــى أحيــاء املشــلب والســباهية والرومانيــة يف مدينــة الرقــة، إضافــة إىل عشــرات اهلجمــات الــي نفَّذهتــا قــوات 
احللــف الســوري الروســي علــى حمافظــات إدلــب وحلــب مســتخدمًة فيهــا ذخائــر حارقــة أو براميــل متفجــرة حُممَّلــة مبــادة حارقــة 

نعتقــد أهنــا “انابمل”.

النزوح وعمليات التشريد القسري:
َشــِهَد عــام 2017 تعــرَُّض قرابــة مليــون وثالمثئــة ألــف نســمة للتَّشــريد القســري إمــا عــر موجــات نــزوٍح مجاعيَّــة نتيجــة للعمليــات 

العســكرية واالشــتباكات الدائــرة بــني أطــراف النِّــزاع، أو نتيجــة هــدٍن واتفاقيــات فُرَضــت علــى املــدن والبلــدات احملاصــرة.
واســتطاعت قــوات النظــام الســوري عــر اجلرائــم الــي ارتكبتهــا وعمليــات احلصــار والقمــع والقهــر فــرَض ُهــَدٍن واتفاقيــات نتــَج عنهــا 
ترحيــُل مدنيــنَي ومقاتلــني يف املعارضــة املســلحة بشــكل قســري يف كل مــن بلــدات مضــااي والزبــداين وبيــت جــن، وقــرى وبلــدات 
يف وادي بــردى مبحافظــة ريــف دمشــق، وأحيــاء بــرزة والقابــون، وتشــرين يف مدينــة دمشــق، وحــي الوعــر يف مدينــة محــص، كمــا 
تضمَّنــت اتفاقيــة بلــديت مضــااي والزبــداين بنــوداً إلخــراج آالف السُّــكان مــن بلــديت كفــراي والفوعــة مشــاَل حمافظــة إدلــب احملاَصرتــني 
مــن ِقبَــل فصائــل يف املعارضــة املســلحة؛ مــا ُيشــي بشــكل واضــح إىل هندســة تغيــي ديغــرايف، يســعى النظــام الســوري إىل تطبيقهــا.
وِمــن جُممــل عــدد الســكان يف حمافظــة الرقــة، الــذي يُقــدَّر بقرابــة 470 ألــف نســمة هنايــَة عــام 2016 نــزَح قرابــة 450 ألــف يف 
عــام 2017، كانــت هجمــات قــوات التحالــف الــدويل اجلويَّــة، وقــوات ســوراي الديقراطيــة مســؤولة عــن نــزوح قرابــة ثُلثَيهــم، بينمــا 

تســبَّبت هجمــات احللــف الســوري الروســي يف تشــريد قرابــة الثلــث.

كمــا تســبَّبت هجمــات احللــف الســوري الروســي علــى حمافظــة ديــر الــزور وبشــكل خــاص علــى ريفهــا الواقــع غــرب هنــر الفــرات 
فــة املقابلــة لنهــر  ــه حنــو مناطــق ختضــع لســيطرة قــوات ســوراي الديقراطيــة علــى الضِّ يف نــزوح قرابــة 450 ألــف نســمة، معظمهــم اجتَّ

الفرات.



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 20

وبــدءاً مــن منتصــف أيلــول/ 2017 صعَّــدت قــوات احللــف الســوري الروســي مــن هجماهتــا علــى مناطــق ريــف محــاة الشــرقي، 
ويف 12/ تشــرين الثــاين/ 2017 امتــدَّت احلملــة العســكرية إىل ريــف إدلــب الشــرقي، وريــف حلــب اجلنــويب، مثَّ ريــف إدلــب 
اجلنــويب هنايــَة كانــون األول/ 2017، وهــي مناطــق ذات أمهيــة اســرتاتيجية، وتســعى قــوات النظــام الســوري مــن خــالل هــذه 
احلملــة إىل الســيطرة علــى مطــار أبــو الظهــور العســكري، واملناطــق الواقعــة شــرق ســكة احلجــاز كافــة؛ تســبَّب هــذه احلمــالت يف 
نــزوح قرابــة 300 ألــف نســمة اســتقرَّ معظمهــم يف األراضــي الزراعيَّــة واألحــراش شــرَق مدينــة معــرة النُّعمــان، ويف ريفــي حمافظــة 

إدلــب الشــمايل والغــريب.

وشــكَّلت حمافظــة إدلــب الوجهــَة الــي قصدهــا ُمعظــم النازحــني؛ مــا شــكَّل ضغطــاً كبــياً علــى املخيمــات ومراكــز اإليــواء، الــي متَّ 
تشيِّيُدها بطاقة استيعابية أقلَّ من تلك الي وفدت إليها؛ ما شكَّل عجزاً يف أتمني مستلزمات التدفئة والغذاء يف ظلِّ نقصٍ كبي 

يف اخلدمــات الطبيَّــة والتعليميــة؛ مــا أدى إىل تدهــور احلالــة املعيشــية لســكان املخيمــات.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“َشــِهَد عــام 2017 موجــات تشــريد ُســكَّاين جديــدة وواســعة، طالَــت مناطــق ُمتفّرِقــة يف أحنــاء ســوراي، مــع تراجــٍع 
قدَّمــة هلــؤالء املشــرَّدين، إضافــة إىل إغــالق أبــواب اللجــوء، حتــوَّل معظــم النَّازحــني إىل أشــَبه 

ُ
يف نوعيــة اخلدمــات امل

ــرت بيوهتــم وَأعماهلــم، كمــا اســتمرَّت أمنــاط االنتهــاكات األخــرى،  ابملعتقلــني الذيــن ال مــأوى هلــم، بعــد أن ُدمِّ
ــنة السَّادســة علــى التــوايل،  ــد، واســتمرَّ اســتخدام األســلحة الكيميائيــة للسَّ كالقتــل، والقصــف العشــوائي واملتعمَّ
والذخائــر العنقوديــة، واســتمرَّ تصــدُّر النِّظــام الســوري يف مجيــع أنــواع االنتهــاكات، واســتمرَّ إمهــال أتمــني محايــة 

املدنيــني”.

خامساً: أبرز احملطَّات السياسيَّة والعسكريَّة يف عام 2017: 
مؤمترات جنيف

شــهَد عــام 2017 وحــده 5 جــوالت تفــاوض مل تتمكَّــن أيُّ منهــا مــن مناقشــة ملــف االنتقــال السياســي الــذي مــن أجلــه جتــرى 
املفاوضــات برعايــة األمــم املتحــدة.

• اســتمرَّت مفاوضــات جنيــف 4 مــن 23/ شــباط حــى 3/ آذار بنــاء علــى املعايــي الــواردة يف قــرار جملــس األمــن رقــم 2254 
اقــرتح املبعــوث الــدويل اخلــاص ســتافان دي ميســتورا مناقشــة ثــالث “ســالل” مــن املســائل ابلتــوازي: هــي احلكــم، والدســتور، 
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واالنتخــاابت وقــد طلــب وفــد النظــام الســوري إضافــة “ســلة” رابعــة ملناقشــة مكافحــة اإلرهــاب، كمــا اقــرتح الســيد دي ميســتورا 
أن يتــمَّ أيضــاً تنــاول املســائل املتعلقــة ابحلوكمــة األمنيــة وتدابــي بنــاء الثِّقــة. 

وقــد ذكــر املبعــوث الــدويل اخلــاص إىل ســوراي ســتافان دي ميســتورا يف مؤمتــر صحفــي يف ختــام مباحثــات جنيــف أنَّ املفاوضــات 
انتهــت جبــدول أعمــال يتضمَّــن عــدة نقــاط، أمههــا تشــكيل حكومــة غــي طائفيــة يف غضــون ســتة أشــهر، وإجــراء انتخــاابت ُحــرَّة 

نزيهــة بعــد وضــع دســتور يف غضــون 18 شــهراً.
الل األربع الي تتمحور  • منذ اخلميس 23/ آذار حى اجلمعة 31/ آذار جرت مفاوضات جنيف 5 ومتَّ خالهلا مناقشة السِّ
حــول احلكــم والدســتور واالنتخــاابت، ومكافحــة اإلرهــاب، وذلــك رغــم اختــالف األطــراف حــول ترتيــب مناقشــتها، إذ متسَّــكت 
اهليئــة العليــا للمفاوضــات أبولويــة مســألة احلكــم، فيمــا متسَّــك وفــد النظــام الســوري مبكافحــة اإلرهــاب وقــد انقشــت كل األطــراف 

الســالل مجيعها حبســب تصرحيات صدرت عنها.
• جولــة جنيــف 6 اســتمرَّت منــذ األحــد 14/ أاير حــى الســبت 20/ أاير، وكانــت عبــارة عــن “اجتماعــات عمــل قصــية 

ُمكثَّفــة وتفاعليــة”.
ــابعة مــن مفاوضــات جنيــف، وأجــرى املبعــوث الــدويل اخلــاص  • منــذ اإلثنــني 10/ متــوز حــى اجلمعــة 14/ متــوز كانــت اجلولــة السَّ
إىل ســوراي ســتافان دي ميســتورا اجتماعاً مع وفد النِّظام الســوري برائســة بشــار اجلعفري، ووفد اهليئة العليا للمفاوضات، إضافة 

إىل لقــاءات مــع مُمثلــني عــن منَصــي موســكو والقاهــرة مل يتــم التَّوصــل خالهلــا إىل أيــة نتائــج.
•اجلولة الثامنة من مفاوضات جنيف جرت على مرحلتني األوىل بدأت الثالاثء 28/ تشرين الثاين وانتهت اجلمعة 

1/ كانون األول، والثانية استمرت منذ اجلمعة 8/ كانون األول حى اجلمعة 15/ كانون األول.   
وصرَّح دي ميستورا أنَّ اجلولة األخية “كانت فرصة كبية ُمهدرة” ُملقياً ُمعَظَم اللَّوم يف فشلها على عاتق النظام السوري.

وقــد اشــرتط وفــد النظــام الســوري ســحب بيــان “الــرايض- 2” مقابــل دخولــه يف مفاوضــات مباشــرة مــع “هيئــة التَّفــاوض 
الســورية”.

جوالت يف مدينة أستانة
مفاوضات أستانة بدأت يف كانون الثاين 2017 وبلغت حمطتها الثامنة يف كانون األول من العام ذاته.

• اجلولــة األوىل مــن املفاوضــات بــدأت اإلثنــني 23/ كانــون الثــاين ومــن أهــمِّ مــا جــاء يف تلــك املفاوضــات، التَّأكيــد علــى احلــلِّ 
السياسي يف سوراي، وتوصَّلت وفود روسيا وتركيا وإيران إىل اتفاق على إنشاء آلية ثالثية ملراقبة تنفيذ وقف إطالق النار يف سوراي.

• اجلولــة الثانيــة مــن املفاوضــات أُقيمــت يــوم األربعــاء 15/ شــباط، وأبــرز مــا جــاء فيهــا احلديــُث عــن تشــكيل جمموعــة عمــل ثالثيــة 
)روســية تركيــة إيرانيــة( ملراقبــة وقــف األعمــال القتاليــة وتشــكيل آليــة لتبــادل املعتقلــني بــني قــوات النظــام الســوري واملعارضــة املســلحة.
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• اجلولــة الثالثــة مــن املفاوضــات انطلقــت الثــالاثء 14/ آذار وأبــرز مــا جــاء فيهــا أنَّ روســيا قدَّمــت اقرتاحــات لوضــع دســتور 
للبــالد كمــا أنَّ هــذه اجلولــة مــن املفاوضــات انتهــت يف ظــلِّ مقاطعــة املعارضــة املســلحة هلــا.

اجلولــة الرابعــة مــن املفاوضــات انطلقــت األربعــاء 3/ أاير وأبــرز مــا نتــَج عنهــا هــو اتفــاق مناطــق خفــض التَّوتــر الــي تشــمل   •
حمافظــة إدلــب وبعــض أجــزاء جمــاورة هلــا )أجــزاء مــن حمافظــَي الالذقيــة ومحــاة وحلــب(، ومناطــق ُمعيَّنــة مــن مشــال حمافظــة محــص، 

وأجــزاء مــن حمافَظــي درعــا والقنيطــرة جنــوب البــالد، إضافــة إىل الغوطــة الشــرقية يف حمافظــة ريــف دمشــق. 
• اجلولــة اخلامســة مــن املفاوضــات بــدأت الثــالاثء 4/ متــوز، مل تتمكــن الــدول الضامنــة الثــالث روســيا وتركيــا وإيــران مــن التَّوافــق 
علــى رســم حــدود مناطــق خفــض التَّصعيــد يف ســوراي، وبعــد يومــني مــن التَّفــاوض متَّ حتديــد اجتماَعــني الحقــني يومــي الثــالاثء 
واألربعــاء 1 و 2/ آب/ 2017 يف إيــران، ذلــك لالتفــاق علــى حتديــد خرائــط للمنطَقتــني الثانيــة والثالثــة مــع وجــود أســئلة بشــأن 

املنطقــة األوىل يف حمافظــة إدلــب وبعــض التَّحفظــات ابلنســبة للمنطقــة اجلنوبيــة.
• اجلولــة السادســة مــن املفاوضــات انطلقــت اخلميــس 14/ أيلــول وقــد اســتؤنفت مفاوضــات أســتانة بعــد عــدة شــكاوى مــن وفــد 
املعارضــة بشــأن عــدم التــزام النِّظــام الســوري ابتفــاق خفــض التَّصعيــد يف العديــد مــن املناطــق، وضــمَّ وفــد املعارضــة 24 عضــواً 
برائســة العميــد أمحــد بــري وشــاركت فيــه للمــرة األوىل حركــة أحــرار الشــام اإلســالمية، يف حــني تــرأس بشــار اجلعفــري وفــد النظــام 
الســوري، ومتخَّضــت املفاوضــات عــن رســم حــدود مناطــق خفــض التَّوتــر الــي أُعلــن عنهــا ســابقاً خاصــة منطقــة إدلــب الــي كانــت 

حمــطَّ خالفــات.
• اجلولــة الســابعة مــن املفاوضــات انطلقــت اإلثنــني 30/ تشــرين األول وحضــرت وفــود الــدول الضامنــة )روســيا وتركيــا وإيــران( 
وعــدد مــن الــدول املراقبــة املفاوضــات غــي املباشــرة بــني النظــام الســوري واملعارضــة الســورية. كمــا تضمَّنــت اجلولــة مناقشــات حــول 
ملــف املعتقلــني يف ســجن محــص املركــزي وإضراهبــم وحمــاوالت النِّظــام الســوري تضليــَل وفــد الصليــب األمحــر الــذي أتــى لزايرهتــم.

• اجلولــة الثامنــة مــن املفاوضــات كانــت يومــي اخلميــس واجلمعــة 21 و22/ كانــون األول واعتــر البيــان الصــادر عــن وزارة 
مــاً ملحوظــاً ُأحــرِزَّ عــَر تنســيق الــدول الضامنــة اللوائــَح املتعلقــة مبجموعــة العمــل اخلاصــة ابإلفــراج  اخلارجيــة الكازخســتانية أنَّ تقدُّ
عن املعتقلني وتســليم جثث القتلى والبحث عن املفقودين، وكذلك تنســيق البيان املشــرتك بشــأن إزالة األلغام ألغراض إنســانية 

يف ســوراي مبــا يف ذلــك مــن مواقــع الــرتاث الثقــايف لليونيســكو.

مناطق خفض التَّصعيد
• يف أوائــل أاير أعلنــت إيــران وروســيا وتركيــا إنشــاء أربــع مناطــق لتخفيــف حــدَّة التَّصعيــد يف ســوراي، ينــصُّ اإلعــالن علــى أن تكــون 
مناطــق ختفيــف التَّصعيــد هــي حمافظــة إدلــب وبعــض أجــزاء جمــاورة هلــا )أجــزاء مــن حمافظــَي الالذقيــة ومحــاة وحلــب( ومناطــق ُمعيَّنــة 

مــن مشــال حمافظــة محــص وأجــزاء مــن حمافظَــي درعــا والقنيطــرة جنــوب البــالد، إضافــة إىل الغوطــة الشــرقية مبحافظــة ريــف دمشــق.
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• اجلمعــة 7/ متــوز أعلنــت الــوالايت املتحــدة األمريكيــة وروســيا إىل جانــب األردن عــن إبــرام اتِّفــاق لوقــف إطــالق النــار يف 
جنــوب غــرب ســوراي وصــرَّح وزيــر اخلارجيــة األمريكــي ريكــس تيلرســون علــى هامــش قمــة العشــرين يف هامبــورغ أن بــالده ال تــرى 

أيَّ دور لعائلــة األســد يف ســوراي.
• الســبت 22/ متــوز متَّ اإلعــالن عــن توقيــع اتفاقيــة خفــض التَّصعيــد اخلاصــة ابلغوطــة الشــرقية بــني فصيــل جيــش اإلســالم مــن 
جهــة وعســكريني روس مــن جهــة اثنيــة بوســاطة مصريــة وتــاله اتفــاق مماثــل األربعــاء 16/ آب نــصَّ علــى انضمــام فصيــل فيلــق 

الرمحــن إىل اتفاقيــة خفــض التَّصعيــد.
• اإلثنني 31/ متوز صرَّح إيغور كوانشــينكوف املتحدِّث ابســم وزارة الدفاع الروســية أنَّ موســكو وفصائل يف املعارضة املســلحة 
توصلــت إىل االتفــاق علــى “التَّفاصيــل العمليــة” لـــ “منطقــة خفــض التوتــر” يف محــص يف حمــاداثت جــرت يف العاصمــة املصريــة 
القاهــرة، وقــال “إنَّ روســيا ســتنُصب اجلمعــة 4/ آب نقطــَي تفتيــش قــرَب حــدود املنطقــة، وثالثــة مراكــز مراقبــة حبيــث تضــع خطــاً 

فاصــاًل بــني قــوات احلكومــة ومســلحي املعارضــة”.
• الثــالاثء 5/ أيلــول توصَّلــت فصائــل يف املعارضــة املســلحة يف منطقــة القلمــون الشــرقي إىل اتفــاق مــع اجلانــب الروســي يتضمَّــن 
وقفــاً إلطــالق النــار والعمليــات العســكرية، وإدخــال املســاعدات اإلنســانية إىل املــدن والبلــدات اخلاضعــة لســيطرة املعارضــة 
يف املنطقــة، وجــاء بيــان االتفــاق ليضــمَّ مــدن وبلــدات )الضمــي، الرحيبــة، جــيود، املنصــورة، الناصريــة، وجبلــي البــرتا واملغــر(، 
ونــصَّ االتفــاق علــى وقــف إطــالق النــار وتقــدمي تســهيالت مــن الطرفــني لدخــول فــوري لقوافــل اإلغاثــة مــن األغذيــة واألدويــة 

واالحتياجــات اإلنســانية إىل املنطقــة، مــن خــالل أربــع نقــاط عبــور يف الضمــي، والرحيبــة، والنَّاصريــة، وجــيود.

مواقف وقرارات دولية 
• اجلمعــة 20/ كانــون الثــاين أداَن أعضــاء جملــس األمــن الــدويل تدمــي تنظيــم داعــش للــرتاث الثقــايف يف ســوراي بعــد تقاريــر عــن 

تدمــيه أجــزاء مــن مســرح تدمــر بريــف محــص الشــرقي. 
• الثــالاثء 28/ شــباط اســتخدمت روســيا والصــني حــقَّ النقــض “الفيتــو” ضــدَّ قــرار يف جملــس األمــن تؤيــده القــوى الغربيــة 
ويفــرض عقــوابت علــى النظــام الســوري بتهمــة اللجــوء إىل الســالح الكيميائــي وانَل القــرار الــذي صاغتــه بريطانيــا وفرنســا 
والــوالايت املتحــدة األمريكيــة أتييــَد 9 دول مقابــل 3 عارضتــه )روســيا والصــني وبوليفيــا(، يف حــني امتنعــت كازاخســتان وإثيوبيــا 

ومصــر عــن التَّصويــت.
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• اجلمعــة 7/ نيســان أطلقــت الــوالايت املتحــدة األمريكيــة 59 صــاروخ كــروز علــى قاعــدة الشــعيات اجلويــة يف ســوراي رداً علــى 
هجــوم أبســلحة كيميائيــة وقالــت “إنَّ الغــارات اجلويــة اســتهدفت القاعــدة الــي شــنَّت هجــوم الثــالاثء 4 نيســان ودمَّــرت الغــارات 
األمريكيــة 20 % مــن الطائــرات الســورية” وأعلــَن حمافــظ محــص طــالل الــرازي عــن مقتــل وإصابــة 13 عســكرايً يف القصــف 

الصاروخــي األمريكــي علــى قاعــدة الشــعيات اجلويــة وســط ســوراي. 
ــد حملاســبة النِّظــام الســوري والتَّحقيــق يف  • األربعــاء 12/ نيســان اعرتضــت روســيا علــى مشــروع قــرار فرنســي بريطــاين أمريكــي ُيهِّ
هجــوم خــان شــيخون الكيميائــي، وحــذَّرت واشــنطن مــن إمكانيــة التَّحــرك فــردايً يف حــال َفَشــِل األمــم املتحــدة يف التَّحــرك بشــكل 

مجاعــي، أييت هــذا يف وقــت تواصلــت فيــه اإلداانت الدوليــة للهجــوم الكيميائــي.
• اخلميس 26/ تشــرين األول أصدرت آلية التحقيق املشــرتكة تقريراً حدَّدت فيه مســؤولية قوات النِّظام الســوري عن اســتخدام 
غــاز الســارين يف هجــوم خــان شــيخون، ومســؤولية تنظيــم داعــش عــن هجــوم يف قريــة أمِّ احلــوش بريــف حلــب اســتخدم فيــه غــاز 

اخلردل.  
ــن جملــس األمــن الــدويل مــن اعتمــاد أيِّ مــن مشــروعي قراريــن ُمقدمــني مــن الــوالايت  • اخلميــس 16/ تشــرين الثــاين مل يتمكَّ
املتحــدة وروســيا، حــول متديــد عمــل آليــة التحقيــق املشــرتكة بــني األمــم املتحــدة ومنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة بشــأن ســوراي.

ــع لقــوى الثــورة واملعارضــة الســورية يف مدينــة  • األربعــاء واخلميــس 22 و23/ تشــرين الثــاين صــدَر البيــان اخلتامــي للمؤمتــر املوسَّ
ــت أعضــاء مــن منصــي موســكو والقاهــرة. الــرايض، ومتَّ تشــكيل هيئــة مفاوضــات جديــدة ضمَّ

• الثــالاثء 28/ تشــرين الثــاين قــال برانمــج األغذيــة العاملــي إنَّ عشــرة ماليــني شــخص داخــل ســوراي ال يعرفــون مــن أيــن ســتأيت 
وجباهتــم القادمــة، وإنَّ بعضهــم جلــأ إىل مجــع فضــالت الطعــام مــن القمامــة.

• صبــاح اإلثنــني 11/ كانــون األول زاَر الرئيــس الروســي فالديــي بوتــني قاعــدة محيميــم اجلويَـّـة الروســية يف ســوراي وكان يف 
اســتقبال الرئيــس الروســي يف القاعــدة رئيــس النظــام الســوري احلاكــم، ووزيــر الدفــاع الروســي ســيغي شــويغو، وقائــد جمموعــة 
القــوات الروســية يف ســوراي الفريــق أول ســيغي ســوروفكني، وأمــَر بوتــني ببــدء التحضــي لســحب القــوات الروســية مــن ســوراي.
• اخلميــس 21/ كانــون األول قــرَّر جملــس األمــن الــدويل متديــد واليــة قــوة األمــم املتحــدة لفــضِّ االشــتباك بــني ســوراي وإســرائيل 
حــى هنايــة حزيــران/ 2018 داعيــاً مجيــع األطــراف إىل التَّعــاون مــع عمليــات القــوة املوجــودة يف اجلــوالن تعــاوانً اتمــاً، واحــرتام 

امتيازاهتــا وحصانتهــا مبــا يضمــن حريــة حترُّكهــا.
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أبرز األحداث العسكرية يف عام 2017
• األحــد 12/ شــباط أطلقــت فصائــل يف املعارضــة املســلحة معركــة “املــوت وال املذلــة”، الــي هدفــت إىل الســيطرة علــى حــي 
املنشــيَّة االســرتاتيجي يف مدينــة درعــا؛ بغيــة قطــع الطريــق علــى قــوات النِّظــام الســوري مــن الوصــول إىل احلــدود األردنيــة الســورية، 

وقــد أغلقــت األردن احلــدود، ومنعــت دخــول أعــداد كبــية مــن اجلرحــى.
• اخلميــس 23/ شــباط ســيطرت فصائــل يف املعارضــة املســلحة مدعومــة بقــوات تركيــة علــى مدينــة البــاب وبلــديت بزاعــة وقباســني 
بريــف حلــب الشــرقي، وكانــت مدينــة البــاب معقــل تنظيــم داعــش، الــي تبعــد 30 كيلومــرتاً عــن احلــدود الرتكيــة، هدفــاً رئيســاً 

هلجــوم شــنَّته تركيــا هبــدف إبعــاد التنظيــم عــن حدودهــا.
• أصابــت غــاراتن جويِّتــان شــنَّتهما الــوالايت املتحــدة األمريكيــة يومــي اخلميــس 18/ أاير، والثــالاثء 6/ حزيــران قافلتَــني تنقــالن 
قــوات اتبعــة للنظــام الســوري يف منطقــة التَّنــف االســرتاتيجية علــى احلــدود األردنيــة والعراقيــة، وأعلنــت وكالــة ســاان التَّابعــة للنظــام 
الســوري عن مصدر عســكري ســقوط عدد من القتلى بغارة للتحالف الدويل على إحدى النقاط العســكرية يف البادية الســورية 

ووصَفــه أيَّــة حمــاوالت لتريــر الغــارة أبهنــا مرفوضــة.
• الســبت 14/ تشــرين األول نشــرت تركيــا عشــرات اجلنــود واملدرَّعــات يف حمافظــة إدلــب مشــال ســوراي لبــدء إقامــة منطقــة خفــض 

توتــر ضمــن اتفــاق أُبــرم مــع روســيا وإيــران يف أســتانة عاصمــة كازاخســتان للحــدِّ مــن القتــال بــني املعارضــة واحلكومــة الســورية.
• اخلميــس 19/ تشــرين األول أعلنــت قــوات ســوراي الديقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة واملدعومــة مــن قبــل قــوات التحالــف 
الــدويل الســيطرة بشــكل كامــل علــى مدينــة الرقــة أبــرز معاقــل تنظيــم داعــش يف ســوراي، وقــد متَّ االتفــاق يف 13/ تشــرين األول 

علــى تســليم تنظيــم داعــش مــا تبقــى مــن مناطــق ســيطرته يف املدينــة يف ُمقابــل أتمــني خــروج آمــن لعناصــره وعائالهتــم.
• اجلمعــة 3/ تشــرين الثــاين أعلنــت وســائل إعــالم النظــام الســوري أنَّ “مدينــة ديــر الــزور حتــرَّرت ابلكامــل” مــن قبضــة تنظيــم 
داعــش وأتيت أمهيــة املدينــة مــن موقعهــا االســرتاتيجي، حيــث ُتشــكِّل عقــدة مواصــالت تربــط املنطقــة الشــرقية ابملنطقتــني الشــمالية 
والوســطى، وُتشــكِّل ممــراً رئيســاً بــني ابديــة الشــام واجلزيــرة الســورية ومنهــا إىل العــراق، إضافــة إىل أمهيتهــا االقتصاديــة كمنطقــة 

زراعيــة، كمــا تُعــدُّ خــزاانً رئيســاً للنِّفــط والغــاز.
•الثــالاثء 14/ تشــرين الثــاين بــدأت فصائــل يف املعارضــة املســلحة مبعركــة للســيطرة علــى إدارة املركبــات يف مدينــة حرســتا بريــف 
دمشــق وســط تصعيــد جــوي ُمكثَـّـف نفَّــذه ســالح اجلــوِّ التابــع للحلــف الســوري الروســي علــى األحيــاء الســكنية يف الغوطــة 

الشــرقية خلَّــف العشــرات مــن الضحــااي واجلرحــى.
• األحــد 19/ تشــرين الثــاين اســتعاد النظــام الســوري وحلفــاؤه الســيطرة علــى مدينــة البوكمــال الواقعــة شــرق البــالد بعــَد طــرد 
تنظيــم داعــش منهــا، وهبــذه الصــورة ابتــت قــوات ســوراي الديقراطيــة ُتســيطر علــى معظــم املناطــق الواقعــة شــرق هنــر الفــرات، بينمــا 

ُتســيطر قــوات النِّظــام الســوري وحلفــاؤه الــروس واإليرانيــون علــى اجلهــة املقابلــة.
• شــنَّت إســرائيل بشــكل متكــرر غــارات جويــة علــى مواقــع متعــددة يف ســوراي، كانــت األكثــر عــدداً مقارنــة ابألعــوام الســابقة، 
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كان آخرهــا الســبت 2/ كانــون األول، ونقلــت وكالــة األنبــاء األملانيــة عــن مصــدر ُمقــرَّب مــن قــوات النظــام الســوري قولــه إنَّ 
الضرابت اإلســرائيلية اســتهدفت بشــكل رئيس اللواء 91 يف منطقة الكســوة بريف دمشــق، وإّن حريقاً كبياً اندلع يف املنطقة، 

وأضــاَف املصــدر إنَّ إحــدى الضــرابت اســتهدفت اللــواء 90 يف منطقــة تــل الشــحم بريــف القنيطــرة الشــمايل.

سادساً: تغريُّ توزع مناطق السيطرة يف عام 2017: 
بدايــَة عــام 2017 كاَن تنظيــم داعــش ُيســيطر علــى قرابــة نصــف مســاحة ســوراي وهــي مناطــق الباديــة وحــوض الفــرات، فيمــا 
كان النِّظــام الســوري ُيســيطر علــى قرابــة 17 % مــن مســاحة ســوراي وتضــمُّ ُمعظــَم مناطــق الســاحل الســوري، إضافــة للعاصمــة 
دمشــق، وأجــزاء مــن حمافظــات محــص وحلــب ومحــاة، أمــا قــوَّات ســوراي الديقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة فكانــت ُتســيطر علــى 
قرابــة 19 %، ومــا تبَّقــى مــن مســاحة ســوراي تتقاســم الســيطرة عليهــا كل مــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام: 
وهــي إدلــب أكــر املناطــق، ودرعــا، وأجــزاء مــن أرايف حلــب ومحــاة، ومحــص، والالذقيــة، ودمشــق، وُتظهــر اخلريطــة التاليــة تــوزُّع 

الســيطرة مــع بدايــة عــام 2017.

https://drive.google.com/file/d/1b50aBReb3g2XZtfkzOXCTrjWaPqHOm52/view
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ويف الّنصــف األول مــن عــام 2017 حصــل تغــيُّ يف تــوزِّع الســيطرة مــع تقــدُّم كل مــن قــوات النظــام الســوري وقــوات ســوراي 
الديقراطيــة جبهتــني خمتلفتــني علــى حســاب تنظيــم داعــش، إذ توجَّهــت قــوات النظــام الســوري وحلفــاؤه الــروس واإليرانيــون حنــو 
الباديــة لُتســيطر علــى مدينــة تدمــر بريــف محــص الشــرقي، بينمــا توجَّهــت قــوات ســوراي الديقراطيــة حنــو مدينــة الرقــة، وســيطرت 
ــح اخلريطــة  علــى مدينــة الطبقــة، وحافظــت فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام علــى أماكــن متركزهــا الرئيســة وتوضِّ

التاليــة تــوزُّع الســيطرة ُمنتصــف عــام 2017

ــعت ســيطرة قــوات ســوراي الديقراطيــة إىل مــا يزيــد عــن 27 % علــى حســاب تنظيــم داعــش؛  يف الثلــث األخــي مــن العــام توسَّ
الــذي ابت ُيســيطر علــى قرابــة 3 %، حيــث فقــَد الســيطرة علــى حمافظــة الرقــة بشــكل كامــل، وعلــى معظــم القــرى والبلــدات 
شــرق هنــر الفــرات، كمــا تقدَّمــت قــوات النظــام الســوري وحلفــاؤه، الــي أبعــدت تنظيــم داعــش عــن مــدن ديــر الــزور والبوكمــال، 
والباديــة الســورية يف ريــف محــص الشــرقي، وبعــض مناطــق ريــف محــاة بدعــم حلفائهــا الــروس واإليرانيــني؛ لتبســَط قــوات النظــام 
الســوري ســيطرهتا علــى قرابــة 55 % مــن مســاحة ســوراي، وقــد خســرت فصائــل يف املعارضــة املســلحة الكثــي مــن مناطــق نفوذهــا 
بســبب صراعهــا مــع هيئــة حتريــر الشــام الــي حافظــت بشــكل عــام علــى مناطــق نفوذهــا يف عــام 2017 وتُوّضــُح اخلريطــة التاليــة 

مناطــق الســيطرة هنايــة عــام 2017 

https://drive.google.com/file/d/1B3eKM5qJe5s-abppaJmCBD1tFdxlsZwz/view
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سابعاً: تفاصيل التقرير:
ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

أواًل: االنتهاكات يف معاملة املدنيني واملقاتلني العاجزين عن القتال:
أ: اجملازر وغيها من أعمال القتل غي املشروع:  

منــذ بدايــة عــام 2017 املوافــق يــوم األحــد 1/ كانــون الثــاين/ 2017 حــى حلظــة طباعــة هــذا التقريــر هنايــة عــام 2017، 
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قتــَل قــوات النظــام الســوري 4148 مدنيــاً، بينهــم 754 طفــاًل، و591 ســيدة )أنثــى 

ابلغــة(، كمــا ارتكبــت 129 جمــزرة.
ــد قــوات النظــام  بلغــت نســبة النســاء واألطفــال إىل اجملمــوع الكلــي للضحــااي املدنيــني 33 % وهــذا مؤشــر صــارخ علــى تعمُّ

الســوري اســتهداف املدنيــني عــر عمليــات القصــف العشــوائي، واإلعــدام.
يف عــام 2016 قتلــت قــوات النظــام الســوري ضعــَف مــا قتلتــه يف عــام 2017 فبحســب أرشــيف الشــبكة الســورية حلقــوق 

اإلنســان فقــد قُتِــَل مــا اليقــل عــن 8736 مدنيــاً بينهــم 1984 طفــاًل، و1237 ســيدة )أنثــى ابلغــة(. 

https://drive.google.com/file/d/1ML2V9Xovlm5NMRBETtt3DP2uLZMaEDyf/view
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اإلثنــني 20/ شــباط/ 2017 قرابــة الســاعة 11:00 شــنَّ طــيان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري غــارة بـــ 4 صواريــخ 
علــى املبــاين الســكنية يف شــارع احلافــظ يف حــي بــرزة مشــال شــرق مدينــة دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل 7 مدنيــاً دفعــة واحــدة، بينهــم 

1 طفــاًل، و2 ســيدة، خيضــع احلــي لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت اهلجــوم.

ليــل األحــد 12/ آذار/ 2017 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى حــي احلميديــة شــرق 
مدينــة ديــر الــزور؛ مــا أدى إىل مقتــل 19 مدنيــاً، بينهــم 7 طفــاًل، و3 ســيدة. خيضــع احلــي لســيطرة تنظيــم داعــش يــوم اهلجــوم.

صبــاح الثــالاثء 4/ نيســان/ 2017 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ الســوق الشــعي الواقــع 
يف الســاحة الرئيســة يف مدينــة ســقبا شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل 19 مدنيــاً، بينهــم 6 طفــاًل، و8 ســيدة 

ُمعظمهــم مــن عائلــة واحــدة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت اهلجــوم.

الثــالاثء 25/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 23:30 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ 
املنازل الســكنيَّة وســط مدينة تلبيســة بريف حمافظة محص الشــمايل؛ ما أدى إىل مقتل 5 مدنياً، بينهم 4 أطفال أشــقاء، ختضع 

املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت اهلجــوم.

األربعــاء 14/ حزيــران/ 2017 قرابــة الســاعة 13:00 أغــار طــيان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري بصــاروخ جنــوب 
مدينــة طفــس يف ريــف درعــا الغــريب؛ ُمســتهدفاً مدرســة الشــهيد يوســف كيــوان، الــي تقطنهــا ثــالث عائــالت انزحــة مــن بلــدة 
عتمان؛ ما أدى إىل مقتل 8 مدنياً، بينهم 1 طفاًل، و1 ســيدة، وإصابة 7 آخرين، بينهم 4 طفاًل، و2 ســيدة. ختضع املدينة 

لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت اهلجــوم.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUEcxb3BMWFZuLVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUEcxb3BMWFZuLVE/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1007&token=rlazvQcHyNjY04ZMwZ72Xlw1VRNJKCp2
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Z0hxOEo0ZTJVX3c/view
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اجلمعــة 29/ أيلــول/ 2017 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح مــن طــراز )Su-24( اتبــع لقــوات النظــام الســوري 12 صاروخــاً 

علــى حــي ســكين جنــوب شــرق بلــدة أرمنــاز بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 39 مدنيــاً، بينهــم 9 طفــاًل،
و11 سيدة، إضافة إىل دمار كبي يف حنو 15 منزاًل، ختضع بلدة أرمناز لسيطرة فصائل يف املعارضة املسلحة وقت احلادثة.

أضــرار يف مدرســة الشــهيد يوســف كيــوان إثــر قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح اتبــع للنظــام الســوري مدينــة طفــس/ درعــا 
2017 /6 /14

انتشال ضحااي بعد هجوم طيان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري على بلدة أرمناز 29/ 9/ 2017 

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFclJMSkJzRVlid1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFclJMSkJzRVlid1U/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1067&token=B7Svsa48f6hMN6cg9CfKTYqVxMq1xv6Y
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1067&token=B7Svsa48f6hMN6cg9CfKTYqVxMq1xv6Y
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1065&token=nStaoTrcxOUVbLlWwqgjHMFa83VdJOuW
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1065&token=nStaoTrcxOUVbLlWwqgjHMFa83VdJOuW
https://www.google.com.tr/maps/place/Arman%C4%81z,+Syria/@36.083372,36.4949297,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1525a3b56cd57649:0x8d5257e23372f6fd!8m2!3d36.0858893!4d36.5040446?hl=en
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1064&token=r3ErcEhjtO1gdDVGT38Wrvci4IIAwVDO
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTW1TT21rVWhRM3c/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcWlfcjg3LWgxbW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcWlfcjg3LWgxbW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eUE3cnFKU25hM1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUzRYZno5eFlWOXM/view
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ب: االعتقال التعسفي واالحتجاز غري املشروع:
منذ بداية عام 2017 مارســت قوات النظام الســوري عمليات االعتقال التَّعســفي هبدف التجنيد بشــكل رئيس عر عمليات 
الدَّهــم واملالحقــة يف األحيــاء الســكنيَّة واألســواق واجلامعــات، ويف نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا، واســتهدفت خالهلــا الشــبَّان 
والرجــال ضمــن الفئــات العمريــة مــن 18 - 48 عامــاً مــن الطلبــة واملوظفــني احلكوميــني، تركَّــزت يف مــدن محــص ومحــاة ودمشــق، 
كمــا اســتهدفت عمليــات االعتقــال التَّعســفي النســاء واألطفــال ومتَّ ُمعظمهــا عــر عمليــات اعتقــال مجاعيــة مــن نقــاط انطــالق 
نطلقــة مــن مناطــق ســيطرة املعارضــة حنــو مناطــق 

ُ
احلافــالت يف مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري أو لــدى مــرور احلافــالت امل

ســيطرة النظــام الســوري؛ هبــدف اســتخدامهم يف مفاوضــات تبــادل األســرى بــني الطرفــني. قــوات النظــام الســوري مســؤولة عــن 
74 % مــن عمليــات االعتقــال التعســفي واإلخفــاء القســري الــي وثِّقــت يف عــام 2017.

قامــت قــوات النِّظــام الســوري أيضــاً بعمليــات اعتقــال موسَّــعة اســتهدفت النشــطاء واملعارضــني لسياســاهتا وذوي وأقــرابء أفــراد مــن 
فصائــل يف املعارضــة املســلحة، يُقيمــون يف مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري، ولـــم تســتثِن مــن ذلــك األطفــال والســيدات، 
بشــكل خــاص يف حمافظــي دمشــق ومحــص، معظــم عمليــات االعتقــال هــذه قامــت هبــا قــوات النظــام الســوري هبــدف الضغــط 
علــى املعارضــني وأفــراد فصائــل يف املعارضــة املســلحة لتســليم أنفســهم للســلطات األمنيــة الســورية، أو هبــدف االحتفــاظ هبــؤالء 

املعتقلــني للقيــام بعمليــات مبادلــة حمتجزيــن.

رصــدان يف عــام 2017 أيضــاً، قيــام قــوات النظــام الســوري بعمليــات اعتقــال مجاعــي موسَّــعة اســتهدفت املدنيــني يف املناطــق الــي 
ســيطرت عليهــا مؤخــراً يف األرايف الشــرقية حملافظــات محــاة ومحــص وريفــي حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي والغــريب، اعتقلــت خالهلــا 
قــوات اجليــش وامليليشــيات احملليــة واألجنبيــة املســاندة هلــا مئــات املدنيــني مــع عوائلهــم كاملــة مبــا فيهــا الســيدات واألطفــال، حبجــة 

انتمائهــم لتنظيــم داعــش.

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اعتقــال قــوات النظــام الســوري مــا اليقــل عــن 4796 شــخصاً، بينهــم 303 طفــاًل، 
و674 ســيدة )أنثــى ابلغــة( يف عــام 2017 يف حــني بلــغ عــدد املعتقلــني يف عــام 2016، 7540 شــخصاً بينهــم 251 

طفــاًل، و448 ســيدة )أنثــى ابلغــة(.

الســيدة ســحر عقــاد، مــن أبنــاء خميــم العائديــن وســط مدينــة محــص، ممرضــة يف مشــفى بيســان التابــع للهــالل األمحــر الفلســطيين، 
يــوم اخلميــس 28/ أيلــول/ 2017 اعتقلتهــا قــوات النظــام الســوري إثــَر مدامهــة مــكان وجودهــا يف خميــم العائديــن، واقتادهتــا إىل 

جهــة جمهولــة، وال يــزال مصيهــا جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلهــا أيضــاً. 
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حممد الصاحل، انشــط سياســي، من أبناء حي الشــماس جنوب مدينة محص، يوم اجلمعة 20/ تشــرين األول/ 2017 اعتقلته 
قــوات النظــام الســوري لــدى مــروره مــن أحــد نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا مبدينــة محــص، واقتادتــه إىل فــرع األمــن العســكري يف 

املدينــة، ال يــزال مصــيه جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

الســيدة عائشــة إبراهيــم النصــيات، مــن أبنــاء بلــدة إبطــع بريــف حمافظــة درعــا الشــمايل، ربــة منــزل، يــوم الثــالاثء 14/ تشــرين 
الثــاين/ 2017 اعتقلتهــا قــوات النظــام الســوري لــدى مرورهــا مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة هلــا يف مدينــة درعــا واقتادهتــا إىل جهــة 

جمهولــة، ال يــزال مصيهــا جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلهــا أيضــاً.  

األســتاذ ســعيد عقيــل، مــن مدينــة الســويداء، ُمــدرس لغــة عربيــة يف مدرســَي “كمــال عبيــد” و “املتفوقــني” يف مدينــة الســويداء، 
يــوم اإلثنــني 22/ أاير/ 2017 اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري لــدى مــروره مــن نقطــة تفتيــش العدليــة علــى طريــق دمشــق 

الســويداء، ومت نقلــه إىل مــكان جمهــول، وال يــزال مصــيه جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.
 

اإلثنــني11 / أيلــول/ 2017 اعتقلــت قــوات النظــام الســوري 10 مدنيــاً، بينهــم 2 ســيدة، يف منطقــة وادي العذيــب التابعــة 
لناحيــة عقــيابت بريــف حمافظــة محــاة الشــرقي، أثنــاء حماولتهــم اخلــروج مــن املنطقــة ابجتــاه حمافظــي محــاة وإدلــب، واقتادهتــم إىل 

جهــة جمهولــة، وال يــزال مصيهــم جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلهــم أيضــاً. 

الثــالاثء 19/ أيلــول/ 2017 اعتقلــت قــوات النظــام الســوري 19 مدنيــاً، مــن أبنــاء مدينــة داراي جنــوب غــرب حمافظــة ريــف 
دمشــق، لــدى مراجعتهــم شــعبة التجنيــد اإللزامــي يف حــي كفــر سوســة مبدينــة دمشــق، واقتادهتــم إىل جهــة جمهولــة، وال يــزال 

مصيهــم جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلهــم أيضــاً. 
 

األحــد 8/ تشــرين األول/ 2017 قامــت قــوات النظــام الســوري حبملــة دهــم واعتقــال يف حــي درعــا احملطــة وســط مدينــة درعــا، 
وقد ســجلنا اعتقال 11 مدنياً، بينهم 3 ســيدة، واقتيادهم إىل جهة جمهولة، وال يزال مصيهم جمهواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية 

حلقــوق اإلنســان وألهلهــم أيضــاً. 

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0LTRrOHgtRkJNcEk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cUFLMjk3STNkLTQ/view
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ت: التعذيب داخل مراكز االحتجاز:
ل فريــق توثيــق الضحــااي مقتــل واحــد مــن املعتقلــني علــى األقــل بســبب التعذيــب، هــذا  ال يــكاد يــرُّ يــوم تقريبــاً دون أن ُيســجِّ
كمعــدل وســطي. وُتصــدر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مثانيــة تقاريــر شــهرية، أحدهــا التقريــر اخلــاص حبصيلــة ضحــااي 

التعذيــب يف أثنــاء الشــهر. 

ســجَّلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف عــام 2017، مقتــل مــا اليقــل عــن 211 شــخصاً بســبب التعذيــب علــى يــد 
قــوات النظــام الســوري، بينهــم 1 طفــاًل، و2 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، يف مقابــل 447 شــخصاً قضــوا بســبب التعذيــب يف عــام 

2016 بينهــم 2 طفــاًل، و7 ســيدة.

الطفــل جابــر عثمــان، مــن أبنــاء بلــدة املليحــة مبحافظــة ريــف دمشــق، يبلــغ مــن العمــر 15 عامــاً، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري 
واحتجزتــه يف فــرع املنطقــة مبدينــة دمشــق، وأكَّــد لنــا ذووه أنــه كان حبالــة صحيــة جيــدة قبــل االعتقــال، الثــالاثء 4/ متــوز/ 2017 

حصلنــا علــى معلومــات تؤكــد وفاتــه بســبب التعذيــب داخــل فــرع املنطقــة. 
 

أمــل عبــد الكــرمي، مــن أبنــاء مدينــة محــاة، مــن مواليــد عــام 1994، يف نيســان/ 2015 اعتقلتهــا قــوات النظــام الســوري لــدى 
مرورهــا مــن أحــد نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا علــى الطريــق الواصــل بــني بلــدة قلعــة املضيــق بريــف محــاة الشــمايل الغــريب ومدينــة 
ــد لنــا ذووهــا أهنــا كانــت حبالــة صحيــة جيــدة قبــل االعتقــال، اإلثنــني 11/ أيلــول/ 2017 حصلنــا علــى معلومــات  محــاة، وأكَّ

تؤكــد وفاهتــا بســبب التعذيــب داخــل فــرع فلســطني أحــد مراكــز االحتجــاز مبدينــة دمشــق. 
 

أمحــد حســان هبــاء الديــن، طالــب يف املعهــد الصناعــي، مــن أبنــاء مدينــة تدمــر بريــف حمافظــة محــص الشــرقي، مــن مواليــد عــام 
1995، يف عــام 2014 اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري مــن مــكان وجــوده يف مدينــة محــص، األحــد 15/ تشــرين األول/ 

2017، حصلنــا علــى معلومــات تؤكــد وفاتــه بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز.

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NWFYZG1HY3BUd0U/view
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الطبيــب البيطــري لــؤي ثلجــة، انشــط سياســي يف احلــزب الشــيوعي الســوري ســابقاً، 
من أبناء بلدة سلقني بريف حمافظة إدلب الغريب، يف تشرين األول/ 2017 اعتقلته 
قــوات النظــام الســوري مــن مــكان وجــوده يف مطــار دمشــق الــدويل -أثنــاء حماولتــه 
السفر إىل السعودية-، يف 6/ كانون األول/ 2017، حصلنا على معلومات تؤكد 

وفاتــه بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز يف مدينــة دمشــق.

ث: العنف اجلنسي:
ســجلنا مــا اليقــل عــن 5 حــوادث عنــف جنســي تعرَّضــت هلــا ســيدات يف عــام 2017، حدثــت مجيعهــا يف مراكــز االحتجــاز 
التابعــة للنظــام الســوري، أثنــاء تفتيــش احملتجــزات حيــث جُتــر األنثــى علــى التعــّرِي وتتعــرَّض للتَّحــرش بدعــوى التَّفتيــش، ويف أثنــاء 
ــُه هلــنَّ هُتــٌم مبمارســة اجلنــس مــع أفــراد قــوات املعارضــة املســلحة.  التَّحقيــق معهــَن تتعــرض احملتجــزات للعنــف اجلنســي اللفظــي وتوجَّ
كمــا تتعــرَّض املعتقلــة لالبتــزاز اجلنســي مقابــل حصوهلــا علــى بعــض احتياجاهتــا كاحلصــول علــى مالبــس جديــدة أو السَّــماح 

بــزايرة عائلتهــا هلــا أو إجــراء اتصــال.

ال خُتــران النِّســاء بســهولة مــا إذا ُكــنَّ قــد تعرضــَن للعنــف اجلنســي، ففــي ثقافــة اجملتمــع الســوري ُيشــكِّل التَّصريــح عــن ذلــك مصــدراً 
ــل النِّســاء التَّكتــم علــى األمــر كــي ال يتعرضــَن للنَّبــِذ مــن قبــل ُأَســرِهنَّ واجملتمــع، أو التَّهديــد ابلقتــل. للعــار؛ لذلــك تُفضِّ

ج: انتهاكات حقوق الطفل:
ــد وخاصــة علــى املناطــق الســكنية بــني طفــل أو رجــل أو امــرأة، لكــنَّ كثــرة ســقوط القتلــى  ــز القصــف العشــوائي أو املتعمَّ ال ُيِّي
مــن األطفــال مؤشــر علــى اســتهداف املناطــق الســكنيَّة، وعشــوائية القصــف، وعــدم التمييــز أو حــى التَّناســب يف نــوع اهلجمــات.

قتلــت قــوات النظــام الســوري يف عــام 2017، مــا اليقــل عــن 754 طفــاًل، واألكثــر وحشــية وعنفــاً أن 1 منهــم قــد قتــل داخــل 
أحــد مراكــز االحتجــاز؛ بســبب تعرُّضــه لعمليــات التَّعذيــب الــي ال تُراعــي طبيعتــه البشــريَّة اخلاصــة. 

الطبيــب البيطــري لــؤي ثلجــة أحــد ضحــااي التعذيــب 
يف ســجون النظام الســوري/ كانون األول/ 2017 

https://drive.google.com/file/d/1-yygCHQ2MFTNc5YtMIexrKRguY8UkUvo/view
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لقــد تعــرَّض األطفــال يف ســوراي إىل تداعيــات تراكميَّــة نتجــت عــن عمليــات القصــف والتدمــي اليوميــة، الــي تســبَّبت يف تضــرُّر 
مــا اليقــل عــن 1156 بــني مدرســة وروضــة أطفــال منــذ آذار 2011؛ مــا أدى إىل خــروج مــا يزيــد عــن 2.5 مليــون طفــل 
داخــل ســوراي مــن العمليــة التعليميــة، كمــا َتضــرَّر قطــاع الصحــة فقــد اخنفضــت معــدالت تلقيــح األطفــال، إضافــة إىل تداعيــات 

ســيكولوجية مــن املســتبعد اآلن التنبــؤ أببعادهــا يف املســتقبل املتوســط أو البعيــد.
 يكــن االطــالع علــى تقريــران األخــي “أطفــال ســوراي… اخلــذالُن الفاِضــح” الــذي وثَّقنــا فيــه االنتهــاكات الــي تعــرَّض هلــا 

األطفــال يف ســوراي منــذ آذار/ 2011.

األربعــاء 10/ أاير/ 2017 ألقــى الطــيان املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى قريــة مسومــة التابعــة 
لناحيــة مســكنة بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 12 مدنيــاً، بينهــم 8 طفــاًل، و2 ســيدة، ختضــع القريــة لســيطرة 

تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

الســبت 16/ أيلــول/ 2017 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ قــارابً مائيــاً يســتقلُّه مدنيــون 
كانــوا حياولــون النــزوح عــر هنــر الفــرات مــن مدينــة موحســن بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــاً مــن 

عائلــة واحــدة، بينهــم 3 طفــاًل، ختضــع مدينــة موحســن لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

الثــالاثء 31/ تشــرين األول/ 2017 قرابــة الســاعة 10:30 قصفــت قــوات النظــام الســوري املتمركــزة يف بلــدة املليحــة، احملاذيــة 
لبلــدة جســرين، قذيقــة هــاون ســقطت أمــام البــاب الرئيــس ملدرســة “حممــد انصــر عشــعوش” يف بلــدة جســرين يف الغوطــة الشــرقية 
شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــاً، بينهــم 5 طفــاًل، وإصابــة مــا اليقــل عــن 20 آخريــن معظمهــم مــن 

طــالب املدرســة. ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة.
قــال عامــر الغوطــاين3 وهــو مســعف يف أحــد املراكــز الطبيــة يف بلــدة جســرين: “اســتقبلنا 9 أطفــال، 4 منهــم قضــوا مباشــرة، 
و5 مصابــني بينهــم الطفــل حممــد كبــوش كان يعــاين مــن بــر طرفــني ســفلَيني وإصابــة يف البطــن واجلهــاز البــويل” قــال عامــر 
إنَّ القصــف حــدث بعــد ســاعات مــن مغــادرة وفــد األمــم املتحــدة لبلــدة جســرين: “والــد أحــد األطفــال ابَت يصــرخ ويقــول إنَّــه 

ال يريــد املســاعدات واألغذيــة الــيت أحضرهــا الوفــد بــل يريــد عــودة ابنــه ســليماً معــاىف”.

 3 تواصلنا معه عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك

http://sn4hr.org/arabic/2017/11/21/9146/
https://drive.google.com/file/d/1OB66rizYnKSoO_fZCm7yPQEdokODkp7L/view
https://drive.google.com/file/d/1tXvNnP79Hlvd6xACChxA6pFzZkWPBFqK/view
https://drive.google.com/file/d/1tXvNnP79Hlvd6xACChxA6pFzZkWPBFqK/view
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اثنياً: االنتهاكات املتعلقة بتسيري األعمال القتالية:
أ: اهلجمات غري املشروعة:

1 - القصف املدفعي واجلوي:
اســتخدمت قــوات النظــام الســوري الراميــل املتفجــرة العميــاء، وصواريــخ ســكود، وغيهــا مــن أســلحة القصــف العشــوائي علــى 
امتــداد مشــال البــالد وجنوهبــا، اتَّصفــت 95 % مــن تلــك اهلجمــات بعشــوائيتها املفرطــة، الــي ال مُتيِّــز بــني مقاتلــني ومدنيــني، والـــ 
ـــا تــراِع ُمعظــم تلــك اهلجمــات مبــدأ التَّناســب يف القــوة عندمــا  5 % املتبقيــة اســتهدفت مقــرات مقاتلــني أو مراكــز عســكرية. ولـمَّ

يكــون املقــرُّ العســكري حماطــاً أببنيــة غــي عســكرية.
وقــد بلغــت حصيلــة اســتخدام النظــام الســوري للراميــل املتفجــرة يف عــام 2017 مــا اليقــل عــن 6243 برميــاًل متفجــراً، يف 

مقابــل مــا اليقــل عــن 12958 برميــاًل متفجــراً ألقاهــا ســالح اجلــو التابــع للنظــام الســوري يف عــام 2016.

األربعــاء 4/ كانــون الثــاين/ 2017 ألقــى الطــيان املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى قريــة اجلابريــة 
بريــف حمافظــة محــص الشــرقي؛ مــا تســبب يف مقتــل 3 مدنيــاً. ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت اهلجــوم.

 
اخلميــس 16/ شــباط/ 2017 ألقــى الطــيان املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري برميلــني متفجريــن علــى املبــاين الســكنية 
قــرب الطريــق العــام وســط قريــة اهلبيــط بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 4 مدنيــاً، بينهــم 1 طفلــة، و1 ســيدة، 

ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام يــوم اهلجــوم. 

أطفال مصابون إثَر قصف قوات النظام السوري قذيفة هاون قرب مدرسة حممد انصر عشعوش/ جسرين 31/ 10/ 2017

https://drive.google.com/file/d/1mjOMgHyc6NvtzM-jZruR5C7AstpLRXaq/view
https://drive.google.com/file/d/1gQAHnUdbvJ2EYRzbHpTNU8XCLGfnfvwi/view
https://drive.google.com/file/d/1ygcZviD9tBSnphI5CXVQUciviTJOueqd/view
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اإلثنــني 8/ أاير/ 2017 ألقــى الطــيان املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى قريــة دبســي عفنــان 
بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 3 مدنيــاً، بينهــم 1 طفــاًل. ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت اهلجــوم.

الثــالاثء 27/ حزيــران/ 2017 ألقــى الطــيان املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى قريــة العجمــي 
بريــف حمافظــة درعــا الشــمايل الغــريب؛ مــا تســبب يف مقتــل 2 ســيدة )أم وابنتهــا(. ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وقــت اهلجــوم.

اجلمعــة 20/ تشــرين األول/ 2017 ألقــى الطــيان املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري 3 براميــل متفجــرة علــى بلــدة ذيبــان 
بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 3 طفــاًل. ختضــع البلــدة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت اهلجــوم.

 
2 - هجمات القناصة:

يتاز القتل ابلقنص ضمن املدن، أبنَّ القناص يرتبَّص ابلضَّحية ويراها جيداً عر منظار ســالحه، ويســتطيع التأكَُّد من ضحيته 
قبــل قتلهــا، وهــو هبــذا يتشــابه مــع عمليــات اإلعــدام، إذ أنَّ القاتــل هنــا يعلــم متامــاً هويــة ضحيتــه ويتعمَّــد قتلهــا، دون اكــرتاث أو 

تفريــق بــني طفــل أو كهــل أو امــرأة أو حــى عاجــز، وبــكل أتكيــد دون معرفــة داينــة الضحيــة.
يف عام 2017، سجلنا مقتل 77 مدنياً، بينهم 13 طفاًل، و7 سيدة برصاص القناصني احلكوميني.

اخلميــس 25 / أاير/ 2017 ســجلنا مقتــل الســيد أمــني الرفاعــي برصــاص قنــاص اتبــع لقــوات النظــام الســوري أثنــاء حماولتــه 
ــِل قــوات النظــام الســوري- جنــوب مدينــة دمشــق. اخلــروج مــن حــي احلجــر األســود -احملاصــر مــن قَب

اإلثنــني 2/ تشــرين األول/ 2017 اســتهدف قنــاص اتبــع لقــوات النظــام الســوري يتمركــز يف مبــى مشــفى القلــب مبدينــة ديــر 
الــزور، الســيدة إيــان جاســم احلمــود الســليمان يف بلــدة حميميــدة بريــف ديــر الــزور الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتلهــا.

ب: األشخاص واألعيان احملميون على وجه التَّحديد:
1 - املشايف والعاملون يف القطاع الطيب:

اســتمرَّت قوات النظام الســوري يف اســتهدافها املشــايف والنِّقاط الطبيَّة، والصيدليات، إضافة إىل اســتهدافها املتكّرِر للعاملني يف 
اجملــال الطــي ابلقتــل املباشــر، أو التَّعذيــب يف السُّــجون، أو اخلطــف والتضييــق وقــد تصاعــدت عمليــات اســتهداف فــرق الدفــاع 
املــدين الــي تعمــل علــى إســعاف اجلرحــى يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــد دفــع ذلــك الكــوادر 
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الطبيَّــة ال ســيما األطبــاء األخصائيــني إىل اهلجــرة خوفــاً مــن تعرُّضهــم للقتــل والتَّعذيــب واإلخفــاء القســري؛ األمــر الــذي ســاهم يف 
زايدة العــبء علــى الِقلَّــِة املتبقيَّــة منهــم، ورصــدان عمــل أطبــاَء بيطريــني أو أطبــاَء أســنان أو ممرضــنَي علــى إجنــاِز عمليــات جراحيَّــة 

ختصصيَّــة؛ مــا أدى إىل تدهــور الوضــع الصحــي بشــكل عــام. 
يف عــام 2017، ســجلنا قتــَل قــوات النظــام الســوري مــا اليقــل عــن 32 مــن الكــوادر الطبيَّــة، كمــا ســجلنا مــا اليقــل عــن 37 
حادثــة اعتــداء علــى مشــاٍف ونقــاط طبيَّــة، وكنَّــا قــد وثقنــا يف عــام 2016 مقتــل 41 مــن الكــوادر الطبيَّــة علــى يــد النظــام 

الســوري، إضافــة إىل مــا اليقــل عــن 88 حادثــة اعتــداء علــى منشــآت طبيَّــة.

ــَد قــوات النظــام الســوري قصــف بعــض املراكــز الطبيَّــة مــرات عــدة متتاليــة، يف إشــارة واضحــة إىل تعمُّــد إحلــاق الضَّــرر  الحظنــا تعمُّ
األكــر بتلــك املنشــآت وحرمــان املدنيــني مــن خدماهتــا، وقــد وثَّقنــا خــروج مراكــز حيويــة عــدة -كانــت األخــية يف مناطقهــا- عــن 

اخلدمــة؛ مثــل آخــر مشــفى أو مدرســة بســبب قصــف النظــام الســوري وحلفائــه جلميــع تلــك املراكــز، ذلــك يف مناطــق متعــددة.

أبرز ضحااي الكوادر الطبيَّة: 
الســبت 7/ كانــون الثــاين/ 2017 ســجلنا مقتــل املمــرض رايض الــدااليت، مــن أبنــاء بلــدة بســيمة يف منطقــة وادي بــردى مشــال 
غــرب حمافظــة ريــف دمشــق، يبلــغ مــن العمــر 35 عامــاً، يعمــل ممــرَض ُغــرِف عمليــات مــع اهليئــة الطبيــة يف منطقــة وادي بــردى، 
قضــى رايض إثــر إصابتــه برصــاص قنــاص قــوات النظــام الســوري وامليليشــيات املواليــة لــه املتمركــزة علــى أطــراف البلــدة. ختضــع 

البلــدة وقــت اهلجــوم لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة مــع وجــود بســيط لعناصــر مــن هيئــة حتريــر الشــام.
 

 الثــالاثء 4/ نيســان/ 2017 ســجلنا مقتــل الصيــدالين عمــاد الديــن حممــد القــدح خنقــاً مــع أطفالــه وعــدد مــن أفــراد عائلتــه جــراء 
قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح مــن طــراز )Su-22( اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً حيــوي غــازاً ســاماً علــى احلــي الشــمايل 
يف مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة 

حتريــر الشــام وقــت اهلجــوم. 

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWUo5ZGpIOHJacTA/view
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اخلميــس 29/ حزيــران/ 2017 ســجلنا مقتــل املمرضــة خدجيــة خالــد ضمــيي، مــن أبنــاء مدينــة تلبيســة بريــف حمافظــة محــص 
الشــمايل، مواليــد عــام 1968، تعمــل يف قســم األطفــال مبشــفى تلبيســة امليــداين، متزوجــة ولديهــا طفلــة، قضــت خدجيــة جــراء 
قصــف رامجــة صواريــخ النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى مدينــة تلبيســة، ســقط أحدهــا أمــام منزهلــا حيــث كانــت جتلــس، 
وأصابتهــا شــظاايه يف الــرأس والكتــف؛ مــا تســبب بوفاهتــا علــى الفــور. ختضــع مدينــة تلبيســة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة 

وقــت اهلجــوم.

أبرز حوادث االعتداء على املنشآت الطبيَّة:
األربعــاء 11/ كانــون الثــاين/ 2017 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً قــرب مشــفى يف مدينــة 
طفــس بريــف حمافظــة درعــا اجلنــويب، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت اهلجــوم؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء 

املشــفى ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة متوســطة.

اإلثنــني 6/ شــباط/ 2017 ألقــى الطــيان املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة قــرب مشــفى كفــر زيتــا 
التخصصــي يف مدينــة كفــر زيتــا بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املشــفى ومعداتــه أبضــرار ماديــة كبــية 
وخروجــه عــن اخلدمــة مؤقتــاً. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت اهلجــوم.

الصيــدالين عمــاد الديــن القــدح، قضــى خنقــاً إثــر هجــوم بغــازات ســامة نّفــذه طــيان اتبــع للنظــام الســوري 
علــى مدينــة خــان شــيخون  4/ 4/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0BzGXElK16xG6Y2ZkNWpoVlVpUkE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWlNIdEU0T1ctZ3c/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWmZyYUJvSktrSlU/view
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اجلمعــة 6/ تشــرين األول/ 2017 قرابــة الســاعة 12:00 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً 
قــرب مبــى مؤسســة شــفاء الطبيَّــة -يضــمُّ عيــادات وخمابــر طبيَّــة وصيدليــة- يف مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف 
دمشــق؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف املبــى وإصابــة مــواد إكســائه والتجهيــزات واملعــدات الطبيــة أبضــرار ماديــة كبــية وخروجــه عــن 

اخلدمــة. ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

2 - العاملون يف اجملال الديين واملمتلكات الثقافية:
مل مُتيِّــز قــوات النظــام الســوري أماكــن العبــادة مــن مســاجد وكنائــس وغيهــا خــالل عمليــات قصفهــا اليومــي، ويف بعــض األحيــان 
كان هنــاك تعمُّــد لقصفهــا، كمــا ســجلنا اســتخدام قــوات النظــام الســوري أماكــن العبــادة مقــرات عســكرية تشــنُّ منهــا هجمــات 
علــى مناطــق جمــاورة هلــا، وقــد ســجلنا مــا اليقــل عــن 106 حادثــة اعتــداء علــى دور عبــادة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري يف 
ــن يف التقريــر الشــهري اخلــاص بتوثيــق حــوادث االعتــداء علــى املراكــز  عــام 2017، وُنشــي إىل أنَّ اســتهداف دور العبــادة متضمِّ

احليويــة املدنيَّــة وهــو مــن ضمــن التقاريــر الشــهرية الثمانيــة الــي نصدرهــا.

الســبت 14/ كانــون الثــاين/ 2017 قصفــت مدفعيــة قــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى مســجد اخللــف يف بلــدة الغاريــة 
الغربيــة بريــف حمافظــة درعــا الشــرقي، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء 

املســجد ومــواد إكســائه وأاثثــه أبضــرار ماديــة كبــية.

أضــرار يف مؤسســة شــفاء الطبيــة إثــَر هجــوم طــيان النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح علــى مدينــة 
دومــا/ ريــف دمشــق 6/ 10/ 2017 

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSXJZZjMyS2puNFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNGREbjUweXozOWs/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaGlkSHRnSDNURVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRFlSdjBVZGxXSm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdHFrSXZnb3Fsd1k/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=674&token=OA3Qnhc4MumLvhh2jY0wsEpRjQZG0P4F
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUlZZaENtT2FBNDg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUlZZaENtT2FBNDg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFM2hWSF9mXzZsb2s/view
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اإلثنــني 24/ نيســان/ 2017 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً أمــام مســجد عثمــان بــن عفــان 
يف مدينــة تلــدو بريــف حمافظــة محــص الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــي يف بنــاء املســجد وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة كبــية 

وخروجــه عــن اخلدمــة. ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
 

اخلميــس 28/ أيلــول/ 2017 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح مــن طــراز )Su-24( اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة 
قــرب املســجد اجلنــويب يف منطقــة مزرعــة التســعة يف منطقــة ســهل الــروج بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف 

بنــاء املســجد وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع املنطقــة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
الســبت 18/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مســجد فاطمــة 
الزهــراء يف مدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة كبــية 

وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اجلنــاح علــى مدينــة  الســوري اثبــت  النظــام  بعــد هجــوم طــيان  الزهــراء  فاطمــة  أضــرار يف مســجد 
2017  /11  /18 الــزور  ديــر  البوكمــال/ 

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcUZ5OVgtenZjcDg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRjdFRDVudkNWU2c/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Al+Bukamal,+Syria/@34.4548182,40.9202941,13z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x15463f8d633dcad5:0x76132ccb499c5ba0!2sAl+Bukamal,+Syria!3b1!8m2!3d34.4653258!4d40.9081831!3m4!1s0x15463f8d633dcad5:0x76132ccb499c5ba0!8m2!3d34.4653258!4d40.9081831
https://drive.google.com/file/d/1pDeDXRF2DV1uXtmcnocW63U6WuKec8qC/view
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3 - الكوادر اإلعالمية:
كمــا هــو حــال األعــوام املاضيــة اســتمرَّ هنــج احلكومــة الســورية يف اســتهدافها اإلعالميــني والصحفيــني. وتتنــوَّع االنتهــاكات الــي 
متارســها يف حقهــم كالقتــل واالعتقــال، حيــث قتلــت قــوات النظــام الســوري يف عــام 2017 وحــده 17 إعالميــاً يف حــني بلــغ 

عــدد اإلعالميــنَي الــذي قتلــوا يف عــام 2016 علــى يــد النظــام الســوري 41 إعالميــاً.

أســامة خالــد اهلبــايل، الثــالاثء 23/ أاير/ 2017 وردتنــا معلومــات تؤكــد مقتلــه بســبب التعذيــب يف ســجن صيــداناي، مت اعتقالــه 
مــن قبــل مفــرزة األمــن العســكري التابعــة لقــوات النظــام الســوري يــوم الســبت 18/ آب/ 2012 يف منطقــة الدبوســية بريــف 

حمافظــة محــص علــى احلــدود الســورية - اللبنانيــة عنــد عودتــه مــن لبنــان بعــد رحلــة عــالج مــن إصابــة ســابقة. 
أســامة، انشــط إعالمــي ُمســتقل، مــن أبنــاء حــي اخلالديــة مبدينــة محــص، مــن مواليــد عــام 1988، حاصــل علــى الشــهادة 

أعــزب. اإلعداديــة، 
قالــت الســيدة سوســن اهلبــايل4 شــقيقة أســامة للشــبكة الســورية حلقــوق حــول مقتــل أخيهــا: “اعتقــل عناصــر مــن مفــرزة األمــن 
العســكري أخــي أســامة يف 18/ آب/ 2012 علــى احلــدود الســورية اللبنانيــة، لــدى عودتــه مــن لبنــان حيــث كان خيضــع 
للعــالج هنــاك، يف مطلــع عــام 2017 ومــن خــالل أحــد البنــود اخلاصــة ابســتبيان وضــع املعتقلــني يف مفاوضــات حــي الوعــر 
أخــروين أنَّ أخــي قــد تــويف بنــاًء علــى قوائــم قدَّمهــا النظــام، لكــين مل أصــدق وأخفيــت األمــر عــن اجلميــع. يف بدايــة أاير 
كلَّفــت أحــد احملامــني ليستفســر لنــا عــن وضــع أخــي إن كان حيــاً أو هنــاك إمكانيــة لنقلــه إىل ســجن عــدرا، لكنَّــه أعلمــين 
أنــه مت إعدامــه يف آذار/ 2015 بعــد خضوعــه حملاكمــة ميدانيــة شــكليَّة بتهمــة أعمــال إرهابيــة أفضــت إىل مــوت إنســان، 

اجلميــع يعلــم أن أخــي كان انشــطاً ســلمياً ومل حيمــل الســالح يومــًا”.

عــدانن قاســم األكــراد، الثــالاثء 12/ أيلــول/ 2017 قضــى جــراء إصابتــه يف الــرأس برصــاص قنــاص قــوات النظــام الســوري، أثنــاء 
إعــداده تقريــراً يوثِّــق خروقــات اتفــاق اهلدنــة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري يف حــي املنشــية مبنطقــة درعــا البلــد يف مدينــة درعــا. 

خيضــع احلــي لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت اهلجــوم.
عــدانن، مصــور لــدى فرقــة 18 آذار إحــدى فصائــل املعارضــة املســلحة، مــن أبنــاء حــي طريــق الســد مبنطقــة درعــا احملطــة يف مدينــة 

درعــا، مــن مواليــد 1991، حاصــل علــى الشــهادة الثانويــة، أعــزب.

4 تواصلنا معها عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك

https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhZVJqSDBGUmJBRjA/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhbVFqeHdtRTJyUzg/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhQ0pyYnVuVXdlNzg/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhUXVxWXhVR0M0STA/view
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تواصلت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان مع اإلعالمي أبو حممود احلوراين5 صديق عدانن، الذي أفادان بروايته: “أثناء وجود 
عــدانن يف حــي املنشــيَّة وبينمــا كان يُعــدُّ تقريــراً يوثِّــق فيــه خروقــات قــوات النظــام الســوري التفــاق اهلدنــة، أصيــَب برصاصــة 

قنــاص قــوات النظــام الســوري، وعلــى الفــور متَّ إســعافه إىل مشــفى عيســى عجــاج يف حــي طريــق السَّــد، وهنــاك تــويف”.

ج: استخدام األسلحة غري املشروعة:
1 - األسلحة الكيميائية:

حبســب أرشــيف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فــإنَّ النِّظــام الســوري ارتكــب 17 هجمــة أبســلحة كيميائيــة منــذ بدايــة عــام 
2017 حــى حلظــة إعــداد هــذا التقريــر، يف مقابــل 14 هجمــة نفَّذهــا يف عــام 2016، وبذلــك فقــَد خــرق النظــام الســوري 

مجيــع قــرارات جملــس األمــن ذات الصلــة، رقــم 2118 و2209 و2235.

تسبَّبت يف عام 2017 يف مقتل 96 مدنياً، بينهم 33 طفاًل، و23 سيدة.

وكان هجــوم خــان شــيخون يف 4/ نيســان/ 2017 هــو اهلجــوم الــذي تســبَّب يف مقتــل العــدد األكــر مــن الضحــااي حيــث 
اســتخدم فيــه النظــام الســوري غــاز الســارين حبســب جلنــة التحقيــق الدوليــة وآليــة التحقيــق املشــرتكة، وعلــى الرَّغــم مــن قصــف 
اإلدارة األمريكيــة مطــار الشــعيات العســكري يف 7/ نيســان/ 2017 وهــو القاعــدة الــي أقلعــت منهــا الطائــرات املســؤولة عــن 
هجــوم خــان شــيخون فــإنَّ النِّظــام الســوري مل يتوقــف عــن اســتخدام األســلحة الكيميائيــة وجلــأ إىل تنفيــذ هجمــات أصغــَر ال 
خُتلِّــف عــدداً كبــياً مــن الضحــااي واملصابــني، وحبســب ســجالتنا فــإنَّ النِّظــام الســوري قــد نّفــذ مــا اليقــل عــن 7 هجمــات كيميائيــة 

بعــد هجــوم خــان شــيخون. 

عدانن قاسم األكراد بعَد مقتله برصاص قناص النظام السوري 12/ 9/ 2017عدانن قاسم األكراد 

 5 تواصلنا معه عر تطبيق واتساب

https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhd1ZKUnNFaTJjb1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhQUpUbFNmM3JpZ0E/view
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اإلثنني 30/ كانون الثاين/ 2017 بني الســاعة 15:00 – 16:00 قصفت قوات النظام الســوري ما اليقل عن 4 قذائف 
حُمملة بغازات ســامة، ُمســتهدفة جبهة النشَّــابية يف منطقة املرج يف الغوطة الشــرقية بريف دمشــق؛ ما أدى إىل إصابة 11 مقاتاًل 

يتبعون فصائل يف املعارضة املســلحة أبعراض اختناق. ختضع املنطقة لســيطرة فصائل يف املعارضة املســلحة وقت اهلجوم.
قــال الطبيــب أنــس6 وهــو مــن كــوادر مشــفى املــرج إنَّــه تواصــل مــع الــكادر الطــي الــذي اســتقَبل املصابــني وأخــروه ابألعــراض الــي 
ظهــرت عليهــم: “عــاىن املصابــون مــن ضيــق تنفــس، وتضييــق يف حدقــات العــني وخــروج زبــد مــن الفــم، كانــوا 11 إصابــة 
مجيعهــم مقاتلــون يف جيــش اإلســالم، اســتدعت حالــة 3 منهــم إعطــاء األوكســجني وديســكاميتازون وأتروبــني، أمــا البقيَّــة 
ــع قصبــات”. أضــاَف الطّبيــب أنَّــه التقــى أحــد األشــخاص الذيــن تعرَّضــوا  فقــد عرَّضناهــم للهــواء النَّقــي مــع جلســة إرذاذ وموسِّ
للهجــوم الكيميائــي: “قــال يل إنــه ميَّــز غــازاً بلــون أخضــر، انطلــق مــن القذائــف وإنَّــه عــاىن مــن ضيــق تنفُّــس وغــادر املــكان 
ــح أنَّ القصــف كان بغــاز الكلــور وليــس بغــازات  فــوراً واحتــاج إىل عــدة ســاعات حــى اســتعاد قوَّتــه، وهــذا مــا جعلــين ُأرجِّ

األعصــاب فاألعــراض الــيت بــدت علــى املصابــني أقــل حــدَّة”. 

وقد أصدر املكتب الطي يف منطقة املرج بياانً حول احلادثة

ــا حُممَّلــة بغــازات ســامة ُعثِــَر عليهــا بعــد هجــوم للنظــام الســوري علــى إحــدى جبهــات فصائــل يف املعارضــة/ منطقــة املــرج/ ريــف دمشــق  قذائــف أرضيَّــة يُزعــم أهنَّ
 2017 /1 /30

 6 تواصلنا معه عر برانمج سكايب

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cEhmVmtkbWFvOEk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cEhmVmtkbWFvOEk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SHRrYlQ1ZmVHZDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0V2hlaWJyMkN1OEU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0QkxCM0hoVjA5WGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RmhwdVdpVlN0WTg/view
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مدينة عربني - ريف دمشق، اخلميس واجلمعة 9 و10/ شباط/ 2017
اســتخدمت قــوات النظــام الســوري قذائــف أرضيــة حُممَّلــة بغــازات ســامة علــى جبهــة عربــني بريــف دمشــق، حصــل هجــوم اخلميــس 
فجراً؛ وأدى إىل إصابة 4 من مقاتلي املعارضة املســلحة أما هجوم اجلمعة فقد حصل قرابة الســاعة 16:00 وُأصيب على إثره 
2 من مقاتلي فصائل يف املعارضة املســلحة. ختضع املدينة لســيطرة مشــرتكة بني فصائل يف املعارضة املســلحة وهيئة حترير الشــام. 
األعــراض الــي ظهــرت علــى املصابــني يف اهلجومــني تطابقــت تقريبــاً فقــد ظهــرت عليهــم أعــراض ضيــق يف التَّنفــس وختريــش يف 

األغشــية املخاطيــة التَّنفســية، وعــاىن بعضهــم خــروَج زبــد مــن الفــم.

نشــر حســاب “مشــفى عربــني اجلراحــي” علــى موقــع يوتيــوب مقطعــاً مصــوراً يظهــر فيــه أحــد املصابــني وشــخص آخــر يشــرح 
ــم تعرَّضــوا هليــاج وتغيُّــم عــن الوعــي وضيــق يف التَّنفــس وختريــش  األعــراض الــي ظهــرت علــى املصابــني بعــد هجــوم 9/ شــباط، قــال إهنَّ

يف األغشــية املخاطيــة، وخــروج زبــد مــن الفــم، وأضــاف أنَّ العــالج مت إبعطائهــم الســتيوئيدات واألتروبــني، وســحب املفــرزات.

يف مقطــع آخــر نشــر علــى يوتيــوب ظهــر شــخصان وضــع أحدمهــا علــى منفســة وقــال شــخص يبــدو أنَـّـه أحــد املســعفني أنَّ 
األعــراض الــي ظهــرت علــى املصابــني بعــد هجــوم 10/ شــباط كانــت أقــلَّ حــدة مــن األعــراض الــي ظهــرت علــى املصابــني يف 

ــم عانــوا مــن تغيُّــم يف الوعــي وزلَّــة تنفســيَّة. هجــوم اليــوم الســابق وأهنَّ
أفــادان مســؤول7 يف املكتــب اإلعالمــي لفيلــق الرمحــن –هيئــة إعالميــة تتبــع فصيــل فيلــق الرمحــن- أّن قــوات النظــام الســوري 
حمَّلــة ابلغــازات: “مــن خــالل مــا ســجَّلناه 

ُ
املتمركــزة يف مبــى احملافظــة يف الغوطــة الشــرقية هــي املســؤولة عــن إطــالق القذائــف امل

فــإنَّ القذيفــة الــيت اســتخدمت يــوم 9/ شــباط قــد تكــون قذيفــة هــاون أوRBG  يف حــني أنَّ هجــوم يــوم 10/ شــباط 
.“ RBGكان علــى الغالــب مــن قذيفــة

يف تقريــر نشــرته منظمــة  UOSSM-منظمــة إغاثيــة تُعــى بتقــدمي املســاعدات الطبيــة– قالــت أن اهلجومــني الكيميائيــني يف 9 
و10/ شــباط يف مدينــة عربــني ســببا أعراضــاً ُمتطابقــة لــدى املصابــني، وذكــر التَّقريــر أعراضــاً متثَّلــت بصعوبــة يف التَّنفــس وفقــدان 

الوعــي، ورغــوة يف الفــم، وهيــاج شــديد.

 7 تواصلنا معه عر تطبيق تلغرام

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZktMaTVaeGFTTGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cjN2SFNfakFtSUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UkJnaHN5VVRTblU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UkJnaHN5VVRTblU/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=919&token=Q2RHt69k62sUK1smFzeRkNdE6ru2jsNZ
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=918&token=qSLbPMlqQqv4Lll4ebRgKy9sYlUqkdqA
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eU1UM2xEd0dKMDg/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VkNyY1Z3SjI4a1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0V2l3VExLVVplTlU/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=919&token=Q2RHt69k62sUK1smFzeRkNdE6ru2jsNZ
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=923&token=fmU9ARAoJXQMPNCkcGUDpsZjMB58VoS1
https://www.youtube.com/watch?v=WCkgbymkAZY
http://myemail.constantcontact.com/PRESS-RELEASE.html?soid=1125761508982&aid=4fyDUj5DxVY
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اإلثنــني 3/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 21:15 ألقــت مروحيــة اتبعــة للنظــام الســوري برميلــني متفجريــن حيــواين غــازات 
ســامة، ســقطا يف احلــيَّ اجلنــويب مــن قريــة اهلبيــط بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل طفــل رضيــع خنقــاً، وإصابــة 

13 مدنيــاً مــن عائلتــني، ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام.

مصاب جراء هجوم للنظام السوري بغازات سامة على إحدى جبهات املعارضة/ عربني/ ريف دمشق 9/ 2/ 2017

ــَر إلقــاء طــيان النظــام الســوري برميــاًل متفجــراً  رضيــع قضــى خنقــاً إث
حيــوي غــازاً ســاماً/ اهلبيــط/ إدلــب 3/ 4/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MGxTQUNfTE9Tb1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Y2RIVkJobGxhcTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Y2RIVkJobGxhcTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Q2dZRF9CTW9fN00/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Tm5oWURGZndxX2c/view?pli=1
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2 - الذخائر العنقودية:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا اليقــل عــن 10 هجمــة بذخائــر عنقوديــة علــى يــد النظــام الســوري منــذ 1/ كانــون 
الثــاين/ 2017 حــى 31/ كانــون األول/ 2017، يف حــني بلــغ عــدد اهلجمــات املوثَّقــة لدينــا يف عــام 2016 مــا اليقــل عــن 

22 هجمــة بذخائــر عنقوديــة نفَّذهتــا قــوات النظــام الســوري.   
اإلثنــني 26/ حزيــران/ 2017 بــني الســاعة 18:50 و19:00 أغــارت طائــراتن حربيتــان اثبتتــا اجلنــاح اتبعتــان لقــوات النظــام 
الســوري مرتــني علــى مدينــة داعــل بريــف حمافظــة درعــا األوســط، مســتخدمًة صواريــخ مــن منــطRBK-500  حُممَّلــة بذخائــر 

عنقوديــة مــن منــط PTAB-1M، اســتهدفت الغــارة األوىل منطقــة الســوق الســكنيَّة؛ مــا أدى إىل إصابــة 18 مدنيــاً، 
ل إصــاابت يف هــذا  بينهــم 6 طفــاًل، و7 ســيدة، واســتهدفت الغــارة الثانيــة منطقــة زراعيــة علــى األطــراف الغربيــة للمدينــة ومل ُنســجِّ

اهلجــوم. ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة يــوم اهلجــوم.
قــال خالــد أبــو صــالح8 وهــو مديــر املكتــب اإلعالمــي ملشــفى نبــض حــوران يف مدينــة داعــل إنَّــه مســع تعميمــاً مــن عمــال اإلشــارة 
املركزيــة عــن وجــود طائرتــني اتبعتــني لقــوات النظــام الســوري يف أجــواء مدينــة داعــل قرابــة الســاعة الســابعة مســاًء وبعــَد دقائــق مُســَع 
صــوت انفجــار مث أصــوات انفجــارات صغــية قــال أهنــا ُتشــبه املفرقعــات الناريَّــة “وصلنــا حنــو 18 مصــاابً بينهــم 6 أطفــال، و7 
ســيدات، أغلبهــم ُأصيبــوا بشــظااي صغــرية، وكان يف جســد كلِّ مصــاب مخــس شــظااي علــى األقــل، كانــت الغــارة األوىل 

أطفال مصابون إثَر إلقاء طيان النظام السوري برمياًل متفجراً حيوي غازاً ساماً/ اهلبيط/ إدلب 3/ 4/ 2017

 8 تواصلنا معه عر تطبيق واتساب

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0N0lzM3hQZDBaVGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0N0lzM3hQZDBaVGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0U0JmMGpUT3pYQ1k/view
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ــا الغــارة الثانيــة فاســتهدفت منطقــة زراعيــة يف اجلهــة الغربيــة مــن املدينــة وكانــت  ــوق أمَّ قــد اســتهدفت منطقــة قــرب السُّ
بصاروخــني مــن النــوع ذاتــه كمــا علمــت الحقــًا”.

األربعــاء 15/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري تتمركــز يف منطقــة ضاحيــة األســد 
مشــال بلــدة كفــر بطنــا صاروخــني حُممَّلــني بذخائــر عنقوديــة مــن منــط O-10 اســتهدفا األحيــاء الشــمالية الشــرقية لبلــدة كفــر 
بطنــا مبحافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل إصابــة مــا اليقــل عــن 5 مدنيــاً. ختضــع بلــدة كفــر بطنــا لســيطرة فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة يــوم اهلجــوم.
أنــس أبــو أيــن9 - مصــور فوتوغــرايف يعمــل لــدى مركــز الغوطــة اإلعالمــي- قــال لنــا إنَّ القصــف كان قرابــة الســاعة 08:00 وأنَّــه 

شــاهد صاروخــاً ينفجــر يف السَّــماء وقنابــل صغــية تنفجــر يف اهلــواء: “انتشــرت القنيبــالت الصغــرية علــى مســافة تــراوح بــني
50 إىل 100م، وانفجــرت إحداهــا ابلقــرب مــين، لكــين مل ُأَصــب أبذى. كان هلــا شــكل طــوالين وحتملهــا مظلــة، مــن 
بــني املصابــني طفــل يف العاشــرة مــن عمــره وســيدة وجــدت مصابــة داخــل منزهلــا، هــذه القنيبــالت ُتســبِّب إصــاابت بليغــة، 
وقــادرة علــى التَّشــظي بشــكل كبــري. اســتمرَّت الغــارات عــدة ســاعات وأحصيــت مــا اليقــل عــن 6 صواريــخ حتمــل النــوع 

ذاتــه مــن القنابــل”.

ذخــية عنقوديــة صغــية مــن منــط PTAB-1M ُعِثــَر عليهــا إثــَر هجــوم طــيان النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح علــى 
مدينــة داعــل/ درعــا 26/ 6/ 2017

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

https://drive.google.com/file/d/1Z1fGyX0USJsijczZNGq1FXevmz03MAqK/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Zy1ScDZhRWxoUTg/view
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3 - األسلحة احلارقة:
سجلنا هجوماً واحداً أبسلحة حارقة نفذَّه النِّظام السوري يف عام 2017 مقابل 3 هجمات نفَّذها يف ساِبِقه. 

اجلمعــة 9/ حزيــران/ 2017 قرابــة الســاعة 00:10 ألقــى الطــيان املروحــي التابــع للنظــام الســوري مــا اليقــل عــن 4 براميــل 
متفجــرة حُممَّلــة مبــادة حارقــة نعتقــد أهنــا النــاابمل وســط منطقــة درعــا البلــد يف مدينــة درعــا، مســتهدفاً ســوق درعــا البلــد واملســجد 
العمــري؛ مــا أســفر عــن احــرتاق فــرن احلســان وقرابــة 5 منــازل، إضافــة إىل احــرتاق اجلــزء الشــمايل مــن املســجد العمــري جــراء 

ســقوط برميــل عليــه.

د: احلصار:
اتَّبعــت قــوات النظــام الســوري سياســة فــرض احلصــار علــى املناطــق الواقعــة حتــت ســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة، كمــا هــو 
احلــال يف ريــف محــص الشــمايل، وبلــدات يف الغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق، ومناطــق جنــوب دمشــق. احلصــار املســتمر أدى إىل 
انتشــار حاالت من ســوء التغذية واجلفاف، إضافة إىل انتشــار عدد من األوبئة بســبب التلوث البيئي الناتج عن تراكم النفاايت، 

وتضــرُّر شــبكات الصــرف الصحــي، كل ذلــك أدى إىل مقتــل 34 مدنيــاً، بينهــم 14 طفــاًل، و9 ســيدة يف عــام 2017.

ذخائــر عنقوديــة صغــية مــن منــط O-10 -مصدرهــا رامجــة صواريــخ أرضيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري-، ُعِثــَر عليهــا 
يف كفــر بطنــا/ ريــف دمشــق 15/ 11/ 2017 

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bWxGUmtrQzlOT0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bWxGUmtrQzlOT0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NGRmYWc5MHNuMk0/view
https://drive.google.com/file/d/1iZZlipYcmqI0jbRoZopIWr6F8YbkkrAH/view
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الثــالاثء 18/ متــوز/ 2017 ســجلنا مقتــل الطفلــة فاطمــة شــلة بســبب نقــص املــواد الطبيَّــة يف بلــدة كفــر بطنــا يف الغوطــة الشــرقية 
احملاصــرة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري. واخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة.

• االنتهاكات اليت مارستها امليليشيات الشيعية املقاتلة يف سوراي:
بــدأت َتظهــر دالئــل وجــود مقاتلــني وفصائــل شــيعية تُقاتــل مــع احلكومــة الســورية هنايــة عــام 2011م، حيــث اعتقــل الثــوار مقاتلــني 
ينتمــون إىل جيــش املهــدي التَّابــع للزعيــم الشــيعي العراقــي مقتــدى الصــدر، الــذي تواتــرت تقاريــر ُتشــي إىل جتنيــده مقاتلــني وإرســاهلم 
إىل ســوراي، لكــنَّ املنعطــف األبــرز يف وجــود الفصائــل الشــيعية يف ســوراي، كان يف صيــف 2012م، حــني ظهــر لــواء أبــو الفضــل 
العباس، وبدأت تظهر الكثي من دعوات القتال يف سوراي حلماية املراقد الشيعية عامة ومرقد السيدة زينب خاصة، وترافق ذلك 

مــع بروابغنــدا حشــد طائفــي تبثُّهــا وســائل إعــالم متنوعــة مــن الصحــف اليوميــة إىل الفضائيــات إىل وســائل اإلعــالم االجتماعــي.
راع بشكل معلن يف مدينة القصي وريفها وشهدت الشهور الالحقة مرحلة  يف نيسان/ 2013 دخل حزب هللا اللبناين يف الصِّ
حتــوُّل يف وجــود الفصائــل الشــيعية يف ســوراي، حيــث بــدأت تظهــر بشــكل أكثــر وضوحــاً فصائــل اتبعــة رمسيــاً للفصائــل األصــل يف 
العــراق، مبــا يعنيــه ذلــك مــن عالنيــة القتــال إىل جانــب قــوات النظــام الســوري ابلنســبة ملعظــم القــوى السياســية والعســكرية الشــيعية 
يف العــراق، وابلنســبة للحكومــة العراقيــة الــي تعمــل علــى تســهيل هــذا الضــّخ للمقاتلــني، إضافــة إىل دالئــل ُتشــي إىل اشــرتاكها 
الفعلي يف القتال حيث ظهرت ميليشــيا حركة النجباء ولواء القدس، إضافة إىل مشــاركة واســعة لعناصر احلرس الثوري اإليراين.

وبينمــا كان املقاتلــون العراقيــون واللبنانيــون هــم النســبة الغالبــة ضمــن اجلنســيات الــي تُقاتــل إىل جانــب احلكومــة علــى أســاس 
طائفــي، إال أننــا وثّقنــا أيضــاً وجــود ومقتــل مقاتلــني مــن جنســيات خمتلفــة: أفغانيــة وابكســتانية وينيــة وحــى جنســيات إفريقيــة.
يف عام 2017 برزت مشاركة امليليشيات الشيعية بشكل واضح يف املعارك الي أعلن النظام السوري عنها يف أيلول/ 2017 

يف حمافظة دير الزور للســيطرة على القرى احلدودية بني ســوراي والعراق وصواًل إىل منطقة البوكمال بريف دير الزور الشــرقي.
 

االستنتاجات:
لقــد ارتكبــت قــوات النظــام الســوري جرائــم متنوعــة مــن القتــل خــارج نطــاق القانــون، إىل العنــف اجلنســي، والتعذيــب، وغــري 
ذلــك مــن اجلرائــم الــيت ترقــى إىل جرائــم ضــد اإلنســانية؛ بســبب منهجيتهــا وســعة نطاقهــا معــاً. كمــا ارتكبــت جرائــم حــرب 
عــر احلصــار والقصــف العشــوائي، وتدمــري املنشــآت واألبنيــة، ومل تكتــِف احلكومــة الســورية خبــرق القانــون الــدويل اإلنســاين 
والقانــون العــريف، بــل طــال اخلــرق قــرارات جملــس األمــن، وبشــكل خــاص القــرار رقــم 2118، و2209، و2235 املتعلِّقــة 
بعــدم تكــرار اســتخدام الغــازات الســامة، والقــرار رقــم 2139، وأيضــاً القــرار رقــم 2042 املتعلــق ابإلفــراج عــن املعتقلــني، 

وكل ذلــك دون أيــة حماســبة، بــل حيظــى ذلــك ابلشــرعيَّة عــر الغطــاء الروســي الصيــين والصَّمــت الغــريب.

https://www.youtube.com/watch?v=7JJ39y6QKBY&t=8shttp://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1374&token=USYOoXLUTroJIKvy6no7zq92UpuSldr5
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1373&token=7s5SXAKJ0sLgrFgPo3JbpHuxjFvTr2Mp
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ابء: القوات الروسية:
أ : القتل خارج نطاق القانون:

ــنوية الثانيــة لتدخــل القــوات الروســية يف ســوراي الــذي بــدأ يف 30/ أيلــول/ 2015، ويف عــام  شــهَد عــام 2017 الذكــرى السَّ
ــزت القــوات الروســية يف هجماهتــا علــى حمافظــي إدلــب ومحــاة إضافــة إىل املناطــق الشــرقية كمحافظــات الرقــة وديــر  2017 ركَّ

ــدت فيهــا القــوات الروســية اســتهداف املدنيــني واملراكــز احليويــة املدنيَّــة. الــزور، وســجلنا مئــات اهلجمــات الــي تعمَّ
ســجلنا مقتــل 1436 مدنيــاً، بينهــم 439 طفــاًل، و284 ســيدة )أنثــى ابلغــة( علــى يــد القــوات الروســية يف عــام 2017، كمــا 
ارتكبت 83 جمزرة. وُنشــي إىل أنَّ هذه احلصيلة تُعادل نصف حصيلة الضحااي املدنيني يف عام 2016، الي بلغت 3967 

بينهم 1042 طفاًل، و684 ســيدة على يد القوات الروســية.

اجلمعــة 7/ نيســان/ 2017 قرابــة 01:00 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى األجــزاء الشــمالية 
الغربيــة لبلــدة اللطامنــة بريــف محــاة الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 3 شــخصاً مــن عائلــة واحــدة )أب وأم وطفلــة(، ودمــار 

كبــي يف امللجــأ الــذي كانــوا حيتمــون فيــه. ُتســيطر علــى املنطقــة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت اهلجــوم.
ــه إىل موقــع اهلجــوم بُعيــد حدوثــه- إنَّ عمــال اإلشــارة  قــال منــاف الصــاحل10 وهــو مديــر مركــز الدفــاع املــدين يف اللطامنــة -توجَّ
املركزيــة عمَّمــوا عــن وجــود طــيان روســي يف أجــواء بلــدة اللطامنــة، مث حصــل القصــف قرابــة الســاعة 01:05 علــى احلــي الشــمايل 
الغــريب، أضــاف منــاف أنَّ القصــف اســتهدف مغــارة حتتمــي فيهــا عائلــة: “اخــرق الصــاروخ مغــارة حتــت األرض احتمــت فيهــا 
ــاة”  عائلــة مؤلفــة مــن 3 أشــخاص بينهــم طفلــة صغــرية، وبعــد ســاعات مــن حمــاوالت إنقاذهــم وجدانهــم قــد فارقــوا احلي
وصــف منــاف الدمــار الــذي أحدثــه القصــف وقــال إنَّ الصــاروخ تســبَّب يف حفــرة بعمــق قرابــة 6 أمتــار وقطــر يتجــاوز 15م “إنَّــه 

صــاروخ ارجتاجــي، ميَّــزت ذلــك مــن حجــم الدمــار وصــوت االنفجــار فهــو خيــرق األرض مث ينفجــر داخلهــا”.

 10 تواصلنا معه عر تطبيق واتساب
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اخلميــس 14/ أيلــول/ 2017 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ بلــدة خشــام بريــف حمافظــة ديــر الــزور 
الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 12 مدنيــاً )11 طفــاًل و1 ســيدة( معظمهــم مــن عائلــة واحــدة –انزحــون مــن قريــة البوعمــرو بريــف 

حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي-، ختضــع البلــدة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

األربعــاء 20/ أيلــول/ 2017 بــني الســاعة 16:00 – 16:15 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــني 
اســتهدفا ســوق بلــدة قلعــة املضيــق بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 7 مدنيــاً، بينهــم 2 طفــاًل، و3 ســيدة، 
إضافــة إىل دمــار كبــي يف احملــالت التجاريــة واألبنيــة الســكنية. ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

قال أبو صطيف11 -أحد عمال اإلشارة املركزية الذين يرصدون املكاملات بني القواعد العسكرية اجلويَّة والطيارين ويستطيعون 
متييــز القاعــدة العســكرية الــي أقلــع منهــا الطــيان– إنَّــه رصــد طــياانً روســياً مــن طــراز SU-24 قُبيــل هجــوم قلعــة املضيــق وأكَّــد 

أنه الطيان املســؤول عن اســتهداف الســوق.

أٌب وطفلتــه قضــوا يف إحــدى املالجــئ إثــَر هجــوم جــوي روســي علــى بلــدة اللطامنــة/ 
ريــف محــاة 7/ 4/ 2017

 11 تواصلنا معه عر تطبيق واتساب 28/ تشرين األول/ 2017

https://www.youtube.com/watch?v=sePzSDPxWDE&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFR0hZTGtBX19kN0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFR0hZTGtBX19kN0k/view
https://www.youtube.com/watch?v=vd9FOwii0vI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vd9FOwii0vI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lhwQA79kHTk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lhwQA79kHTk&feature=youtu.be
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1049&token=D0AIiVrye64XCZije1Ksl5Sn3YHA5Hky
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaU0yX2JiV1RlQ2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOHJMUW0zVUVGc00/edit
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OTdxWi16OG5vTVk/view
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قــال منــي12 أحــد أعضــاء اجمللــس احمللــي يف بلــدة قلعــة املضيــق: “مل أســتطع مشــاهدة الطائــرة ومل أمســع حتليقهــا قبــل القصــف، 
كل مــا مسعتــه هــو صــوت انفجــار الصــاروخ، وهــذا مــا ُيشــري إىل أنَّ القصــف كان مــن طائــرة روســية، قصفــت الطائــرة 
الصــاروخ األول الــذي ســقط علــى ســوق البلــدة، مث نفَّــذت قصفــاً اثنيــاً بعــد دقائــق، توجَّهــت إىل املــكان كان الدمــار كبــرياً 
والســوق ابت ركامًا” أكَّد مني أنَّ الســوَق كان خالياً من الوجود العســكري للمعارضة ومل يكن ابلقرب منه أية خمازن أســلحة 
أو منصَّــات صواريــخ اتبعــة لفصائــل املعارضــة: “كان ســوقاً مدنيــاً ويف غضــون دقائــق حتــوَّل إىل رمــاد وابَت النــاس والباعــة 

أشــالًء، قُتــل إثــَر هــذا القصــف 10 شــهداء بينهــم 3 أطفــال وســيداتن”.

الطفلــة مــيان خالــد اجلــدوع، قضــت إثــَر هجــوم جــوي روســي اســتهدف ســوق بلــدة قلعــة 
2017  /9  /20 محــاة  املضيــق/ 

الطفــل خالــد إايس اجلــدوع، قضــى إثــَر هجــوم جــوي روســي 
اســتهدف ســوق بلــدة قلعــة املضيــق/ محــاة 20/ 9/ 2017

أضرار يف سوق بلدة قلعة املضيق بريف محاة بعد هجوم جوي روسي 20/ 9/ 2017 

 12 تواصلنا معه عر الصفحة الرمسية للمجلس احمللي* على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك يف 28 تشرين األول 2017 -*وهو هيئة معارضة تدير الشؤون املدنية يف البلدة-. 

https://drive.google.com/file/d/0B0WaWsTohLwyaldIc1JNeFoxNUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B0WaWsTohLwyalc5MGk4TzJSWlU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNXdoTW5IQkdrS2M/view
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األحــد 19/ تشــرين الثــاين/ 2017 قرابــة الســاعة 19:00 اســتهدفت طائــرة اثبتــة اجلنــاح نعتقــد أهنــا روســية بصــاروخ حيَّــاً 
ســكنياً وســط بلدة مديرا يف الغوطة الشــرقية مبحافظة ريف دمشــق؛ ما أدى إىل مقتل 8 مدنياً بينهم 1 ســيدة، معظم الضحااي 
مــن عائلــة واحــدة )أب وأم، و4 أطفــال(، وإصابــة مــا اليقــل عــن 15 مدنيــاً، بينهــم أطفــال، إضافــة إىل دمــار كبــي طــال األبنيــة 

الســكنية. ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة. 
قال عمران أبو ســلوم13 -صحايف- أنَّ توقيت القصف الليلي وطبيعة صوت االنفجار وحجمه والقصف من ارتفاع عاٍل يوحي 
أنَّ اهلجــوم كان روســياً: “اســتهدف الصــاروخ بنــاًء مؤلفــاً مــن طابقــني حيــواين ملجــأً، وأدى إىل دمــار البنــاء كامــالً مــع امللجــأ، 
تســبَّب القصــف يف مقتــل عائلــة كاملــة دفنــت حتــت ركام املبــى وحتوَّلــت جثثهــم إىل أشــالء، كان منظــر الضحــااي موجعــاً 

للغايــة” أكَّــد عمــران أنَّ املنطقــة املســتهدفة ختلــو مــن الوجــود العســكري أو أيــة خمــازن أســلحة اتبعــة للمعارضــة قــد تُــرر اهلجــوم.

اجلمعــة 8/ كانــون األول/ 2017 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي 4 صواريــخ علــى املنــازل يف قريــة الــزرزور التابعــة 
لبلــدة التمانعــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 7 مدنيــاً دفعــة واحــدة )5 طفــاًل، و2 ســيدة(. ختضــع القريــة 

لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة. 

دمار يف بناء سكين إثَر هجوم جوي روسي على بلدة مديرا/ ريف دمشق 19/ 11/ 2017

 13 عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك

https://drive.google.com/file/d/1Ehikxr2EhTl-Klp2LioY_5d9SFlE7u6U/view
https://drive.google.com/file/d/17Y_uZI-pZXqbd8hx5DgpjXb60dnYXZzv/view
https://drive.google.com/file/d/17Y_uZI-pZXqbd8hx5DgpjXb60dnYXZzv/view
https://drive.google.com/file/d/1Ehikxr2EhTl-Klp2LioY_5d9SFlE7u6U/view
https://drive.google.com/file/d/1xQzjm_6jT7MrrQEyYtYEiMx1zrwm3p37/view
https://drive.google.com/file/d/1xQzjm_6jT7MrrQEyYtYEiMx1zrwm3p37/view
https://drive.google.com/file/d/1rECWOOiu0KeETUuEEUsFQoBwmWuKK6Zh/view
https://drive.google.com/file/d/1rECWOOiu0KeETUuEEUsFQoBwmWuKK6Zh/view
https://drive.google.com/file/d/11m207HNW5Stuq6qq6A_i_9YspSanNHBg/view
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ب : استهداف الكوادر الطبيَّة واملنشآت العاملة هلا: 
وثَّقنــا مقتــل 12 مــن الكــوادر الطبيــة يف هجمــات نعتقــد أهنــا روســية منــذ 1/ كانــون الثــاين/ 2017 حــى 31/ كانــون األول/ 
2017، إضافــة إىل مــا اليقــل عــن 47 حادثــة اعتــداء علــى منشــآت طبيــة يف املــدة ذاهتــا، يف حــني ســجَّلنا مقتــل مــا اليقــل عــن 

36 مــن الكــوادر الطبيــة، وقرابــة 77 حادثــة اعتــداء علــى منشــآت طبيــة يف عــام 2016.
 

أبرز ضحااي الكوادر الطبيَّة:
خــدوج أمحــد عبــد الغفــور، صيدالنيــة، مــن أبنــاء مدينــة ســرمدا بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، متزوجــة ولديهــا أوالد، قُتلــت يــوم 
اخلميــس 16/ آذار/ 2017 جــراء قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى منزهلــا الواقــع علــى الطريــق 
الواصــل إىل قريــة اجلينــة مــن بلــدة إبــني مسعــان بريــف حمافظــة حلــب الغــريب. ختضــع املنطقــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة 

وقــت اهلجــوم.

هبا زكام احملمد - فاطمة شحادة الصايل - حياة عامر احملمد 
طفالت ثالث قُِتلَن إثَر هجوم جوي روسي على قرية الزرزور/ ريف إدلب يف 8/ 12/ 2017

https://drive.google.com/file/d/1lO247mkYTVqUcCJfyP9OdVOa8yVav1iL/view
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أســعد غــريب الســليمان، صيــدالين، مــن أبنــاء مدينــة املياديــن بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مواليــد 1975، متــزوج ولديــه 
5 أوالد، قُتــل يــوم األربعــاء 4/ تشــرين األول/ 2017 جــراء قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ املعــر 
املائــي الواصــل بــني مدينــة العشــارة وقريــة درنــج يف مدينــة العشــارة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي. ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم 

داعــش يــوم اهلجــوم.
 

عمــر أمحــد مصطفــى، خمــري، مــن أبنــاء قريــة كفــر كرمــني بريــف حمافظــة حلــب 
الغــريب، حاصــل علــى إجــازة مــن املعهــد الطــي، مــن مواليــد 1972، متــزوج 
ولديــه 5 أطفــال، قُتــل يــوم اإلثنــني 13/ تشــرين الثــاين/ 2017 جــراء قصــف 
طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ الســوق الشــعي يف مدينــة 
األاترب بريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ مــا تســبب مبجــزرة. ختضــع املدينــة لســيطرة 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة يــوم اهلجــوم.
 

شــجاع يوســف الــزرزور، طبيــب أخصائــي جراحــة أنــف وأذن وحنجــرة، مــن أبنــاء مدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور 
الشــرقي، مواليــد عــام 1963، متــزوج ولديــه 5 أوالد )4 ذكــور وأنثــى واحــدة(، قُتــل يــوم اخلميــس 23/ تشــرين الثــاين/ 2017 
جــراء قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ املعــر املائــي يف قريــة حســرات التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف 

حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا تســبب مبجــزرة. ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش يــوم اهلجــوم.

أبرز حوادث االعتداء على املنشآت الطبيَّة:
ظهــر الســبت 25/ آذار/ 2017 شــنَّ طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي 3 غــارات متتاليــة ابلصواريــخ قــرب مشــفى كفــر 
نبــل اجلراحــي )مشــفى األورينــت ســابقاً( الواقــع مشــال مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة خــزان 
الوقــود واملولــدة اخلاصــني ابملشــفى أبضــرار ماديــة متوســطة، ونتيجــة القصــف املكثــف أعلــن املشــفى خروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع 

املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت اهلجــوم.

عمــر مصطفــى، خمــري، قضــى إثــَر هجــوم جــوي روســي 
على مدينة األاترب/ حلب 13/ 11/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUGM0NGtMekkzSEk/view
https://www.youtube.com/watch?v=cFOt65_3rdI&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYjBqdzZ5bWxpNjA/view
https://www.youtube.com/watch?v=cFOt65_3rdI&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMGpJMjJ0YUpjQWs/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYjBqdzZ5bWxpNjA/view
https://drive.google.com/file/d/1GaOpd2wt8tOIU21qNGAecyt-pr_-U3vq/view
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األربعــاء 26/ نيســان/ 2017 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً، ُمســتهدفاً مشــفى اللطامنــة اجلراحــي يف 
األطــراف الغربيــة لبلــدة اللطامنــة بريــف محــاة الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى إىل إصابــة 3 مــن الــكادر الطــي وتضــرٍُّر يف أقســام عــدة 

وخــروج املشــفى عــن اخلدمــة، ختضــع املنطقــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة يــوم اهلجــوم. 
أصــدرت مديريــة صحــة محــاة بيــاانً قالــت فيــه أن طائــرات روســية شــنَّت هجومــاً بصواريــخ شــديدة االنفجــار أدَّت إىل ضــَرٍر كبــي 

يف مبــى املشــفى وجتهيزاتــه.

حبســب مــا حصلنــا عليــه مــن رواايت فــإنَّ مبــى املشــفى يقــع ضمــن مغــارة حُمصَّنــة وعلــى الرغــم مــن ذلــك فقــد اخرتقــت الصواريــخ 
املبــى وأدَّت إىل تدمــي واســع فيــه مــا يُوحــي ابســتخدام صواريــخ خارقــة للخرســانة.

قــال إبراهيــم الشــمايل14 -الناطــق اإلعالمــي ملديريــة صحــة محــاة- إنَّ القصــف كان قرابــة الســاعة 05:15 بصاروخــني مصدرمهــا 
ــر ودقــة اإلصابــة، الــي ُتشــي  طائــرة روســية وإنَّ عمــال اإلشــارة املركزيــة هــم مــن حــدَّدوا ذلــك، إضافــة إىل نــوع الصواريــخ املدمِّ
بشــكل كبــي إىل مســؤولية القــوات الروســية “ســقط الصاروخــان علــى ظهــر املشــفى املبنيــة ضمــن املغــارة، تضــرَّرت أقســام 
املشــفى، وُأصيــَب 3 مــن الــكادر الطــيب أحدهــم بقــي 4 ســاعات حتــت األنقــاض، وخرجــت املشــفى هنائيــاً عــن اخلدمــة”.

األربعــاء 9/ آب/ 2017 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ املســتوصف الصحــي يف بلــدة التبــين بريــف 
حمافظــة ديــر الــزور الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــي يف بنــاء املســتوصف وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع البلــدة لســيطرة تنظيــم داعــش 

وقــت احلادثــة.

األربعــاء 27/ أيلــول/ 2017 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى مشــفى األمــل املعــروف ســابقاً 
مبشــفى الريــح املرســلة يف مدينــة دارة عــزة بريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف الواجهــة األماميــة للمشــفى 
وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

ت : استهداف الكوادر اإلعالمية:
وثَّقنا مقتل 4 من الكوادر اإلعالمية يف هجمات نعتقد أهنا روســية منذ 1/ كانون الثاين/ 2017 حى 31/ كانون األول/ 

2017 بينما بلغت حصيلة الضحااي اإلعالميني يف عام 2016، 11 إعالمياً.

األربعــاء 22/ آذار/ 2017 قضــى الناشــط اإلعالمــي عبــد اهلــادي عمــاد بكــداش جــراء قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه 
روســي صاروخــاً علــى منزلــه يف قريــة الطيبــات التابعــة ملدينــة جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة 

بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

 14 تواصلنا معه عر تطبيق واتساب

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0aTZuRmo4bld3bEE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bjhaVUdGalhOWEE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SnlrNFk4S2JWRjg/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SnlrNFk4S2JWRjg/view
https://www.youtube.com/watch?v=7JJ39y6QKBY&t=8s
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cjFfUDhLZ3dqbnM/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
https://www.google.com.tr/maps/place/Dar+Ta+izzah,+Syria/@36.2846868,36.8355058,14z/data=!3m1!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x1525588b16652f2d:0x7fa72d4c4142bf22!2z2LfYsdmK2YIg2K_Yp9ix2Kkg2LnYstip2IwgQWxlcHBvLCBTeXJpYQ!3b1!8m2!3d36.1984202!4d37.0652897!3m4!1s0x152562114b41de71:0xe96677a860018513!8m2!3d36.2849656!4d36.8519211?hl=en
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عبــد اهلــادي، يعمــل مصــوراً لــدى املكتــب اإلعالمــي حلركــة أحــرار الشــام إحــدى فصائــل املعارضــة املســلحة، مــن أبنــاء قريــة مزيــن 
بريــف حمافظــة الالذقيــة، مــن مواليــد عــام 1991، طالــب جامعــي يف كليــة االقتصــاد/ قســم إدارة األعمــال/ جامعــة تشــرين، 

أعــزب.

األربعــاء 26/ نيســان/ 2017 قضــى اإلعالمــي مصعــب عبــد الرحيــم أمحــد عــرايب بعــد تعرُّضــه إلصابــة يف البطــن جــراء قصــف 
طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً ابلقــرب منــه، أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة حلملــة لقاحــات يف بلــدة اجلانوديــة بريــف 

حمافظــة إدلــب الغــريب، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت اهلجــوم.
مصعــب، مديــر املكتــب اإلعالمــي يف الداخــل الســوري التابــع للهــالل األمحــر القطــري، ومديــر مكتــب شــبكة تيــوب رصــد يف 
ســوراي، مــن أبنــاء مدينــة األاترب بريــف حمافظــة حلــب الغــريب، مــن مواليــد عــام 1983، حاصــل علــى الشــهادة اإلعداديــة، 

متــزوج ولديــه طفــل وطفلــة.
أخــران عبــد الرمحــن عبــد هللا15 -أحــد أقــرابء مصعــب-: “أثنــاء تغطيــة مصعــب اإلعالميــة حلملــة اللقاحــات، الــيت تتــم ابلتَّعــاون 
بــني وحــدة تنســيق الدعــم واهلــالل األمحــر القطــري ومديريــة اللقــاح يف اجلانوديــة، أغــار الطــريان الروســي علــى البلــدة بعــدد مــن 
الصواريــخ، ســقط أحدهــا قــرب الســيارة الــيت تُقــلُّ مصعــب؛ مــا أدى إىل إصابتــه بشــظااي يف البطــن واحلــوض إضافــة إىل شــظااي 
يف اليــد اليســرى تســبَّبت بتشــّوه فيهــا، كان حيتــاج الختصاصــي لعــالج إصابتــه ومت إســعافه إىل أحــد مشــايف ريــف إدلــب، 

ولكــن قبــل وصولــه إىل البلــدة فــارق احليــاة، كان برفقتــه طبيــب أصيــب هــو أيضــاً جــراء القصــف ولكنــه جنــا حبمــد هللا”. 

مصعب عرايب بعَد مقتله إثَر هجوم جوي روسي على بلدة اجلانودية/ إدلب 26/ 4/ 2017 مصعب عبد الرحيم أمحد عرايب 

 15 تواصلنا معه عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك

https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhZDdwdFE0LVIxZXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhTG0xcWtfYkxLUU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhcFRjM0xJN0ZHb0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhdldsOXU3d3NRNGs/view
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ث: استخدام األسلحة غي املشروعة:
1 - الذخائر العنقودية:  

اســتخدمت القــوات الروســية الذخائــر العنقوديــة وخاصــة الــي تُلقــى مــن اجلــو، وبلــَغ عــدد اهلجمــات املوثَّقــة لدينــا يف عــام 2017 
مــا اليقــل عــن 47 هجمــة ُمعظمهــا يف حمافظــات إدلــب ومحــاة وحلــب، يف مقابــل 149 هجمــة مت تســجليها يف عــام 2016.

RBK-األحــد 12/ آذار/ 2017 قرابــة الســاعة 12:30 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً مــن منــط
ــاًل بذخائــر عنقوديــة مــن منــط PTAB-1M، ُمســتهدفاً األراضــي الزراعيــة مشــال مدينــة خــان شــيخون بريــف  500  حُممَّ

حمافظــة إدلــب اجلنــويب، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت اهلجــوم.

RBK- اإلثنــني 10/ نيســان/ 2017 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي علــى األقــل صاروخــاً واحــداً مــن منــط
500 حيمــل ذخائــر عنقوديــة مــن منــط AO-2.5RTM أو AO-2.5RT ُمســتهدفاً طريقــاً رئيســاً يف قريــة قســطون 
مشــال شــرق حمافظــة محــاة؛ مــا أدى إىل إصابــة مــدين واحــد )حســني ســليمان الشــيخ(. ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وقــت اهلجــوم.

ذخــية عنقوديــة صغــية مــن منــط AO-2.5RTM أو AO-2.5RT ُعثِــَر عليهــا بعــد هجــوم جــوي نعتقــد أنــه 
روســي/ قســطون/ محــاة 10/ 4/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UWtvWVNPQ2NHNEk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bmJYQ3huR0JPeE0/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1y00h_r1MhHG4apnoPBbPRJZg7Ad4Ghsv/view
https://drive.google.com/file/d/1CHw4JcvFGfWClZYSVT_Q3yXr40Er8yX6/view
https://drive.google.com/file/d/1Y6rPz1kPKDROjuQ3oPjlwRIhmNPUfTtS/view
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لــة  اجلمعــة 29/ أيلــول/ 2017 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي عــدة صواريــخ مــن منــط RBK-500 حُممَّ
بذخــية عنقوديــة مــن منــط ShOAB-0.5 اســتهدفت بلــدة التَّمانعــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 3 مدنيــاً 
)1 طفــاًل، و2 ســيدة(، وجــرح آخريــن. ختضــع املنطقــة لســيطرة مشــرتكة بــني هيئــة حتريــر الشــام وفصائــل يف املعارضــة املســلحة يــوم 

اهلجــوم.

 2 - األسلحة احلارقة: 
وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 35 هجمة أبسلحة حارقة نفَّذهتا قوات نعتقد أهنا روسية منذ 

1/كانــون الثــاين/ 2017 حــى 31/ كانــون األول/ 2017، معظــم هــذه اهلجمــات وقعــت يف ريفــي محــاة وإدلــب وقــد بلغــت 
حصيلــة اســتخدام القــوات الروســية للذخائــر احلارقــة يف عــام 2016 مــا اليقــل عــن 78 هجمــة معظمهــا يف حمافظــة حلــب.

وقــد اســتخدمت هــذه األســلحة علــى املناطــق الســكنية والزراعيــة ومل نســجل اســتعماهلا علــى خطــوط املواجهــة مــع فصائــل يف 
املعارضــة املســلحة بــل داخــل املناطــق املأهولــة ابلســكان.

ذخية عنقودية صغية من منط ShOAB-0.5 ُعِثَر عليها بعد هجوم جوي نعتقد أنَّه روسي/ التمانعة/ إدلب 29/ 9/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SWM2V0pMSy1KSkU/view
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األحــد 26/ آذار/ 2017 صباحــاً قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــني، حُممَّلــني بقنابــل حارقــة اســتهدفا 
خميــم أم الصــي للنازحــني بــني قريــي ترمــال ومعــرة حرمــة يف ريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، دون تســجيل إصــاابت، حيــث أصابــت 
القنابــل األراضــي الزراعيــة علــى أطــراف املخيــم. ختضــع املنطقــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر 

الشــام يــوم اهلجــوم. 
 

الســبت 8/ نيســان/ 2017 قرابــة 15:08 اســتخدم طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي أســلحة حارقــة ُمســتهدفاً األراضــي 
الزراعيــة علــى بعــد قرابــة 2 – 3كــم مشــال غــرب بلــدة اللطامنــة ابجتــاه قريــة الــزكاة بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى 

إىل حرائــق يف املــكان املســتهدف. ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت اهلجــوم.
األحــد 12/ تشــرين الثــاين/ 2017 اســتخدم طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي أســلحة حارقــة؛ ُمســتهدفاً احليَـّــنَي الشــمايل 
واجلنــويب مــن بلــدة ســنجار بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى الشــتعال حرائــق يف منــازل املدنيــني. ختضــع البلــدة لســيطرة 

هيئــة حتريــر الشــام. 
وُتشي حتقيقاتنا إىل أنَّ هذه األحياء أحياٌء سكنيَّة مدنيَّة ال وجود فيها لعناصر هيئة حترير الشام.

بقااي غطاء حاضنة ذخائر حارقة ُعِثَر عليها إثَر هجوم جوي نعتقد أنّه روسي/ سنجار/ إدلب 12/ 11/ 2017 

بقااي وآاثر ذخائر حارقة ُعِثَر عليها إثر هجوم جوي نعتقد أنه روسي قرب خميم أم الصي/ ريف إدلب 26/ 3/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SUplVWlrX2ozZGs/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WlFKWjdqQ0ozWm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NENIWFdfWjBPams/view
https://www.youtube.com/watch?v=13gYA5PoHWI&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VlBxM2NybGVUenM/view
https://drive.google.com/file/d/10hkdBDB_E2Il2AikVkM-oEWZhUkCJ7oR/view
https://drive.google.com/file/d/11h7nHga1d7Xk4WrM1cDeCl3lJu7X8azO/view
https://drive.google.com/file/d/141pldynW5qQHSd_jhKC3pZVVrLxyuUuC/view
https://drive.google.com/file/d/1Zc5td2KArWr7Zi2dU4Jr49YhMFgMlUms/view
https://drive.google.com/file/d/1bcAqjVd8heT2mVY-EN0WYZlLlyw23uME/view
https://drive.google.com/file/d/11e_GZBx3hRGpGU5Knus3R-_BMv0mgryU/view
https://drive.google.com/file/d/1qo7emNVNR2WktMUq9FU_2dz6qPm057it/view
https://drive.google.com/file/d/1251NDJPjcEKI5CbMfeej1RYqbkvF6_Dg/view
https://drive.google.com/file/d/19ne91k_esnEm6DiblPrk1ZQfg3vKFmPS/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0R2hxQ3NzWW15WTg/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0M0hNV1dzUFluMTg/view
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االستنتاجات:
إنَّ القــوات الروســية خرقــت بشــكل ال يقبــل التَّشــكيك قــرار جملــس األمــن رقــم 2139 وأيضــاً القــرار رقــم 2254 عــر 
عمليــات القصــف العشــوائي، إضافــة إىل انتهــاك العديــد مــن بنــود القانــون اإلنســاين الــدويل ُمرتكبــة عشــرات اجلرائــم الــيت 

ترقــى إىل جرائــم حــرب عــر عمليــات القصــف العشــوائي عــدمي التمييــز وغــري املتناســب يف حجــم القــوة املفرطــة.

جيم: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي – فرع حزب العمال الكردستاين(: 
أ: القتل خارج نطاق القانون:

انضمَّــت القــوات الكرديــة إىل اجلهــات الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي منــذ متــوز/ 2012 حــني ظهــرت قــوات محايــة الشــعب “اجلنــاح 
املســلح حلــزب االحتــاد الديقراطــي” وانضــمَّ احلــزب وقواتــه فيمــا بعــد إىل قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة، الــي أعلــن عــن أتسيســها 
يف كانــون الثــاين/ 2014، وســيطرت علــى بعــض املناطــق يف مشــال ســوراي وشــرقها، وُيشــكل حــزب االحتــاد الديقراطــي الكــردي 

وقواتــه النــواة الرئيســة ملــا أُطلــق عليــه الحقــاً اســم اإلدارة الذاتيــة، وهــو الفــرع الســوري حلــزب العمــال الكردســتاين.
ــا متَّ توثيقــه يف عــام 2016، الــذي  وقــد تضاعفــت حصيلــة الضحــااي املدنيــني الــذي قتلــوا علــى يــد قــوات اإلدارة الذاتيــة عمَّ
َشــِهَد مقتــل 146 مدنيــاً، بينهــم 24 طفــاًل، و23 ســيدة )أنثــى ابلغــة(. يف حــني قتلــت قــوات اإلدارة الذاتيــة 316 مدنيــاً، 
بينهــم 58 طفــاًل، و54 ســيدة يف عــام 2017، كمــا ارتكبــت مــا ال يقــل عــن 4 جمــازر. مــن بــني الضحــااي 56 مدنيــاً قضــوا 

برصــاص قنــاص بينهــم 7 طفــاًل، و6 ســيدة. 

اإلثنــني 27 / آذار/ 2017 ســجلنا مقتــل الســيدة حليمــة محــادي الشــاوي يف قريــة الكرامــة بريــف حمافظــة الرقــة الشــرقي؛ 
برصــاص قنــاص اتبــع لقــوات ســوراي الديقراطيــة متمركــز علــى أطــراف البلــدة. ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

األربعــاء 12/ نيســان/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات ســوراي الديقراطيــة قذائــف عــدة علــى قريــة حزيــة بريــف حمافظــة 
الرقــة الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــاً مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 4 طفــاًل. ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش يــوم اهلجــوم. 

الســبت 13/ أاير/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات ســوراي الديقراطيــة قذائــف عــدة علــى قريــة مزرعــة األســدية بريــف 
حمافظــة الرقــة الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل 16 مدنيــاً معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 6 طفــاًل، و4 ســيدة، وإصابــة قرابــة 

10 آخريــن جبــراح. ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.  
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ب: االعتقال التعسفي واالحتجاز غي املشروع: 
التَّعســفي واإلخفــاء القســري يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرهتا، حيــث  الذاتيــة يف عمليــات االعتقــال  قــوات اإلدارة  اســتمرَّت 
اســتهدفت عمليــات االعتقــال التَّعســفي النشــطاء السياســيني واإلعالميــني املعارضــني لسياســاهتا، كمــا قامــت قــوات اإلدارة 
ــعة؛ هبــدف التجنيــد القســري، اعتقلــت خالهلــا املدنيــني ومل تســتثِن األطفــال فــوق ســن 14 عامــاً  الذاتيــة بعمليــات اعتقــال موسَّ

والســيدات كذلــك. 
ــزت عمليــات االعتقــال التعســفي يف عــام 2017 يف منطقــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب، ومــدن القامشــلي وعامــودا يف  تركَّ

ريــف حمافظــة احلســكة.

كمــا قامــت قــوات اإلدارة الذاتيــة بعمليــات اعتقــال تعســفي حبــق املدنيــني يف املناطــق الــي ســيطرت عليهــا يف حمافظــة الرقــة، بتهمــة 
االنتمــاء إىل تنظيــم داعــش. 

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اعتقــال قــوات اإلدارة الذاتيــة مــا اليقــل عــن 647 شــخصاً، بينهــم 47 طفــاًل، و46 
ســيدة )أنثــى ابلغــة( يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرهتا يف عــام 2017، أمــا يف عــام 2016 فقــد بلــَغ عــدد املعتقلــني يف ســجون 

اإلدارة الذاتيــة مــا اليقــل عــن 673 شــخصاً، بينهــم 55 طفــاًل، و33 ســيدة. 

إدريــس علــي، عضــو املكتــب السياســي يف احلــزب الديقراطــي الكردســتاين، مــن أبنــاء مدينــة الدرابســية بريــف حمافظــة احلســكة 
الشــمايل، يــوم اخلميــس 14/ أيلــول/ 2017 اعتقلتــه قــوات اإلدارة الذاتيــة مــن مــكان وجــوده يف مدينــة الدرابســية، واقتادتــه إىل 

جهــة جمهولــة، أفرجــت عنــه يــوم اجلمعــة 15/ أيلــول/ 2017.

إمساعيــل ســنان، عضــو املكتــب السياســي يف احلــزب الديقراطــي الكردســتاين، مــن أبنــاء مدينــة عامــودا بريــف حمافظــة احلســكة 
الشــمايل، يــوم اخلميــس 14/ أيلــول/ 2017 اعتقلتــه قــوات اإلدارة الذاتيــة مــن مــكان وجــوده يف مدينــة عامــودا، واقتادتــه إىل 

جهــة جمهولــة، أُفــرج عنــه يــوم اجلمعــة 15/ أيلــول/ 2017.

الطفــل محــدان مكــو، مــن أبنــاء قريــة خربــة الســودة بريــف حمافظــة احلســكة الغــريب، مــن مواليــد عــام 2004، يــوم الثــالاثء 21/ 
تشــرين الثــاين/ 2017 اعتقلتــه قــوات اإلدارة الذاتيــة مــن مــكان إقامتــه يف قريــة خربــة الســودة؛ هبــدف التجنيــد القســري واقتادتــه 

إىل جهــة جمهولــة، ال يــزال مصــيه جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0THhjTF9ZWkFMTTg/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0QUllSFRsTDVMcW8/view
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الســيدة بتــول الــداوود، مــن أبنــاء قريــة الداووديــة بريــف حمافظــة احلســكة الشــمايل، اعتقلتهــا قــوات اإلدارة الذاتيــة مــن مــكان 
إقامتهــا يف قريــة الداووديــة، يف 1/ تشــرين الثــاين/ 2017 واقتادهتــا إىل جهــة جمهولــة، ال يــزال مصــيه جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة 

الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

ت: التعذيب داخل مراكز االحتجاز:
العظــام بواســطة ســالح  الــرأس وتكســي  املــؤذي علــى  الضــرب  الذاتيــة يف مراكــز احتجازهــا ابســتخدام  قــوات اإلدارة  تقــوم 
الكالشــنكوف أو عصــا معدنيــة، بشــكل رئيــس أثنــاء التحقيــق مــع املعتقلــني واملختطفــني لديهــا، كمــا أنَّ الناجــني مــن االعتقــال 
ثــوا للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــن اســتخدامها العــضَّ والصَّعــق ابلكهــرابء والتحــرُّش اجلنســي  مــن مراكــز احتجازهــا حتدَّ

وابتــزاز احملتجزيــن لديهــا جنســياً.

يف عــام 2017 وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل مــا اليقــل عــن 5 شــخصاً بســبب التعذيــب علــى يــد قــوات اإلدارة 
الذاتية. يف حني سجلنا يف عام 2016 مقتل 6 شخصاً قضوا بسبب التعذيب يف مراكز االحتجاز التابعة لقوات اإلدارة الذاتية. 

ث: استهداف الكوادر الطبيَّة واملنشآت العاملة هلا: 
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قتــَل قــوات اإلدارة الذاتيــة 3 مــن الكــوادر الطبيــة يف عــام 2017 كمــا ارتكبــت عــر 
هجماهتــا 2 حادثــة اعتــداء علــى منشــآت طبيَّــة، وهــذا ُيشــكِّل 3 أضعــاف مــا ارتكبتــه مــن انتهــاكات حبــق الكــوادر الطبيــة يف 

ل ارتكاهبــا أيــة حادثــة اعتــداء علــى منشــآت طبيــة. عــام 2016، حيــث قتلــت 1 مــن الكــوادر الطبيــة، ومل ُنســجِّ

حممــد خــي اخلليــف، صيــدالين، مــن أبنــاء قريــة تــل علــو البيلونيــة بريــف حمافظــة 
احلســكة الشــمايل، مــن مواليــد 1980، متــزوج ولديــه 3 أطفــال، اعتقلتــه قــوات 
اإلدارة الذاتيــة مــن مقــرِّ عملــه يف مدينــة القامشــلي يف كانــون األول/ 2016، تــويف 
بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التَّابعــة هلــا، ومت تســليم جثمانــه 

لذويــه يــوم األحــد 19/ شــباط/ 2017. 

قضــى  اخلليــف،  خــي  حممــد  الصيــدالين 
اتبــع  احتجــاز  مركــز  يف  التعذيــب  بســبب 

الذاتيــة  اإلدارة  لقــوات 

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQ1Y5WEdOdW1GUWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFY2NVVGNkbFpyRFk/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 65

غــازي علــي الزمــر، طبيــب أســنان، مــن أبنــاء قريــة الكســرات بريــف حمافظــة الرقــة 
اجلنــويب، مواليــد عــام 1964، تــويف يــوم األحــد 2/ متــوز/ 2017 متأثــراً جبراحــه 
الــي أصيــب هبــا يــوم اإلثنــني 26/ حزيــران/ 2017؛ جــراء إصابتــه برصــاص 
قنــاص قــوات ســوراي الديقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة املتمركــز علــى أطــراف 

قريــة الكســرات. 

االستنتاجات:
انتهكــت قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة العديــد مــن احلقــوق األساســية كاحلــق يف احليــاة، كمــا مارســت العديــد مــن 
االنتهــاكات كالتَّعذيــب، واإلخفــاء القســري، وهــي كلهــا ترقــى إىل جرائــم ضــد اإلنســانية، إضافــة إىل العديــد مــن جرائــم 

احلــرب عــر عمليــات القصــف عــدمي التمييــز، وعمليــات التَّهجــري والسَّــلب واخلطــف والتَّعذيــب. 

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

أ: القتل خارج نطاق القانون: 
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف عــام 2017، قتــَل تنظيــم داعــش 1421 مدنيــاً، بينهــم 281 طفــاًل، 148 ســيدة 
)أنثــى ابلغــة(، كمــا ارتكــب مــا اليقــل عــن 19 جمــزرة. أمــا حصيلــة الضحــااي املدنيــني الذيــن قتلــوا علــى يــد تنظيــم داعــش يف عــام 

2016 فقــد بلغــت 1510 مــدين بينهــم 258 طفــاًل، و213 ســيدة. 

معظــم الضحــااي ســقطوا نتيجــة انفجــار ألغــام زَرعهــا تنظيــم داعــش يف املناطــق الــي انســحب منهــا، وال ســيما يف حمافظــة الرقــة 
حيــث رصــدان قيــام عناصــر التنظيــم بزراعــة ألغــام داخــل املنــازل ويف الطرقــات الــي قــد يســلكها املدنيــون يف أثنــاء النــزوح.

غــازي علــي الزمــر - طبيــب أســنان، قضــى برصــاص 
قنــاص قــوات ســوراي الديقراطيــة يف قريــة الكســرات 

بريــف الرقــة 2/ 7/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSXcwX0dDOFBrRGs/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOFJGZG91VXliYmc/view
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األربعــاء 25/ كانــون الثــاين/  2017تســلَّل عناصــر مــن تنظيــم داعــش إىل قريــة احملمــوديل التابعــة لناحيــة اجلرنيــة بريــف حمافظــة 
الرقــة الغــريب، اخلاضعــة لســيطرة قــوات ســوراي الديقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة، وقتلــوا 6 مدنيــاً رميــاً ابلرصــاص، بتهمــة الــردة 
والعمالــة لقــوات ســوراي الديقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة، الضحــااي انزحــون مــن قريــة أبــو صخــر التابعــة ملدينــة الطبقــة بريــف 

حمافظــة الرقــة الغــريب، اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اخلميس 18/ أاير/ 2017 قصفت مدفعية اتبعة لتنظيم داعش قذائف هاون عدة على حفل زفاف يف حي هرابش شرق مدينة 
دير الزور؛ ما أدى إىل مقتل 15 مدنياً، بينهم 5 طفالً، و5 سيدة. خيضع احلي لسيطرة قوات النظام السوري وقت احلادثة.

ب: االعتقال واالختفاء القسري والتعذيب:
اســتمرَّ تنظيــم داعــش يف عــام 2017 يف سياســة االعتقــال التَّعســفي واإلخفــاء القســري حبــقِّ املدنيــني يف املناطــق اخلاضعــة 
لســيطرته، اســتهدفت عمليــات االعتقــال بشــكل رئيــس املدنيــني املخالفــني للتَّعليمــات الــي يفرضهــا التَّنظيــم كالتَّدخــني وخمالفــة 
االلتــزام ابللبــاس الشــرعي ابلنســبة للنســاء، كمــا اســتهدفت أصحــاب حمــالت الصرافــة، وروَّاد مقاهــي اإلنرتنــت وأصحاهبــا، 
واألشــخاص الذيــن تربطهــم صــالت قــرىب أبفــراد مــن فصائــل املعارضــة املســلحة، كمــا قــام التَّنظيــم بعمليــات اعتقــال مجاعيــة 
اســتهدفت املدنيــني الفاريــن مــن مناطــق ســيطرته، مــن خــالل نصــب الكمائــن ونقــاط التفتيــش يف املناطــق املتامخــة ملناطــق ســيطرته 

أو ابلقــرب مــن خطــوط االشــتباك، بشــكل خــاص يف مدينــة الرقــة. 

ــزت يف أحيــاء مدينــة ديــر الــزور احملاصــرة، حيــث  كذلــك جلــأ تنظيــم داعــش إىل عمليــات االعتقــال هبــدف الســخرة16، تركَّ
تقــوم عناصــر احلســبة والشــرطة اإلســالمية التَّابعــة للتَّنظيــم حبمــالت مدامهــة لألحيــاء الســكنية واألســواق تعتقــل خالهلــا الشــبَّان 
والرجــال، مث تســوُقهم إىل جبهــات القتــال يف حميــط مطــار ديــر الــزور العســكري؛ هبــدف القيــام أبعمــال التَّحصــني وحفــر اخلنــادق. 

يف عــام 2017 وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اعتقــال تنظيــم داعــش مــا اليقــل عــن539  شــخصاً، بينهــم 75 
طفــاًل، و37 ســيدة )أنثــى ابلغــة( يف حــني أنَّ مــا اليقــل عــن 1419 تعرضــوا لالعتقــال علــى يــد تنظيــم داعــش بينهــم 103 

طفــاًل، و50 ســيدة يف عــام 2016. 

 16 اعتقال األشخاص وإجبارهم على القيام أبعمال شاقَّة دون موافقتهم
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األســتاذ أمحــد العايــد، مــن أبنــاء مدينــة البوكمــال جنــوب غــرب حمافظــة ديــر الــزور، ُمــدرِّس لغــة عربيــة يف مدينــة البوكمــال، يــوم 
األحــد 5/ آذار/ 2017، اعتقلتــه عناصــر مســلحة اتبعــة لتنظيــم داعــش إثــَر ُمدامهــة مــكان وجــوده قــرب مســجد خالــد بــن 
الوليــد يف املدينــة، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة، ال يــزال مصــيه جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً. 

الطفــل عــدانن الشَّــافعي، مــن أبنــاء مدينــة معــدان جنــوب شــرق حمافظــة الرقــة، يبلــغ مــن العمــر 14 عامــاً، يــوم األربعــاء 9/ آب/ 
2017 اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي إىل تنظيــم داعــش لــدى مــروره مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة هلــا يف املدينــة، واقتادتــه إىل جهــة 

جمهولــة، ال يــزال مصــيه جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً. 

يــكاد يتبــع تنظيــم داعــش أســاليب التَّعذيــب اجلســدية والنَّفســية الــي يســتخدمها النظــام الســوري ذاهتــا، كمــا ابتكــر التَّنظيــم 
أســاليب تعذيــب جديــدة يف مراكــز احتجــازه وقمنــا ابســتعراضها يف تقريــر منفصــل، وتتنــوَّع أســاليب التعذيــب حبســب التُّهــم، مــا 
بــني املعتقلــني احملتجزيــن ألســباب تتعلــق مبخالفتهــم التعاليــم الــي يفرضهــا التنظيــم، واحملتجزيــن املتَّهمــني مبعارضــة التَّنظيــم كاألفــراد 
العســكريني يف فصائــل املعارضــة املســلحة والنُّشــطاء اإلعالميــني واحلقوقيــني والعاملــني يف منظمــات أجنبيــة، حيــث يتعــرَّض الفريــق 

الثــاين ألســاليب تعذيــب أشــدَّ قســوة.

وقــد ســجَّلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل شــخص واحــد بســبب التعذيــب علــى يــد تنظيــم داعــش يف عــام 2017، 
يف حــني ســّجل عــام 2016 مقتــل 8 شــخصاً بســبب التعذيــب علــى يــد التنظيــم.

ت: استهداف الكوادر الطبيَّة واملنشآت العاملة هلا: 
ــا متَّ توثيقــه يف عــام 2016، حيــث قتــَل تنظيــم داعــش مــا اليقــل  ســجلنا مقتــل 2 مــن الكــوادر الطبيَّــة، يف اخنفــاض ملحــوظ عمَّ

عــن 14 مــن الكــوادر الطبيــة، وارتكــب 3 حادثــة اعتــداء علــى منشــآت طبيــة. 

حممــد حــاج قاســم، طبيــب جراحــة عامــة، مــن أبنــاء بلــدة مســكنة بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي، مواليــد عــام 1958، حاصــل 
علــى إجــازة يف الطِّــب مــن جامعــة حلــب، متــزوج ولديــه أوالد، قُتــل يــوم الســبت 18/ آذار/ 2017 جــراء انفجــار لغــم أرضــي 
زرعــه تنظيــم داعــش يف بلــدة املنصــورة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب، لــدى مــروره منهــا أثنــاء نزوحــه مــن بلــدة مســكنة ابجتــاه املناطــق 

اخلاضعــة لســيطرة قــوات اإلدارة الذاتيــة.

http://sn4hr.org/arabic/2016/04/22/6154/
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTXZfNEg4RHlKOVU/view
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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. 

ث: استهداف الكوادر اإلعالمية:
يف عــام 2017 وثَّقنــا مقتــل 10 مــن الكــوادر اإلعالميــة علــى يــد تنظيــم داعــش يف حــني أنَّ عــام 2016 شــهَد مقتــل ضعــف 

هــذا العــدد، حيــث ســجَّلنا مقتــَل 20 مــن الكــوادر اإلعالميــة علــى يــد تنظيــم داعــش يف العــام األْســَبق. 
اجلمعــة 13/ كانــون الثــاين/ 2017 قضــى الناشــط اإلعالمــي عبيــدة أمحــد حســني الغباغــي جــراء إصابتــه يف اليــوم الســابق 
بشــظااي يف الصــدر والوجــه واليــد اليمــى؛ إثــَر ســقوط قذيفــة مدفعيــة قصفهــا تنظيــم داعــش ابلقــرب منــه، أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة 
لالشــتباكات بــني تنظيــم داعــش وفصائــل يف املعارضــة املســلحة علــى جبهــة املنطقــة الغربيــة حلــوض اليمــوك بريــف حمافظــة درعــا 

الغــريب، مت إســعاف عبيــدة علــى الفــور إىل األردن لكنــه فــارق احليــاة متأثــراً إبصابتــه.
عبيــدة، مصــور لــدى لــواء اخلليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز التابــع لفصائــل يف املعارضــة املســلحة، مــن أبنــاء قريــة كحيــل بريــف حمافظــة 

درعــا، مــن مواليــد 1991، حاصــل علــى الشــهادة الثانويــة، أعــزب. 

 

عبيــدة بعــَد مقتلــه إثــَر إصابتــه بقذيفــة مدفعيــة مصدرهــا اإلعالمي عبيدة أمحد حسني الغباغي
تنظيــم داعــش/ ريــف درعــا 13/ 1/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSlRGME1pbWFlekU/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhT0ZNN0RIRmtVNGs/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=679&token=H4JSh3dOeUasM274B9rhjmhSCQ0MFe7d
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UEc5WWNiSmVGSDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhT3gwdHVzUEIwNms/view
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اإلثنني 21/ آب/ 2017 أعدَم تنظيم داعش اإلعالمي علي يوسف الراضي 
رميــاً ابلرصــاص يف مدينــة املياديــن، إثــَر اعتقالــه يف اليــوم الســابق مــن إحــدى 
صــاالت اإلنرتنــت مبدينــة املياديــن يف ريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، بتهمــة 

العمــل اإلعالمــي غــي املشــروع.
التواصــل  موقــع  علــى  املياديــن  صفحــة  يف  ُمشــرف  إعالمــي،  انشــط  علــي، 
االجتماعــي فيســبوك-، مــن أبنــاء حــي العمــال مبدينــة ديــر الــزور، يبلــغ مــن 

عامــاً.  17 العمــر 

ج: التضييق على السكان:
فــرَض تنظيــم داعــش يف املناطــق املدنيَّــة الــي خضعــت لســيطرته قوانــني متييزيَّــة، وشــرع عقــوابت لــكل مــن خُيالفهــا، فبعــد ســيطرته 
ــن يف بنــوده تعليمــات متــسُّ حيــاة  علــى مدينــة الرقــة وريفهــا بشــكل كامــل، أصــدر بيــاانً يف 20/ كانــون الثــاين/ 2014، يتضمَّ
النــاس وخصوصياهتــم، فيمــا يتعلــق مبعيشــتهم وحركتهــم يف املدينــة، وحــى لباســهم، ومل يقتصــر هــذا علــى الرَّقــة فقــط، وإمنــا مشــل 

مجيــع املناطــق اخلاضغــة لســيطرة التنظيــم، وفــرض مناهــج حمــدَّدة يف العمليــة التعليميــة.
وقــد منــَع التَّنظيــم النِّســاء مــن التجــوُّل إال بلبــاس معــني )عبــاءة فضفاضــة، حجــاب، نقــاب، وقفــازات(، كمــا فــرض علــى النســاء 
عــدم اخلــروج إال برفقــة “حمــرم”، أي زوجهــا أو مــن حيــرَّم عليهــا الــزواج منــه، وحــذَّر مــن أنَّ أيَّ خــرق للبيــان ســيؤدي إىل العقــاب.

2 - هيئة حترير الشام )املكوَّنة بشكل رئيس من تنظيم جبهة فتح الشام(: 
تشــكَّلت هيئــة حتريــر الشــام يف 28/ كانــون الثــاين/ 2017 وتتكــوَّن بشــكل رئيــس مــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام )جبهــة النصــرة 
ــنة وجمموعــات انفصلــت عــن فصائــل املعارضــة  ســابقاً( وفصائــل يف املعارضــة املســلحة )كتائــب نــور الديــن الزنكــي، جيــش السُّ
املســلحة وانضمــت هلــا كـــ جماهــدون أشــداء، كتيبــة صقــور العــز، كتيبــة أســود الرمحــن، لــواء أحــرار اجلبــل( إضافــة إىل فصيــل أنصــار 

الديــن الــذي يُعــدُّ مــن التنظيمــات اإلســالمية املتشــددة.

علــي يوســف الراضــي/ 17 عامــاً/ أعَدمــه تنظيــم 
الــزور  ديــر  املياديــن/  يف  ابلرصــاص  رميــاً  داعــش 
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أ: القتل خارج نطاق القانون:
ســجَّلنا يف عــام 2017، قتــَل هيئــة حتريــر الشــام 25 مدنيــاً، بينهــم 2 طفــاًل، و1 ســيدة )أنثــى ابلغــة( يف حــني بلغــت حصيلــة 

الضحــااي املدنيــني الذيــن قتلتهــم هيئــة حتريــر الشــام يف عــام 2016 مــا اليقــل عــن 18 مدنيــاً بينهــم ســيدة. 

اجلمعــة 30/ حزيــران/ 2017 وثَّقنــا مقتــل الســيد أمحــد صــري طقيقــة مــن بلــدة إحســم بريــف حمافظــة إدلــب برصــاص عناصــر 
هيئــة حتريــر الشــام بعــد اقتحامهــم منزلــه واعتقــال أخيــه؛ ذلــك بتهمــة االنتمــاء إىل فصائــل درع الفــرات )فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة مدعومــة مــن قبــل قــوات تركيــة(.

ب: االعتقال واالختفاء القسري والتعذيب: 
واصلــت هيئــة حتريــر الشــام منــذ أتسيســها يف 28/ كانــون الثــاين/ 2017 عمليــات هجومهــا علــى فصائــل يف املعارضــة املســلحة 
املنتقــدة لسياســتها والرَّافضــة لالنضمــام هلــا، كمــا واصلــت اقتحامهــا للمناطــق غــي اخلاضعــة لســيطرهتا يف حمافظــة إدلــب، 
واســتخدمت عمليــات االعتقــال التعســفي وعمليــات املالحقــة األمنيــة واالســتدعاء إىل احملاكــم الشــرعية، الــي اســتهدفت مــن 
خالهلــا النُّشــطاء والعســكريني والعاملــني يف مراكــز املنظمــات اإلنســانية واملنشــآت احليويــة، وكــوادر مؤسســات اجملتمــع املــدين، 

واجملالــس احملليــة، ومديــرايت التعليــم والصحــة التابعــة للحكومــة الســورية املؤقتــة17. 

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف عــام 2017 اعتقــال هيئــة حتريــر الشــام قرابــة 304 شــخصاً، ذلــك يف املناطــق 
اخلاضعــة لســيطرهتا بشــكل رئيــس، يف حمافظــة إدلــب عمومــاً، إضافــة إىل أرايف حمافظــي محــاة وحلــب اخلاضعــة لســيطرهتا وكانــت 

هيئــة حتريــر الشــام قــد اعتقلــت 234 شــخصاً، بينهــم 16 طفــاًل يف عــام 2016.
كما سجلنا مقتل 4 أشخاص بسبب التعذيب يف سجون هيئة حترير الشام يف عام 2017 وهي احلصيلة ذاهتا يف عام 2016.

الصيــديل زايد إمــارة، مــن أبنــاء مدينــة ســراقب بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي إىل هيئــة حتريــر 
الشــام يــوم الثــالاثء 19/ كانــون األول/ 2017 مــن مــكان وجــوده يف مدينــة ســراقب، وال يــزال مصــيه جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة 

الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

 17 حكومة شكَّلتها هيئات معارضة يف آذار 2013
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الصيــديل ســحبان ويت، مــن أبنــاء مدينــة ســلقني بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب، اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي إىل هيئــة حتريــر 
الشــام يــوم اإلثنــني 18/ كانــون األول/ 2017، مــن مــكان عملــه يف مدينــة ســلقني، وال يــزال مصــيه جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة 

الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

األســتاذ عبــد هللا اليســوف، أمــني مســتودع اإلغاثــة يف منظمــة غــول، مــن أبنــاء مدينــة حــارم بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب، اعتقلتــه 
عناصــر مســلحة تنتمــي إىل هيئــة حتريــر الشــام يــوم اإلثنــني 18/ كانــون األول/ 2017، مــن مــكان وجــوده يف مدينــة حــارم، 

وال يــزال مصــيه جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

ت: استهداف الكوادر اإلعالمية:
ســجلنا مقتــل إعالمــي واحــد علــى يــد هيئــة حتريــر الشــام يف عــام 2017، وهــو 
مصعــب وليــد العــزو الــذي قضــى يــوم األربعــاء 19/ متــوز/ 2017 جــراء إصابتــه 
بطلــق انري يف البطــن، أطلقــه أحــد عناصــر هيئــة حتريــر الشــام، أثنــاء حماولتهــم 
فــضَّ مظاهــرة ُتطالــب بوقــف االقتتــال احلاصــل بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة 
واهليئــة، وحماولتهــم منــع اهليئــة مــن الســيطرة علــى مقــرِّ جبهــة ثــوار ســراقب، ذلــك 

يف مدينــة ســراقب بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل.
مصعــب، انشــط إعالمــي ُمســتقل، مــن أبنــاء مدينــة ســراقب، مــن مواليــد عــام 

1972، متــزوج ولديــه 4 أطفــال.

االستنتاجات:
انتهكــت التنظيمــات اإلســالمية املتشــدِّدة العديــد مــن احلقــوق األساســية كاحلــق يف احليــاة، كمــا مارســت العديــد مــن 
االنتهــاكات كالتَّعذيــب، واإلخفــاء القســري، وهــي كلهــا ترقــى إىل جرائــم ضــدَّ اإلنســانية، إضافــة إىل العديــد مــن جرائــم 

ــز، وعمليــات التَّهجــري والســلب واخلطــف والتَّعذيــب.  احلــرب عــر عمليــات القصــف عــدمي التميي

ريــف  ســراقب/  قضــى يف  العــزو،  وليــد  مصعــب 
إدلــب، برصــاص عناصــر تتبــع هيئــة حتريــر الشــام 

2017  /7  /19
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هاء: فصائل املعارضة املسلحة:  
أ: القتل خارج نطاق القانون: 

ارتكبــت العديــد مــن الفصائــل املســلحة املعارضــة للحكومــة الســورية انتهــاكات عديــدة، متثَّلــت يف عمليــات القصــف العشــوائي 
وبشــكل رئيس بقذائف اهلاون على املناطق الي ختضع لســيطرة قوات النظام الســوري، كما تســبَّبت االشــتباكات الي اندلعت 
بــني فصائــل املعارضــة املســلحة نفســها أو بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة والتنظيمــات اإلســالمية املتشــددة يف تعريــض حيــاة 
املدنيــني للخطــر، وهــذا تســبَّب يف مقتــل عــدد كبــي مــن األهــايل املدنيــني، فقــد ســجَّلنا يف عــام 2017 مقتــل 186 مدنيــاً علــى 
يــد فصائــل يف املعارضــة املســلحة، بينهــم 45 طفــاًل، و29 ســيدة، وهــذا ُيشــكِّل اخنفاضــاً ملحوظــاً يف مســتوى القتــل والعنــف، 

فقــد وثَّقنــا يف عــام 2016 مقتــل 1048 مدنيــاً علــى يــد فصائــل يف املعارضــة املســلحة بينهــم 289 طفــاًل، و210 ســيدة. 

ب: االعتقال واالختفاء القسري والتعذيب: 
يف عــام 2017 وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اعتقــاَل فصائــل يف املعارضــة املســلحة مــا اليقــل عــن 231 شــخصاً، 
بينهــم 9 طفــاًل، و3 ســيدة )أنثــى ابلغــة(. يف حــني وثَّقنــا اعتقــال مــا اليقــل عــن 178 شــخصاً، بينهــم 6 طفــاًل، و2 ســيدة 

علــى يــد فصائــل يف املعارضــة املســلحة يف عــام 2016.

ــزت عمليــات االعتقــال التَّعســفي الــي قامــت هبــا فصائــل يف املعارضــة املســلحة يف عــام 2017 يف حمافظــي ريــف دمشــق  تركَّ
ودرعــا، واســتهدفت نشــطاَء إعالميــنَي وأطبــاء، إضافــة إىل كــوادر يف منظمــات جمتمــع مــدين، معظــم عمليــات االعتقــال هــذه 

اختــذت شــكل اخلطــف مــن الطُّرقــات. 

وقــد ســجَّلنا مقتــل مــا اليقــل عــن 7 شــخصاً بســبب التعذيــب يف ســجون ُتديرهــا فصائــل يف املعارضــة املســلحة يف عــام 2017، 
فيما بلغت حصيلة الضحااي بسبب التعذيب على يد فصائل يف املعارضة املسلحة يف عام 2016 ما اليقل عن 10 شخصاً.

املمــرض عبــد الرمحــن تركــي احلــاج، مــن أبنــاء مدينــة القوريــة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي 
إىل لــواء الســلطان مــراد أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة يــوم األربعــاء 8/ تشــرين الثــاين/ 2017 لــدى مــروره مــن إحــدى نقــاط 
التفتيــش التابعــة هلــا يف مدينــة إعــزاز بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، ال يــزال مصــيه جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق 

اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

https://drive.google.com/file/d/1p4fX1VKQdAIl8QZykiff44WwTiTBnrbp/view
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بشــار السَّــادات، ممــرض، مــن أبنــاء بلــدة محوريــة شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي إىل جيــش اإلســالم 
أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة أثنــاء مــروره مــن إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا يف بلــدة مســرااب شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، 
يــوم الســبت 28/ تشــرين األول/ 2017 واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة، ال يــزال مصــيه جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق 

اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

ت: استهداف الكوادر الطبية واملنشآت العاملة هلا:
وثَّقنا مقتل 3 من الكوادر الطبيَّة، و1 حادثة اعتداء على منشأة طبيَّة على يد فصائل يف املعارضة املسلحة يف عام 2017، 
بينمــا رصــدان مقتــل 7 مــن الكــوادر الطبيَّــة ومــا اليقــل عــن 4 حادثــة اعتــداء علــى منشــآت طبيَّــة علــى يــد فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة يف عام 2016.

عامــر رايض كرنبــة، ُمســعف، مــن أبنــاء مدينــة عربــني مشــال شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، يعمــل لصــاحل منظومــة الرمحــن الطبيــة التابعــة 
لفيلــق الرمحــن –أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة-، قُتــل يــوم اجلمعــة 28/ نيســان/ 2017 برصــاص أصــاب ســيارة إســعاف كان 
يســتقلُّها؛ إثــر اشــتباكات بــني جيــش اإلســالم –أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة- مــن جهــة وفصائــل مــن هيئــة حتريــر الشــام وفيلــق 

الرمحــن مــن جهــة اثنيــة يف املدينــة، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي أطلقــت الرصــاص علــى عامــر حــى حلظــة إعــداد التقريــر. 

حممــد احلصــري امللقــب أبيب ايســر، ُمســعف اتبــع جليــش اإلســالم -أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة-، مــن أبنــاء حــي احلجاريــة 
يف مدينــة دومــا -يف الغوطــة الشــرقية- شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، قتــل يــوم اخلميــس 4/ أاير/ 2017 جــراء إصابتــه ابلرصــاص 
أثنــاء إخالئــه جرحــى االشــتباكات بــني جيــش اإلســالم مــن جهــة وفيلــق الرمحــن وهيئــة حتريــر الشــام مــن جهــة أخــرى يف الغوطــة 

الشــرقية. مل نتمكــن مــن حتديــد أي األطــراف تســبَّب يف مقتلــه حــى حلظــة إعــداد التقريــر.

رامــي خالــد جنيــب الزُّحيلــي، طبيــب أخصائــي يف أمــراض القلــب واألوعيــة، مــن 
أبنــاء مدينــة ديــر عطيــة مشــال حمافظــة ريــف دمشــق، قُتــل يــوم األحــد 15/ تشــرين 
األول/ 2017 قرابــة الســاعة 13:00 جــراء ســقوط قذيفــة هــاون علــى شــارع 
القشــلة يف حــي ابب تومــا جنــوب مدينــة دمشــق، نعتقــد أنَّ مصدرهــا مدفعيــة 

متمركــزة يف منطقــة خاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة.
قُتِــَل  الزُّحيلــي  الطبيــب رامــي خالــد جنيــب 
حــي  علــى  اهلــاون  بقذائــف  هجــوم  جــراء 
2017/  10  /15 بدمشــق  تومــا  ابب 

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRVBEdG1RVTBuX0E/view
https://drive.google.com/file/d/0BzGXElK16xG6WjFsb0NkZzJIdVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFd1VDRGc2N044ems/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRFNmdFhFaldSWmM/view
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ث: استهداف الكوادر اإلعالمية: 
يف عــام 2017 وثَّقنــا مقتــل 3 مــن الكــوادر اإلعالميــة علــى يــد فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهــي أقــل مــن حصيلــة عــام 

2016، الــي بلغــت 8 مــن الكــوادر اإلعالميــة قتلــوا علــى يــد فصائــل يف املعارضــة املســلحة. 

اإلثنــني 1/ أاير/ 2017 قضــى املصــور فــراس مأمــون منــور؛ جــراء إصابتــه برصــاص جيــش اإلســالم -أحــد فصائــل املعارضــة 
ــه مــن مقــرِّ إقامتــه إىل مــكان بعيــد عــن منطقــة االشــتباكات  املســلحة- يف العــني اليمــى واليــد والقــدم اليمــى، أثنــاء نقلــه عائلَت
بــني فيلــق الرمحــن وهيئــة حتريــر الشــام مــن جهــة وجيــش اإلســالم مــن جهــة أخــرى علــى أطــراف مدينــة زملــكا شــرق حمافظــة ريــف 

دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة.

فــراس، مصــوِّر لــدى فيلــق الرمحــن أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة، مــن أبنــاء مدينــة زملــكا، مــن مواليــد عــام 1994، حاصــل 
علــى الشــهادة االبتدائيــة، متــزوج.

صباح اإلثنني 15/ أاير/ 2017 قضى املصور ايسر البويضاين برصاص عناصر فيلق الرمحن –أحد فصائل املعارضة املسلحة- 
وهيئــة حتريــر الشــام أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة القتحــام عناصــر جيــش اإلســالم –أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة- بلــدة األشــعري -يف 

الغوطة الشــرقية- شــرق حمافظة ريف دمشــق، اخلاضعة لســيطرة مشــرتكة بني فصائل يف املعارضة املســلحة وهيئة حترير الشــام.
ايســر، مصــور لــدى جيــش اإلســالم، مــن أبنــاء مدينــة دومــا -يف الغوطــة الشــرقية- شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، يبلــغ مــن العمــر 

20 عامــاً، أعــزب.
 

ج: احلصار:
ال تــزال فصائــل يف املعارضــة املســلحة حُتاصــر بلــَديت كفــراي والفوعــة بريــف إدلــب الشــمايل منــذ آذار 2015 وقــد تســبَّب احلصــار 

املفــروض علــى قرابــة 20 ألــف شــخص يف تدهــور الوضــع الصحــي واملعيشــي للســكَّان. 
وقــد تضمَّنــت اتفاقيــات بلــديت مضــااي والزبــداين الــي أُبرمــت بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة والنظــام الســوري بنــوداً تنــصُّ علــى 

إجــالء دفعــات مــن أهــايل بلــديت كفــراي والفوعــة احملاصريــن مقابــل إجــالء أهــايل مــن بلــديت مضــااي والزبــداين. 

https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhUmJzN0IyOXhqM2c/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhZzZxRzYteWNMTUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhdjhFQ3E4VEEwMFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhR3JEWHhQNmlUVU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhSDN0TjZhQnVYQ28/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 75

االستنتاجات:
ــم حــرب، عــر  ــم ترقــى إىل جرائ توثِّــق احلــاالت آنفــة الذِكــر وغريهــا ارتــكاب عــدد مــن فصائــل املعارضــة املســلحة جرائ
عمليــات القتــل عــن طريــق القصــف العشــوائي عــدمي التميِّيــز، كمــا مارســت بعــض جمموعــات املعارضــة عمليــات تعذيــب 

حبــق حمتجزيــن لديهــا، وقامــت بعــض الفصائــل املســلحة بعمليــات هنــب وســرقات واســعة يف مناطــق متفرقــة.

واو: قوات التحالف الدويل:
أ : القتل خارج نطاق القانون:

بــدأت قــوات التحالــف الــدويل محلتهــا العســكرية املوجَّهــة ضــدَّ تنظيــم داعــش يــوم الثــالاثء 23/ أيلــول/ 2014، ويف عــام 
2017 صعَّــدت قــوات التَّحالــف الــدويل مــن هجماهتــا خاصــة علــى حمافظــة الرقــة، ووثَّقنــا مئــات اهلجمــات غــي املــررة ومل تتَّخــذ 
قــوات التحالــف الــدويل االحتياطــات الالزمــة لتــاليف اخلســائر البشــرية الكبــية، ســجلنا مقتــَل 1759 مدنيــاً، بينهــم 521 طفــاًل، 
332 ســيدة )أنثــى ابلغــة( علــى يــد قــوات التحالــف الــدويل يف عــام 2017 وهــذا يُعــادل ثالثــة أضعــاف مــا متَّ توثيقــه يف عــام 
2016 حيث قتلت قوات التحالف الدويل حبسب ما سجلناه 537 مدنياً، بينهم 158 طفاًل، و98 سيدة العام األسَبق. 
كمــا ارتكبــت قــوات التحالــف الــدويل مــا اليقــل عــن 113 جمــزرة يف عــام 2017.كمــا ارتكبــت قــوات التحالــف الــدويل مــا 

اليقــل عــن 113 جمــزرة يف عــام 2017.
اجلمعــة 6/ كانــون الثــاين/ 2017 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة ســويدية كبــية 
التابعــة ملدينــة الطبقــة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب، اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت اهلجــوم؛ مــا أدى إىل مقتــل 8 مدنيــاً مــن 

عائلــة واحــدة، بينهــم 6 طفــاًل، و1 ســيدة.
 

األربعــاء 8/ آذار/ 2017 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة مطــب البوراشــد بريــف 
حمافظــة الرقــة الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 19 مدنيــاً معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 13 طفــاًل، و3 ســيدة، ختضــع القريــة 

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت اهلجــوم.
 

اإلثنــني 3/ متــوز/ 2017 قرابــة الســاعة 01:00 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة 
الــزايانت التابعــة ملدينــة مركــدة بريــف حمافظــة احلســكة اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 9 مدنيــاً مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 7 طفــاًل، 

و1 ســيدة، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
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اإلثنــني 25/ أيلــول/ 2017 قرابــة الســاعة 18:00 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل 3 صواريــخ 
علــى بنــاٍء ســكين –معــروف ببنــاء مطعــم البيــك- قــرب مدرســة املعــري يف شــارع القطــار مشــال مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 
32 مدنيــاً -انزحــون مــن مدينــة تدمــر بريــف حمافظــة محــص الشــرقي-، بينهــم 16 طفــاًل، و10 ســيدة، كانــت املنطقــة خاضعــة 
لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. -ختضــع لســيطرة قــوات ســوراي الديقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة حلظــة إعــداد التقريــر-.

األربعــاء 13/ كانــون األول/ 2017 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة اجلــرذي الشــرقي 
بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 29 مدنيــاً، بينهــم 21 طفــاًل، و5 ســيدة. ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم 

داعــش وقــت احلادثــة.

ب : األسلحة احلارقة: 
ســجَّلنا 2 هجمــة ابلذخائــر احلارقــة نفَّذهتمــا قــوات التحالــف الــدويل يف عــام 2017 وهــي املــرة األوىل الــي نوثِـّـق فيهــا اســتخدام 

قــوات التحالــف الــدويل مثــَل هــذه الذخائــر منــذ تدخلهــا يف أيلــول 2014.

اخلميــس 8/ حزيــران/ 2017 اســتخدمت قــوات التحالــف الــدويل ذخائــر الفوســفور األبيــض ُمســتهدفة حَيــي املشــلب )شــرق 
ــباهية )غــرب املدينــة( يف مدينــة الرقــة، ويــوم 9/ حزيــران /2017 عــاودت القصــف ُمســتهدفة حيــي الســباهية  املدينــة( والسَّ
والرومانيــة غــرب مدينــة الرقــة. اخلاضعــة لتنظيــم داعــش وقــت اهلجــوم. انفجــارات مميــزة لذخائــر الفوســفور األبيــض يف مســاء مدينــة 

الرقــة 8/ 6/ 2017

انفجارات مميزة لذخائر الفوسفور األبيض يف مساء مدينة الرقة 8/ 6/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhYW12a1ZjOUlhS0k/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 77

ت: استهداف الكوادر الطبيَّة واملنشآت العاملة هلا:
حبســب أرشــيف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فقــد قُتِــَل مــا اليقــل عــن 8 مــن الكــوادر الطبيــة، إضافــة إىل ارتــكاب قرابــة 7 
حادثــة اعتــداء علــى منشــآت طبيَّــة علــى يــد قــوات التحالــف الــدويل يف عــام 2017. يف حــني أنَّ عــام 2016 شــهد 3 حادثــة 

اعتــداء علــى منشــآت طبيــة نفَّذهتــا قــوات التحالــف الــدويل، ومل تتســبَّب يف ســقوط ضحــااي مــن الكــوادر الطبيــة. 

أبرز ضحااي الكوادر الطبية:
حنان حممد علي حســن محزة، ممرضة، مواليد عام 1977، قُتلت يوم الســبت 
10/ حزيــران/ 2017 جــراء قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف 
الــدويل ابلصواريــخ شــارع النــور يف حــي الدرعيــة غــرب مدينــة الرقــة. خيضــع احلــي 

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت اهلجــوم. 

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

ابلصواريــخ مدينــة الرقــة. ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت اهلجــوم.
 

حممــد يوســف ديــب البوشــي، طبيــب عــام، مــن أبنــاء مدينــة البــاب بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي ونــزح إىل مدينــة الرقــة، مواليــد 
عــام 1988، قُتــل يــوم اخلميــس 31/ آب/ 2017 جــراء قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ 

مدينــة الرقــة. ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت اهلجــوم.

طــيان  قصــف  إثــَر  قَضــْت  محــزة،  حنــان  املمرضــة 
التحالــف الــدويل اثبــت اجلنــاح شــارع النــور/ مدينــة 

2017  /6  /10 الرقــة 

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbVFSUVQzandGd1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNWJqRUl6Y1lWYWM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRURuLXNYZzJQRE0/view
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أبرز حوادث االعتداء على املنشآت الطبيَّة: 
اجلمعــة 23/ حزيــران/ 2017 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ املشــفى الوطــين يف مدينــة 
معــدان بريــف حمافظــة الرقــة الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار كبــي يف بنــاء املشــفى وخروجــه عــن اخلدمــة. ختضــع مدينــة معــدان لســيطرة 

تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

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

 
ث: استهداف الكوادر اإلعالمية:

ســجلنا مقتــل إعالمــي واحــد علــى يــد قــوات التحالــف يف عــام 2017 وهــو اإلعالمــي أمحــد شــيخ شــوك الــذي قضــى يــوم 
اخلميــس 10/ آب/ 2017 إثــر قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مدينــة الرقــة اخلاضعــة 

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت اهلجــوم.
أمحــد امللقــب أبيب عامــر البــايب، إعالمــي يعمــل لصــاحل وكالــة أعمــاق التابعــة لتنظيــم داعــش، مــن أبنــاء مدينــة البــاب بريــف 
حمافظــة حلــب، يبلــغ مــن العمــر 25 عامــاً، عمــل ســابقاً لصــاحل املكتــب اإلعالمــي حلركــة فجــر اإلســالم مث حركــة أحــرار الشــام 
اإلســالمية –أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة-، انتقــل للعمــل مــع املكتــب اإلعالمــي التابــع لتنظيــم داعــش هنايــة عــام 2013.

دمار يف املشفى الوطين بعَد هجوم لقوات التحالف الدويل 23/ 6/ 2017  املشفى الوطين يف مدينة معدان

https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhWkdNU2EybXhlNUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhdGJnQThZWW5Hbm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUW94Yk56NDNGODQ/view
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االستنتاجات:
ــل مســؤولية االنتهــاكات الــيت وقعــت منــذ بــدء اهلجمــات فعمليــات القصــف العشــوائي غــري  إنَّ دول التَّحالــف تتحمَّ

املتناســب تُعتــر خرقــاً واضحــاً للقانــون اإلنســاين الــدويل، وإن جرائــم القتــل العشــوائي ترقــى إىل جرائــم حــرب.

زاي: جهات أخرى:
ــن توثيــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان لضحــااي عــام 2017، العديــد مــن التصنيفــات، كضحــااي التفجــيات الــي مل  يتضمَّ
حنــدد مرتكبهــا، وضحــااي جــراء نــيان جمهولــة املصــدر، وضحــااي األلغــام جمهولــة املصــدر، وضحــااي الغــرق، والضحــااي الذيــن قضــوا 

علــى يــد القــوات األردنيــة، واللبنانيــة، والرتكيــة.

ضمــَن هــذا التصنيــف ســجَّلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 913 مدنيــاً، بينهــم 198 طفــاًل، 97 ســيدة، بينهــم 4 
بســبب التعذيــب، و4 مــن الكــوادر الطبيَّــة، و6 مــن الكــوادر اإلعالميــة.

كمــا تســبَّبت التَّفجــيات واهلجمــات الــي نفَّذهتــا القــوات املدرجــة ضمــن هــذا التصنيــف يف قرابــة 7 حادثــة اعتــداء علــى منشــآت 
طبيــة. ومــا اليقــل عــن 26 جمــزرة.

اخلميــس 5/ كانــون الثــاين/ 2017 انفجــرت ســيارة مفخخــة يف شــارع امللعــب البلــدي يف مدينــة جبلــة بريــف حمافظــة الالذقيــة 
اجلنــويب، اخلاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري؛ مــا أدى إىل مقتــل 11 شــخصاً، بينهــم 4 طفــاًل، و4 ســيدة، وعســكرَيني 

اثَنــني تصــاَدف مرورمهــا يف املنطقــة، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن التفجــي حــى حلظــة إعــداد التقريــر.

صبــاح اإلثنــني 13/ شــباط/ 2017 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح داعــم لقــوات درع الفــرات )فصائــل يف املعارضــة املســلحة 
مدعومــة مــن القــوات الرتكيــة( ابلصواريــخ األجــزاء اجلنوبيــة الشــرقية مــن مدينــة البــاب بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي؛ مــا تســبَّب 
يف مقتــل 18 مدنيــاً، معظمهــم مــن عائلتــني، بينهــم 10 طفــاًل، و5 ســيدة، كانــت املدينــة خاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت 

اهلجــوم.

الثالاثء 5/ كانون األول/ 2017 قرابة الســاعة 10:30 انفجرت عبوة انســفة زرعت داخل حافلة نقل صغية قرب مشــفى 
املالــك يف شــارع األهــرام جنــوب دوار النزهــة يف حــي عكرمــة جنــوب مدينــة محــص؛ مــا أدى إىل مقتــل 10 مدنيــاً، بينهــم 8 
ســيدة، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت ابلتفجــي حــى حلظــة إعــداد التقريــر؛ نظــراً للصعوبــة البالغــة يف حتديــد مرتكــي 

التفجــيات، خيضــع احلــي لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.
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اثمناً: التوصيات:
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.”

• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــني، مبــن 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 الســوري والروســي اإليــراين املتورطــني 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 وغــيه مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن احلــوادث الــواردة يف 

ــذت مــن قبــل أطــراف النِّــزاع.  التقريــر، ابعتبارهــا نـُفِّ

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

• إدانة مرتكي اجلرائم واجملازر واملتسببني األساسيني يف تدمي اتفاقيات خفض التَّصعيد.

إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظلِّ انقســام جملس األمن وشــلله الكامل، يتوجب التَّحرك 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 مــن أجــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )ICRtoP(” إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )R2P(، وقــد متَّ اســتنفاذ 
اخلطــوات السياســية عــر اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة الســيد كــويف عنــان ومــا جــاء بعدهــا مــن بيــاانت لوقــف األعمــال العدائيــة 
واتفاقيــات أســتانة، وابلتــايل ال بـُـدَّ بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة، الــذي أقرتــه 

اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، ومــازال جملــس األمــن يعرقــل 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 النظام الروسي:
• فتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف التَّقرير، 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 املدنيَّة واحرتام القانون العريف اإلنساين.
• على النظام الروســي ابعتباره طرف ضامن يف حماداثت أســتانة التَّوقف عن إفشــال اتفاقيات خفض التَّصعيد، والضغط على 

النظام الســوري لوقف اهلجمات العشــوائية كافة، والســماح غي املشــروط بدخول املســاعدات اإلنســانية إىل املناطق احملاصرة. 
• البدء يف حتقيق اخرتاق يف قضية املعتقلني عر الكشف عن مصي 76 ألف خمتٍف لدى النظام السوري.

إىل احللف )قوات التحالف الدويل، وقوات سوراي الدميقراطية(:
• يتوجــب علــى دول التَّحالــف الــدويل أن تعــرتف بشــكل صريــح أبّن بعــض عمليــات القصــف خلَّفــت قتلــى مدنيــني أبــرايء، وأن 
حتاول بدالً عن اإلنكار املســارعة يف فتح حتقيقات جديَّة، واإلســراع يف عمليات تعويض الضحااي واملتضررين، واالعتذار منهم.

• جيــب علــى الــدول الداعمــة لقــوات ســوراي الديقراطيــة الضَّغــط عليهــا لوقــف جتاوزاهتــا كافــة يف مجيــع املناطــق والبلــدات الــي 
ُتســيطر عليهــا
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ــالح وغــيه إىل أن تلتــزم قــوات ســوراي الديقراطيــة ابلطَّلــب الســابق، وهــذه مســؤولية  • يتوجــب إيقــاف كافــة أشــكال الدعــم ابلسِّ
الدول الداعمة بشــكل رئيس، وإنَّ تزويد قوات ســوراي الديقراطية ابلســالح والدَّعم مع العلم إبمكانية اســتخدامها له يف جرائم 

حــرب أو جرائــم ضــدَّ اإلنســانية، يُعتــر مبثابــة مســامهة يف ارتــكاب هــذه اجلرائــم. 

إىل فصائل املعارضة املسلحة:
ضمان محاية املدنيني يف مجيع املناطق وضرورة التمييز بني األهداف العسكرية واملدنية، واالمتناع عن أية هجمات عشوائية.

شكر وتقدير
كل الشُّــكر والتَّقدير ألهايل الضحااي وأقرابئهم وجلميع النشــطاء اإلعالميني من اجملاالت كافة، الذين لوال مســامهاهتم وتعاوهنم 

معنــا ملــا متكنَّــا مــن إجنــاز هــذا التقريــر علــى هــذا املســتوى، وخالــص العــزاء ألســر الضحــااي.
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