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أواًل: تسلســل ألبــرز األحــداث التــي شــهدتها منطقــة الجنــوب الســوري 
منــذ انهيــار اتفــاق خفــض التصعيــد حتــى اتفاقيــات 2021:

قاَد النظام الســوري بدعم من القوات اإليرانية، والقوى الجوية الروســية في منتصف حزيران/ 2018 حملة عســكرية 
علــى منطقــة الجنــوب الســوري )أجــزاء مــن محافظــات درعــا والقنيطــرة والســويداء( أســفرت عــن إتمــام النظــام 
الســوري ســيطرته علــى المنطقــة، وأنهــى بالقــوة اتفــاق خفــض التصعيــد، وتــمَّ نقــض االتفــاق األمريكــي الروســي 
نفيــذ فــي 9/ تمــوز/ 2017، وانتقلــت بذلــك محافظــة درعــا إلــى اتفاقــات  ــز التَّ لوقــف إطــاق النــار، الــذي كان قــد دخــل حيِّ
ــزت  جديــدة بيــن النظــام الســوري مــن جهــة وفصائــل فــي المعارضــة المســلحة مــن جهــة، ولكــن برعايــة روســية، وتميَّ
ســت هــذه  هــذه االتفاقــات باختــاف شــروطها بيــن منطقــة وأخــرى، علــى الرغــم مــن وجــود شــروط جامعــة، وقــد أسَّ
االتفاقــات إلــى حــاالت متنوعــة مــن الســيطرة: مناطــق خضعــت لســيطرة النظــام الســوري وحليفــه اإليرانــي، مناطــق 
خضعــت لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة ســابقًا )مقاتليــن مــن أبنــاء المنطقــة(، مناطــق خضعــت 
لســيطرة الفيلــق الخامــس، الــذي يتكــون فــي معظمــه مــن عناصــر ســابقين فــي فصائــل المعارضــة المســلحة 

مدعومــة بقــوات روســية.

وقــد أدت ســيطرة النظــام الســوري/اإليراني )الميلشــيات اإليرانيــة المقاتلــة إلــى جانــب قــوات النظــام الســوري بدعــم 
مــن النظــام اإليرانــي( علــى مناطــق واســعة فــي تمــوز/ 2018 إلــى وقــوع انتهــاكات فوريــة، مــن أبرزهــا اضطــرار اآلالف 
ــاه فــي تمــوز/ 2018، وخضــع  ــر أصدرن ــًا مــن ذلــك فــي تقري ــا جانب ــى التشــرد قســريًا، وقــد وثقن ــاء المنطقــة إل مــن أبن
األهالــي الذيــن قــرروا البقــاء إلــى أنمــاط متعــددة مــن االنتهــاكات مــن قبــل النظــام الســوري/اإليراني، هدَفــت فــي 
مجملهــا إلــى تفريــغ المنطقــة مــن رموزهــا ونشــطائها مــن أجــل تســهيل الســيطرة التدريجيــة عليهــا علــى المــدى 
المتوســط والبعيــد، فقــد توســعت عمليــات االعتقــال التعســفي/االختفاء القســري، والتعذيب، والقتــل واالغتياالت، 
وتجنيــد شــباب المنطقــة ضمــن صفــوف قــوات النظــام الســوري، والســيطرة علــى األراضــي والممتلــكات، إضافــة 
ــر مرتجلــة اســتهدفت مناطــق مدنيــة  إلــى عمليــات القصــف التــي اســتخدمت فيهــا صواريــخ مــن نمــط فيــل وذخائ

وأوقعــت ضحايــا بينهــم نســاء وأطفــال.

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، األمــر الــذي نعتقــد أنــه أثــار حفيظــة النظام الســوري، والذي 
لــم يتأخــر رده، فبعــد قرابــة شــهر مــن انتهــاء االنتخابــات الرئاســية وفــي 23/ حزيــران بــدأت منطقــة الجنــوب الســوري 
ــرًا نتيجــة وضــع النظــام الســوري شــروطًا إضافيــة علــى االتفاقــات الســابقة، اعتبرتهــا لجــان التفــاوض  تشــهد توت
المحليــة أنهــا غيــر مقبولــة؛ مــا أدى إلــى سلســلة مــن التطــورات الميدانيــة التــي أفضــت إلــى تصعيــد عســكري خطيــر 
مــع نهايــة شــهر تمــوز، وفــي آب المنصــرم 2021 أصدرنــا تقريــرًا اســتعرضنا فيــه أبــرز االنتهــاكات التــي قــام بهــا النظــام 
الســوري وحلفــاؤه فــي منطقــة الجنــوب الســوري بيــن 23/ حزيــران و9/ آب/ 2021؛ ويأتــي تقريرنــا هــذا لرصــد التطــورات 
ــذ 9/ آب حتــى تشــرين األول/ 2021 كمــا يرصــد التطــورات التــي تلــت االتفــاق  ــة التــي شــهدتها المنطقــة من الميداني
الــذي تــم التوصــل إليــه بيــن لجنــة التفــاوض فــي مدينــة درعــا والجانــب الروســي الممثــل عــن النظــام الســوري فــي 5/ 
أيلــول/ 2021 ومــا تــاه مــن اتفاقــات مماثلــة شــهدتها معظــم القــرى فــي ريفــي درعــا الشــرقي والغربــي، ويســتعرض 
حصيلــة أبــرز االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا قــوات النظــام الســوري منــذ ســيطرتها علــى المنطقــة فــي تمــوز/ 2018 حتــى 

تشــرين األول/ 2021.
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وقــد اعتمدنــا مــن أجــل تحقيــق ذلــك علــى باحثيــن ميدانييــن يعملــون معنــا، وقــد حصلنــا علــى شــهادات مــن أشــخاص 
تعرضــوا للتشــريد، وذلــك عبــر حديــث مباشــر مــع الشــهود، وهــي ليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، ويســتعرض 
التقريــر 5 شــهادات منهــا، وقــد شــرحنا للشــهود الهــدف مــن المقابــات، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام 
 بعــدم 

ٍ
ــمَّ منــُح ضمــان ــة حوافــز، وت م أو نعــرض عليهــم أيَّ ــر دوَن أن ُنقــدِّ مونهــا فــي هــذا التقري المعلومــات التــي ُيقدِّ

ــة للشــبكة  ــه فــي اســتخدام اســم مســتعار وكل ذلــك وفــق البروتوكــوالت الداخلي ــدى رغبت ــة كل مــن أب كشــف هوي
الســورية لحقــوق اإلنســان والتــي نعمــل بموجبهــا ونســعى إلــى تطويرهــا بشــكل مســتمر.

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

ــل الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان. بعــة مــن قب المتَّ

هــذا التقريــر ال يخــوض فــي تفاصيــل العمليــات التفاوضيــة واالشــتباكات العســكرية وتنــازع الســيطرة المعقــدة 
بيــن إيــران وروســيا، فمــا يقــع ضمــن اختصاصنــا ومــا يهمنــا هــو تجنيــب المدنييــن لعمليــات االســتهداف، واحتــرام 
قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني مــن قبــل الطرفيــن فــي أثنــاء االشــتباكات، واحتــرام القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان 

لألهالــي الذيــن قــرروا البقــاء وعــدم انتهــاك حقوقهــم األساســية.
 

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.

ثانيــًا: أبــرز التطــورات فــي منطقــة الجنــوب الســوري منــذ 9/ آب حتــى 
:2021 األول/  تشــرين 

ــزت هــذه الحقبــة بمحــاوالت حثيثــة للوصــول إلــى اتفــاق بيــن لجنــة التفــاوض فــي مدينــة درعــا والجانــب الروســي  تميَّ
الممثــل عــن النظــام الســوري، وفــي كل مــرة كان يتــم فيهــا التوصــل إلــى اتفــاق، كانــت قــوات النظــام الســوري تقــوم 
فــي األيــام التاليــة بنقضــه عبــر شــنِّ هجمــات مدفعيــة وصاروخيــة )مــن نمــط فيــل وجــوالن( علــى األحياء الســكنية في 
درعــا البلــد وطريــق الســد ومخيــم درعــا، ونعتقــد أن ذلــك كان بهــدف الحصــول علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن التنــازالت، 
وقــد رصدنــا فــي هــذه المــدة عقــَد خمســة اتفاقــات قبيــل التوصــل إلــى اتفــاق أحيــاء درعــا البلــد فــي 5/ أيلــول، ممــا يــدل 

علــى عجــز الجانــب الروســي علــى إلــزام النظــام الســوري بمــا تــم االتفــاق عليــه، أو عــدم رغبتــه فــي ذلــك.

فــي 12/ آب دعــا غيــر بيدرســون، المبعــوث األممــي الخــاص إلــى ســوريا، إلــى وقــف فــوري للعنــف فــي جنــوب ســوريا، 
ــون  ــة وفقــًا ألحــكام القان ــكات المدني ــن والممتل ــة المدنيي ــدأ حماي ــى ضــرورة التمســك بمب ــع األطــراف إل ودعــا جمي
د علــى ضــرورة الســماح لوصــول المســاعدات اإلنســانية بشــكل فــوري وآمــن ودون  الدولــي اإلنســاني. كمــا شــدَّ
عوائــق إلــى جميــع المناطــق والمجتمعــات المتضــررة، بمــا فــي ذلــك درعــا البلــد، وعلــى ضــرورة إنهــاء الوضــع القائــم 

الــذي يشــبه الحصــار.
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 لهــا عــن قلقهــا علــى حيــاة نحــو 
ٍ
فــي 15/ آب أعربــت وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئيــن الفلســطينيين )أونــروا( فــي بيــان

30 آلــف الجــئ مــن الفلســطينيين المســجلين لديهــا فــي جنــوب ســوريا، كان نحــو ثلثهــم يقيمــون فــي مخيــم درعــا، 
الــذي تعــرض لدمــار واســع النطــاق نتيجــة “األعمــال العدائيــة” حســب وصفهــا، )بحســب توثيقــات الشــبكة الســورية 

لحقــوق اإلنســان فــإن القصــف الــذي اســتهدف مخيــم درعــا مصــدره قــوات النظــام الســوري/اإليراني(.

فــي 24/ آب اشــترط النظــام الســوري ضمــن إحــدى جــوالت االتفاقيــات تهجيــر مــا ال يقــل عــن 8 أشــخاص مــن مدينــة 
درعــا، مقابــل ســحب النظــام الســوري قواتــه العســكرية وفــكِّ الحصــار عــن األحيــاء المحاصــرة فــي مدينــة درعــا، لكــن 
ــة تحمــل األشــخاص  ــى الرغــم مــن خــروج قافل ــة عل ــه مــن محيــط المدين ــم يســحب قوات  بوعــده ول

ِ
ــف ــم ي النظــام ل

الثمانيــة باتجــاه الشــمال الســوري.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع ياســر الحورانــي1  وهــو عســكري منشــق عــن قــوات النظــام الســوري 
وأحــد المهجريــن مــن مدينــة درعــا إلــى الشــمال الســوري فــي القافلــة التــي انطلقــت بتاريــخ 24/ آب/ 2021، أفادنــا بمــا يلي:
“االتفــاق الــذي تــم التوصــل إليــه فــي 23/ آب المنصــرم 2021 تضمــن بنــودًا تنــص علــى خــروج بعــض المقاتليــن 
إلــى الشــمال الســوري مقابــل رفــع الحصــار عــن أحيــاء مدينــة درعــا وكان مــن المفتــرض أن يقتــرن بنــد تهجيرنــا 
مــع انســحاب قــوات النظــام والميليشــيات المواليــة لــه مــن محيــط مدينــة درعــا، إال أن هــذا البنــد لــم ينفــذ، وفــي 
اليــوم التالــي 24/ آب خرجــت مــن منزلــي فــي درعــا البلــد وتوجهــت إلــى حــي طريــق الســد ومنــه إلــى حاجــز الســرايا 
الفاصــل بيــن المناطــق المحاصــرة ومناطــق ســيطرة النظــام الســوري فــي درعــا المحطــة؛ تمهيــدًا لنقلنــا 
إلــى شــمال ســوريا، و هنــاك كان الكثيــر مــن األهالــي مجتمعــون عنــد الحاجــز، بعضهــم يودعنــا والبعــض اآلخــر 
علــى الطــرف اآلخــر مــن الحاجــز ينتظــر قــوات النظــام أن تســمح لــه بالعــودة إلــى األحيــاء المحاصــرة، اســتقليت 
حافلــة التهجيــر وكان معــي ســبعة أشــخاص توزعنــا علــى حافلتيــن، بقيتــا متوقفتيــن بعــض الوقــت، ومــن 
نافــذة الحافلــة شــاهدت عناصــر قــوات النظــام كيــف كانــت تدفــع النســاء واألطفــال بقــوة لتفريــق التجمعــات؛ 
ممــا دفــع الشــبان فــي الشــطر المحاصــر مــن المدينــة للتدخــل؛ لمنــع اعتــداءات قــوات النظــام علــى أهاليهــم، 
وعندهــا ردت قــوات النظــام الســوري بإغــالق حاجــز الســرايا، وأوعــزت لســائقي الحافلتيــن بالتحــرك، وانطلقنــا 
قرابــة الســاعة 19:30 بتوقيــت ســوريا، وبعــد أن ابتعــدت الحافلــة عشــرات األمتــار ســمعت صــوت إطــالق 
رصــاص، وعلمــت الحقــًا أنَّ قــوات النظــام أطلقــت النــار علــى المدنييــن المتجمعيــن عنــد حاجــز الســرايا، كمــا 
علمــت بمقتــل الشــاب “عبــد الكريــم المصــري” إثــَر ذلــك، وهــو مــن بيــن الشــباب الذيــن تدخلــوا لحمايــة األهالــي 

مــن اعتــداء قــوات النظــام قبــل أن تغــادر حافالتنــا”.
 

فــي 26/ آب تــم تهجيــر عــدد إضافــي مــن أبنــاء المنطقــة، فقــد ســجلنا خــروج قافلــة تضــم مــا ال يقــل عــن ســبعين 
شــخص، بعضهــم برفقــة عائاتهــم، وقــد قامــت الشــرطة العســكرية التابعــة للنظــام الســوري بمرافقتهــم، حيــث 

تــم نقلهــم إلــى مســجد البــراء بــن مالــك فــي مدينــة البــاب بريــف حلــب الشــرقي.

فــي 30/ آب شــهدت طاولــة المفاوضــات لقــاًء بيــن الوفــد الروســي برئاســة الجنــرال الروســي أليكســي ووجهــاء 
العشــائر فــي محافظــة درعــا فــي ملعــب البانورامــا بمدينــة درعــا، كان ذلــك االجتمــاع فــي إطــار االتفــاق علــى صيغــة 

ــدة بعــد فشــل االتفــاق الســابق فــي 24/ آب. جدي

1  تم التواصل معه عبر تطبيق واتساب في 4/ أيلول/ 2021
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فــي 1/ أيلــول نشــرت صحيفــة محليــة تعمــل علــى نشــر أخبــار مدينــة درعــا سلســلة مــن التســجيالت قالــت أنهــا 
للجنــرال الروســي خــال اجتماعــه مــع وجهــاء مدينــة درعــا، اطلعــت الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان علــى مضمون 
هــذا التســجيات، التــي تتضمــن محادثــات باللغــة الروســية يقــوم شــخص مــا بترجمتهــا إلــى اللغــة العربيــة، وأبــرز مــا 
ــة درعــا لفــرض  ــى كامــل مدين ورد فيهــا كان إصــرار الجانــب الروســي علــى ضــرورة دخــول قــوات النظــام الســوري إل
ســيطرة كاملــة عليهــا، وطالــب الجنــرال الروســي بتســليم الســاح بالكامــل وتســوية وضــع المطلوبيــن للنظــام 
الســوري، وإنشــاء نقــاط أمنيــة مشــتركة بيــن جيــش النظــام واألمــن، وتفتيــش أمنــي علــى األشــخاص المقيميــن فــي 

درعــا البلــد، ولــم نتمكــن مــن التحقــق مــن دقــة هــذه التســجيات بشــكل مســتقل.

فــي 1/ أيلــول أعلــن عدنــان المســالمة، المتحــدث الرســمي باســم لجنــة التفاوض عــن المدنيين في مدينــة درعا، التوصل 
التفــاق مــع روســيا واللجنــة األمنيــة التابعــة للنظــام يضــع حــدًا للتصعيــد العســكري فــي مدينــة درعــا. لكــن ســرعان مــا 
ــه المتحــدث علــى حســابه فــي موقــع التواصــل االجتماعــي- فيســبوك،  انهــار هــذا االتفــاق بعــد يوميــن وفــق مــا أعلن
بســبب تقديــم اللجنــة األمنيــة التابعــة للنظــام وروســيا طلبــات جديــدة “تعجيزيــة” أبرزهــا تســليم كامــل الســاح ونشــر 
نقــاط عســكرية إضافيــة وحملــة تفتيــش للمنــازل، وطالبــت لجنــة التفــاوض إثر ذلــك بتهجير األهالــي إلــى األردن أو تركيا، 

ومــن ثــم عــاودت قــوات النظــام الســوري فــي 4/ أيلــول قصفهــا األحيــاء المحاصــرة فــي مدينــة درعــا.
 

فــي 5/ أيلــول/ 2021 تــم التوصــل إلــى اتفــاق يشــمل بنــودًا تنــصُّ علــى: تســليم األســلحة الخفيفــة التــي بحــوزة مقاتلــي 
المعارضــة المســلحة، وتنظيــم دوريــات مشــتركة مــن المخابــرات الســورية والشــرطة الروســية بيــن قســمي المدينة 
)درعــا البلــد - درعــا المحطــة(، وإعــادة عمــل “األجهــزة المنفــذة للســلطة” إلــى درعــا البلــد، وإنشــاء نقــاط تفتيــش فــي 
محيــط مدينــة درعــا، وتنظيــم عبــور المدنييــن، إضافــة إلــى بنــود تتعلــق بتســوية أوضــاع المطلوبيــن للنظــام الســوري 
وتســوية أوضــاع المنشــقين، وتهجيــر مــن يرغــب إلــى الشــمال الســوري مقابــل رفــع الحصــار الــذي فرضتــه قــوات 

النظــام الســوري منــذ 24/ حزيــران المنصــرم 2021.

صور خارطة الحل الروسي
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ــت  ــول، كان ــن 12 و26/ أيل ــدة بي ــي فقــد شــهدت خمــس اتفاقــات فــي المــدة الممت ــدات ريــف درعــا الغرب أمــا قــرى وبل
بيــن وجهــاء مــن المناطــق واللجنــة األمنيــة التابعــة للنظــام الســوري وبرعايــة روســية، فــي بلــدات اليــادودة والمزيريــب 
وتــل شــهاب وقــرى منطقــة حــوض اليرمــوك )التــي تضــم بلــدات ســحم الجــوالن وتســيل وحيــط والشــجرة والقصيــر 
وعابديــن ونافعــة وجملــة وبيــت آره وكويــا( ومدينــة طفــس، جميــع هــذه االتفاقــات كانــت مشــابهة التفــاق مدينــة درعا، 

فــي حيــن أن االختــاف بينهــا تجســد فــي وجــود للنظــام الســوري فــي مدينــة طفــس وانســحابه مــن بلــدة اليــادودة.

كمــا أننــا ســجلنا بيــن 2 و18 تشــرين األول اتفاقــات مماثلــة شــهدتها مــدن نــوى وجاســم، والحــارة بريــف درعــا الغربــي، 
ومــدن نمــر وإنخــل، والصنميــن بريــف درعــا الشــمالي، وبلــدات نصيــب وطيبــة، وأم الميــاذن، وصيــدا، والنعيمــة، وقريــة 
كحيــل بريــف درعــا الشــرقي، جميــع هــذه االتفاقــات كانــت بيــن لجــان ممثلــة عــن األهالــي وبيــن الجانــب الروســي 

الممثــل عــن النظــام الســوري.

ثالثــًا: أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي ارتكبهــا النظــام الســوري منــذ 
9/ آب حتى تشــرين األول/ 2021: 

لــم يتوقــف النظــام الســوري/اإليراني عــن ارتــكاب أنمــاط متعــددة مــن االنتهــاكات طــوال المــدة التي كانــت تجري فيها 
المفاوضــات، وهــذه السياســة غالبــًا مــا اتبعهــا النظــام الســوري وحلفــاؤه، ونســتعرض حصيلــة ألبــرز االنتهــاكات 

التــي ســجلناها:

ألف: الهجمات العشوائية )ما ال يقل عن 185 هجمة صاروخية باتجاه أحياء سكنية(:
اســتخدم النظــام الســوري الرشاشــات الثقيلــة وقذائــف الهــاون فــي قصفــه لألحيــاء الســكنية فــي مدينــة درعــا، وفــي 
ــد النظــام الســوري مــن وتيــرة هجماتــه وســجلنا اســتخدامه صواريــخ محليــة الصنــع مــن نمــط فيــل ومن  23/ آب صعَّ
نمــط جــوالن، وهــي صواريــخ معدلــة يضــاف لهــا رأس حربــي كبيــر وتعــرف بقدرتهــا التدميريــة الكبيــرة وانعــدام الدقــة 

فــي تحديــد الهــدف.
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خريطــة تظهــر مواقــع أبــرز منصــات الصواريــخ التــي اســتخدمتها قــوات النظــام الســوري لشــنِّ هجمــات علــى 
أحيــاء محاصــرة فــي مدينــة درعــا منــذ 23/ آب حتــى 5/ أيلــول/ 2021 

لنا مــا ال يقــل عــن 185 هجومــًا بهــذه الصواريــخ اســتهدفت مناطــق ســكنية فــي أحيــاء  بيــن 23/ آب و5/ أيلــول ســجَّ
درعــا البلــد فــي مدينــة درعــا، 94 هجومــًا منهــا كانــت بيــن 28 و30 آب، وامتــدت الهجمــات لتشــمل مراكــز حيويــة مدنيــة، 

وســجلنا 9 هجمــات اســتهدفت مراكــز حيويــة مدنيــة.
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خريطــة تظهــر مواقــع أبــرز الهجمــات التــي شــنتها قــوات النظــام الســوري علــى أحيــاء محاصــرة فــي مدينــة درعــا 
بيــن 23/ آب و 5/ أيلــول/ 2021 

فــي 24/ آب اســتخدمت قــوات النظــام الســوري الرصــاص الحــي ضــدَّ تجمــع للمدنييــن قــرب حاجــز الســرايا الــذي كان 
نقطــة انطــاق الحافــات باتجــاه الشــمال الســوري.
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تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع إيهــاب وهــو ناشــط إعامــي محلــي2 كان بالقــرب مــن حاجــز الســرايا 
عندمــا أطلقــت قــوات النظــام الســوري الرصــاص علــى األهالــي:

“عنــد حاجــز الســرايا تجمــع المئــات مــن األهالــي الذيــن كانــوا قــد نزحــوا مــن أحيــاء درعــا المحاصــرة باتجــاه أحيــاء 
درعــا المحطــة، منهــم مــن كان يريــد العــودة وبعضهــم كان يرغــب بركــوب الحافــالت واالتجــاه إلــى مناطــق 
الشــمال، علــى الحاجــز حدثــت مالســنة كالميــة بيــن ضابــط مــن قــوات النظــام الســوري وامــرأة مــن أهالــي 
إلــى مشــاجرة باأليــدي واســتطعت توثيــق ذلــك عبــر مقاطــع مصــورة.” أضــاف إيهــاب:  درعــا، تطــور األمــر 
“قرابــة الســاعة الســابعة والنصــف مســاًء كنــا ال نــزال علــى الحاجــز، رأيــت البعــض يقومــون بإدخــال الخبــز 
إلــى المناطــق التــي ال تــزال تحــت الحصــار، وفجــأة أطلــق عناصــر النظــام النــار باتجاهنــا بــدون أي ســبب، لحظــة 
إطــالق الرصــاص دخلــت أنــا والعشــرات مــن المدنييــن إلــى أحــد المحــالت المجــاورة للحاجــز وبقينــا هنــاك إلــى أن 
توقــف إطــالق النــار، لــم ننــُج جميعــًا مــن الرصــاص، فقــد أصيــب العديــد مــن المدنييــن مــن بينهــم الشــاب “عبــد 
الكريــم المصــري” الــذي علمــت الحقــًا مــن النقطــة الطبيــة أنــه أصيــب بطلــق نــاري فــي الصــدر وكانــت إصابتــه 
حرجــة؛ وأدت إلــى وفاتــه. وبعــد خروجنــا مــن مخبأنــا هربنــا مــن المــكان باتجــاه حــي طريــق الســد، وبعــد هروبنــا 
اســتهدف جيــش النظــام المــكان الــذي كنــا نتختبــئ فيــه بقذيفــة أر بــي جــي، اســتطعت توثيــق جــزء بســيط مــن 

هــذه اللحظــات العصيبــة التــي عشــناها بمقطــع مصــور”.
 

باء: تدهور األوضاع المعيشية للسكان نتيجة الحصار المفروض على أحياء في مدينة درعا:
وثقنــا فــي تقريرنــا الســابق الــذي صــدر فــي 9/ آب/ 2021 كيــف أغلقــت قــوات النظــام الســوري فــي 24/ حزيــران/ 2021 
الطــرق المؤديــة إلــى أحيــاء درعــا البلــد وحــي طريــق الســد ومخيمــي الاجئيــن الفلســطينيين والنازحيــن مــن الجــوالن، 
ــة  ــع النظــام الســوري إدخــال المــواد الغذائي ــى األوضــاع المعيشــية للســكان وســجلنا من وكيــف انعكــس ذلــك عل

والطبيــة والمحروقــات.

ــًا بســير االتفاقــات ومــدى رضــا النظــام  ــات مرهون ــم ب ــوم، ث وقــد اســتمرَّ الحصــار بشــكل مشــدد لمــدة تقــارب 20 ي
الســوري عــن البنــود، التــي تــم االتفــاق عليهــا. وفــي كل مــرة يتعرقــل تنفيــذ االتفــاق كانــت قــوات النظــام الســوري 
تــردُّ بإغــاق الطــرق ومنــع إدخــال الغــذاء والــدواء، وشــهدت األحيــاء المحاصــرة نفــاذ البضائــع مــن المحــال التجاريــة، 
كمــا شــهدت نقصــًا حــادًا فــي حليــب األطفــال وبعــض األدويــة الخاصــة باألمــراض المزمنــة وارتفعــت أســعار المــواد 
الغذائيــة إلــى الضعــف، وأخبرنــا األهالــي أنهــم اضطــروا إلــى دفــع مبالــغ ماليــة كبيــرة قــد تصــل لـــ 300 ألــف ليــرة ســورية 
أي مــا يعــادل $100 لقــاء إدخــال كميــات قليلــة مــن المــواد الغذائيــة األساســية )رز – ســكر – طحيــن – عــدس(، كمــا أن 
خدمــات الميــاه والكهربــاء قطعــت بالكامــل عــن األحيــاء المحاصــرة منــذ 24/ حزيــران حتــى بــدء تنفيــد اتفــاق 5/ أيلــول 

واضطــرَّ الســكان إلــى اســتخدام ميــاه بئــر يقــع فــي وادي الزيــدي غيــر صالــح للشــرب.

ــى الحكومــة الســورية أن ترفــع فــورًا حصــارًا اســتمر  ــه “يتعيــن عل ــة إن فــي 31/ آب صرحــت منظمــة العفــو الدولي
شــهرين علــى معقــل المعارضــة فــي درعــا البلــد، وأن تســمح بوصــول المســاعدات اإلنســانية مــن دون قيــود إلــى 
المنطقــة التــي يقطــن فيهــا حوالــي 20 ألــف شــخص فــي ظــروف مزريــة، مــع نــدرة اإلمــدادات الغذائيــة وغيــاب 

شــبه تــام للرعايــة الطبيــة”.

2  تم التواصل معه عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك في 3/ أيلول/ 2021 
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جيم: االنتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام السوري بحق السكان النازحين من المناطق المحاصرة:
إثــر العمليــات العســكرية التــي قادتهــا قــوات النظــام الســوري والميليشــيات اإليرانيــة علــى أحيــاء درعــا البلــد وطريــق 
الســد ومخيــم الاجئيــن الفلســطينيين، ســجلنا نــزوح مــا ال يقــل عــن 36 ألــف شــخص مــن أهلهــا باتجــاه أحيــاء درعــا 
ــات  ــرت آالف العائ ــي تقــع بالكامــل تحــت ســيطرة النظــام الســوري وتشــهد هــدوءًا نســبيًا، وقــد أجب المحطــة الت
علــى النــزوح مشــيًا علــى األقــدام مــع قليــل مــن األمتعــة، وقــد اضطــر القســم األعظــم مــن هــذه العائــات لإلقامــة 
فــي المــدارس والمرافــق العامــة فــي أحيــاء المطــار والقصــور والكاشــف والســحاري، وأدت حركــة النــزوح والطلــب 
الشــديد علــى الســكن إلــى ارتفــاع إيجــارات المنــازل فــي أحيــاء درعــا المحطــة، وقــد وصــل إيجــار الشــقة الواحــدة مــا 
بيــن 250 و550 ألــف ليــرة ســورية فــي الشــهر الواحــد )مــا يعــادل 100 إلــى 200 دوالر أميركــي(، إضافــة إلــى ارتفــاع فــي 

أســعار الكثيــر مــن المــواد الغذائيــة.
 قــوات النظــام الســوري فــي إيوائهــا المدنييــن الظــروف والمتطلبــات الصحيــة، حيــث اضطــر اآلالف للبقــاء 

ِ
ولــم تــراع

فــي مراكــز إيــواء غيــر مجهــزة ومحــدودة المســاحة ومنــع عنهــم الخــروج والتنقــل.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيدة أميــرة3  وهــي إحــدى الســيدات اللواتــي كــن ُيقمــن فــي أحــد 
مراكــز اإليــواء بدرعــا المحطــة بعــد نزوحهــا مــع أطفالهــا مــن أحــد المناطــق المحاصــرة فــي مدينــة درعــا:

“بعــد أيــام طويلــة مــن الحصــار لــم يعــد لــدي مــا أطعمــه ألطفالــي، حتــى الخبــز لــم يعــد متوافــراً، حينهــا أجبــرت علــى 
النزوح من منزلي الواقع في حي طريق الســد، واتجهت نحو حي الكاشــف في درعا المحطة، وأقمت في المدرســة 
الشــرعية، خرجــت مــن منزلــي بمالبســي أنــا وأطفالــي الثالثــة، لــم أســتطع حمــل أمتعــة مــن منزلــي ألن حاجز الســرايا 

التابــع لقــوات النظــام، الــذي مــررت مــن خاللــه كان يمنعنــا مــن إخــراج األثــاث أو أيــة مقتنيــات غاليــة الثمن.
أمضيــت فــي مركــز اإليــواء مــا يقــارب 49 يومــاً، كان عددنــا يفــوق الســتة عشــر فــي الغرفــة الواحــدة، تقريبــاً كل 4 
عائــالت فــي غرفــة، ال يوجــد عنايــة طبيــة ولــم يتــم إجــراء اختبــار كورونــا لنــا قبيــل اســتقبالنا وال فــي أثنــاء إقامتنــا، 
وقــدم لنــا الهــالل األحمــر بعــض المســاعدات، لكنهــا كانــت بالــكاد تســدُّ احتياجاتنــا، ولــم آخــذ منهم ســوى فراشــين  

وبطانيتيــن”.
قالــت أميــرة إن المدرســة التــي أقامــت فيهــا دوهمــت مــن قبــل عناصــر الفرقــة الرابعــة التابعــة لجيــش النظــام بيــن 
20 آب و30 آب ثــاث مــرات: “كان عناصــر الفرقــة يشــتموننا ويهــددون باعتقــال الشــباب، ولكــن فــي كل مــرة كان 
عناصــر الهــالل األحمــر يحاولــون منــع قــوات النظــام مــن اعتقــال الشــباب عبــر تأخيــر دخــول العناصــر إلــى داخــل 
المدرســة إلتاحــة الفرصــة أمــام الشــباب للهــروب مــن ســاحتها الخلفيــة، فــي كل مــرة اقتحمــوا فيهــا المدرســة 
كنــت أصــاب بالذعــر، كانــوا يشــتموننا وتظهــر تصرفاتهــم وحــركات أجســادهم كيــف ينظــرون لنــا كأعــداء ال 

كمدنييــن عــزَّل”. 

دال: عمليات النهب وانتهاكات حق الملكية:
اســتوَلت الفــرق العســكرية )الرابعــة والخامســة والتاســعة والخامســة عشــر( التابعــة لقــوات النظــام الســوري 
مدعومــة بالميليشــيات اإليرانيــة منــذ 27/ تمــوز/ 2021 علــى عشــرات منــازل المدنييــن فــي مناطــق غــرز والشــياح 
والنخلــة فــي المــزارع الجنوبيــة والشــرقية لمدينــة درعــا، ومنطقــة الضاحيــة وحــي المنشــية فــي المدينــة. وذلــك بعــد 
لهــا لخطــوط اشــتباك بيــن قــوات النظــام الســوري وميليشــياته مــن طــرف، ومقاتليــن مــن  فــرار المدنييــن منهــا وتحوِّ
المنطقــة مــن طــرف آخــر. تمركــزت هــذه القــوات فــي تلــك المنــازل، وحّولتهــا إلــى نقــاط ومقــرات عســكرية ومراكــز 
ــي طريــق الســد ومخيــم درعــا(،  النطــاق الهجمــات التــي تســتهدف المنطقــة المحاصــرة )منطقــة درعــا البلــد وحّي

وجعلــت مــن هــذه المقــرات طوقــًا حــول المنطقــة المحاصــرة ُيحيطهــا مــن جهــة الشــرق والغــرب والجنــوب.

3  التواصل بتاريخ 22 أيلول عبر حسابها الشخصي على تطبيق الواتساب 
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وفــي يومــي 16 و17/ آب/ 2021 قامــت قــوات النظــام الســوري وميليشــياته باالســتياء علــى عــدد مــن منــازل المدنييــن 
علــى أطــراف قريــة الطيــرة بريــف درعــا الغربــي وحّولتهــا إلــى نقــاط عســكرية، واســتقدمت إليهــا آليــات عســكرية.

صور ُتظهر جانب من التحصينات التي قامت بها قوات النظام على أطراف حيي المخيم وطريق السد ومحاور 
أخرى في مدينة درعا.
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صور ُتظهر استيالء قوات النظام على منازل المدنيين في منطقة غرز شرق مدينة درعا وتحويلها لنقاط عسكرية 
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صور التقطت بتاريخ 9/ ٓاب/ 2021، تظهر استيالء قوات النظام على منازل المدنيين في المزارع الجنوبية 
والشرقية لمدينة درعا

رابعــًا: حصيلــة أبــرز االنتهــاكات التي ســجلتها الشــبكة الســورية لحقوق 
اإلنســان منــذ تمــوز/ 2018 حتــى تشــرين األول/ 2021، والتــي تســببت فــي 

إفــراغ منطقــة جنــوب ســوريا بعــد فــخِّ التســوية:

بــدأت قــوات النظــام الســوري/اإليراني منــذ األيــام األولــى للتســوية فــي تمــوز/ 2018 بارتــكاب أنمــاط متعــددة مــن 
ــرز تلــك االنتهــاكات، التــي خلفــت  االنتهــاكات، وقــد أشــرنا إلــى ذلــك ســابقًا، وفيمــا يلــي مــا تمكنــا مــن توثيقــه مــن أب
أعــدادًا كبيــرة جــدًا مــن الضحايــا، وال يــكاد ينقضــي يــوم منــذ ذلــك الوقــت حتــى هــذه األيــام دون أن نســجل وقــوع 

انتهــاكات بحــق المواطنيــن الذيــن قــرروا البقــاء.

ألف: القتل خارج نطاق القانون:
ســجلت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل 361 مدنيــًا بينهــم 47 طفــًا و26 ســيدة )أنثــى بالغــة(؛ جــراء 
ها النظــام الســوري علــى جنــوب ســوريا، معظمهــم فــي مدينــة إنخــل بريــف درعــا الشــمالي،  الهجمــات التــي شــنَّ

ومدينــة نــوى بريــف درعــا الغربــي، وأحيــاء درعــا البلــد.

باء: التشريد القسري:
بت العمليــات العســكرية التــي شــنتها قــوات النظــام الســوري بدعــم مــن الميليشــيات اإليرانيــة فــي نــزوح مــا ال  تســبَّ
يقــل عــن 40 ألــف شــخص نزحــوا مــن أحيــاء درعــا البلــد وطريــق الســد ومخيــم الاجئيــن، ومنطقــة غــرز وتــل الســلطان 

إلــى أحيــاء درعــا المحطــة، إضافــة إلــى النازحيــن والمهجريــن قســرًا مــن مدينــة الصنميــن وقريــة أم باطنــة.
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تاء: استهداف المراكز الحيوية المدنية: 
سجلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تنفيذ قوات النظام السوري 19 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية.

ثاء: االعتقال التعسفي واالختفاء القسري:
ســجلت الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان اعتقال قوات النظام الســوري: 1589 شــخصًا بينهم 13 طفًا و22 ســيدة 

ــزت عمليــات االعتقــال فــي بلــدة نصيــب بريــف درعا الشــرقي وقريــة عتمان بريف درعا الشــمالي. )أنثــى بالغــة(، تركَّ

إنفوغرافيــك لحصيلــة أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان، التــي ارتكبتهــا قــوات النظــام الســوري فــي منطقــة الجنــوب 
الســوري منــذ تمــوز 2018 حتــى تشــرين األول 2021
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فيما يلي نماذج عن أبرز حوادث القتل والنهب والتهجير التي وقعت في مدينة الصنمين: -
تقــع مدينــة الصنميــن فــي الريــف الشــمالي لمدينــة درعــا، لــم تدخــل المدينــة ضمــن اتفــاق التســوية الــذي شــهدته 
منطقــة الجنــوب الســوري فــي صيــف 2018، لمــا كانــت تشــهده مــن تقاســم للســيطرة بيــن فصائــل فــي المعارضــة 
المســلحة التــي تســيطر علــى األحيــاء الشــمالية والغربيــة منهــا، وقــوات النظــام الســوري التــي تســيطر علــى بقيــة 
أنحــاء المدينــة، وعقــب ســيطرة النظــام الســوري علــى منطقــة الجنــوب شــهدت المدينــة مجموعــة مــن عمليــات 
االغتيــال، التــي طالــت عناصــر مــن فصائــل المعارضــة المســلحة وعناصــر مــن قــوات النظــام الســوري، وبــدأت قــوات 

النظــام تهــدد باقتحــام المدينــة للســيطرة عليهــا بشــكل كامــل.

األحــد 1/ آذار/ 2020، حشــدت قــوات النظــام الســوري القتحــام أحيــاء مدينــة الصنميــن الخاضعــة لســيطرة فصائــل 
فــي المعارضــة المســلحة، وســجلنا مشــاركة عناصــر مــن قــوات الفرقــة الســابعة وقــوات الفرقــة الرابعــة، وعناصــر 
مــن فــرع المخابــرات الجويــة، واألمــن العســكري، والجنائــي، واألمــن السياســي، وأمــن الدولــة، كمــا رصدنــا وجــود 

ميليشــيات إيرانيــة وميليشــيات الدفــاع الوطنــي مدعومــة بعشــرات اآلليــات العســكرية والمدرعــات.

ذت قوات النظام السوري عمليات قصف عشوائي مستخدمة المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ المتمركزة في  نفَّ
الحواجز والقطع العســكرية المحيطة بالمدينة، بشــكل خاص “الفرقة التاســعة”، كما انتشــرت قناصة تابعون للنظام 
الســوري علــى المبانــي المرتفعــة فــي حــارة الفاحــات؛ لرصد تحركات المدنيين في الحي الشــمالي والحي الغربي من مدينة 
الصنميــن، واســتمرت عمليــات القصــف قرابــة 7 ســاعات، وثقــت الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان فــي غضونها مقتل 
3 مدنييــن علــى يــد قــوات النظــام الســوري، أحدهــم قتــل برصــاص قنــاص بينمــا كان يقــف بالقــرب من مخبز أم يوســف في 
الحــي الشــمالي. كمــا ســجلنا إصابــة 15 مدنيــاً بجــروح، بينهم نســاء وأطفال، وســجلنا اعتقال قــوات النظام الســوري ما ال 

يقــل عــن 20 شــخص تــم اإلفــراج عنهــم بعــد قرابــة عشــرين يوم مــن تاريــخ االقتحام.

ــي، وبــدأت  ــت قــوات النظــام الســوري مــن التقــدم والســيطرة علــى الحييــن الشــمالي والغرب ــه تمكنَّ وفــي اليــوم ذات
بتنفيــذ عمليــات نهــب وتخريــب للممتلــكات ومنــازل المدنييــن، كمــا ســجلنا تضــرر مــا ال يقــل عــن 50 منــزل بســبب 
ــو بكــر  ــة: المدرســة “الشــرعية”، ومســجد “أب ــة التــي تضــررت نتيجــة القصــف منشــآت مدني القصــف، مــن بيــن األبني

الصديــق”، الــذي تعــرض للنهــب علــى أيــدي قــوات النظــام الســوري بعــد ســيطرتها علــى المنطقــة.

صورة تظهر تخريب جزء من أثاث مسجد أبو بكر الصديق بعد دخوله من قبل عناصر جيش النظام السوري خال اقتحامهم أحياء مدينة 

الصنمين في 1/ آذار/ 2020
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صور بثت على منصات موالية للنظام السوري تظهر الجنود واآلليات يوم اقتحام المدينة:
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بيــن قــوات النظــام الســوري وعناصــر فصائــل المعارضــة المســلحة  تــم االتفــاق   2020 1/ آذار/  اليــوم ذاتــه  فــي 
بوســاطة روســية علــى إيقــاف الحملــة العســكرية علــى المدينــة، مقابــل تســوية أوضــاع مــن يرغــب مــن مقاتلــي 
المعارضــة المســلحة الموجوديــن فــي المدينــة، والتحاقهــم بالفيلــق الخامــس “المدعــوم روســيًا” وتهجيــر مــن ال 

يرغــب بالتســوية إلــى شــمال ســوريا.

اإلثنيــن 2/ آذار/ 2020، خــرج 21 مــن مقاتلــي المعارضــة المســلحة مــن مدينــة الصنميــن شــمال درعــا باتجــاه محافظــة 
حلب. 

مقتل سبعة مدنيين بينهم 3 أطفال في مساكن قرية جلين بريف درعا الغربي: 
تقــع قريــة جليــن فــي الريــف الغربــي لمحافظــة درعــا، وهــي مــن المناطــق التــي خضعــت لســيطرة فصائــل فــي 
المعارضــة  فــي  مــن فصائــل  رفــض عناصــر   2018 تمــوز/  2013، وفــي  أيلــول/  منــذ شــهر  المســلحة  المعارضــة 
المســلحة توقيــع االتفــاق مــع النظــام الســوري، وبذلــك بقيــت القريــة تحــت ســيطرتها الفعليــة، فــي حيــن اقتصــر 

وجــود النظــام الســوري علــى حواجــز عســكرية محيطــة بالقريــة.

جليــن،  جليــن ومســاكن  قريــة  اســتهدفت  الســوري عمليــات قصــف  النظــام  قــوات  ــذت  نفَّ  2020 آذار/   /18 فــي 
اســتخدمت فيهــا المدفعيــة الثقيلــة مــن كتيبــة المدفعيــة )285( المجــاورة لملعــب البانورامــا فــي مدينــة درعــا، 
وراجمــات صواريــخ متمركــزة فــي الفــوج )175( التابــع لقــوات النظــام بمدينــة إزرع بريــف درعــا الشــمالي، تســبَّبت 
عمليــات القصــف فــي مقتــل ســبعة مدنييــن بينهــم ثالثــة أطفــال مــن عائلــة واحــدة، وقــد ســبقت عمليــات القصــف 
اشــتباكات دارت بيــن قــوات النظــام الســوري وعناصــر مــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة ردًا علــى قتــل النظــام 

ــة.  ــة فــي القري ــة المركزي الســوري اثنيــن مــن أعضــاء اللجن
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تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد علــي األحمــد4 أحــد أبنــاء قريــة جليــن كان شــاهدًا علــى 
عمليــات القصــف التــي تعرضــت لهــا القريــة:

“بــدأ القصــف قرابــة الســاعة 4 عصــرًا واســتمرَّ حتــى الســاعة السادســة، كانــت القذائــف تنهمــر علينــا بكثافــة، 
 زراعيــة شــمال 

ٍ
أحصيــت قرابــة 17 قذيفــة، ســقطت أربعــة منهــا بيــن المنــازل، ومــا تبقــى ســقطت ضمــن أراض

القريــة، فقدنــا فــي ذلــك اليــوم 7 أشــخاص منهــم ثالثــة أطفــال، كمــا ســقطت إحــدى القذائــف علــى اســطبل 
لتربيــة األبقــار وقتلــت القذيفــة ثــالث بقــرات. 

كان القصــف عشــوائيًا، لــم يســتهدف عناصــر الجيــش الحــر الموجوديــن فــي القريــة، وإنمــا كان الغــرض منــه 
انتقامــي بعــد أن حصلــت اشــتباكات بيــن عناصــر الجيــش الحــر وعناصــر النظــام”.

قرية أم باطنة نموذج صارخ عن التشريد القسري الذي مارسه النظام السوري/اإليراني: -
تقــع قريــة أم باطنــة فــي ريــف محافظــة القنيطــرة األوســط، قبــل انــدالع الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطية فــي آذار/ 
2011  كان يقطنهــا مــا يقــدر بـــ 3000 شــخص، خضعــت القريــة لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة بدايــة 
ــة مــن ضمــن المناطــق التــي خضعــت التفاقــات التســوية التــي خضــع  أيلــول/ 2014، وفــي تمــوز/ 2018، كانــت القري
لهــا الجنــوب الســوري، ونــصَّ االتفــاق علــى تســليم الســاح الثقيــل والمتوســط، الــذي تمتلكــه فصائــل المعارضــة 
المســلحة المســيطرة علــى القريــة، ودخــول مؤسســات النظــام المدنيــة، إضافــة إلــى مخافــر الشــرطة إلــى المــدن 

والبلــدات، وخضــوع جميــع أهالــي المنطقــة لتســوية أمنيــة ألوضاعهــم.
بعــد ســيطرة النظــام الســوري علــى المنطقــة بدايــة آب 2018 رفضــت مجموعــة مســلحة تتألــف مــن 10 مقاتليــن 
مــن فصائــل المعارضــة المســلحة مــن أبنــاء القريــة الخضــوع التفــاق التســوية، ورفضــوا الخــروج مــن القريــة، ومنــذ 
ــى  ــة مــن أي وجــود لقــوات النظــام الســوري، واقتصــر وجــود النظــام العســكري عل ــة خالي ــت القري ــك الوقــت بقي ذل

الحواجــز المنتشــرة فــي محيــط القريــة وفــي التــال العســكرية المحيطــة بهــا، أبرزهــا تــل الشــعار وتــل كــروم.

ــع لهــا حاجــزًا  ــي تتب ــد الجهــة الت ــم نســتطع تحدي مســاء الجمعــة 30/ نيســان/ 2021 هاجمــت مجموعــة مســلحة ل
عســكريًا تابعــًا لقــوات النظــام الســوري، هــو “حاجــز العمــري” الواقــع علــى مدخــل “تــل كــروم” العســكري شــمال قريــة 
ت قــوات النظــام الســوري بقصــف قريــة “أم باطنــة” بقذائــف هــاون  أم باطنــة، وقتلــت العناصــر الموجوديــن فيــه، ردَّ
عــدة مــن المدفعيــة  المتمركــزة فــي “تــل الشــعار”، اســتمرَّ القصــف ســاعات عــدة، شــهدت علــى إثرهــا القريــة نــزوح 
مئــات مــن المدنييــن، الذيــن توجهــوا إلــى القــرى المحيطــة، الخالديــة وممتنــة، ونبــع الصخــر؛ خوفــًا مــن اقتحــام البلــدة 

مــن قبــل قــوات النظــام الســوري.

أخبرنــا األهالــي، الذيــن تواصلنــا معهــم أن قــوات النظــام الســوري وعبــر اللجنــة األمنيــة التابعــة لــه، اجتمعــت مــع 
ممثليــن عــن األهالــي وهــددت ســكان القريــة باقتحــام القريــة عســكريًا إن لــم يتــم القبــول بتهجيــر المقاتليــن الذيــن 

بقــوا فــي القريــة وعائاتهــم.

بيــن 1 و16/ أيــار/ 2021 بــدأت قــوات النظــام الســوري التضييــق علــى األهالــي بغــرض إجبارهــم علــى القبــول بشــروط 
التســوية، وفــي 1 أيــار ســجلنا اعتــراض قــوات النظــام الســوري المتمركــزة علــى حاجــز العمــري، طريــق بعــض العائات 
النازحــة، واحتجــزت لعــدة ســاعات خمــس ســيدات مــع أطفالهــن؛ وذلــك بهــدف الضغــط علــى أهالــي البلــدة للقبــول 

بالتهجيــر.

4  تواصلنا معه عبير تطبيق واتساب في 5/ آذار/ 2020 
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بعــد خمــس جــوالت مــن المفاوضــات التــي بــدأت فــي 30/ نيســان/ 2021 وعقــدت بيــن ممثــل النظــام الســوري 
“العميــد طــال العلــي رئيــس فــرع األمــن العســكري 220” وممثليــن عــن أهالــي القريــة بحضــور وفــد روســي تــم 
االتفــاق فــي 16/ أيــار/ 2021 علــى ترحيــل 37 عائلــة )150 شــخص( ممــن رفضــوا اتفــاق التســوية إلــى الشــمال الســوري، 

مقابــل تراجــع النظــام الســوري عــن شــنِّ العمليــة العســكرية التــي هــدد بهــا.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد خالــد5 وهــو أحــد عناصــر فصائــل المعارضــة المســلحة 
الذيــن هجــروا مــن قريــة أم باطنــة، ذكــر خالــد أن قــوات النظــام الســوري منــذ ســيطرتها علــى منطقــة الجنــوب تعمــل 
علــى اســتفزاز المقاتليــن ممــن رفضــوا عمليــات التســوية وتســتهدفهم بعمليــات االغتيــال أو االعتقــال: “بتاريــخ 9/ 
آذار/ 2021، اعتقلــت قــوات النظــام عبــر كميــن علــى أطــراف قريــة أم باطنــة عنصريــن “هــادي الســعيد” و”قصــي 
الســعيد”، فــي اليــوم الــذي تــال عمليــة االعتقــال قمنــا بإغــالق مداخــل والبلــدة ومخارجهــا، وأحرقنــا عــددًا مــن 

اإلطــارات فــي شــوارع البلــدة فــي شــكل مــن أشــكال التعبيــر عــن ســخطنا؛ بإطــالق ســراح المعتقَليــن.
بعــد عمليــة االعتقــال تواصلــت لجنــة المصالحــة المشــكلة مــن وجهــاء قريــة أم باطنــة مــع النظــام مــن أجــل 
إطــالق ســراح الشــابين، وكان النظــام يعطــي الوعــود بإطــالق ســراحهم، لكــن جميــع الوعــود كانــت كاذبــة، 
وبعــد مــرور قرابــة شــهرين علــى اعتقــال الشــابين بــدأ الوضــع يتوتــر بيــن شــبان البلــدة وقــوات النظــام وعناصــر 
مــن حــزب هللا اللبنانــي، حيــث نفــذ مجهولــون فــي 30/ نيســان/ 2021 هجومــًا علــى تــل كــروم العســكري والحاجــز 
ــي، بعــد الهجــوم  ــه قــوات النظــام وميليشــيا حــزب هللا اللبنان ــه، وهــو موقــع عســكري تتمركــز في المالصــق ل
قامــت قــوات النظــام المتمركــزة فــي كتيبــة الصقريــة التابعــة للــواء 90 ومــن تــل الشــعار العســكري الواقعيــن 

شــمال قريــة أم باطنــة بقصــف القريــة بالمدفعيــة الثقيلــة وقذائــف الهــاون.
بعــد عمليــة القصــف نزحــت عشــرات العائــالت مــن القريــة إلــى القــرى المجــاورة وقــام النظــام بالتضييــق علــى 
المدنييــن حيــُث احتجــز عــددًا مــن النســاء واألطفــال علــى حاجــز عســكري يقــع علــى مدخــل قريــة جبهــا شــمال أم 

باطنــة واســتطعنا اإلفــراج عنهــم بعــد تواصــل لجنــة المصالحــة مــع النظــام.
وفــي 30/ نيســان /2021، جــرى تواصــل بيــن النظــام الســوري وبيــن لجنــة المصالحــة لبحــث مــا جــرى فــي القريــة، 
النظــام اتهمنــا مباشــرة بتنفيــذ الهجــوم علــى تــل كــروم العســكري والحاجــز المالصــق لــه ومباشــرة وضــع 
ــة، اســتمرت  ــة عســكرية فــي القري ــذ عملي ــل عــدم تنفي ــى شــمال ســوريا، مقاب ــا إل ــا مــع عائالتن شــرط تهجيرن
المفاوضــات عــدة أيــام وبحضــور القــوات الروســية، فــي البدايــة رفضنــا شــروط النظــام وخاصــة بنــد التهجيــر، 
 

ٍ
وكنــا ننســق مــع اللجــان المركزيــة فــي محافظــة درعــا لتدعــم موقفنــا، لكــن لألســف كان دعمهــم لنــا غيــر كاف

ــار/ 2021 علــى الموافقــة علــى شــروط النظــام مــن أجــل  ــا فــي منتصــف شــهر أي إللغــاء بنــد التهجيــر؛ مــا أجبرن
أن نحافــظ علــى عائالتنــا ونســائنا مــن بطــش النظــام وقصفــه للمنطقــة؛ ألننــا إذا لــم نقبــل ســتنفذ عمليــة 
ــار/ 2021  ــر الثــوار علــى الخضــوع لشــروط النظــام والــروس وتــم االتفــاق بتاريــخ 16/ أي عســكرية، وهــذا مــا أجب
بيننــا وبيــن النظــام علــى تهجيرنــا إلــى شــمال ســوريا مقابــل إيقــاف العمليــة العســكرية علــى القريــة وإخــراج 

الشــابين اللذيــن اعتقــال قبــل قرابــة أربعــة أشــهر.
أمضيــت ثالثــة أيــام فــي إقنــاع عائلتــي وأوالدي بالتهجيــر ألننــي أدرك تمامــًا مــا ســيفعله النظــام بهــم إذا مــا أنــا 
غــادرت وحــدي وبقــوا هــم فــي المنطقــة، ســينتقم النظــام منــي بهــم عــن طريــق اعتقالهــم أو قتلهــم أو أي فعــل 

آخــر؛ ليكســرني بهــم، كان األمــر صعبــًا جــدًا إلقناعهــم بالخــروج معــي إلــى الشــمال الســوري.
ــار/ 2021، خرجــت أنــا وعائلتــي وأوالدي فــي حافــالت التهجيــر مــن قريتــي حامليــن معنــا  صبــاح الخميــس 20/ أي
بعــض األمتعــة واألوراق المهمــة، وتركنــا خلفنــا بيتنــا وكل مــا نملــك، الشــرطة العســكرية الروســية كانــت 

ترافــق قافلــة التهجيــر.

5  التواصل عبر واتساب في 3/ حزيران/ 2021
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أحــد المعتقليــن جــاء بــه الــروس صباحــًا وكان داخــل إحــدى ســياراتهم؛ ألن االتفــاق قضــى بتســليمنا أحــد 
ــروس  ــا الحاجــز هــرب ال ــي، وحيــن وصلن ــي الغرب ــد حاجــز “فــرع سعســع” بريــف دمشــق الجنوب المعتقَليــن عن
بالســيارة التــي تُقــلُّ المعتقــل باتجــاه دمشــق، حينهــا قــام المقاتلــون بإيقــاف الباصــات واحتجــزوا ســيارتين مــن 
الشــرطة العســكرية الروســية وكاد أن يحصــل اشــتباك مســلح بيننــا وبيــن قــوات النظــام، وبعــد ردة فعلنــا 
أجبــر الــروس علــى العــودة إلــى مــكان وجــود الباصــات وتســليمنا المعتقــل، بعدهــا توجهنــا إلــى شــمال ســوريا، 
وهنــاك أمضينــا ثالثــة أيــام بيــن حاجــز جيــش النظــام والجيــش الوطنــي إلــى أن ســمحوا لنــا بدخــول مناطــق درع 
الفــرات بريــف حلــب الشــمالي، ومنهــا أكملنــا إلــى قريــة ديــر حســان بريــف إدلــب الشــمالي حيــُث أســكن اآلن”.

صور تظهر تجمع األهالي استعدادًا لترحيلهم من قرية ٔام باطنة في ريف القنيطرة إلى شمال سوريا بتاريخ 
20/ أيار/ 2021



انتهاكات واسعة مارسها النظامان السوري 21
واإليراني ضدَّ درعا بعد السيطرة عليها في تموز 

2018 لوأد أية معارضة للنظام السوري

صور تظهر سيارات من الشرطة العسكرية الروسية ترافق الحافالت، التي تحمل المهجرين من قرية ٔام 
باطنة بريف القنيطرة إلى شمال سوريا بتاريخ 20/ أيار/ 2021

خامسًا: االستنتاجات والتوصيات:

االستنتاجات:
مــارس النظــام الســوري أنماطــًا متعــددة مــن االنتهــاكات بهــدف دفــع األهالــي نحــو التشــريد القســري، وإفــراغ 	 

المنطقــة مــن جميــع المعارضيــن لــه.
ــز بيــن مدنييــن ومقاتليــن؛ تســببت فــي مقتــل عــدد مــن 	  نفــذ النظــام الســوري عمليــات قصــف عشــوائية لــم تميِّ

المواطنيــن الســوريين.
شنَّ المئات من عمليات االعتقال التعسفي، والتي تحول أغلبها إلى حاالت اختفاء قسري.	 
ال يمكــن الوثــوق بأيــة تســويات أو مصالحــات يقــوم بهــا النظــام الســوري/اإليراني ألنــه ســوف ياحــق المعارضيــن 	 

وينهــي جميــع أشــكال التظاهــرات ضــده مهمــا كلــف الثمــن مــن انتهــاكات، وهدفــه النهائــي هــو البقــاء فــي حكــم 
ســوريا.

التوصيات:
إلى مجلس األمن الدولي واألمم المتحدة:

لــن تفضــي “اتفاقــات” التســوية اإلجباريــة أو “المصالحــات األمنيــة” إلــى أي شــكل مــن أشــكال االســتقرار واحتــرام 	 
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.	 
العمل على طرد الميلشيات اإليرانية العابرة للحدود من سوريا من جنوبها حتى شمالها.	 



انتهاكات واسعة مارسها النظامان السوري 22
واإليراني ضدَّ درعا بعد السيطرة عليها في تموز 

2018 لوأد أية معارضة للنظام السوري

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.

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

:COI إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة
مراقبة وتوثيق حاالت االعتقال التعسفي واالختفاء القسري الواسعة في جنوب سوريا.	 

إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
إدانة ممارسات النظام السوري العنيفة بحق أبناء منطقة جنوب سوريا.	 

 

شكر وعزاء

ــكر والتَّقديــر ألهالــي الضحايــا وأقربائهــم ولجميــع النشــطاء المحلييــن مــن المجــاالت كافــة، الذيــن لــوال  كل الشُّ
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