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اإلثنني 19 تشرين األول 2015

حمتوايت التقرير:
أواًل: مقدمة.

اثنياً: أبرز أهداف النظام السوري.
اثلثاً: تفاصيل احلوادث.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات.

النظام السوري أم تنظيم داعش
تدمري املراكز احليوية يف مناطق سيطرة املعارضة

   أواًل: مقدمة:

تصدر الشبكة السورية حلقوق اإلنسان تقريراً شهرايً يتضمن استهداف املراكز احليوية من قبل 
األطراف الرئيسة األربعة، وخالل عدة أشهر من العمل املستمر الحظنا منهجية يتبعها النظام 
السوري تقوم على التدمري شبه الكامل للمراكز احليوية يف املناطق اليت ختضع لسيطرة املعارضة 
املسلحة، يف مقابل استهدافه الرمزي للمراكز احليوية يف املناطق اليت يسيطر عليها تنظيم داعش 

)الذي يطلق على نفسه مصطلح دولة إسالمية(.
نعرض يف هذا التقرير حصيلة جملموع األشهر التسعة املاضية من عام 2015، فقد سجلنا 
قيام النظام السوري ابستهداف ما اليقل عن 540 مركزاً حيوايً، وذلك منذ 1/ كانون الثاين/ 

2015 حىت 30/ أيلول/ 2015ويتوزعون حبسب املناطق إىل:
مناطق تسيطر عليها فصائل املعارضة املسلحة: 452	 
مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش: 88	 

أي أن نسبة استهداف املراكز احليوية يف املناطق اليت ختضع لسيطرة املعارضة املسلحة تصل 
إىل %84، مقابل %16 للمناطق اخلاضعة لسيطرة داعش.

     اثنياً: أبرز أهداف النظام السوري:

	 ألف: تسببت عمليات استهداف املراكز احليوية بشكل خاص يف هتجري سكان املناطق 
اخلاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة، إما إىل خارج سوراي، فعمليات التدمري املمنهج إحدى 
أبرز أسباب اللجوء، أو النزوح داخل سوراي، وهذا النزوح غالباً ما يتم إىل املناطق اليت ختضع 
لسيطرة النظام السوري، والنتيجة تفريغ املناطق اخلاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة من سكاهنا، 

على حنو يشكل عمليات تشريد قسري.

متفرداً  السوري  النظام  وبقاء  الدولة،  مبظهر  الظهور  إبمكانه  بديل  أي  قيام  تدمري  ابء:   	
بذلك، نظراً لوجود املراكز احليوية العاملة يف املناطق اليت يسيطر عليها فقط، فهو يرسل رسالة 
للمجتمع الدويل إنه يف حال اهنيار النظام السوري فسوف تنهار الدولة، ومن هذا املنطلق 
فهو يقدم خدمات للمناطق اليت يسيطر عليها ليس حباً فيها بل هلذا اهلدف حتديداً، فالنظام 

السوري هو املسؤول األول عن تدمري احملافظات السورية.

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/2011 
قبل  من  معتمدة  رحبية،  مستقلة، غري حكومية، غري  منظمة  وهي 

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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	 جيم: تقدمي تنظيم داعش كنموذج بديل يف حال سقوط النظام السوري، مث عرض نفسه كشريك يف حماربة متدد تنظيم داعش.
يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:

»يتوجب على اجملتمع الدويل منع النظام السوري من استهداف املراكز احليوية عرب عمليات القصف العشوائي 
أو املتعمد هلذه املراكز، ألن ذلك يصب يف مصلحة النظام السوري وتنظيم داعش معاً، ومن انحية اثنية على 
اجملموعات احمللية املتفرقة واملتناحرة يف املناطق اليت خرجت عن سيطرة النظام السوري أن تقوم بتوحيد جهودها 

يف سبيل تعزيز تقدمي اخلدمات، وفرض القانون واالنضباط«.

   اثلثاً: تفاصيل احلوادث:

نرجو االطالع على منهجيتنا يف تصنيف املراكز احليوية.

حبسب تقرير كانون الثاين/ 2015:
استهدفت القوات احلكومية 20 مركزاً حيوايً خاضعاً لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة مقابل استهدافها 7 مراكز حيوية خاضعة لسيطرة 

تنظيم داعش، خالل كانون الثاين/ 2015، اجلدول التايل يوضح تصنيف هذه املراكز:

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Vital_Facilities.pdf
http://sn4hr.org/arabic/2015/02/05/3469/
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حبسب تقرير شباط/ 2015:
استهدفت القوات احلكومية 30 مركزاً حيوايً خاضعاً لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة مقابل استهدافها 6 مراكز حيوية خاضعة لسيطرة 

تنظيم داعش، خالل شهر شباط/ 2015، اجلدول التايل يوضح تصنيف هذه املراكز:

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/arabic/2015/03/09/3667/
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حبسب تقرير آذار/ 2015:
استهدفت القوات احلكومية 51 مركزاً حيوايً خاضعاً لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة مقابل استهدافها 3 مراكز حيوية خاضعة لسيطرة 

تنظيم داعش، خالل آذار/ 2015، اجلدول التايل يوضح تصنيف هذه املراكز:

 

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/arabic/2015/04/06/3832/
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حبسب تقرير نيسان/ 2015:
استهدفت القوات احلكومية 73 مركزاً حيوايً خاضعاً لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة مقابل استهدافها 8 مراكز حيوية خاضعة لسيطرة 

تنظيم داعش، خالل نيسان/ 2015، اجلدول التايل يوضح تصنيف هذه املراكز:
 

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/arabic/2015/05/07/4110/
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حبسب تقرير أاير/ 2015:
استهدفت القوات احلكومية 67 مركزاً حيوايً خاضعاً لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة مقابل استهدافها 24 مركزاً حيوايً خاضعاً لسيطرة 

تنظيم داعش، خالل أاير/ 2015، اجلدول التايل يوضح تصنيف هذه املراكز:
 

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/arabic/2015/06/06/4215/
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حبسب تقرير حزيران/ 2015:
استهدفت القوات احلكومية 56 مركزاً حيوايً خاضعاً لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة مقابل استهدافها 7 مراكز حيوية خاضعة لسيطرة 

تنظيم داعش، خالل حزيران/ 2015، اجلدول التايل يوضح تصنيف هذه املراكز:
 

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/arabic/2015/07/06/4301/


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 8

حبسب تقرير متوز/ 2015:
استهدفت القوات احلكومية 51 مركزاً حيوايً خاضعاً لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة مقابل استهدافها 8 مراكز حيوية خاضعة لسيطرة 

تنظيم داعش، خالل متوز/ 2015، اجلدول التايل يوضح تصنيف هذه املراكز:
 

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/arabic/2015/08/06/4543/
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حبسب تقرير آب/ 2015:
استهدفت القوات احلكومية 62 مركزاً حيوايً خاضعاً لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة مقابل استهدافها 10 مراكز حيوية خاضعة 

لسيطرة تنظيم داعش، خالل آب/ 2015، اجلدول التايل يوضح تصنيف هذه املراكز:

 

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/arabic/2015/09/07/4853/
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حبسب تقرير أيلول/ 2015:
استهدفت القوات احلكومية 41 مركزاً حيوايً خاضعاً لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة مقابل استهدافها 15 مركزاً حيوايً خاضعاً لسيطرة 

تنظيم داعش، خالل أيلول/ 2015، اجلدول التايل يوضح تصنيف هذه املراكز:

 

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/arabic/2015/10/08/5010/
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  رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:

حبسب القانون الدويل اإلنساين تُعترب اهلجمات العشوائية أو املتعمدة أو الغري متناسبة، هجمات غري مشروعة، وإن استهداف القوات 
احلكومية للمدارس واملشايف واملساجد واألفران هلو استخفاف صارخ أبدىن معايري القانون الدويل اإلنساين وقرارات جملس األمن الدويل، 

وُيشكل جرائم حرب يومية متكررة حبسب املادة الثامنة من قانون روما األساسي.

إىل اجملتمع الدويل:
ال ميكن حبال من األحوال القضاء على تنظيم داعش مادام النظام السوري احلايل موجوداً، فوجوده احلايل وعرب ارتكاب عمليات التشريد 
القسري والتدمري والقتل والتعذيب اليومي، يُعترب أكرب حمرض ومشجع للتطرف واإلرهاب يف العامل اإلسالمي، ويتحمل اجملتمع الدويل 
ويف املقدمة جملس األمن الدويل بشكل رئيس ابعتباره مسؤواًل عن حتقيق السلم واألمن الدوليني مسؤولية كل ما آلت إليه األمور يف 

سوراي حىت اآلن.

جيب فرض حظر تسليح شامل على احلكومة السورية، نظراً خلروقاهتا الفظيعة للقوانني الدولية ولقرارات جملس األمن الدويل.

http://www.sn4hr.org

