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اإلثنني 15 متوز 2019

قوات احللف السوري الروسي تستهدف
31 مركزا حيواي اتبعا ملنظمة الدفاع املدين 
يف منطقة خفض التصعيد الرابعة يف غضون 

11 أسبوعا

توثيق مقتل 229 عنصرا من الدفاع املدين 
السوري منذ أتسيسه يف آذار 2013 حىت اآلن
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احملتوى:
أواًل: املقدمة

اثنياً: خلفية عن منظمة الدفاع املدين السوري وأبرز التَّحدايت اليت تواجهها
اثلثاً: املنهجية

رابعاً: مسؤولية محاية املدنيني يف سوراي
خامساً: تصاعد التَّحدايت اليت تواجه منظمة الدفاع املدين يف منطقة إدلب

سادساً: أبرز االنتهاكات حبق منظمة الدفاع املدين السوري حبسب قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان
سابعاً: أبرز هجمات قوات احللف السوري الروسي على املراكز احليوية التابعة للدفاع املدين السوري يف منطقة خفض 

التصعيد الرابعة يف ظلِّ محلتها العسكرية األخرية على املنطقة
اثمناً: االستنتاجات والتوصيات

أواًل: املقدمة:
عــر مثــاين ســنوات مــن عملنــا يف توثيــق االنتهــاكات يف ســوراي الحظنــا طــوال تلــك املــدة أن اســتهداف األعمــال اإلغاثيــة مــع 
مرتكزاهتــا ُيشــكل منطــاً متكــرراً مــن قبــل النظــام الســوري وحلفائــه؛ ذلــك لتحقيــق أقســى قــدر ممكــن مــن معــاانة املدنيــني ودفعهــم 

للتســليم واالستســام عــر اســتهداف مــن يقــدِّم هلــم خدمــات اإلغاثــة أو اإلســعاف أو العــاج.
وملــا كان التمييــز بــني املدنيــني واملقاتلــني ومحايــة كل مــن ال يشــارك يف األعمــال العدائيــة هــو مــا ُيشــكِّل جوهــر القانــون الــدويل 
اإلنســاين الــذي ينطبــق يف حــال النزاعــات املســلحة، والــذي دعــا يف كثــري مــن مــواده إىل محايــة أفــراد اخلدمــات الطبيــة الذيــن 
يســاعدون املدنيــني واجلرحــى إثــَر اهلجمــات واحرتامهــم بصفتهــم أفــراد حمايــدون ميــدون يــد العــون إىل املرضــى واجلرحــى دون متييــز 
جــاءت اتفاقيــة جنيــف األوىل، الــيت جــاء يف املــادة 24 منهــا: “جيــب يف مجيــع األحــوال احــرتام ومحايــة أفــراد اخلدمــات الطبيــة 
املشــتغلني بصفة كلية يف البحث عن اجلرحى واملرضى أو مجعهم أو نقلهم أو معاجلتهم، أو يف الوقاية من األمراض، واملوظفني 
املشــتغلني بصفــة كليــة يف إدارة الوحــدات واملنشــآت الطبيــة”. كذلــك عــرف الروتوكــول اإلضــايف األول يف الفصــل الســادس 

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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منــه معــى الدفــاع املــدين وأقــرَّ يف املــادة 62 محايــة أفــراد الدفــاع املــدين. كمــا حــدَّد هــذا الرتوكــول مخســة عشــر نشــاطاً ينــدرج 
يف إطــار مهــام الدفــاع املــدين، ومجيــع هــذه األنشــطة خمصصــة حلمايــة الســكان املدنيــني وأتمــني الظــروف الازمــة لبقائهــم علــى 
قيــد احليــاة، أي محايتهــم مــن أخطــار األعمــال العدائيــة والكــوارث ومســاعدهتم علــى النهــوض مــن آاثرهــا الفوريــة، كمــا نصَّــت 
القاعــدة 109 مــن القانــون اإلنســاين العــريف أنــه علــى أطــراف النــزاع البحــث عــن اجلرحــى واملرضــى والغرقــى وإجائهــم ويشــمل 

ذلــك الســماح للمنظمــات اإلنســانية ابملســاعدة يف عمليــات البحــث.
 

الحظنــا منــذ بدايــة التَّصعيــد العســكري يف منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة يف 26/ نيســان/ 2019، الــذي اســتعرضنا أبــرز 
االنتهــاكات النامجــة عنــه يف تقريــر أصدرتــه الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مؤخــراً، الحظنــا اســتهداف القــوات الروســية وقــوات 
ــد والكثيــف للمراكــز احليويــة وبشــكل خــاص املراكــز الطبيــة ومراكــز الدفــاع املــدين واملــدارس، وقــد أعــددان  النظــام الســوري املتعمَّ
تقريــراً تفصيليــاً عــن اســتهداف النظــام الســوري وحلفائــه للمراكــز الطبيــة، ويف هــذا التقريــر نتحــدَّث عــن اســتهداف مقــرات وفــرق 
الدفــاع املــدين الســوري منــذ 26 نيســان حــىت 12/ متــوز/ 2019، وكنــا قــد أصــدران يف أاير 2016 تقريــراً موســعاً عــن أبــرز 
االنتهــاكات الــيت تعــرَّض هلــا الدفــاع املــدين مــن قبــل أطــراف النــزاع كافــة يف ســوراي، كمــا نرصــد بشــكل شــهري أبــرز االنتهــاكات 

حبــق كــوادر الدفــاع املــدين واملراكــز احليويــة التابعــة هلــا. 

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“إنَّ املهــام الــيت تقــوم هبــا فــرق الدفــاع املــدين الســوري )اخلــوذ البيضــاء( تُعــاِرض بشــكل جــذري اســرتاتيجية النظــام 
الســوري وروســيا يف إيقــاع أكــر قــدر ممكــن مــن األمل واخلــوف يف أوســاط اجملتمــع، وهلــذا الســبب بشــكل أساســي 
اهتــا ومقراهتــا وأفرادهــا عرضــة للقصــف املتعمــد، كمــا تعرَّضــت مسعتهــا للتَّشــويه عــر حماولــة ربطهــا  فقــد كانــت معدَّ

ابلتَّنظيمــات املتطرفــة. جيــب إدانــة وفضــح كل مــن يقــوم بقتــل واســتهداف مــن يقــوم مبســاعدة وإغاثــة املدنيــني.”
  

اثنيًا: خلفية عن منظمة الدفاع املدين السوري وأبرز التَّحدايت اليت تواجهها:
انطاقــاً مــن عمليــات القصــف اجلــوي ابلصواريــخ والراميــل املتفجــرة علــى أحيــاء مأهولــة ابلســكان ومــا ُيلفــه ذلــك مــن انجــني 
أو جثــث حتــت األنقــاض، وحالــة النقــص الشــديد يف تنظيــم االســتجابة األوليــة املباشــرة بعــد عمليــات القصــف، وغــري ذلــك مــن 
املهــام أتسَّســت منظمــة الدفــاع املــدين الســوري يف حمافظــة حلــب يف آذار/ 2013 أي بعــد عامــني مــن انطــاق احلــراك الشــعيب 
حنــو الدميقراطيــة يف آذار/ 2011 وبعــد الفشــل الكبــري يف محايــة املدنيــني مــن قصــف طائــرات النظــام الســوري، وكذلــك الفشــل 
يف إنقاذهــم مــن حتــت األنقــاض بعــد قصــف الطائــرات مــن قبــل أيــة منظمــات دوليــة، ومــع مــرور الوقــت اتَّســعت الرقعــة اجلغرافيــة 

http://sn4hr.org/arabic/2019/07/12/11342/
http://sn4hr.org/arabic/2019/05/29/11189/
http://sn4hr.org/arabic/2016/05/22/6346/
http://sn4hr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a/
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ــدت حتــت إدارة مركزيــة إثــَر مؤمتــر عقــد يف تركيــا هلــذه الغايــة يف 25/ تشــرين األول/ 2014.  الــيت تُغطيهــا هــذه املنظمــة وتوحَّ
وحبســب تصرحيــات إدارة الدفــاع املــدين يبلــغ عــدد متطوعــي الدفــاع املــدين قرابــة 2393 متطوعــاً، مــن بينهــم 201 متطوعــة، 
يعملــون ضمــن 129 منشــأة تنقســم بــني مراكــز رئيســة، وفرعيــة، ومراكــز نســاء، ومراكــز إزالــة الذخائــر غــري املنفجــرة، ومراكــز 

تعامــل مــع املــواد اخلطــرة، إضافــة إىل مراكــز تدريــب.
 

مل تقتصر مهام الدفاع املدين الســوري على عمليات اإلســعاف واإلنقاذ وانتشــال الضحااي من حتت األنقاض وإجاء اجلرحى، 
بــل تعــدى ذلــك إىل املســامهة يف عمليــات إخــاء املدنيــني مــن مناطــق القصــف وأتمــني مســاكن وماجــئ هلــم، واالســتجابة 
ملتطلبــات املخيمــات، كمــا ُتســاهم فــرق الدفــاع املــدين بشــكل فعــال يف أعمــال إزالــة األنقــاض والــركام، وإمخــاد احلرائــق وحتديــد 
ووســم املناطــق اخلطــرة، وإزالــة الذخائــر غــري املنفجــرة، وتوصيــل امليــاه وإصــاح شــبكات الكهــرابء املتضــررة نتيجــة القصــف، 
إضافــة إىل ذلــك يقــوم عناصــر الدفــاع املــدين وبشــكل خــاص النســاء منهــن مبتابعــة أوضــاع اجلرحــى واإلســعافات األوليــة، والعنايــة 
ابألطفــال والســيدات احلوامــل، والتوعيــة، إضافــة إىل القيــام بتصويــر عمليــات اإلنقــاذ وخملفــات األســلحة الــيت اســتخدمت، وروايــة 

أحــداث القصــف، كل هــذا ُيســهم يف مســاعدتنا بشــكل فعــال يف عمليــة توثيــق االنتهــاكات.
بنــاء علــى كل ذلــك مــن املمكــن اعتبــار االعتــداء علــى فــرق الدفــاع املــدين ُيشــكل خرقــاً لــكل مــن )اتفاقيّــة جنيــف 4، املــواد 17، 
23، و59؛ الروتوكــول1، املــادة 70؛ الروتوكــول 2، املــادة 2-18(، والقاعــدة 55 مــن القانــون اإلنســاين العــريف الــيت نصَّــت 
علــى أنــه: “جيــب علــى أطــراف النــزاع الســماح وتيســري املــرور الســريع ودون عائــق لإلغاثــة اإلنســانية للمدنيــني املعوزيــن، الــيت تعتــر 
ــن أطــراف النــزاع  غــري متحيــزة يف طابعهــا وتتــم دون أي متييــز ضــار، مــع مراعــاة حــق األطــراف يف الرقابــة” والقاعــدة 56: “يؤمِّ
لألفراد املخولني العمل يف اإلغاثة اإلنسانية حرية احلركة الازمة للقيام بوظائفهم. وميكن تقييد حركتهم مؤقتاً يف حاالت الضرورة 

العســكرية القهريــة فحســب.”
 

حتدايت استثنائية تواجه فرق الدفاع املدين يف سوراي:
حيتــوي عمــل فــرق الدفــاع املــدين يف خمتلــف دول العــامل علــى كــمٍّ مــن املخاطــر؛ نظــراً لطبيعــة وصعوبــة املهــام الــيت يشــملها، لكــن 

يف ســوراي هنــاك حتــدايت اســتثنائية يصعــب علــى فــرق الدفــاع املــدين حــول العــامل جمــرد ختيُّلهــا:

ألــف: إضافــة إىل عمليــات القصــف املتعمَّــد وحماولــة االســتخبارات الروســية والســورية حتديــد مواقــع مقــرات الدفــاع املــدين هبــدف 
قصفهــا هنــاك تكتيــك وحشــي جديــد ابتكــره العقــل الروســي يف ســوراي، وهــو سياســة الضربــة املزدوجــة الــيت تقــوم علــى قصــف 
املواقــع الــيت متَّ قصفهــا ســابقاً بعــد أن جتتمــع فــرق اإلســعاف والدفــاع املــدين هبــدف إيقــاع أكــر قــدر ممكــن مــن اخلســائر يف أرواح 

املدنيــني ويف أرواح تلــك الفــرق ومعداهتــا.
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ابء: وثَّــق فريقنــا قصــف قــوات احللــف الســوري الروســي طرقــات سيســلكها املســعفون وفــرق الدفــاع املــدين إثــَر حادثــة القصــف؛ 
هبــدف عرقلــة عملهــم يف إنقــاذ الناجــني مــن القصــف.

ــع للذخائــر العنقوديــة واحلارقــة ُيشــكِّل عبئــاً مضاعفــاً علــى فــرق الدفــاع املــدين؛ حيــث أنَّ إلقــاء شــحنة  اثء: االســتخدام املوسَّ
تفجرييــة واحــدة مــن هــذه الذخائــر حُيــِدُث أضــراراً ابلغــة علــى نطــاق واســع جــداً، وقــد يضمــن قتــل وإصابــة أكــر عــدد ممكــن 
مــن األشــخاص ويف مناطــق عــدة حبســب تــوزع هــذه الذخائــر، ويُهــدِّد بشــكل كبــري فــرق عمــل الدفــاع املــدين الــيت تنتشــر بعــد 

عمليــات القصــف.

جيــم: تشــويه الســمعة: مل يكتفــي النظــام الســوري والروســي بقصــف وقتــل عناصــر الدفــاع املــدين بــل قامــت اآللــة اإلعاميــة للنظــام 
الســوري وروســيا ابلتــوازي مــع ذلــك بشــنِّ محــات وأخبــار واســعة ضــدَّ منظمــة الدفــاع املــدين الســوري حتــاول ربطهــا ابلقاعــدة مــن 
جهــة وابلغــرب مــن جهــة أخــرى، وتتهمهــا ابلتحضــري هلجمــات كيميائيــة وتزويــر عمليــات اإلنقــاذ وصــور اجملــازر وغــري ذلــك مــن 

االهتامــات بــدون أيــة أدلــة حقيقيــة.

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد رائــد الصــاحل 1 مديــر منظمــة الدفــاع املــدين الســوري، الــذي أخــران عــن 
أبــزر مهــام املنظمــة:

“إنَّ املنظمــة تقــدِّم نوعــني مــن االســتجاابت، األوىل: االســتجابة للقصــف وإمخــاد احلرائــق الناجتــة عــن القصــف يف األراضــي 
الزراعيــة، والثانيــة: إرســال فــرق إىل املخيمــات الــيت اســتقبلت النازحــني لتســهيل الطرقــات وتقــدمي بعــض اخلدمــات 
للمدنيــني الــيت تســهل حياهتــم يف مناطــق نزوحهــم، ولقــد قــام النظامــان الســوري والروســي مبحــاوالت عديــدة لتشــويه مسعتنــا 

ألننــا كنــا شــهوداً علــى كثــر مــن اجلرائــم الــيت ارتكبوهــا حبــق الشــعب الســوري.”

اثلثاً: املنهجية:
يتضمــن التقريــر حصيلــة أبــرز االنتهــاكات الــيت وثَّقتهــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان حبــق منظمــة الدفــاع املــدين مــن ِقبــل أطــراف 
النزاع الرئيســة الفاعلة يف ســوراي، وتشــمل هذه االنتهاكات حصيلة الضحااي من عناصر الدفاع املدين إضافة إىل حصيلة حوادث 
االعتــداء علــى املراكــز احليويــة التابعــة ملنظمــة الدفــاع املــدين )منشــآت وآليــات( منــذ أتســيس منظمــة الدفــاع املــدين يف آذار/ 2013 
حىت 12/ متوز/ 2019 وُيسلِّط التقرير الضوء على أبرز حوادث االعتداء اليت نفَّذهتا قوات احللف السوري الروسي حبق منظمة 
الدفــاع املــدين يف منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة واألخــرية )املؤلفــة مــن حمافظــة إدلــب وأجــزاء مــن حمافظــات محــاة وحلــب والاذقيــة(، 

اليت وقعت يف ظلِّ احلملة العســكرية األخرية على املنطقة املســتمرة منذ 26/ نيســان حىت 12/ متوز/ 2019. 

1  عر تطبيق واتساب يف 17/ حزيران/ 2019
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وتشمل حصيلة حوادث االعتداء اليت أوردانها يف هذا التقرير:

أواًل: عمليــات القصــف الــيت اســتهدفت مراكــز حيويــة اتبعــة ملنظمــة الدفــاع املــدين )منشــآت وآليــات( ومل يكــن ابلقــرب منهــا 
مقــرات أو معــدات عســكرية.

اثنيــاً: عمليــات قصــف املراكــز احليويــة التابعــة ملنظمــة الدفــاع املــدين الــيت مت تعليــق عملهــا خشــية تعرضهــا للقصــف، ونظــراً لنــزوح 
أهــايل املنطقــة.

اثلثاً: قد يتعرض املركز الواحد ألزيَد من اعتداء واحد، وحنن نوثِّق كل حادثة اعتداء على أهنا انتهاك.

رابعــاً: قــد ينجــم عــن اهلجمــة العســكرية الواحــدة أضــرار يف أزيــَد مــن مركــز حيــوي اتبــع ملنظمــة الدفــاع املــدين، وحنــن نوثــق كل 
مركــز كحادثــة اعتــداء.

ومبوجب القانون اإلنســاين الدويل تبقى األعيان املدنية حمميَّة من اهلجمات العســكرية ما مل يتم اســتخدامها ألغراض عســكرية، 
وتنتــزع عنهــا احلمايــة عندمــا تســتخدم ألغــراض عســكرية، وطيلــة مــدة االســتخدام، أمــا عندمــا يعــود اهلــدف املــدين مــن كونــه 

خاضعــاً لاســتخدام العســكري إىل االســتخدام املــدين، فيجــب أال يتعــرض للهجــوم وتعــود لــه احلمايــة مــرة أخــرى.

ويف أثنــاء عملنــا علــى هــذا التقريــر، ويف بعــض األحيــان واجهتنــا صعوبــة يف توثيــق احلــوادث بســبب وجــود بعــض منشــآت وآليــات 
الدفــاع املــدين عنــد خطــوط جبهــات، وكثافــة القصــف الــذي تعرَّضــت لــه هــذه املناطــق.  

وبشــكل عــام، فمــن خــال عمليــات املراقبــة املســتمرة للحــوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وعــر 
شــبكة عاقــات واســعة مــع عشــرات املصــادر املتنوعــة مــن خــال تراكــم عاقــات ممتــدة منــذ بــداايت عملنــا منــذ عــام 2011 
حــىت اآلن، يقــوم فريقنــا عندمــا تــردان أو ُنشــاهد عــر شــبكة اإلنرتنــت ووســائل اإلعــام أخبــاراً عــن انتهــاك مبحــاوالت متعــددة 
ملتابعــة مــا ورَد ضمــن هــذا 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 حــوادث االنتهــاكات، وأيضــاً 
نتيجــة حمدوديــة اإلمــكاانت البشــرية واملاديــة؛ وهلــذا ختتلــف إمكانيــة الوصــول إىل األدلــة، وابلتــايل درجــة تصنيفهــا، وغالبــاً مــا نقــوم 
يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مثــل هــذه احلــاالت ابالعتمــاد علــى شــهادات انجــني تعرَّضــوا لانتهــاك 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 اإلعــام، واثلثــاً عــر احلديــث مــع كــوادر طبيــة قامــت بعــاج املصابــني وعاينــت 

جثــث الضحــااي وحــدَّدت ســبب الوفــاة. 



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 6

كمــا حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــورة والصــور الــيت ُنشــرت عــر اإلنرتنــت، أو الــيت أرســلها لنــا نشــطاء 
حمليــون عــر الريــد اإللكــرتوين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي، وقــد أظهــرت مقاطــع مصــورة بثَّهــا 
ــِل  انشــطون مواقــع هجمــات وحجــم الدمــار الكبــري الــذي حلــق مبراكــز للدفــاع املــدين إثــر االعتــداءات الــيت تعرَّضــت هلــا مــن ِقَب

قــوات احللــف الســوري الروســي، إضافــة إىل صــور ضحــااي أو مصابــني مــن عناصــر الدفــاع املــدين.

حنتفــظ بنســٍخ مــن مجيــع مقاطــع الفيديــو والصــور املذكــورة يف هــذا التقريــر ضمــن قاعــدة بيــاانت إلكرتونيــة ســرية، ونســٍخ احتياطيــة 
علــى أقــراٍص صلبــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك ال ندَّعــي أننــا ُقمنــا بتوثيــق احلــاالت كافــة، ذلــك يف ظــلِّ احلظــر واملاحقــة املفروضــني 
علينــا مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وبعــض اجملموعــات املســلحة األخــرى. وملزيــد مــن التَّفاصيــل نرجــو االطــاع علــى املنهجيــة 

املتَّبعــة مــن قبــل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.

حيتــوي هــذا التقريــر علــى 7 رواايت حصلنــا عليهــا عــر حديــث مباشــر مــع شــهود أو أشــخاص معنيــون بعمــل هــذه املراكــز 
احليويــة التابعــة للدفــاع املــدين، وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، وقــد شــرحنا للشــهود اهلــدف مــن املقابــات، وحصلنــا علــى 
موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــيت يُقدِّموهنــا يف هــذا التَّقريــر دوَن أن نُقــدِّم أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز، كمــا حاولــت 
ــر االنتهــاك، ومتَّ منــُح ضمــاٍن بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى  الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيــب الشــهود معــاانة تذكُّ

رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار. 

مــا ورَد يف هــذا التقريــر مُيثِّــل احلــدَّ األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال يشــمل 
احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.  

رابعاً: مسؤولية محاية املدنيني يف سوراي: 
لقــد ارتكــب النظــام الســوري علــى مــدى مثــاين ســنوات جرائــم وانتهــاكات فظيعــة حبــق املدنيــني الســوريني، ومل يســتجب ألي 
مــن مطالــب جلنــة التَّحقيــق الدوليــة بشــأن اجلمهوريــة العربيــة الســورية، وال مطالــب املفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان، وال حــىت 
قــرارات جملــس األمــن، وكان يفــرتض مبجلــس األمــن أن يتَّخــذ تدابــري مجاعيــة ويتحــرك مبوجــب املادتــني 41 و42 مــن ميثــاق 
ــا مل حُتجــم عــن اســتخدام  األمــم املتحــدة، لكنــه فشــل أيضــاً بســبب احلصانــة الــيت منحتهــا روســيا للنظــام الســوري، كمــا أهنَّ
حــق النقــض )الفيتــو( يف حالــة النظــام الســوري، الــذي ليــس فقــط مل يلتــزم مبســؤولية محايــة املدنيــني، بــل هــو مــن ارتكــب أفظــع 

االنتهــاكات حبقهــم، وصلــت مرتبــة جرائــم ضــدَّ اإلنســانية، وإابدة داخــل مراكــز االحتجــاز عــر عمليــات التعذيــب.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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أكَّــدت اللجنــة الدوليــة املعنيــة ابلتدخــل وســيادة الــدول يف تقريرهــا املنشــور يف كانــون األول 2001 علــى أنَّ: “إْن ختلَّــف جملــس 
األمــن عــن الوفــاء مبســؤوليته يف أوضــاع هتــز الضمــري وتســتصرخ النجــدة فســيكون مــن غــري املعقــول أن نتوقــع مــن الــدول املعنيــة أن 

تســتبعد اســتخدام وســائل أخــرى أو اختــاذ أشــكال أخــرى مــن التدابــري للتصــدي خلطــورة وإحلــاح هــذه األوضــاع.”

وهــذا مــا حصــل متامــاً يف ســوراي وليــس يف جمــزرة واحــدة أو يف انتهــاك واحــد بــل يف عمليــات القتــل والتعذيــب، والعنــف اجلنســي، 
واإلخفــاء القســري، واســتخدام األســلحة الكيميائيــة، والراميــل املتفجــرة، وحصــار املدنيــني، والقائمــة تطــول، لقــد ختلَّــف جملــس 
األمــن عــن مســؤولياته يف احلالــة الســورية الــيت اســتصرخت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان واملنظمــات الدوليــة وجلــان التحقيــق 
األمميــة النجــدة مــن جملــس األمــن ألجلهــا آالف املــرات، ويف هــذا الســياق أكَّــدت اللجنــة الدوليــة املعنيــة ابلتدخــل وســيادة الــدول 
يف التقريــر ذاتــه: “يســتحيل التوصــل إىل توافــق يف الــرأي حــول أيــة جمموعــة مــن اقرتاحــات القيــام بتدخــل عســكري يعــرتف بصحــة 
أي تدخــل مل أيذن بــه جملــس األمــن أو اجلمعيــة العامــة. ولكــن هــذا رمبــا يــرتك ظروفــاً يتخلــف فيهــا جملــس األمــن عــن الوفــاء مبــا 
تعتــره هــذه اللجنــة مســؤوليته عــن احلمايــة يف وضــع يهــز الضمــري ويســتصرخ النجــدة. إهنــا ملســألة حقيقيــة يف هــذه الظــروف حيــث 
يقــع أشــد الضــرر: يف اإلضــرار ابلنظــام الــدويل إذا مت جتــاُوز جملــس األمــن أو يف اإلضــرار بذلــك النظــام إذا ُذبِــَح النــاس وجملــس 

األمــن واقــف وقفــة املتفــرج.” 

خامساً: تصاعد التَّحدايت اليت تواجه منظمة الدفاع املدين يف منطقة إدلب:
يف ظــلِّ احلملــة العســكرية الــيت تشــنُّها قــوات احللــف الســوري الروســي علــى املنطقــة منــذ 26/ نيســان، والــيت اســتهدفت املنشــآت 
الطبيــة وتســبَّبت بتوقــف معظمهــا عــن العمــل وخروجهــا مــن اخلدمــة؛ ازدادت عمليــة نقــل املصابــني واجلرحــى صعوبــة وابت 
مــن املطلــوب قطــع مســافات طويلــة لنقــل املصابــني واملرضــى إىل املشــايف، كمــا تســبَّبت حــركات النــزوح املتتاليــة يف ظــلِّ ضعــف 
االســتجاابت اإلنســانية الدوليــة إىل زايدة العــبء امللقــى علــى عاتــق املنظمــة. وحيتــاج الوفــاء هبــذه االلتزامــات إىل جهــود كبــرية 
إذا مــا اعتــران أنَّ علــى عناصــر الدفــاع املــدين الذيــن يُقــدَّر عددهــم بـــ 2393 عنصــراً أن يوفــوا بتلــك االلتزامــات لقرابــة 3 مليــون 

مــدين يقيمــون يف هــذه املنطقــة.

يقــع عناصــر الدفــاع املــدين يف ظــلِّ االســتهتار الكامــل لقــوات احللــف الســوري الروســي ابلقانــون الــدويل اإلنســاين وقــرارات 
جملــس األمــن الــدويل ذات الصلــة ويف ظــلِّ احلملــة العســكرية املســتمرة حــىت حلظــة طباعــة هــذا التقريــر، يقعــون حتــت وطــأة اخلطــر 
والتهديــد الدائــم إذ ال تــزال قــوات احللــف الســوري تســتهدف مقراهتــم ومنشــآهتم واملركبــات الــيت يســتخدموهنا لنقــل املصابــني 
واجلرحــى، وال تــزال سياســة الضــرابت املزدوجــة واســتهداف طــرق اإلســعاف سياســة منهجيــة تتبعهــا قــوات احللــف الســوري 
الروســي، وإنَّ مــن شــأن هــذه اهلجمــات أتخــري وصــول عمــال اإلنقــاذ وإيقــاع أكــر األذى بضحاايهــا، وأتخــري عمليــات إمخــاد 
احلرائــق الــيت تســبَّب هبــا القصــف يف األراضــي الزراعيــة، كمــا ســجَّلنا إصــاابت انمجــة عــن حــوادث مروريــة يف أثنــاء العمــل، إضافــة 

إىل حــوادث العمــل االعتياديــة.
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مؤخــراً جلــأت فــرق الدفــاع املــدين إىل إنشــاء مراكــز ونقــاط متخفيــة ضمــن األراضــي الزراعيــة وعمــدوا إىل تقســيم أنفســهم إىل 
فــرق أقــلَّ عــدداً منعــاً لتجمعهــم يف مــكان واحــد وســهولة اســتهدافهم، وعلــى الرغــم مــن هــذه اإلجــراءات تعمَّــدت قــوات احللــف 
الســوري الروســي االعتــداء عليهــم حيــث وثَّقنــا حــوادث اعتــداء عليهــم يف األماكــن الــيت توزعــوا فيهــا، كحادثــة االعتــداء علــى 
ســيارة إطفــاء مت ركنهــا داخــل أحــد األبنيــة الســكنية يف بلــدة اللطامنــة بريــف محــاة الشــمايل يف 23/ أاير، واالعتــداء علــى فريــق 

الدفــاع املــدين - مركــز بليــون يف 2/ حزيــران، الــذي كان متمركــزاً داخــل أراٍض زراعيــة.

قــال مصطفــى احلــاج يوســف2 مديــر مديريــة الدفــاع املــدين الســوري مبحافظــة إدلــب للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان: “تعرَّضــت 
مراكــزان يف الشــمال الســوري لالســتهداف املباشــر مــرات متكــررة، ومل يتوقــف عمــل الدفــاع املــدين رغــم اخلســائر الــيت 
تكبدهــا، وقــد عملنــا علــى ختفيــف أثــر هــذه االســتهدافات مــن خــالل االنتقــال إىل فكــرة الفــرق املتوزعــة علــى املناطــق الــيت 
تتعــرض لالســتهداف” وأضــاف مصطفــى: “كمــا تســبَّب اســتخدام النظــام الســوري والروســي لألســلحة احلارقــة يف قصــف 
األراضــي الزراعيــة ابزدايد وتــرة احلرائــق فيهــا؛ مــا ُيشــكل عبئــاً إضافيــاً علــى كاهــل عناصــران، ورغــم حماوالتنــا احلثيثــة للحــدِّ 

مــن أثرهــا إال أننــا خســران آالف اهلكتــارات.”
 

سادســاً: أبــرز االنتهــاكات حبــقِّ منظمــة الدفــاع املــدين الســوري حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية 
حلقــوق اإلنســان:

ألف: منذ أتسيس املنظمة يف آذار/ 2013 حىت 12/ متوز/ 2019:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل مــا ال يقــل عــن 229 مــن كــوادر الدفــاع املــدين يف ســوراي علــى يــد أطــراف النــزاع 

الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي منــذ آذار/ 2013 حــىت 12/ متــوز/ 2019، توزعــوا علــى النحــو التــايل:
- قوات النظام السوري: 159

- القوات الروسية: 38
- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

تنظيم داعش: 3
- قوات سوراي الدميقراطية: 1

- جهات أخرى: 28

2  عر تطبيق واتساب يف 16/ حزيران/ 2019
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كمــا ســجَّلنا مــا ال يقــل عــن 396 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة اتبعــة للدفــاع املــدين يف ســوراي، علــى يــد علــى يــد أطــراف 
النــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي يف املــدة ذاهتــا، توزعــوا علــى النحــو التــايل:

- قوات النظام السوري: 277
- القوات الروسية: 102

- فصائل يف املعارضة املسلحة: 1
- جهات أخرى: 16

تظهــر احلصيلــة أن قــوات احللــف الســوري الروســي تســبَّبت يف مقتــل 87 % مــن احلصيلــة اإلمجاليــة لضحــااي كــوادر الدفــاع 
املــدين. وارتكبــت 96 % مــن حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة التابعــة هلــا.

ابء: منذ بدء احلملة العسكرية يف 26/ نيسان/ 2019  حىت 12/ متوز/ 2019:
وثَّقت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان منذ بدء قوات احللف الســوري الروســي محلتها العســكرية على منطقة خفض التصعيد 
الرابعــة واألخــرية يف 26/ نيســان حــىت الـــ 12 مــن متــوز 2019 مقتــل 4 مــن عناصــر الدفــاع املــدين، مجيعهــم علــى يــد القــوات 
الروســية، وإصابــة مــا ال يقــل عــن 22 عنصــراً إبصــاابت متفاوتــة، كمــا ســجلنا اعتــداء قــوات احللــف الســوري الروســي علــى مــا 
ال يقــل عــن 31 مركــزاً حيــوايً اتبعــاً للدفــاع املــدين الســوري )منشــآت وآليــات( يف املــدة ذاهتــا، توزَّعــت حــوادث االعتــداء حبســب 

اجلهــات الرئيســة الفاعلــة علــى النحــو التــايل:
• قوات النظام السوري: 15، توزعت على النحو التايل:

منشآت: 4
آليات: 11

وتوزعت هذه احلصيلة على احملافظات على النحو التايل:
حمافظة إدلب: 7
حمافظة محاة: 6

حمافظة حلب: 2
 

• القوات الروسية: 16، توزعت على النحو التايل:
منشآت: 4
آليات: 12
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وتوزعت هذه احلصيلة على احملافظات على النحو التايل:
حمافظة إدلب: 13

حمافظة محاة: 3
 

خريطــة تظهــر مواقــع تقريبيــة للمراكــز احليويــة التابعــة للدفــاع املــدين الــيت وثَّقنــا تعرضهــا حلــوادث اعتــداء مــن قبــل قــوات احللــف 
الســوري الروســي:

https://drive.google.com/file/d/1ncZoiTPb5PYt9lvnyNa5NmDxBgqrjxtg/view
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ُتظهــر اخلريطــة أنَّ معظــم املراكــز احليويــة التابعــة للدفــاع املــدين املعتــدى عليهــا مــن قبــل قــوات احللــف الســوري الروســي تقــع يف 
حمافظــة إدلــب، حيــث بلــغ عددهــا 20 مركــز حيــوي )4 منشــآت و16 آليــة(، بينمــا بلغــت حصيلــة هــذه املراكــز يف حمافظــة 

محــاة 9 مراكــز )4 منشــآت و5 آليــات(.
 

ســابعاً: أبــرز هجمــات قــوات احللــف الســوري الروســي علــى املراكــز احليويــة التابعــة للدفــاع املــدين 
الســوري يف منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة يف ظــلِّ محلتهــا العســكرية األخــرة علــى املنطقــة:

فجــر األحــد 28/ نيســان/ 2019 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة قــرب املركــز 33102 التابــع 
للدفــاع املــدين وســط بلــدة قلعــة املضيــق بريــف حمافظــة محــاة الغــريب؛ مــا تســبَّب مبجــزرة، إضافــًة إىل إصابــة بنــاء املركــز وأاثثــه 
أبضــرار ماديــة متوســطة. كانــت البلــدة خاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت 

احلادثــة –ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-.

األربعــاء 1/ أاير/ 2019 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة قــرب فريــق الدفــاع املــدين - مركــز معــارة األرتيــق 
يف أثنــاء مــروره علــى الطريــق الواصــل بــني قريــيت معــارة األرتيــق وكفــر محــرة بريــف حمافظــة حلــب الغــريب، متوجهــاً للقيــام أبعمــال 
خدميــة يف األخــرية؛ مــا أدى إىل إصابــة ســيارتني )ســيارة خدميــة نــوع هيونــداي H1، وآليــة رفــع أنقــاض “تركــس”( اتبعتــني 

للفريــق أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع املنطقــة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

األربعــاء 1/ أاير/ 2019 قرابــة الســاعة 01:30 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري املركــز 33103 التابــع 
للدفــاع املــدين الواقــع قــرب الوحــدة اجلراحيــة يف بلــدة كفــر نبــودة بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء 
املركــز، وإصابــة معداتــه وأاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة وخروجــه عــن اخلدمــة، ُنشــري إىل أن القــوات ذاهتــا كــررت القصــف علــى 
املوقــع بينمــا كانــت حتــاول فــرق الدفــاع املــدين الوصــول إليــه؛ مــا أدى إىل إصابــة ســيارتني )ســيارة خدمــة وســيارة إســعاف( اتبعتــني 
للدفــاع املــدين - مركــز كفــر نبــودة أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع بلــدة كفــر نبــودة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
وقــد نشــرت منظمــة الدفــاع املــدين الســوري خــر اســتهداف املركــز 33103 يف كفــر نبــودة عــَر حســاهبا الرمســي علــى منصــة 

التواصــل االجتماعــي “تويــرت”.

https://www.google.com/maps/place/Qalaat+Al+Madiq,+Syria/data=!4m2!3m1!1s0x15246e2d071ea259:0x7c4133108f7573f4?sa=X&ved=2ahUKEwjr18To-LPiAhXrxMQBHT0UAc0Q8gEwF3oECAkQCA
https://drive.google.com/file/d/1qzKeSUjHBsF4bWfPamTFTcbsHGjZoaqF/view
https://drive.google.com/file/d/1vmKLOZUOB0qmzfU6qQiKKa1G1z3hoE4G/view
https://drive.google.com/file/d/1mpobQ0RX_p-swMu4XnDhzfv2YBoNksaz/view
https://drive.google.com/file/d/1TMjtjB7puYj9Ze9NRaMQmXbvcrVZW-uc/view
https://drive.google.com/file/d/1xJrTDQaybxEIY3USMh0zolOfUTPqJRkq/view
https://drive.google.com/file/d/1IfuSEpYKU-8alMLnNf9lyS-alGb4S84C/view
https://drive.google.com/file/d/1tgzhw5GwO71GpzwJjdrtHnzBEtz0yapl/view
https://drive.google.com/file/d/1k2Gd-iw9WcCsj5WYsq-uS242lDB-lC7m/view
https://twitter.com/SyriaCivilDefe/status/1123627683345252352
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خريطــة ُتظهــر موقــع مركــز 33103 التابــع للدفــاع املــدين يف بلــدة كفــر نبــودة، الــذي تعــرض هلجــوم أرضــي شــنته قــوات النظــام 
الســوري يف 1/ أاير/ 2019:

https://drive.google.com/file/d/1nod70Zwb9MO4tudQJdk_IcqVAxFr8GmA/view
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تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد عبــد الكــرمي رمحــون3 -مديــر مركــز الدفــاع املــدين يف بلــدة كفــر نبــودة- 
الــذي أخــران أنَّ املركــز اســتهدف بثاثــة صواريــخ شــديدة االنفجــار: “ســقطت الصواريــخ بشــكل مباشــر علــى بنــاء املركــز، 
خلفــت أضــراراً كبــرة يف البنــاء واملعــدات املوجــودة داخلــه، دون أيــة إصــاابت بشــرية بــني عناصــر املركــز، وبينمــا كانــت 
فــرق الدفــاع املــدين تتفقــد املوقــع ســقطت صواريــخ جديــدة قــرب املوقــع ذاتــه، األمــر الــذي أدى إىل تضــرر ســيارة فــان 

تســتخدم للخدمــات وســيارة إســعاف اتبعتــني للفريــق”.

الســبت 4/ أاير/ 2019 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ قــرب ســيارة إســعاف اتبعــة للدفــاع املــدين - 
مركــز حيــش قــرب قريــة الــركااي بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، بينمــا كان طاقــم الســيارة يعمــل علــى تفقــد موقــع قصــف ســابق مــن 
الطــريان ذاتــه؛ مــا أدى إىل مقتــل ســائق الســيارة “حممــد الشــوا”، إضافــة إىل إصابــة الســيارة أبضــرار ماديــة كبــرية وخروجهــا عــن 

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

مقتــل عنصــر الدفــاع املــدين حممــد الشــوا إثــر هجــوم جــوي روســي قــرب قريــة الــركااي/ إدلــب، وأضــرار يف ســيارة إســعاف اتبعــة للدفــاع املــدين 
– 4/ أاير/ 2019

3 عر تطبيق واتساب يف 1/ أاير/ 2019

https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%2D%20%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%20%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%20%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%20%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A5%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%81%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AA%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%204%205%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&cid=4523d250-04fa-427c-9408-af37e31ea720
https://drive.google.com/file/d/1q8n_n8bloEDoBxvpF9iwvJBPDRW3KZAb/view
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اإلثنــني 13/ أاير/ 2019 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة اســتهدفت علــى دفعتــني بشــكل مباشــر 
مركــز الدفــاع املــدين يف مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة كل مــن “عبيــدة العثمــان” مديــر املركــز 
و”أمحــد صــاح العــوض” أحــد العناصــر جبــراح، إضافــة إىل دمــار كبــري يف بنــاء املركــز، وإصابــة أاثثــه ومعداتــه و3 آليــات اتبعــة 
لــه )ســيارة إطفــاء وســيارة إنقــاذ وآليــة تركــس( أبضــرار ماديــة كبــرية، وخــروج املركــز عــن اخلدمــة. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة 

بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
وقــد نشــرت منظمــة الدفــاع املــدين الســوري خــر اســتهداف مركــز كفــر نبــل عــَر حســاهبا الرمســي علــى منصــة التواصــل االجتماعــي 

“تويرت”.

حتليل بصري ملوقع هجوم جوي نعتقد أنه روسي؛ تسبَّب يف دمار مركز كفر نبل للدفاع املدين يف 13 أاير 2019:

https://drive.google.com/file/d/1ifdPV6qPkmodTTWvcC37aCVBMv8EstHK/view
https://drive.google.com/file/d/1_iYZ0RD2D3HRVf4gqxIkrRC1URTmX4JT/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EbcFm9XKYolJkSLSpYsLLxgBED9L1wXA96kvj4bIa0G88w?e=HrWFg8
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D9%83%D9%81%D8%B1%20%D9%86%D8%A8%D9%84%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D9%801%2013%205%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&cid=53869702-ce11-4c55-91cd-4852987ec90d
https://drive.google.com/file/d/1JRWvAJzUL6hUzd-eJs5x9_HqQFvsbXNC/view
https://drive.google.com/file/d/1xwwA5FnZSJHrTI7Cdg5kx06hl2s6_mQ-/view
https://drive.google.com/file/d/1kW-Mv_ogL9YtX56BGBIivNV4D4blZHoj/view
https://drive.google.com/file/d/1bIjHJUE-eIXP4arabM_FzeHkKXArsdlW/view
https://twitter.com/SyriaCivilDefe/status/1127955857940127744
https://drive.google.com/file/d/1RwN0pq7-4imOFtcU993nS3dMs7h_2vXF/view
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قــال عبيــدة العثمــان4 وهــو مديــر مركــز الدفــاع املــدين يف مدينــة كفــر نبــل وأحــد املصابــني يف اهلجــوم الــذي تعــرض لــه مركــز الدفــاع 
املــدين يف املدينــة إن هجومــاً ابلراميــل املتفجــرة علــى بلــدة حزاريــن وقــع قبيــل هجــوم كفــر نبــل: “بقيــت مــع عنصريــن يف املركــز 
بعــد توجــه بقيــة الفريــق إىل بلــدة حزاريــن، بعــد دقائــق اســتهدفت مركــزان طائــرة حربيــة روســية كانــت املراصــد قــد أعلمتنــا 
إبقالعهــا مــن مطــار محيميــم. ســقط الصــاروخ علــى بعــد قرابــة 5 أمتــار مــن املركــز فخرجنــا علــى الفــور وابتعــدان عــن املركــز، 
لقــد خشــينا مــن هجــوم جديــد علــى املوقــع ذاتــه وهــذا مــا حصــل فعــاًل، حيــث عــاودت الطائــرة ذاهتــا اســتهداف املوقــع 
بصــاروخ اســتهدف مبــى املركــز بشــكل مباشــر، لقــد تضــرر مبــى املركــز بشــكل كبــر وحلقــت أضــرار كبــرة ابآلليــات الــيت 

خرجــت بشــكل شــبه كامــل عــن اخلدمــة، كمــا تعرَّضــُت أان وزميلــي لإلصابــة بشــظااي الصواريــخ”.

اخلميس 23/ أاير/ 2019 ألقى الطريان املروحي التابع لقوات النظام الســوري برميًا متفجراً قرب ســيارة إطفاء اتبعة للمركز 
33302 التابــع للدفــاع املــدين يف بلــدة اللطامنــة بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل الغــريب؛ مركونــة داخــل أحــد األبنيــة الســكنية بعيــداً 
عــن مركــز الدفــاع املــدين جتنبــاً لتعرضهــا للقصــف؛ أدى القصــف إىل إحــداث ثقــوب يف هيــكل الســيارة، وخروجهــا عــن اخلدمــة. 

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

أضرار يف سيارة إطفاء اتبعة للدفاع املدين إثر هجوم جوي للنظام السوري ابلراميل املتفجرة على بلدة اللطامنة/ محاة – 23/ أاير/ 2019

4 عر تطبيق واتساب يف 16/ حزيران/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1xY9s1ZCCOlmJgMfcgJP_Nae0ZfPE--jI/view
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اجلمعــة 31/ أاير/ 2019 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب فريــق الدفــاع املــدين - 
مركــز ســفوهن يف قريــة كفــر عويــد بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة كل مــن “مصطفــى حســن مغــاج” و”وليــد 
حســن كبيــش” مــن عناصــر اإلنقــاذ جبــراح، إضافــة إىل إصابــة ســيارة إســعاف اتبعــة للفريــق أبضــرار ماديــة بســيطة. ختضــع القريــة 

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

األحــد 2/ حزيــران/ 2019 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ قــرب فريــق الدفــاع املــدين - 
مركــز بليــون جنــوب قريــة بليــون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ يف أثنــاء متركــزه يف األراضــي الزراعيــة احمليطــة ابلقريــة؛ مــا أدى إىل 
إصابــة ســيارة إســعاف اتبعــة للفريــق أبضــرار ماديــة بســيطة. ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة 

وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
تعــرَّض طــارق علــوش5 مديــر مركــز الدفــاع املــدين يف قربــة بليــون لإلصابــة جــراء اهلجــوم اجلــوي الــذي اســتهدف مركــزه، قــال طــارق 
للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان إنَّ فــرق الدفــاع املــدين عمــدت إىل إنشــاء نقــاط متركــز متنقلــة وخمفيــة خــارج املنشــآت التابعــة هلــا 
خشــية تعرضهــا للقصــف: “يــوم 2/ حزيــران عمَّمــت املراصــد عــن إقــالع طــران حــريب اتبــع للنظــام مــن نــوع ســيخوي 22 
مــن مطــار الشــعرات حبمــص، وبعــد دقائــق وقــع اهلجــوم حيــث اســتهدف الطــران النقطــة الــيت كنــا نتمركــز فيهــا بشــكل 
مباشــر بعــدة صواريــخ؛ مــا تســبب يف إصابــيت جبــروح بســيطة، وإصابــة آليــة واحــدة بشــظااي عــدة، وعــاود الطــران ذاتــه 

اســتهدافنا بعــد دقائــق لكننــا كنــا قــد أخلينــا املــكان”.

النظــام الســوري صواريــخ عــدة،  األحــد 9/ حزيــران/ 2019 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح “ســيخوي 24” اتبــع لقــوات 
اســتهدفت اجلــزء الغــريب مــن بلــدة مــورك بريــف محــاة الشــمايل؛ مــا أدى إىل إصابــة آليــة نغــل اتبعــة ملركــز الدفــاع املــدين يف مــورك 
موجــودة داخــل أحــد األبنيــة الســكنية ضمــن املدينــة أبضــرار ماديــة متوســطة، ُنشــري إىل أن منظمــة الدفــاع املــدين تــوزِّع آلياهتــا يف 

مناطــق متفرقــة خشــية تعرضهــا للقصــف، ختضــع البلــدة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة. 

5 عر تطبيق واتساب يف 15/ حزيران/ 2019
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األربعــاء 26/ حزيــران/ 2019 تعرَّضــت مدينــة خــان شــيخون يف ريــف إدلــب اجلنــويب لغــارات عــدة مــن قبــل طــريان قــوات 
احللــف الســوري الروســي، منــذ قرابــة الســاعة 12:00 حــىت 12:35 توجَّهــت علــى إثرهــا فــرق الدفــاع املــدين إىل مواقــع القصــف 

بشــكل متتــاٍل إلجــاء املصابــني.

توجهــت إحــدى الفــرق املكــون مــن ثاثــة عناصــر إىل حــي البــرية مشــال شــرق املدينــة إثــر ورود معلومــات عــن وجــود مصابــني إثــر 
غــارة جويــة روســية، ولــدى وصولــه قرابــة الســاعة 12:15 نفَّــذ الطــريان احلــريب الروســي غــارة اثنيــة علــى املوقــع ذاتــه؛ تســبَّبت يف 
إصابــة ســيارة إســعاف أبضــرار كبــرية، وتــويف علــى إثرهــا العنصــر علــي قــدور، وأصيــب العنصــر عمــر كيــال إبصابــة قاتلــة، بينمــا 

أصيــب العنصــر عبــد احلميــد حــاق جبــراح.

ــه فريــق اثٍن مكــون مــن ثاثــة عناصــر إىل املوقــع إلســعاف عناصــر فريــق الدفــاع املــدين األول،  إثــَر تعــرُّض الفريــق لإلصابــة توجَّ
ولــدى اقرتاهبــم مــن املــكان -علــى بعــد حنــو 10م منــه- أعلنــت املراصــد عــن وجــود طــريان روســي يف األجــواء، ونفَّــذ غارتــه قــرب 
الفريق الثاين قرابة الســاعة 12:21؛ ما تســبَّب أبضرار مادية متوســطة بســيارة اإلســعاف اليت يســتقلوهنا وإصابة العناصر خالد 
عبــد احلميــد النجــم وحممــد الــدايب، وأمحــد قاطــوف جبــراح بســيطة، وبعــد انتشــال الضحــااي واملصابــني ويف طريــق عــودة الفريــق 
ابجتــاه املشــفى تعــرَّض لقصــف طائــرات اثبتــة اجلنــاح اتبعــة لقــوات النظــام الســوري ابلرشاشــات. وختضــع مدينــة خــان شــيخون 

وقــت احلادثــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام.
ُتشري احلادثة إىل االستهداف املتعمَّد واملقصود لفرق الدفاع املدين. 

إثَر اســتهداف الفريق الثاين توجَّه فريق من الدفاع املدين يف مركز حيش بســيارة إســعاف إىل خان شــيخون ملســاندة فرق الدفاع 
املــدين هنــاك، وســلَك طريقــاً فرعيــاً؛ نظــراً لتعــرض الطــرق الرئيســة للقصــف، ولــدى اقــرتاب الســيارة مــن مدينــة خــان شــيخون 
ونتيجــة للســرعة وارتبــاك ســائق الســيارة نظــراً لتحليــق طــريان االســتطاع يف املــكان تعــرَّض الفريــق حلــادث مــروري تســبَّب يف 

إصابــة أربعــة مــن العناصــر كانــوا يف الســيارة، إضافــة إىل أضــرار ماديــة بســيطة حلقــت بســيارة اإلســعاف.
وقد نشرت منظمة الدفاع املدين السوري بيانني حول احلادثة عَر حساهبا الرمسي على منصة التواصل االجتماعي “تويرت”.

https://www.google.com.tr/maps/place/Khan+Shaykhun,+Syria/@35.4412804,36.6455869,14.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x15248ae0edc9cad3:0xc9176383cb24f9c0!2sKhan+Shaykhun,+Syria!3b1!8m2!3d35.4403783!4d36.65721!3m4!1s0x15248ae0edc9cad3:0xc9176383cb24f9c0!8m2!3d35.4403783!4d36.65721
https://drive.google.com/file/d/11ddoOnFMz257H4sw9mvIDnvufiU-45w3/view
https://drive.google.com/file/d/1DHpggbRCh5hfNjdqqUo8XXpjgklZbbL9/view
https://drive.google.com/file/d/11ddoOnFMz257H4sw9mvIDnvufiU-45w3/view
https://drive.google.com/file/d/1BbyaWf3uPHnadtmbRbapM6RuBEuaLJPZ/view
https://drive.google.com/file/d/14FhkEOUIvjU1knNoqowxt6OgZZJumyYO/view
https://drive.google.com/file/d/1LCyrYVON3LM5QwHiAXKV-PhPBzLpZxwz/view
https://drive.google.com/file/d/1SL0lqD0RN6OQAJjpFKUfiEOf-EDSCeaL/view
https://twitter.com/SyriaCivilDefe/status/1143916214055575554
https://twitter.com/SyriaCivilDefe/status/1144000375793606656
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علي القدور، عنصر يف الدفاع املدين، قتل إثر هجوم جوي روسي على فريق الدفاع املدين يف مدينة خان شيخون/ إدلب – 26/ حزيران/ 2019

عمر الكيال، عنصر يف الدفاع املدين، قتل متأثراً إبصابته إثر هجوم جوي روسي على فريق الدفاع املدين يف مدينة خان شيخون/ إدلب – 26/ حزيران/ 2019

https://drive.google.com/file/d/10kNQBn5Uxpfg49DMwsbi6TDz4J95CNKU/view
https://drive.google.com/file/d/1-O5AIc61VE1K6TqP3A347yyyka5-6o91/view
https://drive.google.com/file/d/1GbUjEJfnwo06dhqSMxZfik9O8atrLx4t/view
https://drive.google.com/file/d/100DBBD51VL18NR6GBaBL2VskGJbi5RCe/view
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خريطــة ُتظهــر مواقــع تقريبيــة للهجمــات اجلويــة الــيت شــنَّتها قــوات احللــف الســوري الروســي علــى فريقــي الدفــاع املــدين يف مدينــة 
خــان شــيخون يف 26/ حزيــران/ 2019:

حتدثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع خالــد عبــد اللطيــف النجــم 6 قائــد فريــق يف مركــز الدفــاع املــدين يف خــان شــيخون، 
وكان قــد أصيــب يف احلادثــة: “تعرَّضــت مدينــة خــان شــيخون حلملــة قصــف عنيفــة يف هــذا اليــوم، وتوجهــت عــدة فــرق مــن 
الدفــاع املــدين إىل مواقــع القصــف. عقــَب غــارة للطــران الروســي انقطــع تواصلنــا مــع إحــدى الفــرق وأخــران املدنيــون عــن 
تعــرض الفريــق إلصابــة فتوجهــت علــى الفــور برفقــة اثنــني مــن العناصــر إىل املوقــع، وخــالل حماولتنــا االقــراب مــن املــكان 
علمنــا عــن طريــق املراصــد أن هنــاك طــران حــريب روســي يف األجــواء ســينفذ غــارة للمــرة الثانيــة علــى املوقــع ذاتــه، فاحتمينــا 
علــى الفــور ويف غضــون دقيقــة نفَّــذ الطــران هجمتــه بصاروخــني علــى موقــع قريــب منَّــا، أصبنــا ثالثتنــا إبصــاابت متفاوتــة، 
لكننــا هنضنــا واقربنــا مــن املــكان حيــث شــاهدان ســيارة اإلســعاف وقــد تضــرَّرت جــراء القصــف ووجــدان أيضــاً جثمــان 
الشــهيد علــي، وانتشــلنا مصابــني أحدمهــا الشــهيد عمــر الــذي تــويف عقــَب إســعافه إىل املشــفى” أضــاف خالــد أنَّ طــريان 

6 عر تطبيق واتساب يف 26/ حزيران/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1r2dGoq4is8trsDct9iAEI7HjXRAfNvOH/view
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االســتطاع الروســي عــاد فرصــد املوقــع وعــاود الطــريان احلــريب الروســي قصفــه للمــكان ذاتــه للمــرة الثالثــة لكــن بعــد مغادرهتــم 
مباشــرة: “يف طريــق ذهابنــا إىل املشــفى تبعنــا طــران حــريب ســوري ونفَّــذ غــارة ابلرشاشــات علينــا لكــن مل يصبنــا حبمــد هللا.”

ثنــا إىل شــريف اإلمساعيــل7 مــن مركــز الدفــاع املــدين يف حيــش فأخــران: “عقــَب تعــرض فريَقــي الدفــاع املــدين يف مدينــة خــان  حتدَّ
شــيخون توجَّهنــا بســيارة إســعاف ابجتــاه املدينــة ملســاندهتم، وخــالل مســران علــى األوتســراد الــدويل “حلــب - دمشــق” 
مشــال مدينــة خــان شــيخون تعــرَّض الطريــق إىل غــارات عــدة مــن الطــران احلــريب، فتوجهنــا عــر طريــق فرعــي “طريــق تــل 
جعفــر” شــرق مدينــة خــان شــيخون، ولــدى اقرابنــا مــن املدينــة، تعرضنــا حلــادث ســر نتيجــة الســرعة واخلــوف مــن التَّعــرض 
لقصــف كــون املنطقــة كانــت مرصــودة مــن طائــرة اســتطالع وفــق مــا أعلمتنــا املراصــد، وعلــى الفــور أعلمنــا املركــز ابحلــادث 

الــذي تســبَّب إبصابــيت مــع ثالثــة عناصــر مــن املركــز إبصــاابت طفيفــة، ومت إجــالؤان بســيارة إســعاف إىل املركــز.”

صبــاح اخلميــس 11/ متــوز/ 2019 شــنَّ طــريان اثبــت اجلنــاح )SU-24( نعتقــد أنــه روســي 14 غــارة متتاليــة ابلصواريــخ 
-بــدأت قرابــة الســاعة 07:30 واســتمرت حــىت الســاعة -11:30 اســتهدفت مركــز الدفــاع املــدين -املنشــأ ضمــن مغــارة 
حمصنــة- يف األطــراف الشــرقية مــن مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــري يف بنــاء املركــز 
وإصابــة جتهيزاتــه أبضــرار ماديــة كبــرية، إضافــة إىل دمــار كبــري يف 5 آليــات اتبعــة للمركــز )ســيارة إســعاف، ســيارة إطفــاء، ســياريت 
خدمــة، وآليــة رفــع أنقــاض صغــرية “بــوب كات”(، وخــروج املركــز عــن اخلدمــة. ختضــع مدينــة خــان شــيخون لســيطرة مشــرتكة 

بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

مقطع مصور يُظهر القصف اجلوي الروسي الذي استهدف مركز الدفاع املدين يف مدينة خان شيخون/ إدلب – 11/ متوز/ 2019

https://drive.google.com/file/d/164uIqQ1eSfXNlfN1OM43In53XK1MHCs0/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D9%86%20%2D%20%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D9%82%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%20%D8%B4%D8%B1%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%2011%207%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&cid=045f99a3-d818-452a-ae80-23682580df94
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اثمناً: االستنتاجات والتوصيات:
• تُعتر اهلجمات املتعمدة ضدَّ الوحدات الطبية واملوظفني الطبيني واألشــخاص الذين حيملون شــارات مميزة وحتميهم اتفاقيات 
جنيــف واألشــخاص العاملــني يف جمــال املســاعدات اإلنســانية أو بعثــات حفــظ الســام جرميــة حــرب، ويدخــل ضمــن اختصــاص 
احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة مقاضــاة مرتكــيب هــذه اجلرائــم مبوجــب املــادة 8 مــن ميثــاق احملكمــة، وُتشــكل انتهــاكاً للقواعــد 31 و32 

و45 و55 و56 مــن القانــون الــدويل اإلنســاين العــريف.
• إنَّ احلــوادث الــواردة يف هــذا التَّقريــر مُتثِّــل بشــكل ال يقبــل التَّشــكيك خرقــاً لقــراري جملــس األمــن رقــم 2139 و2254 
القاضيَــني بوقــف اهلجمــات العشــوائية، وانتهــاكاً عــر جرميــة القتــل العمــد للمادتــني الســابعة والثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي، 

مــا ُيشــكل جرائــم حــرب.
• اهلجمــات الــواردة يف التقريــر ُتشــكِّل خرقــاً لقــرار جملــس األمــن رقــم 2286 القاضــي بوقــف االنتهــاكات والتَّجــاوزات الــيت 

ترتكــب يف النِّزاعــات املســلحة ضــدَّ العاملــني يف اجملــال اإلنســاين، وضــدَّ وســائل نقلهــم ومعداهتــم.
• نؤكــد علــى أنَّ معظــم حــوادث القصــف الــواردة يف التَّقريــر قــد اســتهدفت أفــراداً مدنيــني ُعــزَّل، وابلتــايل فــإنَّ القــوات املعتديــة 
انتهكــت أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلــقَّ يف احليــاة. إضافــة إىل أهنــا ارتكبــت يف ظــلِّ نــزاع مســلح غــري 

دويل فهــي ترقــى إىل جرميــة حــرب، وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة. 
• تُعتــر اهلجمــات الــواردة يف التَّقريــر مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين الــدويل العــريف، ذلــك أنَّ القذائــف قــد أُطلقــت علــى منشــآت 

وآليات تســتخدم لتقدمي اخلدمات اإلنســانية ومل توجَّه إىل هدف عســكري حُمدَّد.
• إنَّ عمليــات القصــف، قــد تســبَّبت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــني أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف 
إحلــاق الضــرر الكبــري ابألعيــان املدنيــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أبن الضَّــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن 

ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.
 

التوصيات:
إىل جملس األمن الدويل:

• علــى جملــس األمــن إعــادة تقييــم درجــة خطــورة انتهــاكات حقــوق اإلنســان ودرجــة هتديدهــا لألمــن والســام اإلقليميَــني 
املنشــآت والعاملــني يف احلقــل اإلنســاين يف ســوراي. الســابع حلمايــة  الفصــل  والدوليَــني، واللجــوء إىل 

• يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القراريــن رقــم 2139 و2254 وال يوجــد التزامــات بوقــف 
عمليــات القصــف العشــوائي، وجيــب أن يلتــزم هبــا مجيــع أطــراف النــزاع، إىل جانــب االلتــزام بقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين. 
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• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــني، مبــن فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت 
تورطــه يف ارتــكاب جرائــم حــرب.

• توســيع العقــوابت لتشــمَل النظــام الســوري واإليــراين والروســي املتورطــني بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــدَّ 
اإلنســانية ضــدَّ الشَّــعب الســوري.

• إدراج امليليشــيات الــيت حُتــارب إىل جانــب احلكومــة الســورية، والــيت ارتكبــت مذابــح واســعة، كامليليشــيات اإليرانيــة، وحــزب هللا 
اللبنــاين واأللويــة الشــيعية األخــرى، وجيــش الدفــاع الوطــي، والشــبيحة علــى قائمــة اإلرهــاب الدوليــة.

• التَّوقــف عــن اعتبــار احلكومــة الســورية طرفــاً رمسيــاً “بعــد أن ارتكبــت جرائــم ضــدَّ اإلنســانية” فيمــا يتعلــق ابجلانــب اإلغاثــي، 
والتَّوقــف عــن إمدادهــا ابلقســم األكــر مــن املســاعدات املاليــة واملعنويــة، والــيت غالبــاً ال تصــل إىل ُمســتحقيها بــل إىل املوالــني 

للحكومــة الســورية.
 

إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظلِّ انقســام جملس األمن وشــَلِله الكامل، يتوجب التَّحرك على املســتوى الوطي واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشَّــعب 
مــة علــى الصَّعيــد  الســوري، ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزايدة جرعــات الدَّعــم املقدَّ
اإلغاثــي. والسَّــعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة، يف حماكمــات عادلــة جلميــع 

األشــخاص املتورطــني.
• دعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــراراً وتكــراراً يف عشــرات الدراســات والتقاريــر وابعتبارهــا عضــو يف “التحالــف 
الــدويل 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، واتفاقــات أســتاان، وابلتــايل ال بـُـدَّ بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة، الــذي 

أقرتــه اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، وال يــزال جملــس األمــن يُعرقــل محايــة املدنيــني يف ســوراي.
• السَّــعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة واحملاســبة يف ســوراي عــر اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس حقــوق اإلنســان، واســتخدام 

مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة.
 

إىل املفوضية السَّامية حلقوق اإلنسان:
• علــى املفوضيــة الســامية أن تُقــدم تقريــراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــريه مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن احلــوادث الــواردة 
يف هــذا التقريــر، واحلــوادث الــيت ســبقتها ابعتبارهــا عامــة صارخــة يف ظــلِّ انتهــاكات يوميــة متفرقــة أقــلَّ حجمــاً، وحماولــة تنفيــذ 

التَّوصيــات الــواردة يف هــذا التقريــر.
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:COI إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة
• فتح حتقيقات يف احلاالت الواردة يف هذا التَّقرير والتَّقارير السَّــابقة، والشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان على اســتعداد للتَّعاون 

والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 

:IIIM إىل اآللية الدولية احملايدة املستقلة
• النَّظر يف احلوادث الواردة يف هذا التَّقرير والتَّقارير السَّــابقة، والشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان على اســتعداد للتَّعاون والتزويد 

مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيل.
 

إىل االحتاد األورويب والوالايت املتحدة األمريكية:
• دعم اآللية الدولية احملايدة املنشأة بقرار اجلمعية العامة رقم 71/248 الصادر يف 21/ كانون األول/ 2016 وفتح حماكم 

الــدول احملليــة الــيت لديهــا مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة، وماحقــة جرائــم احلــرب املرتكبة يف ســوراي.
 

إىل النظام السوري:
ا ملك عائلة خاص. • التَّوقف عن استخدام الدولة السورية كأهنَّ

• التوقف عن إرهاب اجملتمع السوري عر قتل الكوادر اليت تقدم هلم اخلدمات الطبية واإلسعاف واإلنقاذ.
• التَّوقف عن قصف األعيان املشمولة ابلرعاية واملناطق املدنية واحرتام القانون العريف اإلنساين.
• حتمُّل التَّبعات القانونية واملادية كافة، وتعويض الضحااي وذويهم من مقدرات الدولة السورية.

 
إىل النظام الروسي:

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

قتلهــم النظــام الروســي احلــايل.
• التَّوقف التام عن قصف األعيان املشمولة ابلرعاية واملناطق املدنية واحرتام القانون العريف اإلنساين.
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إىل املنظمات اإلنسانية حول العامل:
• جيــب علــى املنظمــات اإلنســانية العاملــة يف ســوراي عــدم الفصــل بــني املســاعدة واحلمايــة، وجيــب أن تبلــغ عــن مجيــع االنتهــاكات 

الــيت تتعــرَّض هلــا يف أثنــاء أتديــة عملهــا.
• جيب على املنظمات اإلنسانية العاملة يف سوراي التَّهديد ابستخدام اإلدانة والشجب يف حال تكرار االنتهاكات.

• هنــاك حاجــة كبــرية جلميــع أشــكال الدعــم اإلنســاين يف ســوراي يف ظــلِّ تزايــد أعــداد النازحــني ومــن هــم يف ضيــق مــادي كبــري، 
جيــب عــدم إيقــاف عمليــات الدعــم الازمــة لتشــغيل املنشــآت العاملــة يف اجملــال اإلنســاين كاملشــايف واســتمرار تقــدمي املعــوانت 
اإلغاثيــة، كمــا جيــب علــى املنظَّمــات العامليــة إرســال متطوعــني للعمــل يف املناطــق غــري اخلطــرة لدعــم الكــوادر الطبيــة وإســعاف 

املرضــى الذيــن يتــم إســعافهم إليهــا.

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