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أواًل: خلفيــة موجــزة عــن تــدرج النظــام الســوري واإليرانــي والروســي فــي 
بســط ســيطرتهم علــى جنــوب ســوريا وفشــل كافــة االتفاقــات فــي 

ــن مــن التشــريد القســري: ــة المدنيي حماي

تعــد منطقــة جنــوب ســوريا مــن مناطــق خفــض التصعيــد التــي تــم االتفــاق عليهــا فــي محادثات أســتانا الرابعــة ودخل 
ــار 2017، ومنــذ ذلــك الوقــت وجميــع مناطــق خفــض التصعيــد اســتولى عليهــا النظــام الســوري  نفيــذ فــي أي ــَز التَّ حيِّ
بالكامــل أو خضعــت التفاقيــات أخــرى، ولكــن مــا يميــز منطقــة جنــوب ســوريا عــن بقيــة المناطــق أنهــا تخضــع التفــاق 
آخــر يعتبــر أكثــر أهميــة مــن محادثــات أســتانا وهــو االتفــاق الثنائــي الروســي األمريكــي لوقــف إطــاق النــار، الــذي دخــل 
نفيــذ فــي 9/ تمــوز/ 2017 إذ نــصَّ االتفاقــان علــى وقــف شــامل للعمليــات القتاليــة والقصــف الجــوي، والــذي  ــز التَّ حيِّ
نجــح إلــى حــد مــا فــي وقــف العمليــات العســكرية وتراجعــت حــدة االنتهــاكات التــي ســجلناها فــي محافظــة درعــا 
وبشــكل خــاص عمليــات القصــف الجــوي العشــوائي بالبراميــل المتفجــرة والصواريــخ، واســتمرَّ الحــال علــى هــذا 
النحــو حتــى منتصــف عــام 2018، وتحديــدًا فــي حزيــران/ 2018 حيــث قــاد النظــام الســوري بدعــم مــن القــوات اإليرانيــة، 
والقــوى الجويــة الروســية حملــة عســكرية علــى منطقــة الجنــوب الســوري )أجــزاء مــن محافظــات درعــا والقنيطــرة 
والســويداء( أســفرت عــن إتمــام النظــام الســوري ســيطرته علــى المنطقــة، وأنهــى بالقــوة اتفــاق خفــض التصعيــد، 

وتــم نقــض االتفــاق األمريكــي الروســي.

وكنــا قــد وثقنــا فــي تقريــر أصدرنــاه فــي تمــوز 2018 أن انهيــارًا شــامًا وقــع لمــا ســمي “اتفاقــات خفــض التصعيــد” 
أجبــر اآلالف مــن األهالــي تحــت وطــأة القصــف والتنكيــل علــى القبــول بتســويات أفضــت إلــى تشــريد قســري لمــا 

يقــارب 13 ألــف شــخص، فــي حيــن خضــع مــا يقــارب 200 ألــف لعمليــات تســوية أمنيــة قســرية.

وانتقلــت محافظــة درعــا إلــى اتفاقــات جديــدة بيــن النظــام الســوري مــن جهــة وفصائــل فــي المعارضــة المســلحة 
مــن جهــة، ولكــن برعايــة روســية، وتميــزت هــذه االتفاقــات باختــاف شــروطها بيــن منطقــة وأخــرى، علــى الرغــم 
ســت هــذه االتفاقــات إلــى حــاالت مختلفــة مــن الســيطرة، إذ خضعــت بعــض  مــن وجــود شــروط جامعــة، وقــد أسَّ
المناطــق بالكامــل لســيطرة النظــام الســوري )كمعظــم ريــف درعــا الشــرقي وريــف القنيطــرة الجنوبــي( فــي حيــن 
ال تــزال هنــاك مناطــق خاضعــة فعليــًا لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة ســابقًا )مقاتليــن مــن أبنــاء 
المنطقــة( ويقتصــر وجــود النظــام فيهــا علــى المؤسســات المدنيــة )كمعظــم أحيــاء درعــا البلــد وطريــق الســد 
والمخيمــات فــي مدينــة درعــا ومدينــة طفــس، وقريــة اليــادودة وبلــدة المزيريــب بريــف درعــا الغربــي، إضافــة الــى قــرى 
ريــف القنيطــرة األوســط(، فيمــا بقيــت مناطــق أخــرى تحــت ســيطرة الفيلــق الخامــس الــذي يتكــون فــي معظمــه 

ــل المعارضــة المســلحة مدعومــة بقــوات روســية. مــن عناصــر ســابقين فــي فصائ
 

وقــد بقيــت المنطقــة بشــكل عــام علــى هــذا الحــال مــع تعرضهــا لعمليــات تفريــغ وســيطرة مــن قبــل النظــام 
الســوري تجســدت فــي تعــرض المئــات ممــن بقــوا لاعتقــال التعســفي واالختفــاء القســري والتعذيــب، وكذلــك فــي 
حــوادث االغتيــاالت، وتجنيــد شــبابها ضمــن قــوات النظــام الســوري، والســيطرة علــى األراضــي والممتلــكات، وســوف 

نصــدر تقريــرًا يتحــدث عــن أبــرز مــا تعرضــت لــه المنطقــة مــن أنمــاط انتهــاكات متعــددة منــذ تمــوز/ 2018.

https://sn4hr.org/arabic/?p=10208
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نهايــة أيــار/ 2021 أجــرى النظــام الســوري انتخابــات رئاســية أجمعــت الغالبيــة مــن دول العالــم الديمقراطيــة علــى عــدم 
شــرعيتها، وقــد أصدرنــا تقريــرًا تحــدث عــن عــدم شــرعيتها، وقــد عبــرت محافظــة درعــا بشــكل واضــح عــن رفضهــا 
لمســرحية االنتخابــات عبــر مظاهــرات والفتــات ونقــد الذع، كشــف عــن رفــض شــعبي لمناطــق تعتبــر مناطــق تســوية 
وبعضهــا خاضــع أو شــبه خاضــع لســيطرة النظــام الســوري وحلفائــه، وتناقلــت العشــرات مــن وســائل اإلعــام 
العربيــة والدوليــة ردة فعــل محافظــة درعــا علــى االنتخابــات، ونعتقــد أن هــذا أثــار حفيظــة النظــام الســوري متمثــًا 
ببشــار األســد، الــذي اعتبرهــا بمثابــة إهانــة شــخصية، مــع أنهــا كانــت مظاهــرات ســلمية والفتــات، وكل ذلــك ينــدرج 

ضمــن إطــار حريــة الــرأي والتعبيــر وهــي مــن بديهيــات حقــوق اإلنســان األساســية.

ــران بــدأت منطقــة  ــات الرئاســية وفــي 23/حزي ــم يتأخــر رد النظــام الســوري، فبعــد قرابــة شــهر مــن انتهــاء االنتخاب ل
الجنــوب الســوري تشــهد توتــرًا نتيجــة لقيــام النظــام الســوري بوضــع شــروط إضافيــة علــى االتفاقــات الســابقة، 
اعتبرتهــا لجــان التفــاوض المحليــة أنهــا غيــر مقبولــة؛ ممــا أدى إلــى سلســلة مــن التطــورات الميدانيــة التــي أفضــت 

إلــى تصعيــد عســكري خطيــر مــع نهايــة شــهر تمــوز، ومــا زالــت مســتمرة حتــى اآلن.
وفــي هــذا التقريــر نســتعرض أبــرز االنتهــاكات التــي قــام بهــا النظــام الســوري وحلفــاؤه فــي منطقــة الجنــوب الســوري 
بيــن 23/ حزيــران و 9/ آب/ 2021؛ دون الخــوض فــي تفاصيــل العمليــات التفاوضيــة واالشــتباكات العســكرية وتنــازع 
الســيطرة المعقــدة بيــن إيــران وروســيا، فمــا يقــع ضمــن اختصاصنــا ومــا يهمنــا هــو تجنــب المدنييــن لعمليــات 
االســتهداف، واحتــرام قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني مــن قبــل الطرفيــن فــي أثنــاء االشــتباكات، واحتــرام القانــون 

الدولــي لحقــوق اإلنســان.
 

ــى شــهادات مباشــرة  ــا عل ــا، وقــد حصلن ــون معن ــن يعمل ــن ميدانيي ــى باحثي ــك عل ــق ذل ــا مــن أجــل تحقي وقــد اعتمدن
ــث مباشــر  ــر حدي ــك عب ــن تعرضــوا للتشــريد، وذل مــن أعضــاء فــي لجــان التفــاوض فــي محافظــة درعــا، ومــن مدنيي
مــع الشــهود، وهــي ليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، ويســتعرض التقريــر اثنتــان منهــا، وقــد شــرحنا للشــهود 
مونهــا فــي هــذا التقريــر دوَن  الهــدف مــن المقابــات، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام المعلومــات التــي ُيقدِّ
 بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه فــي اســتخدام 

ٍ
ــة حوافــز، وتــمَّ منــُح ضمــان م أو نعــرض عليهــم أيَّ أن ُنقــدِّ

اســم مســتعار وكل ذلــك وفــق البروتوكــوالت الداخليــة للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان والتــي نعمــل بموجبهــا 
ونســعى إلــى تطويرهــا بشــكل مســتمر.

فــي ظــلِّ الحظــر والماحقــة المفروضيــن علينــا مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وبعــض المجموعــات المســلحة 
بعــة مــن  عــي أننــا ُقمنــا بتوثيــق الحــاالت كافــة. ولمزيــد مــن التَّفاصيــل نرجــو االطــاع علــى المنهجيــة المتَّ األخــرى ال ندَّ

قبــل الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان.
 

ــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال  ــل الحــدَّ األدنــى الــذي تمكنَّ مــا ورَد فــي هــذا التقريــر ُيمثِّ
يشــمل الحديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.

https://sn4hr.org/arabic/?p=13484
https://sn4hr.org/arabic/?p=13484
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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ثانيــًا: حصيلــة أبــرز االنتهــاكات التــي ســجلتها الشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان منــذ 23/ حزيــران حتــى 9/ آب/ 2021:

ألف: القتل خارج نطاق القانون:
ــًا بينهــم 5 طفــًا و1 ســيدة فــي الهجمــات التــي شــنها  ســجلت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل 11 مدني

ــة اليــادودة فــي الريــف الغربــي. النظــام الســوري علــى محافظــة درعــا معظمهــم فــي قري
 

باء: االعتقال التعسفي واالختفاء القسري:
سجلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان اعتقال قوات النظام السوري 104 أشخاص بينهم 2 طفًا و2 سيدة.

تاء: التشريد القسري:
تســببت العمليــات العســكرية التــي شــنتها قــوات النظــام الســوري بدعــم مــن الميليشــيات اإليرانيــة فــي نــزوح مــا 
ال يقــل عــن 35 ألــف شــخص نزحــوا مــن أحيــاء درعــا البلــد وحــي طريــق الســد ومخيــم درعــا إلــى أحيــاء درعــا المحطــة. 

ثاء: استهداف المراكز الحيوية المدنية:
ســجلت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تنفيــذ قــوات النظــام الســوري 2 هجومــًا علــى مراكــز حيويــة مدنيــة، 

اســتهدف الهجومــان مســجدًا فــي مدينــة درعــا. 

 

ثالثــًا: النظــام الســوري ينتقــم بتصعيــد عســكري مــن محافظــة درعــا 
لتعبيرهــا الســلمي الحضــاري عــن عــدم شــرعية انتخاباتــه الرئاســية:

فــي 24/ أيــار/ 2021 أعلنــت لجــان التفــاوض فــي درعــا مقاطعتهــا االنتخابــات الرئاســية فــي ســوريا واعتبــرت اللجــان 
ووجهــاء العشــائر فــي بيــان لهــا أن هــذه االنتخابــات هــي حلقــة فــي سلســلة الهيمنــة اإليرانيــة علــى قــرارات الدولــة 
الســورية والتفــاف علــى قــرارات الشــرعية الدوليــة، ووصفــت المشــاركة فيهــا بـ”الخــزي والعــار” وشــهدت مدينــة 
طفــس غــرب درعــا ومدينــة بصــرى الشــام شــرق درعــا وســاحة المســجد العمــري فــي مدينــة درعــا مظاهــرات رافضة 
لانتخابــات الرئاســية التــي ُيجريهــا النظــام الســوري ورفعــت الفتــات تعبــر فيهــا عــن عــدم شــرعية هــذه االنتخابــات 

التــي تجــري بالقــوة العســكرية وليــس بــاإلرادة الحــرة.

مــن أجــل خلــق الذرائــع والتمهيــد لعمليــة الســيطرة المطبقــة علــى درعــا ونقــض كافــة االتفاقــات الســابقة، طلــب 
النظــام الســوري فــي 23/ حزيــران/ 2021 عبــر الضابــط الروســي المســؤول عــن منطقــة الجنــوب الســوري مــن رؤســاء 
لجــان المفاوضــات فــي درعــا تســليمه 200 كاشــنكوف و20 رشــاش  BKC، وعندمــا رفضــت اللجــان هــذا الطلــب، 
واعتبرتــه مناقضــًا لمــا تــم االتفــاق عليــه ســابقًا، ورغبــة مــن النظــام الســوري باقتحــام درعــا بعــد اســتام األســلحة، 
ــق الســد ومخيمــي الاجئيــن  ــد وحــي طري ــاء درعــا البل ــى أحي ــة إل ردت قــوات النظــام الســوري بإغــاق الطــرق المؤدي
الفلســطينيين والنازحيــن مــن الجــوالن، ولــم يتبــَق ســوى طريــق جســر ســجنة، الــذي يصــل بيــن درعــا المحطــة ودرعــا 

البلــد، والــذي تتمركــز عليــه ثاثــة حواجــز عســكرية تقــوم بعمليــات تفتيــش شــديدة علــى المــاّرة.

https://drive.google.com/file/d/1GU_Y24eO_EkIFfq9jByK-dCdcT3T5p_A/view
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فــي 25/ حزيــران/ 2021 دفعــت قــوات النظــام الســوري بتعزيــزات عســكرية كبيــرة تتضمــن عشــرات الدبابــات واآلليات 
الثقيلــة ومئــات العناصــر مــن قــوات الفرقــة الرابعــة وقوات الفرقة التاســعة وميليشــيات إيرانية إلــى مناطق متعددة 
فــي محافظــة درعــا، وكان القســم األكبــر مــن التعزيــزات قــد تمركــز فــي مدينــة درعــا ومحيطهــا وفــي مناطــق ســكنية 
فــي ضاحيــة درعــا، كمــا اســتولت قــوات مــن الفرقــة الرابعــة المدعومــة إيرانيــًا علــى عــدد مــن المربعــات الســكنية فــي 
ــة تعــود ملكيتهــا للمدنييــن،  ــازل وأبني ــة، وتوّزعــت مجموعــات مــن العناصــر علــى من ــة غــرب المدين منطقــة الضاحي

فيمــا انتشــر جــزء مــن التعزيــزات فــي حيــي المنشــية وســجنة بدرعــا البلــد واســتولت علــى عــدد مــن منــازل المدنييــن.
فــي 28/ حزيــران/ 2021 أبلغــت روســيا عبــر الضابــط المســؤول فــي المنطقــة لجــان التفــاوض بأنــه فــي حــال اســتمرار 
الرفــض بتســليم األســلحة فــإن هنــاك إمكانيــة الســتقدام المزيــد مــن الميليشــيات اإليرانيــة إلــى درعــا، فــي مقابــل 
لــت لجــان التفــاوض فــي بيــان لهــا، روســيا والنظــام الســوري تبعــات زعزعــة االســتقرار فــي محافظــة درعــا  ذلــك حمَّ
وطالبــت بفــكِّ الحصــار المفــروض علــى درعــا البلــد واألحيــاء األخــرى. وأوضحــت أن الضغوطــات التــي تمارســها 

روســيا والنظــام تأتــي ردًا علــى موقــف المحافظــة الرافــض لانتخابــات الرئاســية األخيــرة.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد خالــد 1 وهــو أحــد أعضــاء اللجنــة المركزيــة وأحــد ممثلــي 
عشــائر درعــا: “فــي 23/ حزيــران /2021، بــدأت اجتماعاتنــا مــع الضابــط الروســي، علمنــا الحقــًا أنــه المســؤول 
الجديــد عــن المنطقــة الجنوبيــة، أبلغنــا الضابــط بعــدة مطالــب نقلهــا علــى لســان النظــام، أولهــا تســليم 200 
قطعــة كالشــنكوف و20 رشــاش خفيــف، كمــا طلــب تفتيــش بعــض المنــازل فــي أحيــاء درعــا البلــد وحــي طريــق 
الســد ومخيــم الالجئيــن الفلســطينيين ومخيــم النازحيــن مــن أبنــاء الجــوالن، وطلــب وضــع نقــاط عســكرية 

تتبــع لقــوات النظــام داخــل المنطقــة لبســط األمــن واالســتقرار”.
قــال خالــد إن اللجــان رفضــت الطلــب بعــد أن تــم التشــاور مــع األهالــي والوجهــاء: “ليــس لدينــا فصائــل عســكرية 
جميعهــا تــم حلُّهــا بعــد تســوية آب 2018، وســلمت جميــع األســلحة المتوســطة والثقيلــة للنظــام، وكل 
األســلحة التــي بقيــت هــي أســلحة فرديــة يســتخدمها أهالــي المنطقــة لحمايــة البيــوت ألن الوضــع األمنــي 
غيــر مســتقر، كان رد النظــام علــى رفضنــا بفــرض حصــار علــى منطقــة درعــا البلــد واســتقدام تعزيــزات 
عســكرية وتهديدنــا بعمليــة عســكرية ضخمــة إذا لــم نرضــخ لمطالبــه، وبعــد أيــام ســلمنا النظــام نصــف 
كميــة الســاح المطلوبــة فــي محاولــة منــا لتهدئــة المنطقــة ولكنــه أصــرَّ علــى نشــر مــا ال يقــل عــن 12 نقطــة 
عســكرية داخــل المنطقــة المحاصــرة، وهــذا األمــر بالنســبة لنــا وألهــل المنطقــة مرفــوض ألنــه يقطــع 
أوصــال المنطقــة وال يســتطيع األهالــي التعايــش مــع جيــش النظــام، وبعــد رفضنــا ذلــك، جــاء رد النظــام 
علــى شــكل عمليــات قصــف علــى درعــا البلــد ونتــج عــن القصــف شــهداء وجرحــى مــن المدنييــن، إضافــة 
إلــى تدميــر عشــرات مــن منــازل المدنييــن، وخــال العمليــة العســكرية اســتولت قــوات النظــام الســوري 
والميليشــيات اإليرانيــة علــى نحــو 80 منــزل، فــي منطقــة غــرز شــرق درعــا، المنــازل تقطنهــا عشــرات 
العائــات وقامــت الفرقــة الرابعــة باحتجــاز المدنييــن واســتخدامهم كــدروع بشــرية وال يــزال العشــرات 

منهــم محتجــزون حتــى اآلن”. 

1  تم التواصل معه عبر تطبيق واتساب في 1/ آب/ 2021 

https://drive.google.com/file/d/1EwZznRfW-Msm6xWamc9D0nQM6HWvImnN/view
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فــي 4/ تمــوز/ 2021 أغلــق النظــام الســوري طريــق ســجنة وهــو الطريــق األخيــر الــذي كان يصــل إلــى منطقــة درعــا 
البلــد وأحيــاء طريــق الســد والمخيمــات، وهــذا يعنــي محاصــرة هــذه المناطــق بشــكل كامــل، التــي يقــدر عــدد ســكانها 
بقرابــة 45 ألــف نســمة )مــن الصعوبــة أن نحصــل علــى تقديــر دقيــق لعــدد األشــخاص المحاصريــن، وتــم تقديــر ذلــك 
ــع النظــام الســوري إدخــال المــواد  ــن(، ومن ــة وبالتعــاون مــن النشــطاء المحليي ــل المتبقي ــى عــدد العوائ اســتنادًا إل
الغذائيــة والطبيــة والمحروقــات، واســتمرَّ الحصــار مــا يقــارب 20 يــوم وفــي غضــون تلــك المــدة نفــدت البضائــع مــن 
المحــال التجاريــة، كمــا شــهدت األحيــاء نقصــًا حــادًا فــي حليــب األطفــال وبعــض األدويــة الخاصــة باألمــراض المزمنــة 

وارتفعــت أســعار المــواد الغذائيــة إلــى الضعــف. 

خريطة تظهر األحياء التي حاصرها النظام السوري في مدينة درعا منذ 24/ حزيران/ 2021:

فــي 24/ تمــوز/ 2021 جــرى التوصــل التفــاق بيــن اللجنــة األمنيــة التابعــة للنظــام ولجنــة التفــاوض فــي مدينــة درعــا، 
ونــصَّ االتفــاق علــى رفــع الحصــار المفــروض علــى المنطقــة، ُمقابــل تســليم األهالــي بعــض األســلحة الفرديــة 
للنظــام الســوري، وإجــراء “تســوية أمنيــة” لقرابــة 200 شــخص، وتثبيــت ثــاث نقــاط عســكرية فــي مبنــى البريــد بدرعــا 
البلــد ودوار حــي الكــرك بدرعــا البلــد ومبنــى شــركة الكهربــاء فــي حــي طريــق الســد، وفــي 26/ تمــوز، بــدأ تطبيــق أولــى 
بنــود االتفــاق مــن تســليم الســاح وإجــراء تســوية مقابــل فــك الحصــار عــن المنطقــة، وفــي 27/ تمــوز دخلــت قــوات 
النظــام إلــى مبنــى شــركة الكهربــاء فــي حــي طريــق الســد ودوار حــي الكــرك بدرعــا البلــد إلنشــاء النقــاط العســكرية 

https://sn4hr.org/arabic/?p=13851
https://drive.google.com/file/d/1SAwUI687rsZiXlYFARo1vKJxMhP53nbp/view
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التــي تــم االتفــاق عليهــا، ولكــن خرقــًا واضحــًا لاتفــاق نفذتــه مجموعــات عســكرية مــن الفرقتــان الرابعــة والتاســعة 
التابعتــان لقــوات النظــام الســوري والمدعومتــان مــن قبــل الميليشــيات اإليرانيــة، حيــث اقتحمتــا منطقــة الشــياح 
فــي الســهول الجنوبيــة لمنطقــة درعــا البلــد فــي مدينــة درعــا، ومنطقــة غــرز فــي القســم الشــرقي مــن المدينــة؛ ونتيجة 
لذلــك حصلــت اشــتباكات بيــن قــوات النظــام الســوري ومقاتليــن متبقيــن مــن فصائــل المعارضــة المســلحة مــن 
أبنــاء المنطقــة، اســتخدمت قــوات النظــام قذائــف الهــاون وقذائــف الدبابــات والرشاشــات الثقيلــة فــي قصفهــا 
لمنطقــة درعــا البلــد وأحيــاء طريــق الســد والمخيمــات؛ وتميــز القصــف بعشــوائيته وعــدم تمييــزه بيــن مناطــق 
المدنييــن والعســكريين، ممــا تســبَّب فــي مقتــل أحــد المدنييــن وإصابــة طفَليــن اثنيــن، وقــد تشــرد مئــات العائــات 

خوفــًا مــن القصــف العشــوائي إلــى أحيــاء درعــا المحطــة. 

فــي 29/ تمــوز شــنَّت قــوات النظــام الســوري )الفرقــة الرابعــة والفرقــة التاســعة والفرقــة الخامســة( مدعومــة 
ــدًا واقتحمــت أحيــاء درعــا البلــد وحــي طريــق  بالميليشــيات اإليرانيــة أهمهــا )الحــرس القومــي العربــي(، هجومــًا جدي
الســد ومخيــم الاجئيــن الفلســطينيين، مــن محــاور شــرق مدينــة درعــا وســط قصــف مدفعــي وصاروخــي عنيــف 
اســتهدف األحيــاء الســكنية، وقــد ســجلنا عــددًا مــن االنتهــاكات قامــت بهــا تلــك القــوات مــن أبرزهــا االســتياء علــى 

ــن تشــردوا، واعتقــال أربعــة مدنييــن. ــي الذي ــازل عشــرات األهال من

إثــر ذلــك توســعت االشــتباكات، وقامــت عناصــر مــن فصائــل المعارضــة المســلحة بتنفيــذ هجمــات علــى حواجــز 
النظــام العســكرية وثكناتــه فــي مــدن جاســم وطفــس وقريــة اليــادودة وبلــدات أم الميــاذن والنعيمــة ونصيــب 
ت قــوات النظــام الســوري بعمليــات قصــف عشــوائي، رصدنــا أنها اســتهدفت  وتســيل بريــف محافظــة درعــا، فيمــا ردَّ
فــي العديــد منهــا وبشــكل يبــدو أنــه مقصــود مناطــق مدنيــة، وقــد ســجلنا اســتخدام صواريــخ مــن نــوع جــوالن ذات 

قــدرة تدميريــة عاليــة؛ وفيمــا يلــي اســتعراض ألبــرز الحــوادث التــي ســجلنا فيهــا مقتــل ضحايــا مدنييــن:
 

فــي 29/ تمــوز قصفــت راجمــة صواريــخ تابعــة لقــوات النظــام الســوري تتمركــز فــي منطقــة المفطــرة صــاروخ مــن 
نــوع جــوالن، ســقط وســط قريــة اليــادودة؛ مــا أدى إلــى مقتــل ثالثــة أطفــال مــن عائلــة واحــدة، وفــي هجــوم مماثــل 
علــى قريــة اليــادودة بريــف درعــا الغربــي تســبب قصــف صاروخــي شــنته قــوات النظــام الســوري فــي مقتــل ســيدة 

وطفلهــا؛ بعــد أن اســتهدف الصــاروخ منزلهــم الواقــع وســط القريــة.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد “معــاذ الحورانــي”2 أحــد الناشــطين اإلعامييــن فــي قريــة 
اليــادودة بريــف درعــا الغربــي، شــارك معــاذ فــي إســعاف الضحايــا الــذي ســقطوا فــي قريــة اليــادودة:

“ســمعت صــوت انفجــار صاروخــي فيــل ســقطا فــي وســط البلــدة، كنــت فــي منطقــة تبعــد خمــس دقائــق عــن 
مــكان القصــف، توجهــت فــورًا إلــى المــكان بدراجتــي الناريــة، وحيــن وصلــت شــاهدت أناســًا يســعفون إمــرأة 
وطفليــن، كان المشــهد مرعبــًا، ثالثــة أطفــال تحــت ســقف المنــزل المؤلــف مــن طابقيــن، حاولنــا رفــع الســقف 
بطــرق بدائيــة وأمضينــا أكثــر مــن ســاعتين ونصــف ونحــن نحــاول حتــى اســتطعنا رفــع ســقف المنــزل وقمنــا 
بســحب جثــث األطفــال الثالثــة، حملتهــم بيــدي، كانــت جثــث األطفــال مهشــمة وعظــام أجســادهم مطحونــة، 
وبعــد 15 دقيقــة مــن محاولتنــا انتشــال الجثــث ســقط صاروخيــن فــي منطقــة مجــاورة ومــن ثــم أصبحــت وتيــرة 

القصــف متســارعة.

2  تم التواصل معه عبر تطبيق واتساب في 3/ آب/ 2021  

https://sn4hr.org/arabic/?p=13943
https://drive.google.com/file/d/1o4ssXU-P6k8ZmwbOKnRTFP-H7_tJ8cyd/view
https://drive.google.com/file/d/1lntdsQWunbmhvByoqACoVLeuLY_x_S-R/view
https://drive.google.com/file/d/1TZM94fNL4udRBBMYVnyFFHpKKACw03YT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t_Ktcm4AgCpJgQauL_sDGtembIlgfagY/view
https://drive.google.com/file/d/1GMytv05KjNstK2cISCKpVAWS3VJx7I7M/view
https://drive.google.com/file/d/1QbHvJXbT9_qU1MltLtPI1o63--LirCtq/view
https://drive.google.com/file/d/18IenSw9vxx-3NDzzyJssV43TuGOcSkO1/view
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أحصيــت يومهــا ســقوط مــا ال يقــل عــن 20 صــاروخ فيــل علــى البلــدة جميعهــا ســقطت علــى مناطــق مدنيــة 
وعلــى منــازل يقطنهــا نســاء وأطفــال، صــوت القصــف بصواريــخ الفيــل مفــزع وشــدة االنفجــارات كبيــرة 
والدمــار الناتــج عنهــا واســع، معظمهــا ســقط فــي المناطــق المكتظــة بالســكان، وكل صــاروخ ســقط علــى 

ــزل دمــره بالكامــل”. من

خريطة تظهر مواقع هجمات شنَّها النظام السوري على قرية اليادودة بريف درعا الغربي في 29/ تموز/ 2021:

 

فــي اليــوم الــذي وقعــت فيــه الهجمــات نشــرت حســابات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي مواليــة للنظــام الســوري 
مقطعــًا مصــورًا ظهــرت فيــه عربــات نصبــت عليهــا راجمــات تطلــق صواريــخ، قمنــا بتحليــل المقطــع المصــور 
ــة التقطتهــا عدســة الصحفــي باســل الغــزاوي لمنطقــة المفطــرة  ومقارنــة المعالــم الظاهــرة فيــه مــع صــور جوي
التــي انطلقــت منهــا القذائــف التــي ســقطت علــى قريــة اليــادودة بريــف درعــا الغربــي، تبيــن لنــا أن المقطــع المصــور 

قــد التقــط فــي منطقــة المفطــرة الواقعــة تحــت ســيطرة قــوات النظــام الســوري.

https://www.youtube.com/watch?v=W2nf8ckHefg&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1EFp_xyCUTeDT5FF4SOcT-qRHzkbNm_wX/view


النظام السوري ينتقم من محافظة درعا لرفضها 9
السلمي الحضاري النتخاباته الرئاسية

ــذ منهــا النظــام الســوري عمليــات قصــف علــى قريــة اليــادودة بريــف  تحليــل بصــري يظهــر أحــد المواقــع التــي نفَّ
درعــا الغربــي فــي 29/ تمــوز/ 2021:

فــي 29/ تمــوز نفــذت قــوات النظــام الســوري عمليــات قصــف عشــوائي اســتهدفت أحيــاء ســكنية فــي مدينــة جاســم 
بريــف درعــا الشــمالي الغربــي؛ مــا أدى إلــى مقتــل مدنييــن اثنيــن.

فــي 29/ تمــوز أطلقــت قــوات النظــام الســوري المتمركــزة فــي منطقــة الســوق بدرعــا النــار علــى ســاحة بصــرى فــي 
درعــا المحطــة؛ مــا أدى إلــى مقتــل الطفــل عبــد الرحمــن محمــد المســالمة وهــو نــازح مــن أحيــاء درعــا البلــد.

 
فــي 29/ تمــوز قتلــت عناصــر مــن قــوات النظــام الســوري المدنــي مأمــون المصــري رميــًا بالرصــاص فــي منزلــه فــي 

منطقــة غــرز شــرق حــي طريــق الســد بمدينــة درعــا، وذلــك فــي أثنــاء تقــدم قــوات الفرقــة الرابعــة فــي المنطقــة.

وفيمــا يلــي نســتعرض أبــرز حــوادث االعتقــال التــي اســتطعنا توثيقهــا فــي محافظــة درعــا فــي المــدة التــي 
ُيغطيهــا التقريــر:

 
 اإلثنيــن 5/ تمــوز/ 2021 قــام عناصــر مــن قــوى األمــن الجــوي التابعــة لقــوات النظــام الســوري بحملــة دهــم واعتقــال 
فــي مدينــة الشــيخ مســكين بريــف محافظــة درعــا الشــمالي، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال 8 

مدنيــًا بينهــم كهــان، واقتيادهــم إلــى جهــة مجهولــة.

https://drive.google.com/file/d/15aamjVfHBOSTkIJ7k1rDpzorGyoVyo-1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jP0IZ419capVN3GoLCPwiFS2KynQEDtU/view
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التابــع لقــوات  اللــواء الثامــن  2021 قــام عناصــر مــن  7/ تمــوز/  األربعــاء 
النظــام الســوري بحملــة دهــم واعتقــال في بلــدة المتاعية بريــف محافظة 
وإصابــة  الثامــن،  اللــواء  مــن  وعنصــر  قيــادي  مقتــل  خلفيــة  علــى  درعــا، 
ــن، نتيجــة اشــتباكات مســّلحة مــع عناصــر ســابقين  ــادي وعنصــر آخري قي
فــي فصائــل المعارضــة المســلحة مــن أبنــاء بلــدة المتاعيــة، بعــد محاولــة 
عناصــر اللــواء الثامــن اعتقــال أحــد المطلوبيــن، وثقــت الشــبكة الســورية 
لحقــوق اإلنســان اعتقــال 47 مدنيــًا، وكانــوا مّمــن أجــَروا تســويًة لوضعهــم 
 ســابق. واقتيادهــم إلــى ســجن قلعــة بصــرى فــي مدينــة 

ٍ
األمنــي فــي وقــت

بصــرى الشــام بريــف محافظــة درعــا. ثــم ســجلنا اإلفــراج عــن 7 مدنيــًا 
منهــم فــي 10/ تمــوز مــن ســجن قلعــة بصــرى، ومــن بينهــم المدنــي

 جعفــر ســليمان الكفــري الــذي كان يعانــي مــن تدهــور فــي حالتــه الصحيــة، وفــي 11/ تمــوز، توفــي جعفــر بســبب 
التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة خــال مــدة اعتقالــه فــي ســجن قلعــة بصــرى، وذلــك بعــد نقلــه إلــى أحــد المشــافي 

فــي مدينــة دمشــق. وســجلنا عمليــات إفــراج لبقيــة المعتقليــن بيــن الـــ 13 والـــ 21 مــن تمــوز.

اإلثنيــن 26/ تمــوز/ 2021 قامــت عناصــر تابعــة لقــوات النظــام الســوري بحملــة اعتقــال علــى إحــدى نقــاط التفتيــش 
التابعــة لهــا فــي منطقــة درعــا المحطــة بمدينــة درعــا، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال 7 مدنيــًا مــن 

أبنــاء مدينــة طفــس غــرب محافظــة درعــا، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنهــم بعــد عــدة ســاعات.

الخميــس 29/ تمــوز/ 2021 قامــت عناصــر الفرقــة الرابعــة التابعــة لقــوات النظــام الســوري بحملــة دهــم واعتقــال فــي 
منطقــة غــرز شــرق مدينــة درعــا، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال 4 مدنيــًا، واقتيادهــم إلــى جهــة 

مجهولــة، وقــد رافــق عمليــة المداهمــة ســرقة محتويــات منــازل تعــود ملكيتهــا ألبنــاء المنطقــة.

الســبت 31/ تمــوز/ 2021 اعتقلــت عناصــر تابعــة لقــوات النظــام الســوري ســيدة وابنتهــا البالغــة مــن العمــر 19 عامــًا، 
مــن أبنــاء مدينــة درعــا، إثــر مداهمــة منزلهمــا فــي حــي القصــور بمدينــة درعــا، ثــم تــم اإلفــراج عنهمــا بعــد عــدة ســاعات.

فــي 3/ آب ســجلنا قيــام قــوات النظــام الســوري )الفرقــة الرابعــة والفرقــة التاســعة( بفــرض مبالــغ ماليــة علــى 
األهالــي الراغبيــن بالخــروج مــن منطقــة غــرز المحاصــرة شــرق درعــا )200 ألــف ليــرة ســورية(، أي مــا يعــادل 60 دوالر 
علــى الفــرد الواحــد، وذلــك بعــد أن ســيطرت عليهــا قــوات النظــام فــي 27/ تمــوز المنصــرم 2021، حيــث تمنــع قــوات 
النظــام المتمركــزة فــي المنطقــة، عشــرات العائــات مــن مغــادرة منازلهــا، وأبلغنــا العديــد مــن العوائــل هنــاك أنهــم 
محتجــزون ضمــن منازلهــم، وعــن رغبتهــم فــي الخــروج مــن المنطقــة ألنهــا تشــهد اشــتباكات وهنــاك احتماليــة عاليــة 

إلصابتهــم داخــل منازلهــم.

 جعفر سليمان الكفري

صورة تظهر أثار التعذيب على جسد أحد المدنيين المفرج عنهم
صورة تظهر آثار التعذيب على جسد أحد المدنيين 

المفرج عنهم

https://drive.google.com/file/d/1yDvWX_hPY3W1sIlKaTQVFTl1Hjd-hZMI/view
https://drive.google.com/file/d/1_YlL86Pk4LhFUN2rnnyZ245b8HJIcH2j/view
https://drive.google.com/file/d/1rbczc8RPXACk_lB8aJKRyVQXQ-Ts808H/view
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وبشــكل مماثــل ســجلنا فــرَض عناصــر مــن قــوات النظــام الســوري الموجوديــن علــى حاجــز الســرايا الواقــع بيــن 
المنطقــة المحاصــرة وأحيــاء درعــا المحطــة، مبالــغ ماليــة عاليــة علــى المدنييــن النازحيــن مــن المنطقــة المحاصــرة 
مقابــل إخــراج أثاثهــم وســياراتهم، وتتــراوح المبالــغ مــن )مليــون إلــى 2 مليــون ليــرة ســورية( لمــن يريــد إخــراج ســيارته، 

و)50 إلــى 100 ألــف ليــرة ســورية( عــن كل قطعــة أثــاث.

رابعًا: االستنتاجات والتوصيات:

االستنتاجات:
نفــذ النظــام الســوري عمليــات قصــف عشــوائية لــم تميــز بيــن مدنييــن ومقاتليــن؛ تســببت فــي مقتــل عــدد مــن 	 

المواطنيــن الســوريين.
شــنَّ العشــرات مــن عمليــات االعتقــال التعســفي علــى خلفيــة التعبيــر عــن عــدم شــرعية االنتخابــات الرئاســية 	 

التــي قــام بهــا.
حاصــر عشــرات آالف المدنييــن، ومنــع إدخــال الطعــام والــدواء وحركــة المواطنيــن وكل ذلــك يأتــي كنــوع مــن 	 

عقــاب جماعــي بســبب تعبيرهــم الســلمي عــن رأيهــم بعــدم شــرعية االنتخابــات الرئاســية.

التوصيات:
إلى مجلس األمن الدولي واألمم المتحدة:

لــن تفضــي “اتفاقيــات” التســوية اإلجباريــة أو “المصالحــات األمنيــة” إلــى أي شــكل مــن أشــكال االســتقرار واحترام 	 
حقــوق اإلنســان وال بــدَّ مــن التســريع فــي عمليــة االنتقــال السياســي الشــاملة التــي تكفــل البــدء فــي مســار 
عدالــة انتقاليــة ومصالحــة وطنيــة حقيقيــة علــى أســاس محاســبة مرتكبــي االنتهــاكات واحتــرام حقــوق اإلنســان 

األساســية واالنتقــال نحــو الديمقراطيــة.
ــم ضــد 	  ــة ومحاســبة جميــع المتورطيــن، فــي الجرائ ــة الدولي ــى المحكمــة الجنائي ــة الملــف الســوري إل يجــب إحال

ــم الحــرب. اإلنســانية وجرائ
مراقبة مزاعم استمرار توريد النظام اإليراني األسلحة والعتاد والميليشيات للنظام السوري.	 
تأميــن إدخــال عاجــل للــدواء والغــذاء للعوائــل المحاصــرة والضغــط علــى النظــام الســوري للســماح بحريــة 	 

الدخــول والخــروج. 

إلى المجتمع الدولي:
دعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــرارًا وتكــرارًا فــي عشــرات الدراســات والتقاريــر وباعتبارهــا عضــو فــي 	 

“التحالــف الدولــي مــن أجــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة )ICRtoP(” إلــى تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة 
)R2P(، وقــد تــمَّ اســتنفاذ الخطــوات السياســية عبــر اتفاقيــة الجامعــة العربيــة ثــم خطــة الســيد كوفــي عنــان ومــا 
جــاء بعدهــا مــن بيانــات لوقــف األعمــال العدائيــة، واتفاقــات أســتانا، وبالتالــي ال ُبــدَّ بعــد تلــك المــدة مــن اللجــوء 
إلــى الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة، الــذي أقرتــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، وال يــزال 

مجلــس األمــن ُيعرقــل حمايــة المدنييــن فــي ســوريا.
إحالــة الوضــع فــي ســوريا إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أو إنشــاء محكمــة مخصصــة لمحاكمــة الجرائــم ضــد 	 

ــى مــدى  ــد عل ــذي امت ــى وجــه الســرعة إليقــاف مسلســل اإلفــات مــن العقــاب ال ــم الحــرب عل اإلنســانية وجرائ
قرابــة عقــد مــن الزمــن فــي ســوريا.
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تشــكيل ضغــط حقيقــي علــى روســيا وإيــران واعتبارهمــا شــريَكين رئيَســين فــي االنتهــاكات التــي ترتكــب فــي 	 
ســوريا؛ نظــرًا الســتمرارهما فــي تزويــد النِّظــام الســوري بالســاح، والشــتراكهما المباشــر فــي آالف االنتهــاكات 

بحــق المواطــن الســوري.
تأميــن حمايــة ومســاعدة النســاء واألطفــال المشــردون قســريًا مــن نازحيــن والجئيــن، ومراعــاة احتياجاتهــن 	 

ــدًا. ــة تحدي الخاصــة فــي مجــال الحماي

إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
إدانة حصار المدنيين وقمع حرية الرأي والتعبير التي يمارسها النظام السوري.	 

:COI إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة
فتــح تحقيقــات فــي الحــاالت الــواردة فــي هــذا التَّقريــر، والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى اســتعداد 	 

للتَّعــاون والتزويــد بمزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل.

شكر وعزاء

ــكر والتَّقديــر ألهالــي الضحايــا وأقربائهــم ولجميــع النشــطاء المحلييــن مــن المجــاالت كافــة، الذيــن لــوال  كل الشُّ
ــا مــن إنجــاز هــذا التقريــر علــى هــذا المســتوى، وخالــص العــزاء ألســر الضحايا. مســاهماتهم وتعاونهــم معنــا لمــا تمكنَّ
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