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الثالاثء 15 كانون الثاين 2019

الـتقـريـر السـنـوي عن أبرز انتهاكات 
حقوق اإلنسان يف سوراي يف عام 2018

هتشيم اجملتمع وتفكك الدولة
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حمتوايت التقرير: 
أواًل: مقدمة ومنهجية
اثنياً: ملخص تنفيذي

اثلثاً: مقارنة بني أبرز أمناط انتهاكات حقوق اإلنسان يف عامي 2017 و2018
رابعاً: أتريخ وقائع مهمة يف عام 2018

خامساً: أبرز األحداث السياسية والعسكرية يف عام 2018
سادساً: تغيُّ توزع مناطق السيطرة يف عام 2018 

سابعاً: تفاصيل التقرير 
اثمناً: التَّوصيات

اتسعاً: املراجع

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

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

جتــدر اإلشــارة إىل أنَّ املفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان اعتمــدت يف مجيــع اإلحصائيــات الصَّــادرة عنهــا يف حتليــل ضحــااي النِّــزاع 
يف ســوراي، علــى الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان كأحــد أبــرز املصــادر، إضافــة إىل اعتمــاد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 

لــدى عــدد واســع مــن وكاالت األنبــاء العربيــة والعامليــة، والعديــد مــن املنظمــات احلقوقيــة الدوليــة. 
ويف عام 2018 استمرَّت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف عملها، حيث أصدرت قرابة 137 تقريراً تناولت فيها أمناطاً متعددة 
ألبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان، الــي ارتكبتهــا أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي، كعمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون 
واالعتقال والتعذيب، والتهجي والتشــريد القســري، واســتخدام الذخائر احملرمة وغيها من الذخائر شــديدة التدمي، واســتندت هذه 
التقارير على ما يقارب 310 شهادات لـُمصابني أو انجني من اهلجمات، أو مسعفني، أو عمال إشارة مركزية1  أو ذوي ضحااي، 

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.

      R190109

1 منظومــة تعمــل علــى التقــاط إشــارات الــرادار اخلاصــة ابلطائــرات وتتبُّــع املكاملــات بــني الطيــار والقاعــدة اجلويــة الــي أقلــع منهــا، هــذه املراصــد تعمــل عــادة علــى تعميــم خــر إقــاع الطائــرات احلربيــة مــن القواعــد العســكرية وتتَّبــع حركتهــا، وتســتطيع متيِّيــَز الطــيان الــذي 

يُقلِــع مــن قاعــدة محيميــم العســكرية، والــي تُعتَــر مركــزاً عســكرايً روســياً، أو مــن قواعــَد جويــة يف ريفــي محــاة ومحــص الــي تســتخدمها طائــرات النظــام الســوري.

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/SY/HRDAGUpdatedReportAug2014.pdf
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ومجيــع هــذه الشــهادات قــد مت احلصــول عليهــا عــر حديــث مباشــر مــع الشــهود، وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة. 
وميكن االطاع بشكل تفصيلي أكثر على املنهجية املتَّبعة من قبل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عر الرابط

إنَّ مجيــع اهلجمــات الــواردة يف التقاريــر قــد اســتهدفت مناطــق مدنيــة ومل نوثِّــق أيَّ وجــود عســكري أو خمــازن أســلحة يف أثنــاء 
اهلجمــات أو حــى قبلهــا، كمــا مل نرصــد توجيــه أيِّ حتذيــر مــن قبــل القــوات الـــُمعتدية للمدنيــني قُبيــل اهلجمــات كمــا يشــرط 

القانــون الــدويل اإلنســاين.

حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــوَّرة والّصــور الــي وثَّقهــا فريقنــا أو الــي ُنشــرت عــر اإلنرنــت، أو الــي 
ــن تلــك  أرســلها لنــا نشــطاء حمليــون عــر الريــد اإللكــروين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي، وتتضمَّ
الصــور والفيديوهــات علــى ســبيل املثــال: مواقــع اهلجمــات، جثــث الضحــااي واملصابــني، حجــم الدمــار، أســلحة وبقــااي ذخائــر 
عنقوديــة، وذخائــر حارقــة، كمــا اســتعرضنا صــوراً لضحــااي بســبب التعذيــب، وضحــااي مــن الكــوادر الطبيــة واإلعاميــة، الذيــن 
قضــوا يف هجمــات شــنَّتها أطــراف النِّــزاع. وحنتفــظ بنســٍخ مــن مجيــع املقاطــع املصــّورة والصــوَّر، الــي وردت يف تلــك التقاريــر والــي 
يســتعرضها هــذا التقريــر أيضــاً ضمــن قاعــدة بيــاانت إلكرونيــة ســرية، ونســٍخ احتياطيــة علــى أقــراٍص صلبــة، وحنــرص دائمــاً علــى 

حفــظ مجيــع هــذه البيــاانت مــع املصــدر اخلــاص هبــا.

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.

القانــون اإلنســاين الــدويل، والقانــون الــدويل العــريف ابلتــوازي مــع القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، هــي القوانــني املعمــول هبــا يف 
احلالــة الســورية، وهــي ُملزمــة جلميــع أطــراف النِّــزاع.

اثنياً: ملخص تنفيذي:
يُغطــي التقريــر أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان مــن قبــل أطــراف النّــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي منــذ 1/ كانــون الثــاين/ 2018 

حى 31/ كانون األول/ 2018

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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https://drive.google.com/file/d/15CpwlvN_KVNhS-u1NHB9bcR19o9l3-uX/view
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أواًل: القتل خارج نطاق القانون:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 6964 مدنيــاً، بينهــم 1436 طفــاًل، و923 ســيدة )أنثــى ابلغــة( يف عــام 

2018، يتوزعــون حســب اجلهــة الفاعلــة علــى النحــو التــايل:

 

https://drive.google.com/file/d/1SGBuZc1dgD_doJk1XFcgI_R3_5UsUaDN/edit
https://drive.google.com/file/d/1evku7MhGWPeyPPY05kq27mgi_CqZcTTu/edit
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https://drive.google.com/file/d/12pVzY2-NPB6-2GtnS36KWQqquF8hCLNi/edit
https://drive.google.com/file/d/1JoZpBqRqvd9glXb2BgKG_Y6KVRcS2Vo7/edit
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- النظــام الســوري )األمــن واجليــش وامليليشــيات احملليــة واألجنبيــة(: 4162 مدنيــاً، بينهــم 713 طفــًا، و562 ســيدة. إضافــة 
إىل مــا ال يقــل عــن 130 جمــزرة.

- القوات الروسية: 467 مدنياً، بينهم 169 طفًا، و51 سيدة. إضافة إىل ما ال يقل عن 27 جمزرة.
- التنظيمات اإلسامية املتشددة: 478 مدنياً، بينهم 89 طفًا، و42 سيدة، يتوزعون إىل:

• تنظيــم داعــش )يطلــق علــى نفســه اســم الدولــة اإلســامية(: 446 مدنيــاً، بينهــم 82 طفــًا، و41 ســيدة. إضافــة إىل مــا ال 
يقــل عــن 8 جمــزرة.

• هيئة حترير الشام )بشكل أساسي تنظيم جبهة فتح الشام(: 32 مدنياً، بينهم 7 طفًا، و1 سيدة
- فصائل يف املعارضة املسلحة: 48 مدنياً، بينهم 14 طفًا، و7 سيدة.

- قــوات اإلدارة الذاتيــة )بشــكل رئيــس قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي – فــرع حــزب العمــال الكردســتاين(: 285 مدنيــاً، 
بينهــم 29 طفــًا، و26 ســيدة. إضافــة إىل مــا ال يقــل عــن 4 جمــزرة.

- قوات التحالف الدويل: 417 مدنياً، بينهم 175 طفًا، و90 سيدة. إضافة إىل ما ال يقل عن 28 جمزرة.
- جهات أخرى: 1107 مدنياً، بينهم 247 طفًا، و145 سيدة. إضافة إىل ما ال يقل عن 26 جمزرة.

اثنياً: االعتقال التَّعسفي واالختفاء القسري:  
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 7706 حالــة اعتقــال تعســفي يف عــام 2018 بينهــا 504 طفــاًل 

و699 ســيدة )أنثــى ابلغــة( يتوزعــون حســب اجلهــة الفاعلــة علــى النحــو التــايل: 

https://drive.google.com/file/d/1wU9qqTA-b5pNZLgtbNGTDuPx9RdRtzmX/edit
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- قوات النظام السوري: 5607 شخصاً، بينهم 355 طفًا، و596 سيدة. 
- التنظيمات اإلسامية املتشددة: 755 شخصاً، بينهم 43 طفًا، و16 سيدة

• تنظيم داعش: 338 شخصاً، بينهم 28 طفًا، و13 سيدة
• هيئة حترير الشام: 417 شخصاً، بينهم 15 طفًا، و3 سيدة

- فصائل املعارضة املسلحة: 379 شخصاً، بينهم 23 طفًا، و13 سيدة. 
- قوات اإلدارة الذاتية: 965 شخصاً، بينهم 83 طفًا، و74 سيدة. 

اثلثاً: استهداف الكوادر الطبية: 
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 53 من الكوادر الطبية يتوزعون حسب اجلهة الفاعلة على النحو التايل:

https://drive.google.com/file/d/1xjQEOq6Oa4UlOrc6TQtHkyJE0yMPRnzB/edit
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- قوات النظام السوري: 33
- القوات الروسية: 5

- التنظيمات اإلسامية املتشددة: 
o تنظيم داعش: 2

- قوات اإلدارة الذاتية: 1
- قوات التحالف الدويل: 4

- جهات أخرى: 8

رابعاً: استهداف الكوادر اإلعالمية:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 24 من الكوادر اإلعالمية، يتوزعون حسب اجلهة الفاعلة على النحو التايل:

https://drive.google.com/file/d/1zDNTDr2XB7qMcVxe3fuxPhxTY3PCV-ME/edit
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- قوات النظام السوري: 13 
- القوات الروسية: 2 

- التنظيمات اإلسامية املتشددة:
• تنظيم داعش: 1

• هيئة حترير الشام: 3
- فصائل يف املعارضة املسلحة: 1
- قوات اإلدارة الذاتية الكردية: 1

- جهات أخرى: 3

خامساً: اهلجمات غري املشروعة: 
- األسلحة الكيميائية: سجلنا 6 هجوماً أبسلحة كيميائية على يد قوات النظام السوري. 
- الذخائر العنقودية: سجلنا 13 هجوماً بذخائر عنقودية تتوزع حبسب اجلهة الفاعلة إىل:

• قوات النظام السوري: 7 
• القوات الروسية: 6 

- األسلحة احلارقة: سجَّلنا 28 هجوماً أبسلحة حارقة تتوزع حبسب اجلهة الفاعلة إىل:
• قوات النظام السوري: 11 

• القوات الروسية: 14 
• قوات التحالف الدويل: 3 

- الراميل املتفجرة: سجَّلنا ما ال يقل عن 3601 برميًا متفجراً ألقاها النظام السوري. 
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اثلثاً: مقارنة بني أبرز أمناط انتهاكات حقوق اإلنسان يف عامي 2017 و2018:
مقارنــة بــني حصيلــة الضحــااي املدنيــني، الذيــن قتلــوا علــى يــد أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي يف عامــي 2017 

و2018

https://drive.google.com/file/d/1mafgDy7bL1Itqg1yk1-ukH9_DYleXjs-/view
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مقارنــة بــني حصيلــة الضحــااي بســبب التَّعذيــب، الذيــن قضــوا علــى يــد أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي يف عامــي 
2017 و2018

https://drive.google.com/file/d/14AANoI7JJNT3Xxl5Vs8CkC3D2hCAe2qG/view
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مقارنة بني حصيلة حاالت االعتقال التعسفي على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة يف سوراي يف عامي 2017 و2018

https://drive.google.com/file/d/1aF7GTbh7VXj6R0AdXE9fppX7Ev6Lej10/view
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مقارنــة بــني حصيلــة ضحــااي الكــوادر الطبيــة وحــوادث االعتــداء علــى املنشــآت الطبيــة العاملــة هلــا، علــى يــد أطــراف النــزاع 
الرئيســة الفاعلة يف ســوراي يف عامي 2017 و2018 

https://drive.google.com/file/d/1XCY0ez9Sh6FicLIH0Kb3m8BPM5wIGRqb/view
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https://drive.google.com/file/d/1rlB0f8zbdmqo2HKbgoJI0RyxmN_ANAQ5/view
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مقارنــة بــني حصيلــة ضحــااي الكــوادر اإلعالميــة، الذيــن قتلــوا علــى يــد أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي يف عامــي 
2017 و2018

https://drive.google.com/file/d/1-O3bDn3lKc6618r5OSmOSRHuBqABwS0a/view
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مقارنة بني حصيلة اهلجمات غري املشروعة، اليت نفَّذهتا أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة يف سوراي يف عامي 2017 و2018

https://drive.google.com/file/d/1Z9MMirHHCYeH1_aFVoo90XetR-saPPGT/view
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رابعاً: أتريخ وقائع مهمة يف عام 2018: 
شــهَد عــام 2018 اهنيــاراً شــبه كامــل التفــاق خفــض التَّصعيــد، الــذي نتــَج عــن مباحثــات أســتاان يف جولتهــا الرابعــة، والــذي 
أقــرَّ أربــع مناطــق خلفــض التَّصعيــد: )حمافظــة إدلــب ومــا حوهلــا ومشــال حمافظــة محــص والغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق وأجــزاء 
مــن حمافظــي درعــا والقنيطــرة( وحــدَّد خرائطهــا ونــصَّ علــى إيقــاف العمليــات العســكرية وإدخــال املســاعدات الغذائيــة، وعــودة 
النازحــني، ويف حــني أنَّ بــوادر اهنيــار االتفــاق قــد ظهــرت منــذ أيلــول/ 2017 أي بعــد ُمضــي أربعــة أشــهر فقــط علــى دخولــه 
حيِّــَز التنفيــذ، عندمــا شــنت قــوات احللــف الســوري الروســي اإليــراين محلــة عســكرية واســعة علــى حــدود منطقــة خفــض التصعيــد 
ــخ هــذا االهنيــار عــر إحــكام قــوات  الرابعــة )منطقــة إدلــب( وانتهــت بســيطرهتا علــى 45 ابملئــة منهــا، إال أنَّ عــام 2018 رسَّ
النظــام الســوري وامليليشــيات اإليرانيــة ســيطرهتا علــى ثــاث مناطــق كانــت مشــمولة ابتفــاق خفــض التَّصعيــد وحتقــق ذلــك عــر 

اجتيــاح هــذه املناطــق ابلكامــل وفــرض التشــريد القســري علــى معظــم ســكَّاهنا.
اتَّبعت قوات النظام الســوري ابلتعاون مع حليفيها الروســي واإليراين سياســة االســتفراد ابملناطق واحدة تلو األخرى، وقد بدأت 
يف شــباط 2018 تصعيــَد عملياهتــا العســكرية لاســتياء علــى منطقــة الغوطــة الشــرقية مبحافظــة ريــف دمشــق، واســتخدمت 
قــوات احللــف الســوري الروســي يف ســبيل ذلــك أقســى عمليــات القصــف اجلــوي منــذ بدايــة احلــراك الشــعي، فقــد قصفــت بلــدات 
الغوطــة الشــرقية مبختلــف أنــواع األســلحة والذخائــر شــديدة التدمــي؛ مــا اضطــرَّ آالف الســكان للمكــوث أشــهراً عــدة يف أقبيــة 
وماجــئ بدائيــة لتفــادي عمليــات القصــف املكثــف، إضافــة إىل كل ذلــك اســتخدمت قــوات النظــام الســوري أســلحة كيميائيــة 
مــرات عــدة يف معركــة الغوطــة الشــرقية، كان آخرهــا هجــوم مدينــة دومــا يف نيســان 2018، الــذي أودى حبيــاة 39 مدنيــاً 
واضطــرَّ علــى إثــره آالف مــن أهــايل مدينــة دومــا ابلقبــول ابلتســوية مــع النظــام الســوري واخلــروج مــن آخــر مــدن الغوطــة الشــرقية. 

 
هنايــة نيســان 2018 انتقلــت قــوات النظــام الســوري إىل منطقــة خفــض التَّصعيــد الثانيــة )ريــف محــص الشــمايل وريــف محــاة 
ــَر علــى إثــره مــا  اجلنــويب( ومل تســتمر عمليــات القصــف طويــًا قبــل أن ختضــع املنطقــة التفــاق مماثــل التفــاق الغوطــة الشــرقية ُهجِّ

ال يقــل عــن 35 ألــف مــدين مــن أهــايل املنقطــة ابجتــاه الشــمال الســوري؛ خوفــاً مــن قــوات احللــف الســوري اإليــراين.
بتنفيــذ غــارات جويــة ُمكثفــة وعمليــات  الروســي  الســوري مدعومــة بســاح اجلــو  النظــام  قــوات  بــدأت  العــام  ويف منتصــف 
اقتحــام وســيطرة يف اثلــث مناطــق خفــض التَّصعيــد وهــي منطقــة اجلنــوب الســوري، الــي كانــت مشــمولة أيضــاً ابالتفــاق الروســي 
ــَر اآلالف  األمريكــي، ويف غضــون 45 يومــاً فرضــت قــوات النظــام الســوري ســيطرهتا علــى كامــل حمافظــي درعــا والقنيطــرة وُهجِّ

مــن ســكان هــذه املناطــق إىل الشــمال الســوري.

http://sn4hr.org/arabic/2018/03/07/9575/
http://sn4hr.org/arabic/2018/02/25/9528/
http://sn4hr.org/arabic/2018/03/25/9636/
http://sn4hr.org/arabic/2018/03/25/9636/
http://sn4hr.org/arabic/2018/05/11/9915/
http://sn4hr.org/arabic/2018/05/11/9915/
http://sn4hr.org/arabic/2018/07/31/10208/
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ومطلع آب رصدت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان توجَُّه أراتل عســكرية إىل ختوم منطقة خفض التَّصعيد الرابعة واألخية )الي 
ضمَّــت حمافظــة إدلــب وأجــزاء مــن حمافظــات حلــب ومحــاة والاذقيــة(، وكان ذلــك مؤشــراً واضحــاً علــى نيَّــة احللــف الســوري اإليــراين 
بدء معركة واســعة للســيطرة على منطقة إدلب، وقد ســجَّلنا غارات جوية وهجمات ابملدفعية الثقيلة نفَّذهتا قوات النظام الســوري 

علــى قــرى ريــف إدلــب اجلنــويب قبــل أن تتوقــف إثــَر اتفــاق سوتشــي، الــذي دخــل حيِّــَز التَّنفيــذ يف 17/ أيلــول/ 2018. 
ومل ينجــح االتفــاق يف وقــف القصــف املدفعــي علــى الرغــم مــن جناحــه -ولــو مرحليــًا- يف وقــف حتليــق الطــيان احلــريب ووقــف 
عمليات القصف اجلوية وقتل املواطنني الســوريني عر القصف اجلوي؛ فقد اســتمرَّت قوات النظام الســوري بقصف شــبه يومي 

علــى القــرى والبلــدات احملاذيــة خلــط التَّمــاس وكنَّــا قــد وثَّقنــا أبــرز االنتهــاكات التفــاق سوتشــي يف تقريــر منفصــل. 

وعلــى املقلــب اآلخــر فقــد عانــت منطقــة إدلــب ارتفاعــاً ملحوظــاً يف وتــية االنتهــاكات الــي ارتكبتهــا هيئــة حتريــر الشــام، الــي 
ُتســيطر علــى مناطــق عــدة فيهــا، حيــث أقَدمــت اهليئــة علــى اقتحــام قــرى عــدة واعتقــال عشــرات األشــخاص مــن بينهــم انشــطون 
حمليــون وعمــال إغاثــة وخطبــاء مســاجد، وبــرزت هــذه االنتهــاكات بشــكل واضــح قبــل االتفــاق الروســي الركــي يف 17/ أيلــول 
وقــد أدَّت هــذه االنتهــاكات إىل زعزعــة حالــة األمــن واالســتقرار، وولَّــدت حالــة مــن الذعــر يف عــدد مــن القــرى واملناطــق. وكنــا 

قــد وثَّقنــا يف تقريــر أصــدرانه ســابقاً اســتغال هيئــة حتريــر الشــام التفــاق التَّهدئــة وتصعيــد انتهاكاهتــا يف منطقــة إدلــب.

أمــا يف املناطــق غــي املشــمولة ابتفــاق خفــض التَّصعيــد كمنطقــة ديــر الــزور، فقــد تقامســت كل مــن قــوات النظــام الســوري وقــوات 
ســوراي الدميقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة الســيطرة عليهــا مــع وجــود حمــدود لتنظيــم داعــش، وقــد ظلَّــت هــذه املناطــق هادئــة نســبياً 
حــى 11/ أيلــول عندمــا أعلنــت قــوات ســوراي الدميقراطيــة اســتئناف معركتهــا ضــدَّ تنظيــم داعــش يف املناطــق الــي ال تــزال ختضــع 
لســيطرته وحاصــرت آالف املدنيــني يف انحيــة هجــني وشــنَّت هجمــات ابملدفعيــة الثقيلــة ورامجــات الصواريــخ مدعومــة بغــارات 

جويــة مكثَّفــة مــن طــيان قــوات التَّحالــف الــدويل. 

وأخياً املناطق اخلاضعة لســيطرة قوات النظام الســوري، فقد توسَّــعت يف هذا العام لتشــمل قرابة 60 % من جممل مســاحة ســوراي 
واســتمرَّت فيهــا عمليــات االعتقــال والتَّعذيــب، ويبــدو أنَّ وتــية االعتقــاالت كانــت تــزداد مــع كل تقــدُّم فعلــي للنظــام الســوري علــى 
األرض، ورصــدان تصاعــَد عمليــات االعتقــال، الــي نفَّذهتــا قــوات النظــام الســوري حبــقِّ مواطنــني يُفــرض أهنــم خضعــوا إلجــراءات 

تســوية أمنيــة، لكــن قــوات النظــام الســوري اعتقلتهــم وأصبــح مصــي معظمهــم جمهــوالً وابتــوا يف عــداد املختفــني قســرايً.

http://sn4hr.org/arabic/2018/12/24/10688/
http://sn4hr.org/arabic/2018/10/21/10505/
http://sn4hr.org/arabic/2018/12/29/10694/
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ــد النظــام الســوري إخفــاء مصــي عشــرات آالف املعتقلــني لديــه وَســعيِه إليقــاع أكــر قــدر ممكــن مــن األمل  وبعــَد ســنوات مــن تعمُّ
واإلذالل لذويهــم، قــام للمــرة األوىل منــذ انطــاق احلــراك الشــعي حنــو الدميقراطيــة يف ســوراي آذار 2011 ابلكشــف عــن مصــي 
مواطنني سوريني خمتفني قسرايً سابقاً لديه، ذلك يف أاير 2018 عر دوائر السجل املدين التابعة له، حيث متَّ تسجيل هؤالء 
ــم متوفــون، وأصــدرت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تقريريــن تنــاوال هــذه الظاهــرة  املختفــني يف قيــود الســجل املــدين علــى أهنَّ

املخيفــة وحتليــًا للحــاالت الــي مت توثيقهــا.

هجمات عشوائية وأسلحة غري مشروعة:
ال تــزال قــوات احللــف الســوري الروســي تســتخدم الذخائــر العنقوديــة ضــدَّ املدنيــني يف ســوراي وإن كانــت وتــية اســتخدام هــذا 
النــوع مــن الذخائــر قــد اخنفضــت بشــكل ملحــوظ يف عــام 2018 عقــَب املعــارك الواســعة الــي شــنَّتها قــوات احللــف الســوري 
الروســي الســتعادة معظــم املناطــق، الــي كانــت ُتســيطر عليهــا فصائــل يف املعارضــة املســلحة يف الغوطــة الشــرقية ومنطقــة اجلنــوب 
ــلم الدوليــني جمــدداً كان عندمــا شــهَد النصــف األول مــن عــام 2018 اســتخداماً  الســوري. لكــن التَّهديــد األكــر لألمــن والسِّ
متكــرراً للســاح الكيميائــي يف كل مــن حمافظــي إدلــب وريــف دمشــق حيــث قصفــت قــوات النظــام الســوري قذائــف أرضيــة 
وبراميــل متفجــرة حمملــة مبــواد ســامة، وكان هجــوم دومــا الــذي وقــع يف 7/ نيســان أحــد أكثــر هــذه اهلجمــات دمويــة، حيــث 
أودى حبيــاة 39 مدنيــاً، وكانــت منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة قــد أصــدرت يف عــام 2018 أربعــة تقاريــر كان آخرهــا تقريــر 

مرحلــي أثبتــت فيــه اســتخدام غــازات ســامة يف مدينــة دومــا يــوم 7/ نيســان. 

كمــا واصلــت قــوات احللــف الســوري الروســي اســتخدام أســلحة حارقــة يف املناطــق الزراعيــة واملأهولــة ابلســكان والبعيــدة عــن 
خطــوط اجلبهــات، وقــد تصاعــد هــذا االســتخدام يف إطــار العمليــات العســكرية الــي شــنَّتها علــى الغوطــة الشــرقية ومنطقــة إدلــب، 

كمــا ســجَّلنا ثــاث هجمــات أبســلحة حارقــة شــنَّتها قــوات التَّحالــف الــدويل علــى ريــف ديــر الــزور الشــرقي.
ومل تتوقَّــف طائــرات النِّظــام الســوري املروحيــة واثبتــة اجلنــاح عــن إلقــاء الراميــل املتفجــرة ُمتجاهلــة بشــكل كلــي قــرار جملــس األمــن 
رقــم 2139، يف ظــلِّ جتاهــل جملــس األمــن نفســه مراقبــَة أو إدانــة النظــام الســوري علــى اســتخدام هــذا الســاح الربــري، وقــد 
ســقطت مئات الراميل املتفجرة على املناطق اخلارجة عن ســيطرة قوات النظام الســوري ُمســتهدفًة التَّجمعات الســكنيَّة واملراكز 
احليويَّــة املدنيَّــة؛ وقــد اســتمرَّ اســتخدام هــذا النــوع مــن الذخائــر يف عــام 2018 علــى الرغــم مــن تراجــع اســتخدامه بنســبة تقــارب 

ــا مت رصــده مــن قبــل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف عــام 2017.  50 % عمَّ
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انتهاكات متواصلة حبقِّ األطفال والنساء:
ال يزال األطفال يف ســوراي يتعرَّضون خلطر القتل واالعتقال والتَّعذيب ويُعاين قســٌم منهم اضطراابت نفســيَّة بســبب فقدان أحد 
األقــرابء كمــا أنَّ بعضهــم ممــن جنــا مــن القتــل اجلماعــي بســبب القصــف أو احلصــار أو التعذيــب اخنــرَط يف الصــراع املســلح وبــدا 
ذلــك واضحــاً لــدى التنظيمــات املتشــددة وامليليشــيات احملليــة، الــي تُقاتــل حتــت إمــرة النظــام الســوري، وبعــض فصائــل املعارضــة 
املســلحة علــى حنــٍو متفــاوت، وكذلــك لــدى قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي عــر عمليــات التَّجنيــد اإلجبــاري لألطفــال. 

اجــع التشــريد القســري،  وتراجعــت نســبة التحــاق األطفــال ابملــدارس يف بعــض املناطــق إىل 0  %وكان مــن أبــرز أســباب هــذا الرَّ
الــذي تعــرَّض لــه نصــف الشــعب الســوري، وصعوبــة العثــور علــى فــرص عمــل، والقصــف املتعمَّــد للمــدارس، الــذي مارســته بشــكل 

أساســي قوات احللف الســوري الروســي.
وكما هو احلال يف األعوام الســابقة ســجَّلنا يف عام 2018 تعرُّض اإلانث الســورايت ملختلف أمناط االنتهاكات الي مورســت 
ضــدَّ اجملتمــع الســوري، ُيضــاف إىل ذلــك حتملهــنَّ ألعبــاء إضافيــة نفســية واجتماعيــة وجســدية؛ فقــد تســبَّبت احلصيلــة املرتفعــة 
مــن حيــث القتــل واالختفــاء حبــق الرجــال يف اجملتمــع، يف انتقــال عــبء إضــايف إىل املــرأة، حيــث ارتفعــت نســبة اأُلســر الــي تُعيلهــا 

الســيدات، وابلتَّــايل لعبــت الســيدات دوراً جديــداً ُيضــاف إىل أدوارهــنَّ االعتياديــة. 
ومــورَس العنــف اجلنســي بشــكل واســع وال ســيما مــن قبــل النظــام الســوري وامليليشــيات اإليرانيــة املواليــة لــه، حيــث ســجَّلنا 
تعــرض الســيدات للتَّحــرش واإلجبــار علــى التَّعــري، والعنــف اجلنســي اللفظــي، وصــواًل إىل أبشــع درجــات العنــف اجلنســي وهــو 

االغتصــاب، وارتكبــت العديــد مــن انتهــاكات العنــف اجلنســي علــى خلفيــة طائفيــة.

عام التَّنسيق العلين املباشر بني النِّظام السوري وتنظيم داعش يف مشال سوراي وجنوهبا:
يف عــام 2018 بــرزت مؤشــرات واضحــة ومتزايــدة عمــا كان عليــه احلــال يف األعــوام املاضيــة تُوحــي بتنســيق مباشــر ومــدروس 
بــني النظــام الســوري وتنظيــم داعــش يف مشــال البــاد وجنوهبــا، بــدا ذلــك جليــاً يف معــارك ريــف محــاة الشــرقي وريــف إدلــب اجلنــويب 
الشــرقي مطلــع عــام 2018، فوفقــاً للعــداء املزعــوم بــني الطرفــني يُفــرض أن يقــوم الطرفــان ابالشــتباك خــال هــذه املعــارك يف 
املناطــق الــي كانــت قواهتمــا فيهــا علــى متــاس، لكــنَّ مــا حصــل هــو أنَّ قــوات النظــام الســوري قامــت بتســهيل مــرور أراتل تنظيــم 
داعــش عــر مناطــق ســيطرهتا، حيــث انتقلــت إىل خــط املواجهــة مــع مناطــق ختضــع لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام أو فصائــل يف 
املعارضــة املســلحة، والحظنــا تكــرر الســيناريو ذاتــه يف اهلجمــات الــي شــهدهتا حمافظــة الســويداء يف 25/ متــوز/ 2018 حيــث 
عمــدت قــوات النظــام الســوري يف األشــهر الــي ســبقت هــذه اهلجمــات إىل نقــل عناصــر تنظيــم داعــش املوجوديــن يف منطقــة 
خميــم اليمــوك جنــوب دمشــق ابجتــاه الباديــة الشــرقية شــرق حمافظــة الســويداء مث أخلَــت قــوات النظــام الســوري مواقعهــا الــي كانــت 
تتمركــز فيهــا يف ريــف الســويداء الشــرقي علــى طــول خطــوط التمــاس مــع عناصــر تنظيــم داعــش الذيــن متَّ نقلهــم ســابقاً؛ مــا ســهَّل 

عمليــات االقتحــام ومــن مث اهلجمــات اإلرهابيــة الــي قــام هبــا التنظيــم الحقــاً.
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النزوح والتَّشريد القسري:
مثَـّـل النــزوح والتَّشــريد القســري واحــدة مــن أكــر املآســي، الــي عــاىن منهــا الشَّــعب الســوري منــذ انــدالع احلــراك الشــعي حنــو 
الدميقراطية يف آذار 2011، الي ميتدُّ أثرها ويتفاقم عر الســنني، وقد كان عام 2018 عاماً حافًا مبوجات ضخمة لنازحني 
ُأجــروا علــى تــرك منازهلــم وأرضهــم بفعــل عمليــات عســكرية شــنَّتها أطــراف النــزاع وال ســيما قــوات احللــف الســوري الروســي، الــي 

كانــت املســؤول األكــر عــن عمليــات النــزوح.
كمــا تســبَّبت األعمــال القتاليــة الــي دارت يف منطقــة عفريــن يف األشــهر الثاثــة األوىل مــن عــام 2018 بــني قــوات حــزب االحتــاد 
الدميقراطــي وهــو فــرع حــزب العمــال الكردســتاين يف ســوراي، وبــني فصائــل مــن املعارضــة املســلحة املدعومــة مــن اجليــش الركــي، 
بتشــريد معظــم أهــايل املنطقــة، وســجَّلنا تعــرض العديــد مــن املنــازل واملمتلــكات لســرقات مــن قبــل عناصــر مــن فصائــل املعارضــة، 

كمــا مت االســتياء علــى عــدد مــن املنــازل حبجــة انتمــاء أصحاهبــا إىل قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي.
وتُقــدِّر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أنَّ مــا يقــارب 670 ألــف شــخص تعــرَّض للتَّشــريد القســري يف عــام 2018، بينهــم 

134 ألــف جــرى تشــريدهم قســرايً نتيجــة اتفاقــات وهــدن خُتالــف القانــون الــدويل اإلنســاين.

ممارسات مدروسة تُعرِقل عودة النَّازحني والالجئني:
بعــد ســيطرة قــوات احللــف الســوري اإليــراين وامليليشــيات التابعــة لــه علــى معظــم املناطــق الــي كانــت خاضعــة لســيطرة فصائــل يف 
املعارضــة املســلحة، بــدأت مباشــرة بتنفيــذ عمليــات انتقاميــة حبــقِّ ســكان تلــك املناطــق مشلــت عمليــات اعتقــال ومصــادرة أمــاك 

علــى نطــاق واســع.
ســجَّلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف عــام 2018 مــا ال يقــل عــن 687 عمليــة اعتقــال حبــقِّ أشــخاص خضعــوا 

إلجــراءات تســوية أمنيــة، حتــوَّل قســم منهــم إىل خمتفــني قســرايً.
كمــا ســجَّلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف عــام 2018 مــا ال يقــل عــن 157 عمليــة اعتقــال حبــقِّ أشــخاص عــادوا إىل 

ســوراي مــن دول االغــراب، وغالبــاً مــا يكــون السَّــوق إىل اخلدمــة اإللزاميــة هــو اهلــدف مــن هــذه العمليــات.
إضافة إىل خطر االعتقال واإلخفاء القســري وهنب املمتلكات من قبل قوات النظام الســوري واإليراين، ُيشــكِّل التَّدمي الواســع 
الــذي خلَّفتــه عمليــات القصــف اجلويــة مــن قبــل الطائــرات الســورية والروســية عائقــاً أساســياً أمــام عــودة الســكان، ونتيجــة لذلــك 
فقــد بــدأ النظــام الســوري بطــرح خمططــات تنظيــم عمــراين جديــدة قــد حتمــل معهــا تغيــياً كبــياً يف الطبيعــة الدميغرافيــة للمناطــق 

املتضــررة ُمقوِّضــًة بذلــك حــقَّ السُّــكان األصليــني يف العــودة.
نظــراً لــكلِّ هــذه األســباب مل نَلحــظ أيــة عــودة فعليــة لســكان مدينــة داراي، وأحيــاء محــص القدميــة الــي ُتســيطر عليهــا قــوات النظــام 
الســوري منــذ أاير 2014 حــى اآلن، أي علــى الرغــم مــن مضــي ســنوات عــدة، والســبب الرئيــس هــو إرهــاب النظــام الســوري 
وختــوف األهــايل مــن االعتقــال والتَّعذيــب، ومــا رصــدانه مــن عــودة فعليــة للســكان كان حمــدوداً جــداً حيــث تعمــل الســلطات 

احملليــة علــى إعــادة أتهيــل البــى التَّحتيــة واخلدميــة يف بعــض املناطــق دون أخــرى.
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ــع عمليــات التجريــف وتفجــي املنــازل واألبــراج يف أحيــاء  وقــد الحظــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف عــام 2018 توسُّ
القابــون وتشــرين الواقعــة شــرق مدينــة دمشــق، إضافــة إىل منطقــة اللجــاة يف حمافظــة درعــا، وقــد جــاء القانــون رقــم 10 الــذي 
أصــدره النظــام الســوري يف نيســان 2018 لُيشــرِعَن عمليــة الســيطرة علــى ممتلــكات املواطنــني الســوريني، الذيــن قامــت قواتــه 

وعملياتــه العســكرية واألمنيــة بشــكل أساســي بتشــريدهم.
ويف حمافظــة الرقــة وال ســيما اجلــزء اخلاضــع لســيطرة قــوات ســوراي الدميقراطيــة ال تــزال آاثر التدمــي اهلائلــة هُتيمــن علــى مدينــة الرقــة 
بشــكل خــاص، وبعــد ُمضــي قرابــة عــام ونصــف علــى انســحاب تنظيــم داعــش منهــا فــإنَّ عمليــات إعــادة اإلعمــار والتَّأهيــل مل 
ل عــودًة فعليــًة للســكَّان، حيــث ُتشــي تقديراتنــا إىل عــودة 35 %  تتعــدى ترميــم بعــض املشــايف واملــدارس واجلســور، كمــا مل ُنســجِّ
فقط من سكان املدينة، ويتوجب اإلشارة إىل أنَّ األلغام الي زرعها تنظيم داعش واملقابر اجلماعية الي يتم اكتشافها يف املدينة، 
إضافــة إىل عمليــات االعتقــال الــي تشــنُّها قــوات ســوراي الدميقراطيــة ال تــزال ُتشــكِّل عوائــق أساســية أمــام عــودة املشــردين وتتحمَّــل 
مســؤولية ذلــك بشــكل رئيــس قــوات التَّحالــف الــدويل الــي مل تبــذل جهــداً يُذكــر يف ســبيل حتقيــق اســتقرار سياســي واقتصــادي يف 

هــذه املناطــق.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان: 
“لقــد كان ومــازال اســتخدام النظــام الســوري منــذ عــام 2011 ملختلــف أنــواع العنــف الوحشــي ضــدَّ اجملتمــع مبــا 
يف ذلــك اعتقــال وتعذيــب عشــرات اآلالف وقتــل مئــات آالف أخــرى، وتشــريد نصــف الشــعب الســوري، هدفــاً 
مقصــوداً ومدروســاً مــن قبــل هــذه الســلطة احلاكمــة مــن أجــل هتشــيم اجملتمــع وأتديبــه وإخضاعــه حلكــم العائلــة إىل 
األبــد، وابلتــايل إهنــاء اتم أليــة فرصــة أو جمــرد فكــرة حــراك شــعي جديــد نظــراً للكلفــة العاليــة الــي دفعهــا اجملتمــع 
املطالــب ابحلريــة والكرامــة واالنتقــال السياســي التعــددي، ومل يكــرث حكــم العائلــة أبي تكلفــة ماديــة أو بشــرية يف 

ســبيل حتقيــق هــذا اهلــدف املتوحــش حــى لــو تســبَّب ذلــك بتفكيــك الدولــة الســورية كلهــا”.

خامساً: أبرز األحداث السياسية والعسكرية يف عام 2018:
األحداث السياسية:

• الثــااثء 23/ كانــون الثــاين، اجتمــع ممثلــون عــن 30 دولــة يف العاصمــة الفرنســية ابريــس إلطــاق “املبــادرة الدوليــة ملنــع 
مســتخدمي الســاح الكيميائــي مــن اإلفــات مــن العقــاب”

• اخلميــس 25/ كانــون الثــاين، شــهَدت مدينــة فيينــا عقــد اجلولــة التاســعة مــن مؤمتــر جنيــف، وقدمــت كل مــن الــوالايت املتحــدة 
وبريطانيــا وفرنســا واألردن والســعودية للمبعــوث األممــي اخلــاص إىل ســوراي الســيد “ســتيفان دي مســتورا”، مقرحــاً بعنــوان “ورقــة 

غــي رمسيــة”، هتــدف إىل إحيــاء العمليــة السياســية يف جنيــف بشــأن ســوراي اســتناداً إىل القــرار 2254.

https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/disarmament-and-non-proliferation/international-partnership-against-impunity-for-the-use-of-chemical-weapons/events/article/chemical-weapons-ending-impunity-23-01-18
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/disarmament-and-non-proliferation/international-partnership-against-impunity-for-the-use-of-chemical-weapons/events/article/chemical-weapons-ending-impunity-23-01-18
https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2018-01-26/note-correspondents-statement-special-envoy-syria-staffan
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-un/syrian-opposition-says-will-boycott-russia-brokered-peace-talks-in-sochi-idUSKBN1FG022
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• الثــااثء 30/ كانــون الثــاين ُعِقــَد يف مدينــة سوتشــي الروســية وحبضــور 1600 شــخص ســوري مــن اجتاهــات خمتلفــة “مؤمتــر 
احلــوار الوطــي الســوري”، وانتهــى املؤمتــر ابالتفــاق علــى تشــكيل جلنــة دســتورية مــن ممثلــي النظــام الســوري واملعارضــة، إلصــاح 

الدســتور وفقــاً لقــرار جملــس األمــن الــدويل رقــم 2254.
• الســبت 24/ شــباط، تبــىَّ جملــس األمــن الــدويل ابإلمجــاع القــرار رقــم 2401، الــذي نــصَّ علــى هدنــة تســتمر 30 يومــاً يف 
عمــوم األراضــي الســورية، وعلــى إدخــال مســاعدات إنســانية غــي مشــروطة وجــاَء القــرار بعــد احلملــة العســكرية العنيفــة الــي شــنَّتها 

قــوات النظــام الســوري علــى الغوطــة الشــرقية مبحافظــة ريــف دمشــق. 
• اإلثنــني 2/ نيســان، النظــام الســوري ُيصــدر القانــون رقــم 10 لعــام 2018، الــذي يقضــي ابلســماح إبنشــاء مناطــق تنظيميــة 

يف مجيــع أحنــاء ســوراي، خُمصصــة إلعــادة اإلعمــار.
ــة ثاثيــة ضمَّــت رؤوســاء كل مــن روســيا، وإيــران، وتركيــا، ملناقشــة  • األربعــاء 4/ نيســان، شــهَدت العاصمــة الركيــة أنقــرة قمَّ

الوضــع يف ســوراي.
• الثــااثء 10/ نيســان، عقــَد جملــس األمــن الــدويل جلســة طارئــة بعــد تنفيــذ قــوات النظــام الســوري هجــوم دومــا الكيميائــي، 
وطرحت الوالايت املتحدة األمريكية مشــروع قرار لتشــكيل جلنة حتقيق خبصوص اســتخدام الســاح الكيميائي، رفضت روســيا 
مشــروع القــرار واســتخدمت حــقَّ النقــض للمــرة الثانيــة عشــر منــذ بدايــة احلــراك الشــعي يف ســوراي، وللمــرة السادســة فيمــا خيــص 

ملــف األســلحة الكيميائيــة. 
• األربعــاء 25/ نيســان، ُعِقــَد يف العاصمــة البلجيكيــة بروكســل املؤمتــر الثــاين حــول “دعــم مســتقبل ســورية واملنطقــة”، الــذي 
يســتضيفه االحتــاد األورويب واألمــم املتحــدة وُتشــارك فيــه 85 دولــة، وممثلــون عــن منظمــات ومؤسســات خمتلفــة اتبعــة لألمــم املتحــدة، 
ويهــدف إىل مجــع الترعــات مــن أجــل مايــني املدنيــني املتضرريــن مــن احلــرب يف ســورية إىل جانــب دعــم العمليــة الســلمية يف البــاد.

• اإلثنــني 14/ أاير، انطلقــت يف العاصمــة الكازاخيــة اجلولــة التاســعة مــن حمــاداثت أســتاان حــول ســوراي مبشــاركة مجيــع األطــراف 
وجــاء يف البيــان اخلتامــي أنَّ الــدول الضامنــة ملفاوضــات أســتاان اتفقــت علــى اســتمرار عمــل مناطــق خفــض التَّصعيــد ومحايتهــا، 

ومحايــة وقــف إطــاق النــار يف ســوراي، مــع التأكيــد علــى وحــدة األراضــي الســورية ووصــول املســاعدات بشــكل آمــن.
• اخلميــس 31/ أاير، الــوالايت املتحــدة األمريكيــة تُــدرج تنظيــم هيئــة حتريــر الشــام علــى قائمــة املنظمــات اإلرهابيــة معتــرة أنَّ 

تعديــل اســم “جبهــة النصــرة” إىل “هيئــة حتريــر الشــام” ال خيدعهــا.
ــْم  • اخلميــس 28/ حزيــران، أعلــن الســفي الروســي لــدى األمــم املتحــدة “فاســيلي نيبينــزاي” أنَّ مناطــق خفــض التَّصعيــد مل تـَُق
لألبــد وإمنــا أُنشــَئت ملــدة حمــدَّدة؛ هبــدف متكــني النــاس مــن العيــش يف ظــروف مقبولــة، وأشــار إىل وجــود 15 ألــف إرهــايب مــن 

التَّنظيمــات اإلســامية املتشــددة يف حمافظــة درعــا.

http://www.mfa.gov.tr/no_-30_-socideki-suriye-ulusal-diyalog-kongresinin-sonuclari-hk_en.en.mfa
http://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3046246
http://www.mfa.gov.tr/no_-30_-socideki-suriye-ulusal-diyalog-kongresinin-sonuclari-hk_en.en.mfa
https://www.un.org/press/en/2018/sc13221.doc.htm
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-turkey-iran/turkey-iran-russia-say-will-work-for-stability-in-syria-idUSKCN1HB106
https://www.youtube.com/watch?v=i729X_zBpJA
https://news.un.org/en/story/2018/04/1006991
https://www.un.org/press/en/2018/sc13284.doc.htm
https://www.icrc.org/en/document/brussels-conference-syria-2
http://www.unesco.org/new/en/brussels/about-this-office/single-view/news/syria_eu_un_to_co_chair_second_brussels_conference_on_24_2/
https://www.mofa.go.jp/me_a/me1/sy/page1e_000222.html
https://www.mofa.go.jp/me_a/me1/sy/page1e_000222.html
https://www.unocha.org/story/donors-pledge-44b-help-affected-people-syria-and-region
http://mfa.gov.kz/en/content-view/sovmestnoe-zaavlenie-irana-rossii-i-turcii-po-itogam-mezdunarodnoj-vstreci-po-sirii-v-astane-14-15-maa-2018-g
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/05/282880.htm
http://webtv.un.org/assets/rss/video3804186128001/watch/press-conference-ambassador-vassily-nebenzia-permanent-representative-of-the-russian-federation-to-the-united-nations-and-president-of-the-security-council-for-the-month-of-june-28-june-2018/5803217977001/?term=&lan=arabic
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• اإلثنــني 16/ متــوز، شــهدت مدينــة هلســنكي عاصمــة فنلنــدا اجتماعــاً بــني الرئيــس األمريكــي “دوانلــد ترامــب” والرئيــس 
الروســي “فادميــي بوتــني” وجــاءت القمــة عقــب ســيطرة قــوات النظــام الســوري علــى معظــم حمافظــة درعــا وأكَّــد الرئيــس الروســي 
يف البيــان اخلتامــي أنَّ الوضــع يف منطقــة اجلــوالن جيــب أن يعــود إىل مــا كان عليــه وفــَق اتفاقيــة 1974، وأنَّــه جيــب هتيئــة الظــروف 

للعــودة إىل قــرار جملــس األمــن رقــم 338 للتســوية بــني ســوراي و”إســرائيل” بشــكل عــادل.
• اإلثنني 30/ متوز، انطلقت اجلولة العاشــرة ملفاوضات أســتاان بشــأن ســوراي يف مدينة سوتشــي الروســية وتطرَّق البيان اخلتامي 

إىل نقــاط عــدة بينهــا اللجنــة الدســتورية وملــف الاجئــني.
• اجلمعــة 7/ أيلــول، ُعِقــَدت قمــة طهــران، الــي مجعــت الرئيــس الروســي “فادميــي بوتــني”، والركــي “رجــب طيــب أردوغــان”، 
واإليــراين “حســن روحــاين” وخــال القمــة شــدَّد الرئيســان اإليــراين والروســي علــى ضــرورة اســتعادة النظــام الســوري الســيطرة علــى 

حمافظــة إدلــب بينمــا دعــا الرئيــس الركــي إىل وقــف إطــاق النــار يف منطقــة إدلــب. 
• اإلثنــني 17/ أيلــول، ُعقــد اجتمــاع بــني الرئيســني الركــي والروســي يف مدينــة سوتشــي الروســية بغــرض الوصــول التفــاق هتدئــة 
حــول منطقــة إدلــب، ومتَّ االتفــاق علــى العديــد مــن البنــود، منهــا إنشــاء منطقــة منزوعــة الســاح بعمــق 15 - 20كــم داخــل 
منطقــة خفــض التَّصعيــد، وســحب مجيــع األســلحة الثقيلــة مــن هــذه املنطقــة حبلــول 10/ تشــرين األول/ 2018 وإبعــاد مجيــع 
اجلماعــات “اإلرهابيــة” مــن املنطقــة حبلــول 15/ تشــرين األول/ 2018 والســماح حبركــة املــرور عــر الطريقــني إم 4 )حلــب - 
الاذقيــة( وإم 5 )حلــب - محــاة( حبلــول هنايــة عــام 2018، كمــا متَّ االتفــاق علــى تثبيــت 29 نقطــة مراقبــة )10 منهــا روســية، 

و12 تركيــة، و7 إيرانيــة( تتابــع وقــف إطــاق النــار عنــد حــدود املنطقــة منزوعــة الســاح يف إدلــب.
• اإلثنــني 15/ تشــرين األول، أُعيــَد افتتــاح معــر نصيــب احلــدودي بــني ســوراي واألردن بعــد ســيطرة قــوات النظــام الســوري علــى 
املعــر عقــب اتفــاق اجلنــوب الســوري يف متــوز/ 2018، وكان املعــر قــد أُغلــق بشــكل اتم قرابــة ثــاث ســنوات بعــد ســيطرة 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة عليــه.
• الســبت 27/ تشــرين األول، ُعِقــَدت يف مدينــة اســطنبول الركيــة قمــة رابعيــة ضمَّــت كًا مــن زعمــاء روســيا، أملانيــا، فرنســا، 

تركيــا؛ ملناقشــة الوضــع يف ســوراي.
• األربعــاء 28/ تشــرين الثــاين، انطلقــت اجلولــة احلاديــة عشــرة مــن مفاوضــات أســتاان وصــرَّح املبعــوُث األممــي اخلــاصُّ إىل ســوراي 
“ســتيفان دي مســتورا”: “فشــلت روســيا وتركيا وإيران يف إحراز أي تقدم ملموس يف تشــكيل جلنة دســتورية ســورية يف اجتماع 

يف العاصمة الكازاخســتانية أســتاان”.
• األربعــاء 19/ كانــون األول، أعلــَن الرئيــس األمريكــي “دوانلــد ترامــب” عــر حســابه الشــخصي علــى منصــة التواصــل 
االجتماعــي “تويــر” عــن رغبتــه يف ســحب قواتــه العســكرية مــن ســوراي، تــا ذلــك بيــان صــادر عــن البيــت األبيــض أكَّــد عمليــة 
ســحب القــوات األمريكيــة املتمركــزة يف مشــال شــرق ســوراي واملمتــدة علــى كامــل املســاحة مشــال هنــر الفــرات حــى احلــدود العراقيــة 

شــرقاً والركيــة مشــااًل.

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-president-putin-russian-federation-joint-press-conference/
http://www.mfa.gov.tr/no_-205_-30-31-temmuz-2018-tarihlerinde-socide-astana-formatinda-duzenlenen-suriye-konulu-yuksek-duzeyli-toplanti-hk.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/iran-rusya-turkiye-ortak-aciklamasi_en.en.mfa
http://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3310508
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria/russia-turkey-iran-fail-to-agree-on-ceasefire-for-syrias-idlib-idUSKCN1LN0ZD
http://www.irna.ir/en/News/83025706
http://en.kremlin.ru/events/president/news/58574
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-putin-erdogan-hope/russia-and-turkey-agree-to-create-buffer-zone-in-syrias-idlib-idUSKCN1LX1BU
http://www.petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=79187&lang=ar&name=news
https://arabic.sputniknews.com/interview/201809041035071178-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A/
http://en.kremlin.ru/supplement/5351
https://www.dw.com/en/syria-summit-chancellor-angela-merkel-calls-for-free-elections-alongside-russia-turkey-france/a-46062464
http://mfa.gov.kz/en/content-view/joint-statement-by-iran-russia-and-turkey-on-the-international-meeting-on-syria-in-astana-28-29-november-2018
https://www.reuters.com/article/uk-mideast-crisis-syria-talks/u-n-says-astana-meeting-on-syria-a-missed-opportunity-no-progress-idUSKCN1NY0VS
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1075528854402256896
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األحداث العسكرية: 
• األربعــاء 3/ كانــون الثــاين، أعلنــت قــوات ســوراي الدميقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة عــن ســيطرهتا علــى قــرى احمليميــدة وأرض 

الزيــر واجمليــد مشــال شــرق مدينــة املياديــن بريــف ديــر الــزور الشــرقي بعــد اشــتباكات مــع عناصــر تنظيــم داعــش.
• السبت 20/ كانون الثاين، أعلنت فصائل درع الفرات )حتالف بني عدد من فصائل يف املعارضة املسلحة والقوات الركية( 

عن بدء عملية غصن الزيتون ضدَّ قوات ســوراي الدميقراطية ذات األغلبية الكردية؛ هبدف الســيطرة على منطقة عفرين.
• اإلثنــني 22/ كانــون الثــاين، متكَّنــت قــوات النظــام الســوري مــن الســيطرة بشــكل كامــل علــى مطــار أبــو الظهــور العســكري 
بريــف إدلــب اجلنــويب الشــرقي بعــد معــارك اســتمرت عــدة أشــهر يف ريــف إدلــب اجلنــويب الشــرقي وريــف حلــب اجلنــويب وريــف محــاة 

الشــرقي، شــاركت فيهــا امليليشــيات اإليرانيــة والقــوات الروســية.
• الســبت 3/ شــباط، أعلنــت وزارة الدِّفــاع الروســية عــن إســقاط طائــرة روســية اثبتــة اجلنــاح مــن طــراز Su-25 بصــاروخ حممــول 
علــى الكتــف مضــاد للطائــرات يف قريــة الصَّوامــع بريــف إدلــب الشــرقي، ويف اليــوم ذاتــه أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية أيضــاً عــن 

قصــف املنطقــة الــي ســقطت فيهــا الطائــرة وقالــت إهنــا قتلــت 30 شــخص وصفتهــم “ابإلرهابيــني”.
• الســبت 10/ شــباط، ســقطت طائــرة حربيــة إســرائيلية بعــد قصفهــا ألهــداف إيرانيــة يف ســوراي، نتيجــة تعرضهــا لنــيان مــن 

املضــادات األرضيــة التابعــة للنظــام الســوري.
• اإلثنــني 9/ نيســان شــنَّت مقاتــات إســرائيلية غــارات جويــة اســتهدفت مطــار التيفــور العســكري يف ريــف محــص الشــرقي، 

ــثمانية صواريــخ، وأعلنــت وزارة الدفــاع الروســية أنَّ اجليــش الروســي أســقَط مخســاً منهــا. حيــث اســتهدفت املطــار بـ
• الســبت 14/ نيســان، نفَّــذت القــوات األمريكيــة والريطانيــة والفرنســية هجومــاً جــوايً وحبــرايً علــى ثاثــة أهــداف داخــل ســوراي، 
هي مركز البحوث العلمية يف حي برزة قرب العاصمة دمشــق، ومنشــأتني ملعدات إنتاج وختزين األســلحة الكيميائية يف شنشــار 
غــرب حمافظــة محــص، وجــاءت هــذه اهلجمــات رداً علــى اســتخدام النظــام الســوري األســلحة الكيميائيــة يف مدينــة دومــا يف 7/ 

نيسان.
• اإلثنــني 28/ أاير، أُعلــن عــن تشــكيل “اجلبهــة الوطنيــة للتحريــر” مــن أبــرز فصائــل املعارضــة املســلحة يف منطقــة إدلــب خلفــض 
التصعيــد وضــمَّ هــذا التَّشــكيل فصائــل؛ “فيلــق الشــام” و”جيــش إدلــب احلــر” و”الفرقــة الســاحلية األوىل” و”الفرقــة الســاحلية 
الثانيــة” و”الفرقــة األوىل مشــاة” و”اجليــش الثــاين” و”جيــش النخبــة” و”جيــش النصــر” و”لــواء شــهداء اإلســام يف داراي” 

و”لــواء احلريــة” و”الفرقــة 23”.
• اإلثنــني 4/ حزيــران، أعلنــت القيــادة العامــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة، بــدء العمليــات العســكرية للســيطرة علــى بلــدة الدشيشــة 
يف ريــف مدينــة احلســكة، اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش، يف إطــار املرحلــة الثانيــة مــن محلــة “عاصفــة اجلزيــرة” الــي تقودهــا 

بدعــم مــن قــوات التَّحالــف الــدويل، وســيطرت عليهــا يف 17/ حزيــران. 
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• األربعــاء 25/ متــوز أعلــن تنظيــم داعــش عــر منصَّاتــه اإلعاميــة مســؤوليته عــن اهلجمــات يف مدينــة الســويداء وقــال أنَّ عناصــره 
اســتطاعت قتــل 100 شــخص يف سلســلة مــن التفجــيات الــي وقعــت يف مدينــة الســويداء.

• الثــااثء 11/ أيلــول، أعلنــت قــوات ســوراي الدميقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة عــن اســتئناف معاركهــا ضــدَّ تنظيــم داعــش يف 
املناطــق الــي ال يــزال ُيســيطر عليهــا يف أقصــى شــرق ســوراي يف حمافظــة ديــر الــزور، وشــنَّت هجمــات ابملدفعيــة الثقيلــة ورامجــات 

الصواريــخ مدعومــة بغــارات جويــة مكثَّفــة لقــوات التَّحالــف الــدويل.
• اجلمعــة 9/ تشــرين الثــاين، حاولــت قــوات النظــام الســوري اقتحــام مناطــق ختضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة يف 

منطقــة إدلــب خلفــض التَّصعيــد عــر حمــور الزالقيــات علــى الرغــم مــن اتفــاق سوتشــي.
الســوري  للنِّظــام  عســكرية  مواقــع  املــدى  بعيــدة  بصواريــخ  إســرائيلية  اســتهدفت هجمــات  الثــاين،  تشــرين   /29 اخلميــس   •

القنيطــرة. حمافظــة  وريــف  دمشــق،  ريــف  مبحافظــة  الكســوة  منطقــة  دمشــق يف  العاصمــة  قــرب  اإليرانيــة  وامليليشــيات 
• الســبت 15/ كانــون األول، ســيطرت قــوات ســوراي الدميقراطيــة علــى مدينــة هجــني بريــف ديــر الــزور الشــرقي بعــد معــارك مــع 

تنظيــم داعــش اســتمرَّت قرابــة ثاثــة أشــهر. 
• اخلميــس 27/ كانــون األول، ســيطرت قــوات ســوراي الدميقراطيــة علــى قريــة أبــو حســن يف انحيــة هجــني وحاصــرت تنظيــم 

داعــش يف كل مــن بلــدة السوســة وقريــة الباغــوز وأحيــاء مــن مدينــة الشــعفة.

أبرز االتفاقيات احمللية:
• الثــااثء 13/ آذار، متَّ إبــرام اتفــاق بــني فصائــل املعارضــة املســلحة املســيطرة علــى حــي القــدم جنــوب دمشــق والنظــام الســوري، 

ونــصَّ االتفــاق علــى خــروج املقاتلــني واملدنيــني إىل الشــمال الســوري وتســوية أوضــاع مــن أراد البقــاء مــن ســكان احلــي.
• األربعــاء 21/ آذار، جــرت مفاوضــات بــني النظــام الســوري وفصائــل يف املعارضــة املســلحة -املســيطرة علــى مدينــة حرســتا- 
برعايــة روســية، وأفضــت املفاوضــات إىل اتفــاق نــصَّ علــى خــروج املقاتلــني واملدنيــني إىل حمافظــة إدلــب وتســوية أوضــاع مــن أراد 

البقــاء مــن ســكان املدينــة.
• اجلمعــة 23/ آذار، أُبــرَم اتفــاق بــني النظــام الســوري وفصائــل يف املعارضــة املســلحة برعايــة روســية يشــمل بلــدات القطــاع 
األوســط مــن الغوطــة الشــرقية )عربــني، زملــكا، عــني ترمــا، حــزة( مبحافظــة ريــف دمشــق، ونــصَّ االتفــاق علــى خــروج املقاتلــني 

واملدنيــني مــن هــذه البلــدات إىل حمافظــة إدلــب وتســوية أوضــاع مــن أراد البقــاء منهــم.
• األحــد 8/ نيســان، أُبــرَم اتفــاق بــني النظــام الســوري وفصائــل يف املعارضــة املســلحة املســيطرة علــى مدينــة دومــا مبحافظــة ريــف 
دمشــق، وقــد نــصَّ االتفــاق علــى خــروج املقاتلــني ومــن يرغــب مــن املدنيــني إىل الشــمال الســوري وتســوية أوضــاع مــن أراد البقــاء.
• اخلميــس 19/ نيســان، أُبــرَم اتفــاق بــني النظــام الســوري وفصائــل يف املعارضــة املســلحة برعايــة روســية يشــمل مدينــة الضمــي 
يف القلمــون الشــرقي مثَّ امتــدَّ يف 21/ نيســان ليشــمل بلــدات القلمــون الشــرقي )الرحيبــة، جــيود، الناصريــة( ونصَّــت االتفاقــات 

علــى خــروج املقاتلــني واملدنيــني إىل ريــف حلــب الشــمايل وتســوية أوضــاع مــن أراد البقــاء مــن ســكان هــذه املناطــق.

http://sn4hr.org/arabic/2018/10/16/10495/
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ــن  • اإلثنــني 30/ نيســان أُبــرَم اتفــاق بــني هيئــة حتريــر الشــام املســيطرة علــى حــي الرجيــة يف خميــم اليمــوك والنظــام الســوري تضمَّ
االتفــاق بنــوداً تنــصُّ علــى إطــاق ســراح 85 خمتطــف مــن بلــدة اشــترق يف جســر الشــغور لــدى هيئــة حتريــر الشــام، وإفــراغ بلــديت 
الفوعــة وكفــراي يف ريــف إدلــب اســتكمااًل التفــاق املــدن األربعــة )الــذي متَّــت توســعته( مقابــل إخــاء عناصــر هيئــة حتريــر الشــام 

وعائاهتــم إىل الشــمال الســوري وجــرت عمليــة إخــاء بلــديت كفــراي والفوعــة يف 19/ متــوز.
ــرَم اتفــاق بــني فصائــل املعارضــة املســلحة يف منطقــة ريــف محــص الشــمايل وريــف محــاة اجلنــويب والنظــام  • األربعــاء 2/ أاير، أُب
الســوري، نــصَّ االتفــاق علــى خــروج املقاتلــني واملدنيــني إىل الشــمال الســوري وتســوية أوضــاع مــن أراد البقــاء مــن ســكان هــذه 

املناطــق.
• اخلميــس 3/ أاير، أُبــرَم اتفــاق بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة والنظــام الســوري إلخــاء بلــدات جنــوب دمشــق ببيــا ويلــدا، 

وبيــت ســحم وإجــاء األهــايل إىل الشــمال الســوري وتســوية أوضــاع مــن يرغــب ابلبقــاء يف هــذه البلــدات.
• اجلمعــة 6/ متــوز متَّ اإلعــان عــن اتفــاق بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة والقــوات الروســية يشــمل مــا تبقــى مــن مناطــق الريــف 
الشــرقي حملافظــة درعــا وأحيــاَء يف مدينــة درعــا، تضمَّــن االتفــاق بنــوداً تنــصُّ علــى إيقــاف العمليــات القتاليــة وعــدم دخــول قــوات 

النظــام الســوري إىل املناطــق اخلاضعــة لاتفــاق مبــا فيهــا معــر نصيــب احلــدودي مــع األردن. 
• الســبت 14/ متــوز، أُبــرَم اتفــاق درعــا، الــذي مشــل الريــف الشــمايل الغــريب لدرعــا )منطقــة اجليــدور( ونصَّــت بنــود االتفــاق علــى 
وقــف إطــاق النــار يف كل مــن )إخنــل، جاســم، منــر، احلــارة، زمريــن، كفــر مشــس، كفــر انســج، القنيــة، حمجــة، الفقيــع، الصنمــني، 
القيطــة، الــديل( وعــودة قــوات النظــام الســوري إىل ثكناهتــا العســكرية يف املنطقــة وإجــاء مــن يرغــب مــن املدنيــني واملقاتلــني إىل 

الشــمال الســوري.
• اخلميــس 19/ متــوز، خضعــت حمافظــة القنيطــرة التفــاق مياثــل اتفــاق حمافظــة درعــا، ذلــك عقــب تصعيــد عســكري غــي مســبوق 

شــهَدته قــرى نبــع الصخــر وعــني التينــة، واهلجــة، بريــف القنيطــرة.
• الســبت 28 حــى الثــااثء 31/ متــوز، أبــرَم اتفــاق شــهده حــوض اليمــوك )بلــدات عابديــن والشــجرة، وبيــت آرة، وكــواي، 
ومعربــة( بــني النظــام الســوري وتنظيــم داعــش، يقضــي بنقــل مئــات مــن عناصــر تنظيــم داعــش إىل الباديــة الســورية يف ريــف 
الســويداء الشــرقي، وكان خميــم اليمــوك قــد شــهَد يف 20/ أاير اتفاقــاً مماثــًا يقضــى خبــروج عناصــر تنظيــم داعــش الــي تســيطر 

علــى املخيــم وأحيــاء التضامــن واحلجــر األســود إىل الباديــة الســورية. 

سادساً: تغريُّ توزع مناطق السيطرة يف عام 2018:
بدايــة عــام 2018 كانــت قــوات النظــام الســوري ُتســيطر علــى قرابــة 53 % مــن مســاحة األراضــي الســورية يف حــني أنَّ قــوات 
ســوراي الدميقراطيــة كانــت ُتســيطر علــى قرابــة 27 % أمــا تنظيــم داعــش فقــد احنســرت ســيطرته إىل أقــل مــن 3 % ومــا تبقــى مــن 

مســاحة ســوراي كانــت تتقاســم الســيطرة عليهــا كل مــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام.
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منتصــف عــام 2018 كانــت قــوات النظــام الســوري بدعــم مــن امليليشــيات اإليرانيــة والقــوات الروســية قــد متكَّنــت مــن الســيطرة 
علــى منطقتــني مــن مناطــق خفــض التَّصعيــد، اللتــني كانتــا ختضعــان لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة ومهــا الغوطــة الشــرقية 
ــعت املســاحة الــي ُتســيطر عليهــا قــوات النظــام الســوري إىل قرابــة  مبحافظــة ريــف دمشــق، وريــف محــص الشــمايل، وبذلــك توسَّ
58 %، أمــا مناطــق قــوات ســوراي الدميقراطيــة فقــد شــهَدت تراجعــاً طفيفــاً بعــد ســيطرة قــوات درع الفــرات )حتالــف بــني عــدة 
ــا تقدَّمــت علــى حســاب تنظيــم  فصائــل يف املعارضــة املســلحة والقــوات الركيــة( علــى منطقــة عفريــن يف آذار/ 2018 يف حــني أهنَّ

داعــش يف بعــض قــرى ريــف ديــر الــزور الشــرقي.

https://drive.google.com/file/d/1XSgTyczuZrIik8SU9wqaAwCTXzwxHTtV/view
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يف النصــف الثــاين مــن عــام 2018 أكملــت قــوات النظــام الســوري بدعــم مــن امليليشــيات اإليرانيــة والقــوات الروســية ســيطرهتا 
ــعت ســيطرهتا إىل قرابــة  علــى اثلــث مناطــق خفــض التَّصعيــد جنــوب ســوراي )أجــزاء مــن حمافظــي درعــا والقنيطــرة( وابلتــايل توسَّ
60 %، كمــا تقدَّمــت قــوات ســوراي الدميقراطيــة يف ريــف ديــر الــزور الشــرقي، وحاصــرت منطقــة هجــني وتوسَّــعت ســيطرهتا إىل 
مــا يقــارب 29 %، يف حــني احنســرت ســيطرة تنظيــم داعــش إىل قرابــة 1 % مــن األرض الســورية، بعــد أن متركــزت عناصــره يف 

ثــاث مناطــق هــي بلــدة السوســة وقريــة الباغــوز وأجــزاء مــن مدينــة الشــعفة إضافــة إىل وجــوده يف منطقــة الباديــة.
ــز يف منطقــة  أمــا فصائــل املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام فمــا تــزال ُتســيطر علــى قرابــة 10 % مــن مســاحة ســوراي، تركَّ
إدلــب خلفــض التَّصعيــد )أجــزاء مــن حمافظــات حلــب وإدلــب والاذقيــة(، إضافــة إىل منطقــة خميــم الركبــان علــى احلــدود الســورية 

األردنيــة، الــي تقــع ابلقــرب مــن قاعــدة التَّنــف العســكرية التابعــة لقــوات التَّحالــف الــدويل.

https://drive.google.com/file/d/1PmMscvDNNsMf11RYsn4ZNQYHPBD_qMvJ/view?fbclid=IwAR0-wlgc1wPKNZWH_gdJ68Qfb2J1_pKF-9I2qlf_zB6iX5eI60hmn-OCsDA
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سابعاً: تفاصيل التقرير: 
ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

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

منــذ بدايــة عــام 2018 املوافــق يــوم اإلثنــني 1/ كانــون الثــاين/ 2018 حــى حلظــة إعــداد هــذا التقريــر هنايــة عــام 2018، 
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قتــَل قــوات النظــام الســوري 4162 مدنيــاً، بينهــم 713 طفــًا، و562 ســيدة )أنثــى 

ابلغــة(، كمــا ارتكبــت 130 جمــزرة.

https://drive.google.com/file/d/1wp7NiWLtepEKIULYo2KeefqVCcTZY2Kt/view
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ــد قــوات النظــام  بلغــت نســبة النســاء واألطفــال إىل اجملمــوع الكلــي للضحــااي املدنيــني 31 % وهــذا مؤشــر صــارخ علــى تعمُّ
الســوري اســتهداف املدنيــني عــر عمليــات القصــف العشــوائي، واإلعــدام.

يف عــام 2017 قتلــت قــوات النظــام الســوري حبســب أرشــيف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 4148 مدنيــاً بينهــم 754 
طفــًا، و591 ســيدة )أنثــى ابلغــة( وارتكبــت 129 جمــزرة. 

الســبت 6/ كانــون الثــاين/ 2018 قرابــة الســاعة 14:00 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ 
األحياء الســكنية يف بلدة محورية يف الغوطة الشــرقية شــرق حمافظة ريف دمشــق؛ ما أدى إىل مقتل 17 مدنياً، بينهم 6 طفًا، 
و6 ســيدة، وإصابــة حنــو 25 آخريــن جبــراح، كانــت البلــدة خاضعــًة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة –ختضــع 

لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت إعــداد التقريــر-.

طفل قضى إثَر هجوم لطيان النظام السوري اثبت اجلناح على بلدة محورية/ ريف دمشق 6/ 1/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1i7MgEOqd5i2iahUZgUZYD9drrvO1wgr-/view
https://drive.google.com/file/d/1i7MgEOqd5i2iahUZgUZYD9drrvO1wgr-/view
https://drive.google.com/file/d/1t9Sog357-EilMSOLw3Ac5S0MlGB36ro-/view
https://drive.google.com/file/d/1t9Sog357-EilMSOLw3Ac5S0MlGB36ro-/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Hamoryah,+Syria/@33.5280333,36.3870834,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e5ae805ce1a5:0xaa39d562b3f91cbe!2sHamoryah,+Syria!3b1!8m2!3d33.5282095!4d36.3904282!3m4!1s0x1518e5ae805ce1a5:0xaa39d562b3f91cbe!8m2!3d33.5282095!4d36.3904282
https://drive.google.com/file/d/1Lp4NoHsG3kT0GJgwnFQDR6GtUGNbZ91C/view
https://drive.google.com/file/d/1Lp4NoHsG3kT0GJgwnFQDR6GtUGNbZ91C/view
https://drive.google.com/file/d/1fRobjlx0okeky80HeIzqLFRNw7AhoG2X/view
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اخلميــس 22/ شــباط/ 2018 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية 
شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل 13 مدنيــاً، بينهــم 1 طفلــة، و3 ســيدة، وإصابــة حنــو 20 آخريــن جبــراح، ختضــع 
مدينــة دومــا لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة -ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت إعــداد التقريــر-.

 
اإلثنني 16/ نيســان/ 2018 قصفت رامجة صواريخ اتبعة لقوات النظام الســوري -متمركزة يف كلية اهلندســة يف قرية املشــرفة- 
قريــة الزعفرانــة بريــف حمافظــة محــص الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل 7 مدنيــاً، بينهــم 1 ســيدة. كانــت القريــة خاضعــًة لســيطرة 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة -ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت إعــداد التقريــر-.
 

األحــد 10/ حزيــران/ 2018 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح )Su-22( اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ حميــط مشــفى 
النــور لألطفــال غــرب بلــدة تفتنــاز بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل 12 مدنيــاً، بينهــم 4 طفــًا، و2 ســيدة. 

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

الثــااثء 17/ متــوز/ 2018 بــني الســاعة 08:30 و 09:00 ألقــى طــيان مروحــي اتبــع لقــوات النظــام الســوري أربعــة براميــل 
متفجــرة ســقطت أمــام املدرســة الثانويــة يف بلــدة عــني التينــة بريــف القنيطــرة اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 7 مدنيــاً )5 أطفــال و2 
ســيدة(، وإصابــة مــا ال يقــل عــن 20 مدنيــاً، إضافــة إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املدرســة واحملــال التجاريــة اجملــاورة هلــا. ختضــع البلــدة 

لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة يــوم احلادثــة -ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت إعــداد التقريــر-.

جثامــني ضحــااي قضــوا إثــَر هجــوم شــنَّه طــيان النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح علــى بلــدة 
تفتنــاز/ إدلــب 10/ 6/ 2018

http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1642&token=ZEf520hxdGPq3PcFC104v6tlysqbEjxu
https://www.google.com.tr/maps/place/Alzaafaranah,+Syria/@34.8722805,36.7387211,11.75z/data=!4m5!3m4!1s0x152371fc52122f95:0xaa020fb6aea9494!8m2!3d34.8898554!4d36.7927221?hl=en&dcr=0
https://drive.google.com/file/d/1lg7ZjCLVpcnKj31efbxl9aFDMldqBDl-/view
https://drive.google.com/file/d/1lg7ZjCLVpcnKj31efbxl9aFDMldqBDl-/view
https://drive.google.com/file/d/1QqXHEF-2fdFfy9dTo9hUkkgJx-N0r_7F/view
https://drive.google.com/file/d/1QqXHEF-2fdFfy9dTo9hUkkgJx-N0r_7F/view
https://drive.google.com/file/d/13XjqvBFVgVITO1M2lpiFpLp-SpYFBuWx/view
https://drive.google.com/file/d/13XjqvBFVgVITO1M2lpiFpLp-SpYFBuWx/view
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1658&token=AfNrEaztqwGp6AoRFfuBxUcfRIeyxMwY
https://www.google.com.tr/maps/place/Taftanaz,+Syria/@35.9969267,36.7856561,15.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1525129c2fb0bd5b:0x43096d4b57211142!2sTaftanaz,+Syria!3b1!8m2!3d35.9960232!4d36.7846436!3m4!1s0x1525129c2fb0bd5b:0x43096d4b57211142!8m2!3d35.9960232!4d36.7846436
https://drive.google.com/file/d/1UTEYQi4AOdrMJyFigIikdWIxn6aoO6Nx/view
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اجلمعــة 26/ تشــرين األول/ 2018 قصفــت مدفعيــة قــوات النظــام الســوري املتمركــزة بريــف إدلــب اجلنــويب الشــرقي قذائــف عــدة 
اســتهدفت منــازل املدنيــني يف األطــراف اجلنوبيــة الشــرقية مــن قريــة الرفــة بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 4 مدنيــاً 
)ثاثــة أطفــال ووالدهــم(، كمــا ســقطت قذائــف أخــرى وســط القريــة وتســبَّبت يف مقتــل ســيدتني وجــرح آخريــن، ختضــع القريــة 
لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام، وهــي ضمــن املنطقــة منزوعــة الســاح املتفــق عليهــا بــني 

اجلانــب الروســي والركــي يف اتفــاق سوتشــي املتعلــق مبحافظــة إدلــب.
 

اجلمعــة 2/ تشــرين الثــاين/ 2018 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري متمركــزة يف قريــة إعجــاز بريــف إدلــب الشــرقي 
قرابة 16 قذيفة ســقطت بشــكل متتابع ويف عدة مواقع على الشــارع الرئيس وســط بلدة جرجناز بريف حمافظة إدلب الشــرقي؛ 
مــا أدى إىل مقتــل 8 مدنيــني، بينهــم 2 طفــًا علــى األقــل، وإصابــة مــا ال يقــل عــن 13 آخريــن. ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل 

يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت اهلجــوم.
  

ب: االعتقال التعسفي واالحتجاز غري املشروع:
ــزت معظــم عمليــات الدَّهــم واالعتقــال التَّعســفي الــي قامــت هبــا قــوات النظــام الســوري يف عــام 2018 يف املناطــق الــي  تركَّ
شــهدت توقيــع اتفاقيــات وهــدن خضــع مبوجبهــا العديــد مــن أهــايل تلــك املناطــق إىل إجــراءات تســوية أمنيــة، كان ذلــك يف 
حمافظــة ريــف دمشــق ودرعــا، وريــف حمافظــة محــص الشــمايل، وريــف حمافظــة محــاة اجلنــويب، وأرايف حمافظــي دمشــق والقنيطــرة. 
وقد اســتهدفت عمليات االعتقال األشــخاص الذين أجروا تســوايت أمنية ممن كانوا يعملون لدى فصائل يف املعارضة املســلحة 
أو النشــطاء اإلعاميــني، أو العاملــني يف املنظمــات اإلنســانية واجملالــس احملليــة، محلــت هــذه االعتقــاالت طابعــاً انتقاميــاً وغالبــاً 
مــا حتــوَّل املعتقلــون إىل خمتفــني قســرايً. شــكَّلت هــذه االعتقــاالت قرابــة 60 % مــن إمجــايل عمليــات االعتقــال، الــي قامــت هبــا 
قــوات النظــام الســوري يف العــام املاضــي، كمــا ســجَّلنا اعتقــال قــوات النظــام الســوري مدنيــنَي عائديــن مــن الشــمال الســوري إىل 
مناطقهــم األصليــة، كان قــد متَّ هتجيهــم قســرايً ضمــن اتفاقيــات التَّشــريد، كمــا ســجَّلنا اعتقــاالت حبــق العائديــن مــن دول اجلــوار 

واملشــمولني بقوانــني العفــو وعــروض املصاحلــات الــي أعلــن النظــام الســوري عنهــا.
منــذ مطلــع عــام 2018 مارســت قــوات النظــام الســوري عمليــات االعتقــال التَّعســفي هبــدف التجنيــد بشــكل رئيــس، عــر 
عمليــات الدَّهــم واملاحقــة يف األحيــاء الســكنيَّة واألســواق واجلامعــات، وعــر نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا، واســتهدفت مــن خــال 
تلــك العمليــات الشــبَّان والرجــال الذيــن ينضــوون حتــت الفئــات العمريــة مــن 18 - 48 عامــاً مــن الطلبــة واملوظفــني احلكوميــني.

واســتمرَّت قــوات النظــام الســوري أيضــاً يف عــام 2018 يف سياســة ماحقــة املدنيــني الذيــن نشــطوا يف احلــراك الشــعي حنــو 
ــقة حبــقِّ عوائــل أبكملهــا تربطهــا صــات قــرىب  الدميقراطيــة، كمــا وثَّقنــا قيــام قــوات النظــام الســوري حبمــات دهــم واعتقــال ُمنسَّ

https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/1EiSwR5mY43jNNqJe6ufJbqpw7ScWmEdh/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/1hEfKKMGiU_MEDTv1cmWcnWIX0FTAgs0k/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EQEYggacrQNGl7ogOfkDqYUB8YgE5Guz-e2YCUzNAd3mQA?e=bkN6Bl
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أبفراد من فصائل يف املعارضة املسلحة، وتركَّزت هذه االعتقاالت يف مدن محاة والاذقية ومحص، ومل تستثِن النساء واألطفال.
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اعتقــال قــوات النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن 5607 شــخصاً بينهــم 355 طفــًا، 
و596 ســيدة )أنثــى ابلغــة( يف عــام 2018 يف حــني وثقنــا اعتقاهلــا 4796 شــخصاً، بينهــم 303 طفــًا، و674 ســيدة 

)أنثــى ابلغــة( يف عــام 2017. 

الســيدة صبــاح حممــد الشــيخ الكيــاين، مــن أبنــاء مدينــة الضمــي شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، تبلــغ مــن العمــر 60 عــام، اعتقلتهــا 
قــوات النظــام الســوري يــوم اإلثنــني 8/ تشــرين األول/ 2018 مــن مدينــة الضمــي، واليــزال مصيهــا جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة 

الســورية حلقــوق اإلنســان.

األســتاذ مفيــد أبــو نبــوت، حاصــل علــى إجــازة يف الفلســفة، مــن أبنــاء مدينــة درعــا، مــن مواليــد عــام 1975، اعتقلتــه قــوات 
النظــام الســوري يــوم األحــد 18/ تشــرين الثــاين/ 2018 مــن مبــى األمــن اجلنائــي يف حــي الكاشــف شــرق مدينــة درعــا، وكان 

ممَّــن أجــروا تســوية يف وقــٍت ســابق، وال يــزال مصــيه جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.

الســيدة نــوال مصطفــى العمــر، مــن أبنــاء مدينــة إدلــب، مــن مواليــد عــام 1976، اعتقلتهــا قــوات النظــام الســوري يــوم الثــااثء 
20/ تشــرين الثــاين/ 2018 لــدى مرورهــا مــن إحــدى نقــاط التَّفتيــش التابعــة هلــا يف قريــة التايهــة بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي 
بينما كانت يف طريقها من مدينة إدلب إىل مدينة دمشــق، وال يزال مصيها جمهواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان.

أجمــد زاهــر اجلامــوس، طبيــب أطفــال، مــن أبنــاء مدينــة درعــا، تولــد عــام 1989، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم األربعــاء 
22/ آب/ 2018 مــن مطــار دمشــق الــدويل لــدى عودتــه مــن اململكــة العربيــة الســعودية، وال يــزال مصــيه جمهــواًل ابلنســبة 

للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.

علــي اجلدعــي، متطــوع ســابق لــدى منظمــة الدفــاع املــدين الســوري، مــن أبنــاء قريــة الدمينــة بريــف حمافظــة محــاة اجلنــويب، اعتقلتــه 
قــوات النظــام الســوري يــوم اخلميــس 4/ تشــرين األول/ 2018 مــن قريــة التلــول احلمــر بريــف حمافظــة محــاة اجلنــويب، وكان ممــن 

أجــروا تســوية يف وقــٍت ســابق، وال يــزال مصــيه جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.

https://drive.google.com/file/d/1t929GZZjAIx25PvVxLH-ajd4YOBV70cC/view
https://drive.google.com/file/d/1k4UTHbKxaTekGYCP4Frtj5XHlJcevbHV/view
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األربعــاء 5/ أيلــول/ 2018 قامــت قــوات النظــام الســوري حبملــة دهــم واعتقــاالت يف مدينــة الضمــي يف الغوطــة الشــرقية شــرق 
حمافظــة ريــف دمشــق، مت توثيــق اعتقــال 25 مدنيــاً، مجيعهــم ممَـّـن أجــروا تســوايت يف وقــٍت ســابق، وال يــزال مصيهــم جمهــواًل 

ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.
 

اإلثنــني 15/ تشــرين األول/ 2018 قامــت قــوات النظــام الســوري حبملــة دهــم واعتقــاالت يف بلــدة بصــر احلريــر بريــف حمافظــة 
درعــا الشــرقي، مت توثيــق اعتقــال 20 مدنيــاً، هبــدف التجنيــد، وكانــوا ممــن أجــروا تســوايت يف وقــٍت ســابق، وال يــزال مصيهــم 

جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.

ت: التعذيب داخل مراكز االحتجاز:
ارتكــب النظــام الســوري سلســلة متواصلــة مــن اجلرائــم، بــدءاً مــن االعتقــال دون أيَّــة مذكــرة توقيــف ودوَن القــدرة علــى تكليــف 
ل  حمــاٍم، ويف ظــروف احتجــاز ابلغــة الوحشــية، مث تعريــض املعتقلــني للتعذيــب املمنهــج، فــا يــكاد ميــرُّ يــوم تقريبــاً دون أن ُيســجِّ
فريــق توثيــق الضحــااي مقتــل واحــد مــن املعتقلــني علــى األقــل بســبب التَّعذيــب، هــذا كمعــدل وســطي. وُتصــدر الشــبكة الســورية 

حلقــوق اإلنســان مثانيــة تقاريــر شــهرية، أحدهــا التقريــر اخلــاص حبصيلــة ضحــااي التَّعذيــب يف أثنــاء الشــهر.
 منــذ بدايــة أاير/ 2018 بــدأت تــردان أخبــار عــن معرفــة عوائــل مصــي أبنائهــا املختفــني قســرايً لــدى النظــام الســوري، بينمــا 
ذوي املختفــي يف زايرة روتينيــة ألمانــة الســجل املــدين إلجــراء معاملــة عاديــة، وقــد كشــَف النظــام الســوري عــن مصــي مــا ال يقــل 
ــم قــد ماتــوا مجيعــاً، مل يذكــر ســبب الوفــاة، ومل يقــم بتســليم اجلثــث لألهــايل، ومل يُعلــن عــن الوفــاة وقــت  عــن 836 حالــة قــال أهنَّ
حدوثهــا، وكان قــد أنكــَر ســابقاً وجــود خمتفــني قســرايً يف مراكــز االحتجــاز التَّابعــة لــه، وقــد فصَّلنــا يف تقريريــن منفصلــني ظــروف 
وتفاصيــل تســجيل املختفــني علــى أهنــم متوفيــني يف دوائــر الســجل املــدين، وقــد أكَّــدت العائــات الــي التقينــا هبــا وفــاة أبنائهــا إمــا 

بســبب التَّعذيــب وإمهــال الرعايــة الصحيــة أو بســبب اإلعــدام.
 

ســجَّلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف عــام 2018، مقتــل مــا ال يقــل عــن 951 شــخصاً بســبب التَّعذيــب علــى يــد 
قــوات النظــام الســوري، بينهــم 11 طفــًا، و2 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، يف مقابــل 211 شــخصاً بينهــم 1 طفــًا، و2 ســيدة )أنثــى 

ابلغــة( قضــوا بســبب التعذيــب علــى يــد قــوات النظــام الســوري يف عــام 2017.

http://sn4hr.org/arabic/2018/08/27/10341/
http://sn4hr.org/arabic/2018/07/13/10142/
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عبــد الغفــور خاصــي، طبيــب ختديــر، مــن مؤسســي مشــفى الــزرزور يف مدينــة حلــب، مــن أبنــاء قريــة كفــر نــوران بريــف حمافظــة 
حلــب الغــريب، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري مــع أخيــه يوســف يــوم األربعــاء 28/ تشــرين الثــاين/ 2012 مــن مــكان وجودمهــا 
مــا مســجان  علــى طريــق مطــار دمشــق الــدويل شــرق دمشــق، حصلنــا يــوم الثــااثء 7/ آب/ 2018 علــى معلومــات تؤكــد أهنَّ

ــح أهنمــا قضيــا بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز. ــجل املــدين علــى أهنمــا متوفيــان، ونرجِّ يف دائــرة السِّ
يوســف خاصــي، حاصــل علــى إجــازة مــن كليــة الشــريعة اإلســامية وخطيــب ســابق يف مســجد حــي الفــردوس ومــدرس شــريعة، 

مــن مواليــد عــام 1963.
 

حممــود حيــو، حمــاٍم وعضــو جملــس مدينــة حلــب، مــن أبنــاء حــي امليســر شــرق مدينــة حلــب، مــن مواليــد عــام 1984، اعتقلتــه 
قــوات النظــام الســوري يــوم اجلمعــة 1/ أيلــول/ 2017 مــن مدينــة حلــب، وحصلنــا يــوم اجلمعــة 6/ نيســان/ 2018 علــى 

معلومــات تؤكِّــد وفاتــه بســبب التَّعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز.
 

ليلــى شــويكاين، حاصلــة علــى إجــازة يف اهلندســة املعلوماتيــة مــن اجلامعــة العربيــة الدوليــة “األوربيــة ســابقًا” يف ســوراي عــام 
2012، انشــطة يف العمل اإلغاثي، حتمل اجلنســية األميكية، من أبناء مدينة دمشــق، مواليد عام 1990، عادت إىل ســوراي 
يف عــام 2015، اعتقلتهــا قــوات النظــام الســوري يف شــباط/ 2016، ويف يــوم اإلثنــني 26/كانــون األول/ 2016 متَّ نقلهــا 
ــجل  ــا مســجلة يف دائــرة السِّ مــن ســجن عــدرا املركــزي إىل مــكان جمهــول، وقــد علمنــا يــوم اإلثنــني 26/ تشــرين الثــاين/ 2018 أهنَّ
ــح أنَّ حكمــاً ابإلعــدام قــد نـُفِّــذ حبقِّهــا داخــل ســجن  ــا قــد توفيــت يــوم األربعــاء 28/كانــون األول/ 2016، ونرجِّ املــدين علــى أهنَّ

صيــداناي العســكري مبحافظــة ريــف دمشــق.
 

ســعد حممــود بلــوات، انشــط إعامــي، مــن أبنــاء حــي ابب القبلــي غــرب مدينــة محــاة، مــن مواليــد عــام 1983، اإلثنــني 6/ 
حزيــران/ 2011 اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري مــن مــكان عملــه يف مدينــة محــاة، وأصبــح يف عــداد املختفــني قســرايً، يــوم األحــد 
3/ حزيــران/ 2018 علــم ذووه لــدى مراجعتهــم دائــرة الســجل املــدين يف مدينــة محــاة أنَّ “ســعد” مســجل علــى أنَّــه قــد تــويف 

يف عــام 2013.

https://drive.google.com/file/d/1IRiGCVaUnCQdW1UQ_dvUHuCCE1IBMMLv/view
https://drive.google.com/file/d/1MxCKAaAcKBSW3IZBH6Xp-wvCFI0AN8YZ/view
https://drive.google.com/file/d/1HYYYtEq49BhaQwwaAFqc5P7_cI9XMHKy/view
https://drive.google.com/file/d/1W-KFw8_ayWUSOVzT9P8fV57dCpHQHYz3/view
https://drive.google.com/file/d/1SoULcIQEAg7uvTnMHrYy48JJvsOfnbbS/view?usp=sharing
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ث: العنف اجلنسي:
ســجَّلنا مــا ال يقــل عــن 12 حادثــة عنــف جنســي تعرَّضــت هلــا ســيدات يف عــام 2018، حدثــت معظمهــا يف مراكــز االحتجــاز 
التَّابعــة للنظــام الســوري أو يف أثنــاء عمليــات اقتحــام املــدن والبلــدات الــي ســيطرت عليهــا قــوات النظــام الســوري عــام 2018 
وضمــن مراكــز اإليــواء اجلماعيــة، حيــث جُتــر األنثــى علــى التعــّرِي وتتعــرَّض للتَّحــرش بدعــوى التَّفتيــش، ويف أثنــاء التَّحقيــق معهــَن 
ــُه هلــنَّ هُتــٌم مبمارســة اجلنــس مــع أفــراد قــوات املعارضــة املســلحة. كمــا تتعــرَّض  تتعــرض احملتجــزات للعنــف اجلنســي اللفظــي وتوجَّ
املعتقلــة لابتــزاز اجلنســي مقابــل حصوهلــا علــى بعــض احتياجاهتــا كاحلصــول علــى مابــس جديــدة أو السَّــماح بــزايرة عائلتهــا هلــا 

أو إجــراء اتصــال.
ال خُتــران النِّســاء بســهولة مــا إذا ُكــنَّ قــد تعرضــَن للعنــف اجلنســي، ففــي ثقافــة اجملتمــع الســوري ُيشــكِّل التَّصريــح عــن ذلــك مصــدراً 

ــل النِّســاء التَّكتــم علــى األمــر كــي ال يتعرضــَن للنَّبــِذ مــن قبــل ُأَســرِهنَّ واجملتمــع، أو التَّهديــد ابلقتــل. للعــار؛ لذلــك تُفضِّ

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

قتلــت قــوات النظــام الســوري يف عــام 2018، مــا ال يقــل عــن 713 طفــًا، واألكثــر وحشــية وعنفــاً أنَّ 11 منهــم قــد قتــل 
داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز؛ بســبب تعرُّضــه لعمليــات التَّعذيــب الــي ال تُراعــي طبيعتــه البشــريَّة اخلاصــة. 

لقــد تعــرَّض األطفــال يف ســوراي إىل تداعيــات تراكميَّــة نتجــت عــن عمليــات القصــف والتدمــي اليوميــة، الــي تســبَّبت يف تضــرُّر 
مــا ال يقــل عــن 1179  مدرســة منــذ آذار 2011؛ مــا أدى إىل خــروج مــا يزيــد عــن 3 مليــون طفــل داخــل ســوراي مــن العمليــة 
التعليميــة، كمــا َتضــرَّر قطــاع الصحــة فقــد اخنفضــت معــدالت تلقيــح األطفــال، إضافــة إىل تداعيــات ســيكولوجية مــن املســتبعد 

اآلن التنبــؤ أببعادهــا يف املســتقبل املتوســط أو البعيــد.
 ميكــن االطــاع علــى تقريــران األخــي “ال اســتقرار يف ســوراي واملنطقــة بــدون اســتقرار أطفاهلــا” الــذي وثَّقنــا فيــه االنتهــاكات الــي 

تعــرَّض هلــا األطفــال يف ســوراي منــذ آذار/ 2011.

األربعــاء 7/ شــباط/ 2018 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ بلــدة محوريــة يف الغوطــة 
الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل 11 مدنيــاً، بينهــم 8 طفــًا، و1 ســيدة. ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل 

يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة -ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت إعــداد التقريــر-.

http://sn4hr.org/arabic/2018/11/20/10595/
https://www.google.com.tr/maps/place/Hamoryah,+Syria/@33.5280333,36.3870834,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e5ae805ce1a5:0xaa39d562b3f91cbe!2sHamoryah,+Syria!3b1!8m2!3d33.5282095!4d36.3904282!3m4!1s0x1518e5ae805ce1a5:0xaa39d562b3f91cbe!8m2!3d33.5282095!4d36.3904282
https://drive.google.com/file/d/1HMPRZxtogO8aFOkREYjAVWbpilz51QV8/view
https://drive.google.com/file/d/1HMPRZxtogO8aFOkREYjAVWbpilz51QV8/view
https://drive.google.com/file/d/1dvuwWOny-dQK9FUBIiotfJddZJ-6GuUO/view
https://drive.google.com/file/d/1dvuwWOny-dQK9FUBIiotfJddZJ-6GuUO/view
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1505&token=5XelsPfoGWi8NRyyH6XGn06TmxrM81v3
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1505&token=5XelsPfoGWi8NRyyH6XGn06TmxrM81v3
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1506&token=rRmn8aYuhVg7GfvuSja28doUBRTmNEd4
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األربعــاء 11/ نيســان/ 2018 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــني علــى قريــة قســطون بريــف 
حمافظــة محــاة الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــاً )أربعــة أطفــال وســيداتن(. معظمهــم مــن عائلــة واحــدة ختضــع القريــة لســيطرة 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

اثنياً: االنتهاكات املتعلقة بتسيري األعمال القتالية:
أ: اهلجمات غري املشروعة:

1 - القصف املدفعي واجلوي:
اســتخدمت قــوات النظــام الســوري الراميــل املتفجــرة العميــاء، وصواريــخ ســكود، وغيهــا مــن أســلحة القصــف العشــوائي علــى 
امتــداد مشــال البــاد وجنوهبــا، اتَّصفــت 87 % مــن تلــك اهلجمــات بعشــوائيتها املفرطــة، الــي ال مُتيِّــز بــني مقاتلــني ومدنيــني، والـــ 
ـــا تراِع ُمعظم تلك اهلجمات مبدأ التَّناســب يف القوة عندما  13 % املتبقية اســتهدفت مقرات مقاتلني أو مراكز عســكرية. ولـمَّ

يكــون املقــرُّ العســكري حماطــاً أببنيــة غــي عســكرية.
وقــد بلغــت حصيلــة اســتخدام النظــام الســوري للراميــل املتفجــرة يف عــام 2018 مــا ال يقــل عــن 3601 برميــًا متفجــراً، يف 

مقابــل مــا ال يقــل عــن 6243 برميــًا متفجــراً ألقاهــا ســاح اجلــو التابــع للنظــام الســوري يف عــام 2017.

جثامني ضحااي قضوا إثَر قصف طيان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري قرية قسطون/ محاة 11/ 4/ 2018

https://www.google.com.tr/maps/place/Qastoun,+Syria/@35.6826852,36.3842119,14.25z/data=!4m5!3m4!1s0x1524457177c14fdd:0x223ee13f3ecc5dc8!8m2!3d35.6854208!4d36.3904282?hl=en
https://drive.google.com/file/d/1cnSEQbm9PuCLJbsLIvj0rkZB6Jpy86UW/view
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اجلمعــة 23/ شــباط/ 2018 ألقــى الطــيان املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى مركــز إســعاف 
“النقطــة 140” التابــع ملنظومــة اإلحيــاء الطبيــة يف بلــدة األشــعري يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى 
إىل مقتــل 3 أشــخاص مــن الكــوادر الطبيــة؛ إضافــة إىل دمــار كبــي يف بنــاء املركــز وخروجــه عــن اخلدمــة. كانــت البلــدة خاضعــًة 

لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة -ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت إعــداد التقريــر-.

اجلمعة 9/ آذار/ 2018 ألقى الطيان املروحي التابع لقوات النظام الســوري براميل متفجرة عدة على بلدة مســرااب يف الغوطة 
الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل 9 مدنيــاً معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 8 ســيدة. كانــت البلــدة 

خاضعــًة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة -ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت إعــداد التقريــر-.
 

2 - هجمات القناصة:
ميتاز القتل ابلقنص ضمن املدن، أبنَّ القناص يربَّص ابلضَّحية ويراها جيداً عر منظار ســاحه، ويســتطيع التأكَُّد من ضحيته 
قبــل قتلهــا، وهــو هبــذا يتشــابه مــع عمليــات اإلعــدام، إذ أنَّ القاتــل هنــا يعلــم متامــاً هويــة ضحيتــه ويتعمَّــد قتلهــا، دون اكــراث أو 

تفريــق بــني طفــل أو كهــل أو امــرأة أو حــى عاجــز، وبــكل أتكيــد دون معرفــة داينــة الضحيــة. 
يف عــام 2018، ســجَّلنا مقتــل 29 مدنيــاً، بينهــم 1 طفــًا، و2 ســيدة برصــاص القناصــني احلكوميــني. فيمــا ســجلنا يف عــام 

2017 مقتــل 77 مدنيــاً، بينهــم 13 طفــًا، و7 ســيدة برصــاص القناصــني احلكوميــني. 

الســبت 27/ كانــون الثــاين/ 2018 ســجَّلنا مقتــل الســيدة حليمــة قاســم الباشــا يف مدينــة الرســن برصــاص قنــاص اتبــع لقــوات 
النظــام الســوري.

الســبت 29/ أيلــول/ 2018 ســجَّلنا مقتــل الســيدة رواحــة جدعــان اهلفــل يف قريــة الذيبــان برصــاص قنــاص اتبــع لقــوات النظــام 
الســوري متمركــزة يف مدينــة املياديــن بريــف ديــر الــزور الشــرقي.

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

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

ختصصيَّــة؛ مــا أدى إىل تدهــور الوضــع الصحــي بشــكل عــام. 
يف عــام 2018، ســجَّلنا قتــَل قــوات النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن 33 مــن الكــوادر الطبيَّــة، كمــا ســجَّلنا مــا ال يقــل عــن 60 
حادثــة اعتــداء علــى مشــاٍف ونقــاط طبيَّــة، وكنَّــا قــد وثقنــا يف عــام 2017 مقتــل 32 مــن الكــوادر الطبيَّــة، كمــا ســجَّلنا مــا ال 

يقــل عــن 37 حادثــة اعتــداء علــى مشــاٍف ونقــاط طبيَّــة.

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

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

أبرز ضحااي الكوادر الطبيَّة: 
خلــود الشــيخ حســن، ممرضــة، مــن أبنــاء مدينــة عربــني يف الغوطــة الشــرقية، تعمــل يف مشــفى جســرين التابــع للمكتــب الطــي 
يف بلــدة جســرين، قَضــت يــوم الثــااثء 6/ شــباط/ 2018؛ جــراء قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري 

ابلصواريــخ مدينــة ســقبا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق.

مجــال مسيــح محيــد، مســعف، مــن أبنــاء خميــم اليمــوك لاجئــني الفلســطينيني جنــوب مدينــة دمشــق، قضــى يــوم اجلمعــة 20/ 
نيســان/ 2018؛ جــراء قصــف رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري صــاروخ أرض - أرض قــرب مشــفى فلســطني يف 

خميــم اليمــوك، بينمــا كان ُيســعف جرحــى قصــف ســابق.

ميســون إبراهيــم احلــرابت، قابلــة قانونيــة تعمــل مــع احتــاد املنظمــات الطبيــة اإلغاثيــة الســورية )UOSSM( قُتلــت مــع ابنتهــا يــوم 
اخلميــس 21/ حزيــران/ 2018 قرابــة الســاعة 17:00؛ إثــَر إصابتهــا جــراء قصــف رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري 

مدينــة احلــراك بريــف حمافظــة درعــا الشــمايل الشــرقي.

https://drive.google.com/file/d/19Vsl4mEuyAUwLUKSJ1NATA_PXokjJ9rW/view
https://www.uossm.us/uossm_midwife_killed_in_daraa
https://www.uossm.us/uossm_midwife_killed_in_daraa
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أبرز حوادث االعتداء على املنشآت الطبيَّة:
اإلثنــني 8/ كانــون الثــاين/ 2018 قرابــة الســاعة 15:00 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة قــرب مشــفى 
الزهــراء املعــروف مبشــفى التوليــد وســط مدينــة ســقبا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء 
املشــفى أبضــرار ماديــة بســيطة، كانــت املدينــة خاضعــًة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة –ختضــع لســيطرة 

قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-.

األحــد 29/ نيســان/ 2018 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــني قــرب مشــفى الزعفرانــة امليــداين 
يف قريــة الزعفرانــة بريــف حمافظــة محــص الشــمايل؛ مــا أدى إىل إصابــة الطابــق العلــوي مــن بنــاء املشــفى ومــواد إكســائه أبضــرار 
ماديــة متوســطة. كانــت القريــة خاضعــًة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة -ختضــع لســيطرة قــوات النظــام 

الســوري وقــت إعــداد التقريــر-.
 

الســبت 8/ أيلــول/ 2018 ألقــى الطــيان املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري برميلــني ُمتفجريــن أمــام مدخــل مشــفى نبــض 
 )SRD( املنشــأ حتــت األرض- املدعــوم مــن قبــل منظمــة ســوراي لإلغاثــة والتنميــة– )ًاحليــاة )مشــفى شــام اجلراحــي ســابقا
جنــوب قريــة حــاس بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املشــفى ومعداتــه أبضــرار ماديــة كبــية إضافــة إىل احــراق 

مولــدات الكهــرابء التَّابعــة لــه. ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

أضــرار يف مشــفى نبــض احليــاة يف قريــة حــاس إبدلــب إثــَر إلقــاء طــيان النظــام الســوري املروحــي براميــل متفجــرة 
  2018 /9 /8 -

https://www.google.com.tr/maps/place/Saqba,+Syria/@33.5204844,36.3828564,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e450aad0c9b9:0x9799e9fd33b8dfd!2sSaqba,+Syria!3b1!8m2!3d33.5203294!4d36.3850137!3m4!1s0x1518e450aad0c9b9:0x9799e9fd33b8dfd!8m2!3d33.5203294!4d36.3850137
https://www.google.com.tr/maps/place/Alzaafaranah,+Syria/@34.8722805,36.7387211,11.75z/data=!4m5!3m4!1s0x152371fc52122f95:0xaa020fb6aea9494!8m2!3d34.8898554!4d36.7927221?hl=en&dcr=0
https://drive.google.com/file/d/16tgYzCB7mwZppbxK1Bu5mVyPiem8GeqV/view
https://www.youtube.com/watch?v=z-2BovBeKU4&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1vlJqQS3kowUytUvfimKAjvrVuVLbtaRU/view
https://www.youtube.com/watch?v=AQ1fYH-6WTM&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1c00FtlY_gdzQ4J7Cz9QiRGkfnAmRy8eP/view
https://drive.google.com/file/d/16tgYzCB7mwZppbxK1Bu5mVyPiem8GeqV/view
https://drive.google.com/file/d/1bzPhaWWPyeGvqW2bRpY72UoPc3hYcf1W/view
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2 - العاملون يف اجملال الديي واملمتلكات الثقافية:
مل مُتيِّــز قــوات النظــام الســوري أماكــن العبــادة مــن مســاجد وكنائــس وغيهــا خــال عمليــات قصفهــا اليومــي، ويف بعــض األحيــان 
كان هنــاك تعمُّــد لقصفهــا، كمــا ســجَّلنا اســتخدام قــوات النظــام الســوري أماكــن العبــادة مقــرات عســكرية تشــنُّ منهــا هجمــات 
علــى مناطــق جمــاورة هلــا، وقــد ســجَّلنا مــا ال يقــل عــن 67 حادثــة اعتــداء علــى دور عبــادة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري يف 
ــن يف التقريــر الشــهري اخلــاص بتوثيــق حــوادث االعتــداء علــى املراكــز  عــام 2018، وُنشــي إىل أنَّ اســتهداف دور العبــادة متضمِّ

احليويــة املدنيَّــة وهــو مــن ضمــن التقاريــر الشــهرية الثمانيــة الــي نصدرهــا.
 

األربعــاء 31/ كانــون الثــاين/ 2018 ألقــى الطــيان املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة قــرب مســجد 
العمــري الكبــي وســط قريــة كفــر عميــم التابعــة ملدينــة ســراقب بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد 

وأاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع القريــة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
 

الثــااثء 27/ شــباط/ 2018 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري مســجد أم حبيبــة املعــروف ابســم مســجد 
أبــو الرهــج يف مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد وإصابــة 
أاثثــه أبضــرار ماديــة كبــية وخروجــه عــن اخلدمــة مؤقتــاً، ُنشــي إىل أنَّ املســجد أصيــب أبضــرار ماديــة جــراء قصفــه مــن قبــل القــوات 
ذاهتــا بصواريــخ الفيــل يــوم الســبت 17/ شــباط/ 2018. كانــت املدينــة خاضعــًة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت 

احلادثــة -ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت إعــداد التقريــر-. 

 أضرار مادية يف مسجد أم حبيبة جراء قصف رامجات صواريخ النظام السوري مدينة دوما/ ريف دمشق 27/ 2/ 2018

https://drive.google.com/file/d/10rgQ3ZBxM-39HDERAqXLmJSRgDOlDIoT/view
https://www.google.com.tr/maps/place/%D9%83%D9%81%D8%B1+%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85%D8%8C+Syria%E2%80%AD/@35.8149108,36.8610995,15.25z/data=!4m5!3m4!1s0x15251989ca5c91b7:0xba70779437fb5a23!8m2!3d35.8143884!4d36.870769
https://drive.google.com/file/d/1s5lLKrksBKwA-Bo7IhIlx0UMA9LNIakD/view
https://www.youtube.com/watch?v=At0ZkaZIt-Y
https://drive.google.com/file/d/1h4_1n0oxpC6Reno2LuW2pZ8-ClJuo372/view
https://drive.google.com/file/d/1AFERYnhmAn8xCJ0Kl4lhN_97dZxoN-pY/view
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اإلثنــني 30/ نيســان/ 2018 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــني قــرب مســجد الصحــايب 
اجلليــل عمــر بــن اخلطــاب املعــروف ابملســجد العمــري وســط مدينــة الرســن بريــف حمافظــة محــص الشــمايل؛ مــا أدى إىل دمــار 
جزئــي يف بنــاء املســجد، وإصابــة أاثثــه ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة متوســطة. كانــت املدينــة خاضعــًة لســيطرة فصائــل يف 

املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة -ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت إعــداد التقريــر-.

3 - الكوادر اإلعامية:
كمــا هــو حــال األعــوام املاضيــة اســتمرَّ هنــج احلكومــة الســورية يف اســتهدافها اإلعاميــني والصحفيــني. وتتنــوَّع االنتهــاكات الــي 
متارســها حبقهــم كالقتــل واالعتقــال، حيــث قتلــت قــوات النظــام الســوري يف عــام 2018 وحــده 13 مــن الكــوادر اإلعاميــة، يف 

حــني كنــا قــد وثّقنــا مقتــل 17 مــن الكــوادر اإلعاميــة يف عــام 2017 علــى يــد قــوات النظــام الســوري.

حازم عبد العزيز عبد الواحد
الثــااثء 9/ كانــون الثــاين/ 2018 قضــى جــراء إصابتــه بشــظااي يف الــرأس، إثــَر قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام 
الســوري صاروخــاً قــرب منزلــه يف مدينــة ســقبا شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، الــي كانــت خاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وقــت احلادثــة -ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-.
حــازم، مصــوِّر لــدى مؤسســة نبــض، مــن أبنــاء بلــدة حــران العواميــد شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، مــن مواليــد عــام 1986، حاصــل 

علــى الشــهادة الثانويــة، متــزوج ولديــه ثاثــة أطفال.

نياز سعيد مناد
اإلثنــني 16/ متــوز/ 2018 حصلنــا علــى معلومــات تؤكــد وفاتــه بســبب الّتعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات 

النظــام الســوري، ُنشــي إىل أنَّ قــوات النظــام الســوري اعتقلتــه يــوم اجلمعــة 2/ تشــرين األول/ 2015 مــن مدينــة دمشــق.
نــياز، مصــور فوتوغــرايف، مــن أبنــاء قريــة عــومل يف فلســطني ومــن أهــايل خميــم اليمــوك جنــوب مدينــة دمشــق، مواليــد عــام 1991، 
حاصــل علــى الشــهادة الثانويــة، متــزوج. حصــل نــياز علــى العديــد مــن اجلوائــز كان أبرزهــا جائــزة وكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة 
وتشــغيل الاجئــني الفلســطينيني )األونــروا( ألفضــل صــورة صحفيــة لعــام 2014 عــن صــورة “امللــوك الثاثــة”، كمــا حصــَد 

العديــد مــن اجلوائــز الدوليــة عــن فيلــم “رســائل مــن اليمــوك”.

https://www.youtube.com/watch?v=o-6gvg_4MfU&feature=youtu.be
https://www.google.com.tr/maps/place/Alomari+Mosque,+Ar+Rastan,+Syria/@34.922844,36.7293262,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1523711a3d8c9ff1:0xa67db3608787b804!2sAr+Rastan,+Syria!3b1!8m2!3d34.9249587!4d36.733459!3m4!1s0x15237108efbea825:0x6ff972e46398211!8m2!3d34.9273018!4d36.735186?hl=en
https://www.youtube.com/watch?v=o-6gvg_4MfU&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1NzAw6BFVXf8jQFyzHW-EOidg5eq7M361/view
https://drive.google.com/file/d/1QZGOF9qdk3mg9JD_T6ybrj1SFaujBTG-/view
https://drive.google.com/file/d/1wq7EzxfYabEX8dcuitQk9_6moOzr6E1V/view
https://drive.google.com/file/d/1_rkU_XkSXRxnRgd4YG4LinP5_i1qM-Ac/view
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ج: استخدام األسلحة غري املشروعة:
1 - األسلحة الكيميائية:

حبســب أرشــيف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فــإنَّ النِّظــام الســوري ارتكــب 6 هجمــات أبســلحة كيميائيــة منــذ مطلــع عــام 
2018 حــى حلظــة إعــداد هــذا التقريــر، يف مقابــل 17 هجمــة نفَّذهــا يف عــام 2017، وبذلــك فقــَد خــرق النظــام الســوري 

مجيــع قــرارات جملــس األمــن ذات الصلــة، رقــم 2118 و2209 و2235.
تســبَّبت هجمــات النظــام الســوري ابألســلحة الكيميائيــة يف عــام 2018 يف مقتــل 39 مدنيــاً، بينهــم 10 طفــًا، و15 ســيدة. 

مجيعهــم قضــوا يف هجــوم مدينــة دومــا الكيميائــي مبحافظــة ريــف دمشــق 7/ نيســان/ 2018.

األحــد 4/ شــباط/ 2018 قرابــة الســاعة 21:20 ألقــى الطــيان املروحــي التابــع للنظــام الســوري برميلــني متفجريــن حُمملــني 
بغــاز ســام اســتهدفا منــازل مدنيَّــة يف احلــي الشــرقي مــن مدينــة ســراقب بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة مثانيــة 
مدنيــني حبــاالت اختنــاق، ولــدى وصــول عناصــر الدفــاع املــدين إىل املوقــع ُأصيــب ثاثــة منهــم حبــاالت اختنــاق أيضــاً ومتَّ نقلهــم 
مجيعــاً إىل املشــايف امليدانيــة. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت اهلجــوم. 

وقــد أصــدران ســابقاً تقريــراً وثَّقنــا فيــه تفاصيــل اهلجــوم

مــا كاان حممَّلــني بغــاز ســام- بعــَد هجــوم جــوي نفَّذتــه مروحيــات حكوميــة - ســراقب 4/  بقــااي برميلــني متفجريــن -يُزعــم أهنَّ
شــباط/ 2018 

https://drive.google.com/file/d/1q9ihwoQoX_2aOET2XO2bCGjDi6eUUog_/view
https://drive.google.com/file/d/1bXSccWw8svVVsHLveyArME4tuht2GAmh/view
https://drive.google.com/file/d/1ZOcKtdwkMIDO2FrxoRlmzIy8tTo1x8Xf/view
http://sn4hr.org/arabic/2018/02/13/9513/
https://drive.google.com/file/d/1sZR6EwAkbqDLDEshJ-Fxf_1HH1932bBG/view
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حبســب البياانت الي أوردها موقع worldweatheronline فقد كانت درجة احلرارة يف مدينة ســراقب قرابة 15 درجة 
يف السَّــاعة التاســعة ليًا يوم اهلجوم بينما بلغت ســرعة الرايح 2 ميًا يف السَّــاعة.

خريطة تظهر موقع اهلجوم الكيميائي:

اإلثنــني 5/ آذار/ 2018 بــني الســاعة 21:00 و22:00 ألقــى طــيان مروحــي اتبــع للنظــام الســوري برميــًا متفجــراً حممــًا 
بغــاز ســام علــى األحيــاء الســكنيَّة جنــوب شــرق بلــدة محوريــة؛ مــا أدى إىل إصابــة 25 مدنيــاً بضيــق يف التَّنفــس وغثيــان، بينهــم 
2 مــن متطوعــي منظمــة الدفــاع املــدين. ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت اهلجــوم. وقــد أصــدران ســابقاً 

تقريــراً وثقنــا فيــه تفاصيــل اهلجــوم.

ُتشــي بيــاانت موقــع worldweatheronline إىل أنَّ درجــة احلــرارة يف مدينــة دمشــق ومــا حوهلــا، يف أقــرب وقــت للهجــوم 
-كاَن حنــو ســاعة- 17 درجــة مئويــة، وســرعة الــرايح بلغــت 6 ميــًا يف السَّــاعة. 

https://drive.google.com/file/d/1sYeH1TvgMk-5r4x8wP4JIhEW4AJFxEud/view
https://drive.google.com/file/d/1G3_Jb8G8UL5e-S3c80HKZL3O17S4IkmC/view
https://www.youtube.com/watch?v=rgmacZ6WvME&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rgmacZ6WvME&feature=youtu.be
http://sn4hr.org/arabic/2018/03/17/9624/
https://drive.google.com/file/d/1dXkZRxcFrNItAWTLb-66-itqn140qfvR/view
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إنَّ غالبيــة ســكان الغوطــة الشــرقية مبــن فيهــم أهــايل بلــدة محوريــة كانــوا يف ذلــك الوقــت يقبعــون يف أقبيــة املبــاين، خوفــاً مــن الغــارات 
ــز بشــكل كثيــف يف األقبيــة والطَّوابــق الســفلية. وحنتفــظ يف قاعــدة  اجلويــة الكثيفــة، وهــذا مــا جعــَل أتثــي الغــاز أكــر؛ ألنــه يركَّ
بياانتنا مبقطع مصوَّر أظهَر أســطوانة صفراء ُتشــبه إىل حدٍّ بعيد ما ســجَّلناه من ذخائر اســتخدمت يف هجمات ســابقة، ويُظهر 

املقطــع غــازاً بلــون أصفــر يتســرَّب مــن فوهــة األســطوانة. 

 

الســبت 7/ نيســان/ 2018 شــنَّ النِّظــام الســوري هجوَمــني كيميائيَــني مشــال مدينــة دومــا يُرجَّــح أنَّ طــياانً مروحيــاً هــو املســؤول 
عــن تنفيــذ اهلجومــني ابســتخدام براميــل متفجــرة حُمملــة بغــازات ســامة، املســافة بــني موقعــي اهلجومــني تُقــدَّر بـــ 300م. 

واجهتنــا صعوبــة يف حتديــد توقيــت دقيــق للهجومــني؛ بســبب اختبــاء معظــم األهــايل والشــهود داخــل األقبيــة، وبســبب اســتمرارية 
القصــف الكثيــف، وعــر تقاطــع عملنــا مــع معظــم الــرواايت نســتطيع القــول أنَّ اهلجــوم األول قــد وقــع تقريبــاً مــا بــني الســاعة 
ــاعة الثامنــة مســاء. وختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة  الثالثــة والرابعــة عصــراً، فيمــا نقــدِّر وقــوع اهلجــوم الثــاين حنــو السَّ

املســلحة يــوم اهلجــوم -ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت إعــداد التقريــر- 
ســجَّل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 39 مدنيــاً خنقــاً بينهــم 10 طفــًا، و15 ســيدة )أنثــى ابلغــة(؛ إثــَر اهلجــوم 

الثــاين، إضافــة إىل إصابــة قرابــة 550 شــخصاً أبعــراض تنفســيَّة متفاوتــة.

اثنــان مــن عناصــر الدفــاع املــدين ُأصيبــا إصابــة اثنويــة إثــَر إســعافهما مصــايب هجــوم كيميائــي شــنَّه طــيان النظــام الســوري املروحــي علــى بلــدة 
محوريــة/ ريــف دمشــق 5/ 3/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1P2fGZnizDldyyic1cqOvs6cShChg8tNN/view
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وحبســب موقــع www.worldweatheronline.com فقــد كان متوســط درجــة احلــرارة يف مدينــة دمشــق يــوم 7/ 
نيســان قرابــة 24 درجــة مئويــة، بينمــا بلــغ متوســط ســرعة الــرايح 6 ميــًا يف الســاعة. وقــد أصــدران ســابقاً تقريــراً يوثِـّـق اهلجومــني. 

خريطة تظهر موقع أحد اهلجومني الكيميائيني:

طفل مصاب يضع قناع أوكسجني بعد اهلجوم الكيميائي، الذي نفَّذه النظام السوري على مدينة دوما يف 7/ 4/ 2018

http://sn4hr.org/arabic/2018/05/11/9915/
https://drive.google.com/file/d/17NxRW5qlUwYzt5UcentLXYMCAai4c2a2/view
https://drive.google.com/file/d/1qfUjKN69pcgOgZLc57uoVrW76G4Gl4kL/view
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ح موقع أحد اهلجومني الكيميائيني: حتليل بصري يوضِّ

https://drive.google.com/file/d/1sVpbxw_6NnerK5RGvNEA1jX6xk3e8MOd/view
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2 - الذخائر العنقودية:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 7 هجمــات بذخائــر عنقوديــة علــى يــد النظــام الســوري منــذ 1/ كانــون 
الثــاين/ 2018 حــى 31/ كانــون األول/ 2018، يف حــني بلــغ عــدد اهلجمــات املوثَّقــة لدينــا يف عــام 2017 مــا ال يقــل عــن 

10 هجمــات بذخائــر عنقوديــة نفَّذهتــا قــوات النظــام الســوري.   
الثــااثء 2/ كانــون الثــاين/ 2018 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري ليــاً صواريــخ عــدة حمملــة بذخــية عنقوديــة 
اســتهدفت بلــدة جرجنــاز بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي بشــكل عشــوائي؛ مــا أدى إىل تضــرر عــدة منــازل أبضــرار ماديــة متوســطة، 

وجــرح عــدة مدنيــني، ختضــع املنطقــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت اهلجــوم.

اجلمعــة 22/ حزيــران/ 2018 قرابــة الســاعة 17:00 قصفــت قــوات اتبعــة للنظــام الســوري بصواريــخ أرض - أرض حمملــة 
بقنابــل عنقوديــة وســط بلــدة املســيفرة بريــف حمافظــة درعــا الشــرقي؛ مــا أدى إىل وقــوع خســائر ماديــة.

خملفات ذخية عنقودية ُعِثَر عليها يف بلدة جرجناز/ إدلب إثَر قصف رامجة صواريخ اتبعة لقوات النظام السوري – 2/ 1/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1T5ELp4bLCBBQ9UnE9_Px7glqw7UsuQrO/view
https://drive.google.com/file/d/1-CDQq3LgRQ1srtX6AYGI4rez75EiwBjd/view
https://drive.google.com/file/d/1fGBLcUh_N6pYA_C1ZWmjxwT2U71I3Kly/view
https://drive.google.com/file/d/1MH4XXr_noCiLV02lCWw_d8VSWqFPTcdl/view
https://drive.google.com/file/d/1I59jjqNtWBUS-QzQsLWlpG78QWxnCIvW/view
https://drive.google.com/file/d/1Od8EyOqU0Lgg_TRpAm7QVAxzxL03yjev/view
https://drive.google.com/file/d/1T5ELp4bLCBBQ9UnE9_Px7glqw7UsuQrO/view
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3 - األسلحة احلارقة:
سجَّلنا 11 هجوماً أبسلحة حارقة نفذَّها النِّظام السوري يف عام 2018 مقابل هجوم واحد يف ساِبِقه. 

اجلمعــة 2/ آذار/ 2018 قرابــة الســاعة 22:45 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري عــدة صواريــخ حمملــة 
مبواد حارقة اســتهدفت وســط بلدة مســرااب يف الغوطة الشــرقية شــرق حمافظة ريف دمشــق؛ ما أدى إىل احراق قرابة 10 منازل، 
ختضــع البلــدة وقــت اهلجــوم لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة -ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت إعــداد التقريــر-. 

 
الثــااثء 20/ آذار/ 2018 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري متمركــزة يف ريــف الاذقيــة صواريــخ عــدة حتمــل 
مــواد حارقــة اســتهدفت بلــدة بدامــا بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل أضــرار ماديــة متوســطة يف منــازل املدنيــني، ختضــع 

املنطقــة لســيطرة مشــركة بــني هيئــة حتريــر الشــام وفصائــل يف املعارضــة املســلحة يــوم اهلجــوم.
 

د: احلصار:
اســتطاعت قــوات النِّظــام الســوري اســتعادة الســيطرة علــى املناطــق الــي كانــت حُتاصرهــا يف األعــوام املاضيــة كريــف محــص الشــمايل 
وريــف محــاة اجلنــويب ومنطقــة الغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق، لكنهــا عمــدت إىل تشــديد وطــأة احلصــار ابلتَّزامــن مــع عمليــات 

القصــف والتدمــي الــي تعرَّضــت هلــا هــذه املناطــق؛ مــا تســبَّب يف زايدة معــاانة املدنيــني.
يف تشــرين األول 2018 أغلقــت قــوات النظــام الســوري )طريــق دمشــق – بغــداد( وهــو الطريــق الوحيــد املــؤدي إىل خميــم الركبــان 
الواقــع علــى احلــدود الســورية األردنيــة؛ مــا تســبَّب يف وقــف عمليــات هتريــب الطعــام والــدواء إىل املخيــم، وهــذا احلصــار الوحشــي 
أدى إىل ُشــحٍّ رهيــب يف املــواد الغذائيــة وارتفــاع إضــايف شــديد يف أســعار املــواد التموينيــة بلــغ قرابــة 100 %، وبــدأت أعــراض 

ســوء التغذيــة تظهــر علــى أهــايل املخيــم إضافــة إىل تدهــور الوضــع الصحــي.
تســبَّبت سياســة التجويــع واحلصــار الــي انتهجهــا النظــام الســوري يف مقتــل 18 مدنيــاً بينهــم 8 طفــًا و4 ســيدة )أنثــى ابلغــة( 

يف عــام 2018، فيمــا ســجَّلنا مقتــل 34 مدنيــاً، بينهــم 14 طفــًا، و9 ســيدة يف عــام 2017.

• االنتهاكات اليت مارستها امليليشيات الشيعية املقاتلة يف سوراي:
بــدأت َتظهــر دالئــل وجــود مقاتلــني وفصائــل شــيعية تُقاتــل مــع احلكومــة الســورية هنايــة عــام 2011م، حيــث اعتقــل الثــوار مقاتلــني 
ينتمــون إىل جيــش املهــدي التَّابــع للزعيــم الشــيعي العراقــي مقتــدى الصــدر، الــذي تواتــرت تقاريــر ُتشــي إىل جتنيــده مقاتلــني وإرســاهلم 
إىل ســوراي، لكــنَّ املنعطــف األبــرز يف وجــود الفصائــل الشــيعية يف ســوراي، كان يف صيــف 2012م، حــني ظهــر لــواء أبــو الفضــل 
العبــاس، وبــدأت تظهــر الكثــي مــن دعــوات القتــال يف ســوراي حلمايــة املراقــد الشــيعية عامــة ومرقــد الســيدة زينــب خاصــة، وترافــق ذلــك 

مــع بروابغنــدا حشــد طائفــي تبثُّهــا وســائل إعــام متنوعــة مــن الصحــف اليوميــة إىل الفضائيــات إىل وســائل اإلعــام االجتماعــي.

https://drive.google.com/file/d/1iu_YP65bCkSanNMBmfsJyMgq0uq14Uwb/view
https://drive.google.com/file/d/1kiz6xG7rySvyGxMebImBeR47p6NY8G7y/view
https://drive.google.com/file/d/1v33gTrk2ywLAgW6GHZKwj1C69Br8Ylxc/view
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راع بشكل ُمعلن يف مدينة القصي وريفها وشهدت الشهور الاحقة مرحلة  يف نيسان/ 2013 دخل حزب هللا اللبناين يف الصِّ
حتــوُّل يف وجــود الفصائــل الشــيعية يف ســوراي، حيــث بــدأت تظهــر بشــكل أكثــر وضوحــاً فصائــل اتبعــة رمسيــاً للفصائــل األصــل يف 
العــراق، مبــا يعنيــه ذلــك مــن عانيــة القتــال إىل جانــب قــوات النظــام الســوري ابلنســبة ملعظــم القــوى السياســية والعســكرية الشــيعية 
يف العــراق، وابلنســبة للحكومــة العراقيــة الــي تعمــل علــى تســهيل هــذا الضــّخ للمقاتلــني، إضافــة إىل دالئــل ُتشــي إىل اشــراكها 
الفعلي يف القتال حيث ظهرت ميليشــيا حركة النجباء ولواء القدس، إضافة إىل مشــاركة واســعة لعناصر احلرس الثوري اإليراين.

وبينمــا كان املقاتلــون العراقيــون واللبنانيــون هــم النســبة الغالبــة ضمــن اجلنســيات الــي تُقاتــل إىل جانــب احلكومــة علــى أســاس 
طائفــي، إال أننــا وثّقنــا أيضــاً وجــود ومقتــل مقاتلــني مــن جنســيات خمتلفــة: أفغانيــة وابكســتانية ومينيــة وحــى جنســيات إفريقيــة.
يف عام 2018 برزت مشــاركة امليليشــيات الشــيعية إىل جانب قوات النظام الســوري يف معركة اســتعادة الغوطة الشــرقية، حيث 

ســجَّلنا مشــاركة قــوات مــن احلــرس الثــوري اإليــراين ومــن ميليشــيا أبــو الفضــل العبــاس وذو الفقــار وميليشــيا لــواء اإلمــام احلســني.
 

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

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

ابء: القوات الروسية:
أ : القتل خارج نطاق القانون:

ــنوية الثالثــة لتدخــل القــوات الروســية يف ســوراي الــذي بــدأ يف 30/ أيلــول/ 2015، ويف عــام  شــهَد عــام 2018 الذكــرى السَّ
2018 ركَّــزت القــوات الروســية يف هجماهتــا علــى حمافظــات إدلــب ومحــاة ودرعــا، وســجلنا مئــات اهلجمــات الــي تعمَّــدت فيهــا 

القــوات الروســية اســتهداف املدنيــني واملراكــز احليويــة املدنيَّــة.
ســجَّلنا مقتــل 467 مدنيــاً، بينهــم 169 طفــًا، و51 ســيدة )أنثــى ابلغــة( علــى يــد القــوات الروســية يف عــام 2018، كمــا 
ارتكبــت 27 جمــزرة. فيمــا ســجَّلنا يف عــام 2017 مقتــل 1436 مدنيــاً، بينهــم 439 طفــًا، و284 ســيدة )أنثــى ابلغــة( علــى 

يــد القــوات الروســية، كمــا ارتكبــت 83 جمــزرة.
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اإلثنــني 29/ كانــون الثــاين/ 2018 شــنَّ طــيان اثبــت اجلنــاح )Su-25( نعتقــد أنــه روســي غــارة ابلرشاشــات –مســتخدماً 
صواريــخ صغــية احلجــم- علــى ســوق البطاطــا اجلديــد “معمــل الويــس ســابقًا” مشــال مدينــة ســراقب بريــف حمافظــة إدلــب 
الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 11 مدنيــاً، وإصابــة حنــو 10 آخريــن جبــراح، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
 

اخلميــس 1/ شــباط/ 2018 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــني علــى احلــارة الشــمالية يف بلــدة كفــر نبــودة 
بريف حمافظة محاة الشمايل الغريب؛ ما أدى إىل مقتل 8 مدنياً دفعة واحدة، بينهم 2 طفًا، و1 سيدة. ختضع البلدة لسيطرة 

فصائل يف املعارضة املســلحة وقت احلادثة.

مساء األربعاء 9/ أاير/ 2018 قصف طيان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً على أحد املاجئ –عبارة عن مغارة- يف 
قرية معر زيتا بريف حمافظة إدلب اجلنويب؛ ما أدى إىل مقتل 8 مدنياً من عائلة واحدة، بينهم 5 طفاً، و2 سيدة. ختضع القرية 

لسيطرة فصائل يف املعارضة املسلحة وقت احلادثة.

اجلمعــة 10/ آب/ 2018 بــني الســاعة 18:31 و 18:52 شــنَّ طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ثــاث غــارات 
اســتخدم فيهــا مــا ال يقــل عــن 8 صواريــخ شــديدة االنفجــار اســتهدَفت جتمعــاً ســكنياً مشــال غــرب قريــة أورم الكــرى. تســبَّب 
القصــف يف مقتــل 36 مدنيــاً، بينهــم 20 طفــًا، و7 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، وإصابــة مــا ال يقــل عــن 45 شــخصاً آخريــن إضافــة 

إىل دمــار مــا ال يقــل عــن 25 مبــى ســكنياً بشــكل كامــل.

https://www.google.com.tr/maps/place/Saraqib,+Syria/@35.8597461,36.8069018,14.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1525106da4a89577:0x65d330cb021bd08f!2sSaraqib,+Syria!3b1!8m2!3d35.8614715!4d36.7981073!3m4!1s0x1525106da4a89577:0x65d330cb021bd08f!8m2!3d35.8614715!4d36.7981073
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1477&token=t1HH6GMMk5BXxr88p4aGzo66PotQtPAN
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1476&token=V7LZIiDYpvBO3ZrPkdZ27EEukde4WzqH
https://drive.google.com/file/d/1ZHqbuklBcmSFrj50YMr5BTxJHsfwtabp/view
https://drive.google.com/file/d/1ZHqbuklBcmSFrj50YMr5BTxJHsfwtabp/view
https://drive.google.com/file/d/16HJAif689h4H8Ys3pdLibfY326PboUEd/view
https://drive.google.com/file/d/16HJAif689h4H8Ys3pdLibfY326PboUEd/view
https://drive.google.com/file/d/1-HmlJfcXTDODewJ6Fi1Gu406L6D60FPO/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Kafr+Nabudah,+Syria/@35.4319472,36.4718361,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152464308e47086b:0xd046f4c8b09397cc!8m2!3d35.4294145!4d36.4908151
https://drive.google.com/file/d/1hycw84P0WlGLqdp8u7nJhi1E4OyHYuaa/view
https://drive.google.com/file/d/1hycw84P0WlGLqdp8u7nJhi1E4OyHYuaa/view
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1540&token=etDTwOm7WnHMH8gZ6bks8MEpbOFwN63R
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1540&token=etDTwOm7WnHMH8gZ6bks8MEpbOFwN63R
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1542&token=XUGs6MaKiEIG30nhzLqcy7n43nFFWJMJ
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1542&token=XUGs6MaKiEIG30nhzLqcy7n43nFFWJMJ
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1542&token=XUGs6MaKiEIG30nhzLqcy7n43nFFWJMJ
https://drive.google.com/file/d/1reByLQJqYsGQrXASvWwYeUPmdZWFc-b1/view
https://drive.google.com/file/d/1reByLQJqYsGQrXASvWwYeUPmdZWFc-b1/view
https://drive.google.com/file/d/1bawrYC_CNjMJCTUfC-R0p-yYCDJxQ011/view
https://drive.google.com/file/d/1bawrYC_CNjMJCTUfC-R0p-yYCDJxQ011/view
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1652&token=ZLy7zFUABl4rRy8UQtwUSQuoLLJr90bY
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1651&token=EOehgnGEcbT9RCZZCgvIThkPdf5lZxCt
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1651&token=EOehgnGEcbT9RCZZCgvIThkPdf5lZxCt
https://drive.google.com/file/d/15Fmw7JIJIL8Ekb3gONHFRGyQsH3BQPAC/view
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ح املنطقة الي تعرَّضت للهجمات: حتليل بصري يوضِّ

https://drive.google.com/file/d/1EXGsZYsg7RMCd_42aUQ3PSbKI_QMzggy/view
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 ب : استهداف الكوادر الطبيَّة واملنشآت العاملة هلا: 
وثَّقنــا مقتــل 5 مــن الكــوادر الطبيــة يف هجمــات نعتقــد أهنــا روســية منــذ 1/ كانــون الثــاين/ 2018 حــى 31/ كانــون األول/ 
2018، إضافــة إىل مــا ال يقــل عــن 25 حادثــة اعتــداء علــى منشــآت طبيــة يف املــدة ذاهتــا، يف حــني ســجَّلنا مقتــل 12 مــن 

الكــوادر الطبيــة، وقرابــة 47 حادثــة اعتــداء علــى منشــآت طبيــة يف عــام 2017.
 

أبرز ضحااي الكوادر الطبيَّة:
أمحــد عبــد الكــرمي الشــحادة، طبيــب عــام، مــن أبنــاء بلــدة جرجنــاز بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي، يعمــل طبيــب طــوارئ يف مشــفى 
قريــة الغدفــة بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي، متــزوج ولديــه أطفــال، قُتِــَل يــوم األحــد 7/ كانــون الثــاين/ 2018 مــع عــدد مــن أفــراد 

أســرته إثــَر قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ مزرعــة الفعلــول الواقعــة شــرق بلــدة جرجنــاز.
 

حممــد حممــود احلصــرم، طبيــب أســنان، مــن أبنــاء قريــة التــح بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، متــزوج ولديــه أطفــال، قُتــل يــوم اخلميــس 
22/ آذار/ 2018 قرابــة الســاعة 16:10 مــع عــدد مــن أفــراد عائلتــه جــراء قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي 

ابلصواريــخ الســوق الشــعي القــدمي وحميطــه جنــوب مدينــة حــارم بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل الغــريب؛ مــا تســبَّب مبجــزرة.

أبرز حوادث االعتداء على املنشآت الطبيَّة:
اإلثنني 12/ آذار/ 2018 قرابة الساعة 08:00 قصف طيان اثبت اجلناح 
نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى مشــفى كفــر زيتــا التخصصــي يف احلــي الغــريب 
ملدينــة كفــر زيتــا بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل؛ مــا أدى إىل دمــار كبــي يف بنــاء 
ــز يف قســم النســائية واألطفــال-، وإصابــة معداتــه أبضــرار ماديــة  املشــفى -تركَّ
كبــية وخروجــه عــن اخلدمــة، ُنشــي إىل أنَّ املشــفى أصيــب أبضــرار ماديــة جــراء 
قصــف الطــيان ذاتــه صاروخــاً يف اليــوم الســابق. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة 

بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

 دمــار يف مشــفى كفــر زيتــا التخصصــي إثــَر 
قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي 

مدينــة كفــر زيتــا/ محــاة 12/ 3/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1DPPex2Q1yO6kX64WxXJ0OQZfU6G778KR/view
https://drive.google.com/file/d/1UnjAm3JqOtJ0sChKAixS5LBn60FWN2PA/view
https://drive.google.com/file/d/1K6SNx_fTb3uk6dbLq9XO5r-3je_9VB86/view
https://drive.google.com/file/d/19Mg34KbIlzZGJ_ibvcNnKhqQRA8ad8A9/view
https://drive.google.com/file/d/1YTSF3hw54BsuuanuFngmxGJG8FtHXIVn/view
https://drive.google.com/file/d/1K6SNx_fTb3uk6dbLq9XO5r-3je_9VB86/view
https://drive.google.com/file/d/1RcufVP1sub3sEmVMLWRO83byn1KQBnrj/view
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الســبت 8/ أيلــول/ 2018 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة قــرب مركــز إســعاف خــان شــيخون 
يف مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املركــز وســيارة إســعاف اتبعــة لــه أبضــرار ماديــة 
متوســطة. ُنشــي إىل أنَّ طــياانً مروحيــاً اتبعــاً لقــوات النظــام الســوري أعقــَب الغــارات إبلقــاء براميــل متفجــرة عــدة يف حميــط املركــز 

ذاتــه. ختضــع مدينــة خــان شــيخون لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

ت : استهداف الكوادر اإلعالمية:
وثَّقنا مقتل 2 من الكوادر اإلعامية يف هجمات نعتقد أهنا روســية منذ 1/ كانون الثاين/ 2018 حى 31/ كانون األول/ 

2018 بينما قُتَل 4 من الكوادر اإلعامية يف عام 2017.
فؤاد حممد احلسني

الثااثء 6/ شــباط/ 2018 قضى فؤاد جراء إصابته بشــظااي يف الرأس، إثر قصف طيان اثبت اجلناح نعتقد أنه روســي صاروخاً 
ابلقرب منه، يف قريته ترما بريف حمافظة إدلب اجلنويب، الي ختضع لســيطرة فصائل يف املعارضة املســلحة وقت احلادثة.

فــؤاد، مراســل وكالــة إفنــت لألنبــاء، مــن أبنــاء قريــة ترمــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، مــن مواليــد عــام 1986، حاصــل علــى 
دبلــوم مــن كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية - قســم اللغــة العربيــة، متــزوج ولديــه طفــان.

ث: استخدام األسلحة غري املشروعة:
1 - الذخائر العنقودية:  

اســتخدمت القــوات الروســية الذخائــر العنقوديــة وخاصــة الــي تُلقــى مــن اجلــو، وبلــَغ عــدد اهلجمــات املوثَّقــة لدينــا يف عــام 2018 
مــا ال يقــل عــن 6 معظمهــا يف حمافظــة إدلــب، يف مقابــل مــا ال يقــل عــن 47 هجومــاً ُمعظمهــا يف حمافظــات إدلــب ومحــاة وحلــب 

مت تسجليها يف عام 2017.
 اإلثنــني 15/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً حُممــًا بذخــية عنقوديــة اســتهدف 
قــرب خــزان امليــاه الرئيــس يف األطــراف اجلنوبيــة مــن قريــة الغدفــة بريــف معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي، دون تســجيل 

أيَّــة أضــرار، ختضــع املنطقــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام يــوم اهلجــوم.

اإلثنــني 26/ آذار/ 2018 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي قنبلــة مــن نــوع RBK-500 حتمــل ذخائــر مــن 
منــط ShOAB-0.5، ُمســتهدفاً منطقــة األحــراش علــى أطــراف قريــي عابديــن والنقــي بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، وهــي 

منطقــة عســكرية، دوَن تســجيل أيَّــة إصــاابت، ختضــع املنطقــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة.

https://drive.google.com/file/d/1Hq88kpeBpysB9bXcQY-65TQHbyMFA08y/view
https://drive.google.com/file/d/1oxiMtlvnP2tWyvxlc5eoVuZmAHsm-BT6/view
https://drive.google.com/file/d/1Hq88kpeBpysB9bXcQY-65TQHbyMFA08y/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/1fi47nowvUPcCP_ijb5Tavxjjx1COfvUB/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/1pQbgnply6oFSk2RBC4tR8EIzkfOQSYhr/view
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2 - األسلحة احلارقة: 
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 14 هجومــاً أبســلحة حارقــة نفَّذهتــا قــوات نعتقــد أهنــا روســية منــذ 1/

كانون الثاين/ 2018 حى 31/ كانون األول/ 2018، معظم هذه اهلجمات وقعت يف حمافظة إدلب، وقد بلغت حصيلة 
اســتخدام القــوات الروســية للذخائــر احلارقــة يف عــام 2017 مــا ال يقــل عــن 35 هجومــاً أبســلحة حارقــة ُمعظمهــا وقعــت يف 

ريفــي محــاة وإدلــب.
ل اســتعماهلا علــى خطــوط املواجهــة مــع فصائــل يف  وقــد اســتخدمت هــذه األســلحة علــى املناطــق الســكنية والزراعيــة ومل ُنســجِّ

ــكان. املعارضــة املســلحة بــل داخــل املناطــق املأهولــة ابلسُّ
األربعــاء 3/ كانــون الثــاين/ 2018 اســتخدم طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنَّــه روســي أســلحة حارقــة مســتهدفاً فــرن اجمللــس احمللــي 
للخبــز –اجملــاور ملــرآب اجمللــس احمللــي- يف احلــي الشــمايل يف مدينــة ســراقب بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل انــدالع 
ــذ جــزءاً مــن بنــاء مركــز انطــاق حافــات  حريــق يف الفــرن وإصابــة بنائــه ومعداتــه أبضــرار ماديــة متوســطة، ُنشــي إىل أنَّ الفــرن يتخِّ

تُقــل املســافرين )كراجــات إدلــب اجلديــدة -ســابقًا-( مقــرَّاً لــه، ختضــع املدينــة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

ذخــية عنقوديــة مــن منــط ShOAB-0.5 ُعثِــَر عليهــا إثــَر هجــوم طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنَّــه روســي علــى أطــراف قريــي 
عابديــن والنقــي/ إدلــب 26/ 3/ 2018

https://drive.google.com/file/d/11joZC781DiE2x9xx9rYEn5eVcHpr_tkS/view
https://drive.google.com/file/d/11joZC781DiE2x9xx9rYEn5eVcHpr_tkS/view
https://drive.google.com/file/d/1AaB6U6s56NkZHjLL0xKJ2594lmWBtrv_/view
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الثــااثء 30/ كانــون الثــاين/ 2018 اســتخدم طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي أســلحة حارقــة اســتهدَف هبــا األراضــي 
الزراعيــة قــرب قريــة معــر حطــاط بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل اشــتعال حرائــق يف موقــع اهلجــوم. ختضــع املنطقــة 

لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة.
 

االستنتاجات:
إنَّ القــوات الروســية خرقــت بشــكل ال يقبــل التَّشــكيك قــرار جملــس األمــن رقــم 2139 وأيضــاً القــرار رقــم 2254 عــر 
عمليــات القصــف العشــوائي، إضافــة إىل انتهــاك العديــد مــن بنــود القانــون اإلنســاين الــدويل ُمرتكبــة عشــرات اجلرائــم الــيت 

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

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

أ: القتل خارج نطاق القانون:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف عــام 2018، قتــَل تنظيــم داعــش 446 مدنيــاً، بينهــم 82 طفــًا، و41 ســيدة 
)أنثــى ابلغــة(، كمــا ارتكــب مــا ال يقــل عــن 8 جمــازر. أمــا حصيلــة الضحــااي املدنيــني الذيــن قتلــوا علــى يــد تنظيــم داعــش يف عــام 
2017 فقــد بلغــت 1421 مدنيــاً، بينهــم 281 طفــًا، 148 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، كمــا ارتكــب مــا ال يقــل عــن 19 جمــزرة.

حرائَق إثَر هجوم جوي شنَّه طيان اثبت اجلناح نعتقد أنَّه روسي بذخائر حارقة على مدينة سراقب/ إدلب 3/ 1/ 2018 

https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/1dve694kPdnoYiidany-fPhkdFGNiE-E8/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/1WE5LZ-ZJ9J42CBZVoaNTIdW3-ipQuDpr/view
https://drive.google.com/file/d/1kDG__QCq_SGEOroK4AaN_W76bYFYHy_E/view
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األربعــاء 17/ تشــرين األول/ 2018 أقــَدم تنظيــم داعــش علــى قتــل 5 مدنيــني -دفعــة واحــدة- رميــاً ابلرصــاص يف مدينــة 
الشــعفة بريف حمافظة دير الزور الشــرقي، ذلك حبجة تواصلهم مع قوات ســوراي الدميقراطية ذات األغلبية الكردية وتزويد قوات 

التحالــف الــدويل إبحداثيــات مقــرات التنظيــم. ختضــع مدينــة الشــعفة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
 

ب: االعتقال واالختفاء القسري والتعذيب:
يف عــام 2018 اســتهدف تنظيــم داعــش يف أثنــاء هجماتــه علــى مناطــق خــارج ســيطرته املدنيــنَي بعمليــات اخلطــف اجلماعــي 
واختذهــم رهائــن، بشــكل رئيــس يف أرايف حمافظــي الســويداء وديــر الــزور، إضافــة إىل اعتقالــه املدنيــني الذيــن حاولــوا اهلــروب 
مــن مناطــق ســيطرته هــرابً مــن العمليــات القتاليــة. وأدى فقــدان تنظيــم داعــش ســيطرته علــى معظــم مناطقــه إىل حتــوُّل املعتقلــني 
واملختطفــني لديــه كافــة إىل خمتفــني قســرايً، عقــب إخائــه مراكــز االحتجــاز التَّابعــة لــه واقتيــاده احملتجزيــن إىل مناطــق جمهولــة، أو 

تعريضهــم لعمليــات تصفيــة مجاعيــة.
 

يف عــام 2018 وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اعتقــال تنظيــم داعــش مــا ال يقــل عــن 338 شــخصاً، بينهــم 28 
طفــًا، و13 ســيدة )أنثــى ابلغــة( يف حــني أنَّ مــا ال يقــل عــن 539 تعرضــوا لاعتقــال علــى يــد تنظيــم داعــش بينهــم 75 طفــًا، 

و37 ســيدة يف عــام 2017.
 

األربعــاء 25/ متــوز/ 2018 اختطفــت عناصــر مســلحة تنتمــي إىل تنظيــم داعــش 29 مدنيــاً بينهــم 10 ســيدات، مــن قريــة 
شــبكي شــرق حمافظــة الســويداء، واقتادهتــم إىل جهــة جمهولــة، وقــد اســتطعنا توثيــق مقتــل 2 مــن احملتجزيــن -مهنــد ذوقــان أبــو 
عمــار يــوم اخلميــس 2/ آب/ 2018، والســيدة ثــروت فاضــل أبــو عمــار يــوم الثــااثء 2/ تشــرين األول- كمــا ســجلنا وفــاة 
الســيدة زهيــة فــواز اجلباعــي، الــي تبلــغ مــن العمــر 60 عــام، بســبب إمهــال الرعايــة الصحيــة، ويــوم اخلميــس 8/ تشــرين الثــاين/ 

2018 قامــت قــوات النظــام الســوري يف عمليــة ال تــزال تفاصيلهــا غامضــة بتحريــر بقيــة املخطوفــني.   
 

الســبت 24/ تشــرين الثــاين/ 2018 اعتقلــت عناصــر مســلحة تنتمــي إىل تنظيــم داعــش تســعة مدنيــني، مــن أبنــاء بلــدة غرانيــج 
بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، مــن البلــدة، واقتادهتــم إىل جهــة جمهولــة.
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مــارس تنظيــم داعــش صنوفــاً خمتلفــة مــن أســاليب التعذيــب يف أثنــاء التَّحقيــق مــع احملتجزيــن لديــه النتــزاع معلومــات منهــم أو بدافــع 
االنتقــام ونشــر اخلــوف وترهيــب بقيــة احملتجزيــن واملدنيــني، وتتفــاوت درجــات التَّعذيــب حبســب التُّهــم املوجَّهــة إىل احملتجــز، وتبلــغ 
أقســى درجاهتــا مــع النشــطاء اإلعاميــني والعســكريني واملختطفــني األجانــب، ومــن أبــرز وســائل التَّعذيــب الــي اســتخدمها تنظيــم 
داعــش يف مراكــز احتجــازه )العضاضــة، الصعــق ابلكهــرابء، اجللــد، اإليهــام ابلغــرق، الشــبح، اخلنــق ابلغــازات، التجويــع والتعطيــش 
واحلرمــان مــن النــوم(، وغيهــا مــن أســاليب تعذيــب نفســية قاهــرة كإطــاق الرصــاص حــول جســد احملتجــز وإجبــاره علــى مشــاهدة 

مشــاهد الذبــح الــي يصوِّرهــا التنظيــم. وقــد أصــدران ســابقاً تقريــراً عــن أبــرز أســاليب التَّعذيــب الــي مُيارســها التَّنظيــم.
وقــد ســجَّلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل ســيدة واحــدة بســبب التَّعذيــب علــى يــد تنظيــم داعــش يف عــام 2018، 

يف حــني ســجَّل عــام 2017 مقتــل شــخص واحــد بســبب التَّعذيــب علــى يــد التنظيــم. 
 

ت: استهداف الكوادر الطبيَّة واملنشآت العاملة هلا:
حبســب ما وثَّقته الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان يف عام 2018 فقد قتل تنظيم داعش 2 من الكوادر الطبية وهي احلصيلة 

ذاهتــا الــي وثقناهــا يف عــام 2017.

ســوزان فطــوم، طبيبــة أســنان اختصــاص أطفــال، تبلــغ مــن العمــر 29 عامــاً، حائــزة علــى إجــازة مــن كليــة طــب األســنان يف جامعــة 
تشــرين مبدينــة الاذقيــة، قَضــت يــوم الثــااثء 16/ كانــون الثــاين/ 2018؛ جــراء قصــف رامجــة صواريــخ اتبعــة لتنظيــم داعــش 

قريــة السَّــعن التابعــة ملدينــة ســلمية بريــف حمافظــة محــاة الشــرقي.
 

حممــود إمساعيــل مطــر الناصــر العســاف، طبيــب أســنان، مــن أبنــاء مدينــة موحســن بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، يبلــغ مــن 
العمــر 40 عــام، متــزوج ولديــه 3 أطفــال، قضــى يــوم اجلمعــة 6/ نيســان/ 2018؛ جــراء انفجــار لغــم أرضــي زرعــه تنظيــم داعــش 

علــى طريــق ديــر الــزور – الرقــة يف منطقــة اجلــزرات بريــف حمافظــة الرقــة الشــرقي.

http://sn4hr.org/arabic/2016/04/22/6154/
https://drive.google.com/file/d/1vrZkC8HIcgLUMI7BbAmADsgNi-MJhwOR/view
https://drive.google.com/file/d/1w5yy7C-ZFDJt5-Z6y25FMfslvumx5pzf/view
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اثء: استهداف الكوادر اإلعالمية: 
يف عــام 2018 وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل واحــد مــن الكــوادر اإلعاميــة علــى يــد تنظيــم داعــش يف مقابــل 

10 مــن الكــوادر اإلعاميــة قُتلــت علــى يــد التنظيــم يف عــام 2017.

إيهاب بان
اجلمعــة 20/ نيســان/ 2018 نَعــت الوكالــة العربيــة الســورية لألنبــاء )ســاان( وجهــات إعاميــة مواليــة لقــوات النظــام الســوري 
مقتــل إيهــاب برصــاص تنظيــم داعــش، بينمــا كان يعمــل علــى التغطيــة اإلعاميــة لاشــتباكات بــني التنظيــم وقــوات النظــام 
الســوري يف منطقــة جنــوب دمشــق، كمــا نعــاه الرئيــس الشيشــاين رمضــان قديــروف عــر حســابه علــى موقــع التواصــل االجتماعــي 

“فكونتاكتيــه”، وُنشــي إىل أنَّ إيهــاب يعمــل مراســًا لشــبكة غــروزين لإلذاعــة والتلفزيــون الشيشــانية.

ج: التضييق على السكان:
يف 20/ كانــون الثــاين/ 2014 أصــَدر تنظيــم داعــش بيــاانً يتضمَّــن يف بنــوده تعليمــات متــسُّ حيــاة النــاس وخصوصياهتــم، فيمــا 
يتعلــق مبعيشــتهم وحركتهــم يف املدينــة، ولباســهم، ومتَّ تعميــم هــذا البيــان ليشــمَل مجيــع املناطــق اخلاضعــة لســيطرة التنظيــم، وفــرَض 

مناهــج حمــدَّدة يف العمليــة التعليميــة.
يف عــام 2018 ومــع احنســار وجــود تنظيــم داعــش إىل أقصــى مناطــق شــرق ســوراي وســوء الوضــع العســكري ابلنســبة إليــه، بــدأت 

سياســات التنظيــم تتجــه إىل منــع نــزوح الســكان مــن مناطقــه.
ومنــذ أيلــول/ 2018 رصــدت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــَع تنظيــم داعــش األهــايل مــن اخلــروج مــن مناطــق ســيطرته يف 
القــرى والبلــدات املمتــدة مــن مدينــة هجــني وصــواًل إىل بلــدة الباغــوز بريــف ديــر الــزور الشــرقي، ويف 11/ تشــرين األول/ 2018 
ــذه تنظيــم داعــش علــى خميــم ابديــة هجــني، الــذي أقامتــه قــوات ســوراي الدميقراطيــة، وكان يضــمُّ انزحــني مــن  ســجَّلنا هجومــاً نفَّ

انحيــة هجــني، وقــام التنظيــم حبــرق اخليــام وإعــادة مئــات النازحــني إىل مناطــق ســيطرته.

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

أنصــار الديــن، الــذي يُعــدُّ مــن التنظيمــات اإلســامية املتشــددة.

https://drive.google.com/file/d/1WBnguIf5uPvNrORehqyG_Ja5VVv7vque/view
https://www.sana.sy/?p=740999
https://drive.google.com/file/d/10UsoevpaGQLX4_MOCQU8jgeVWzpbEAlh/view
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أ: القتل خارج نطاق القانون:
ســجَّلنا يف عــام 2018، قتــَل هيئــة حتريــر الشــام 32 مدنيــاً، بينهــم 7 طفــًا، و1 ســيدة )أنثــى ابلغــة( يف حــني بلغــت حصيلــة 

الضحــااي املدنيــني الذيــن قتلتهــم يف عــام 2017 مــا ال يقــل عــن 25 مدنيــاً، بينهــم 2 طفــًا، و1 ســيدة )أنثــى ابلغــة(.
 

اجلمعــة 5/ تشــرين األول/ 2018 حاصــر عناصــر مــن هيئــة حتريــر الشــام قريــة كفــر حلــب بريــف حلــب الغــريب مثَّ اقتحموهــا 
ــه  ونفَّــذوا محلــة دهــم واعتقــاالت لعــدد مــن عناصــر اجلبهــة الوطنيــة لتحريــر ســوراي الــي ُتســيطر علــى القريــة وقــت اهلجــوم، مث توجَّ
عناصــر هيئــة حتريــر الشــام إىل منــزل رائــد العبــدو أحــد قياديــي اجلبهــة، وقــد أبلغنــا عــدد مــن األهــايل أنَّ منزلــه قــد تعــرَّض للهجــوم 
وإطــاق النــار علــى أحــد أقاربــه؛ أدى ذلــك إىل وقــوع اشــتباكات بــني عناصــر هيئــة حتريــر الشــام وعناصــر اجلبهــة الوطنيــة، وقــد 
اســتخدمت عناصــر هيئــة حتريــر الشــام فيهــا الرشاشــات الثقيلــة؛ مــا تســبَّب يف مقتــل مــدين )معتــز عســاف(، وطفلتــني مــن عائلــة 

رائــد العبــدو )أمــل، وإيــا عســاف( داخــل منزهلمــا.
 

ب: االعتقال واالختفاء القسري والتعذيب:
واصلــت هيئــة حتريــر الشــام منــذ أتسيســها يف 28/ كانــون الثــاين/ 2017 عمليــات هجومهــا علــى فصائــل يف املعارضــة املســلحة 
املنتقــدة لسياســاهتا والرَّافضــة االنضمــام إليهــا، كمــا واصلــت اقتحامهــا للمناطــق غــي اخلاضعــة لســيطرهتا يف حمافظــة إدلــب، 
واســتخدمت عمليــات االعتقــال التعســفي وعمليــات املاحقــة األمنيــة واالســتدعاء إىل احملاكــم الشــرعية، وقــد رصــدان منــذ بدايــة 
أيلــول/ 2018 ارتفاعــاً ملحوظــاً يف وتــية االنتهــاكات الــي ارتكبتهــا هيئــة حتريــر الشــام يف املناطــق الــي ُتســيطر عليهــا يف منطقــة 
إدلــب، حيــث أقدمــت علــى اقتحــام عــدة قــرى واعتقــال عشــرات األشــخاص مــن بينهــم انشــطون حمليــون وعمــال إغاثــة وخطبــاء 
مســاجد، ويبــدو لنــا أنَّ كل ذلــك كان اســتباقاً لاتفــاق الركــي الروســي؛ هبــدف حتقيــق أكــر مكتســبات ممكنــة علــى أرض 
الواقــع، وبعــد دخــول االتفــاق الركــي الروســي يف 17/ أيلــول حيِّــز التَّنفيــذ اســتفاد األهــايل مــن اخنفــاض معــدالت القصــف 
والقتــل يف أتمــني بعــض االحتياجــات األساســية بشــكل خــاص، لكــن انتهــاكات هيئــة حتريــر الشــام أدَّت إىل زعزعــة حالــة األمــن 

واالســتقرار الــي كان اجملتمــع هنــاك أبمــسِّ احلاجــة إليهــا، وولَّــدت حالــة مــن الذعــر يف عــدد مــن القــرى واملناطــق.

وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف عام 2018 اعتقال هيئة حترير الشام قرابة 417 شخصاً بينهم 15 طفاً و3 سيدة 
)أنثى ابلغة(، ذلك يف املناطق اخلاضعة لسيطرهتا بشكل رئيس، يف حمافظة إدلب عموماً، إضافة إىل أرايف حمافظي محاة وحلب 

اخلاضعة لسيطرهتا وكانت هيئة حترير الشام قد اعتقلت 304 شخصاً يف عام 2017.

https://drive.google.com/file/d/1ZDoNQ9n24i8MRCnP5W1O7701z-qZ6YaZ/view
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مجعــة العمــري، انشــط إعامــي، مــن أبنــاء قريــة كفــر محــرة بريــف حمافظــة حلــب الغــريب، اعتقلتــه عناصــر مســلحة اتبعــة هليئــة حتريــر 
الشــام يوم اإلثنني 29/ تشــرين األول/ 2018 من قرية ترمانني بريف حمافظة إدلب الشــمايل، وال يزال مصيه جمهواًل ابلنســبة 

للشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان.

ايســر عبد الرمحن الســليم، حمامي، انشــط يف احلراك الســلمي، من أبناء مدينة كفر نبل بريف حمافظة إدلب اجلنويب، من مواليد 
بلــدة الدميــاس غــرب حمافظــة ريــف دمشــق عــام 1970، اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي إىل هيئــة حتريــر الشــام يــوم األحــد 21/ 

أيلــول/ 2018 إثــَر مدامهــة مــكان إقامتــه يف مدينــة كفــر نبــل، وال يــزال مصــيه جمهــواًل. 

ت: استهداف الكوادر اإلعالمية:
ســجَّلنا مقتــل 3 مــن الكــوادر اإلعاميــة علــى يــد هيئــة حتريــر الشــام يف عــام 2018، فيمــا ســجَّلنا مقتــل واحــد منهــم يف عــام 

2017 علــى يــد اهليئــة.
اجلمعــة 23/ تشــرين الثــاين/ 2018، قرابــة الســاعة 12:00 بتوقيــت دمشــق/ GMT 10:00، وبينمــا كان النــاس يــؤدون 
صــاة اجلمعــة، خــرج الناشــط رائــد الفــارس بســيارته برفقــة زميليــه محــود جنيــد وعلــي الدنــدوش مــن مكتــب احتــاد املكاتــب الثوريــة 
-يف مدينــة كفــر نبــل- ابجتــاه منطقــة الســوق، متجهــني إىل منــزل أحــد أقــرابء رائــد، تبعتهــم ســيارة تُقــلُّ مســلحني قامــوا ابغتيــال 
رائــد وزميلــه محــود، حينمــا أوقــف رائــد الســيارة الــي كان يقودهــا أمــام املنــزل املقصــود. نعتقــد علــى األغلــب أنَّ هيئــة حتريــر الشــام 

هــي الــي قامــت بعمليــة االغتيــال وقــد أصــدرت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تقريــراً مفصــًا عــن احلادثــة.

https://drive.google.com/file/d/1P16xewedDx51L1g6CoeiCToP3A4H70xB/view
https://drive.google.com/file/d/1X49odZRBANGLQ4XRxjEk4g9SJnO6RZRY/view
http://sn4hr.org/arabic/2018/11/28/10628/
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خريطة ُتظهر خط سري سياريت رائد الفارس وزميله، واملسلحني:

رائــد، مديــر “راديــو فريــش” وانشــط ابرز يف احلــراك الشــعي حنــو الدميقراطيــة، مــن أبنــاء مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب 
اجلنــويب، مــن مواليــد 1972، وهــو متــزوج ولديــه ثاثــة أبنــاء.

محــود، انشــط إعامــي، مــن أبنــاء مدينــة كفــر نبــل أيضــاً، أحــد كــوادر راديــو فريــش، مــن مواليــد عــام 1980، متــزوج ولديــه 
أربعــة أطفــال بينهــم طفلــة مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة، عِمــَل مصــوراً، صــوَّر العديــد مــن التقاريــر لصــاحل راديــو فريــش إضافــة 
إىل العديــد مــن الصــور والفيديوهــات الــي توثِّــق قصــف النظــام الســوري علــى مدينــة كفــر نبــل واملظاهــرات الــي كان خيــرج فيهــا 

أهــايل املدينــة.

https://drive.google.com/file/d/1U0kVVdiDkbFLy1JOWP0DTRTbRv4EcRYo/view
https://drive.google.com/file/d/1LIbsu6ua-94NkWwFQA2T_6ymm--0QBNk/view
https://drive.google.com/file/d/17GnySN6ZFntafjYwmDMYvOBT5TPM9zjy/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 64

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

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

اثء: فصائل املعارضة املسلحة:
أ: القتل خارج نطاق القانون:

ارتكبــت العديــد مــن الفصائــل املســلحة املعارضــة للحكومــة الســورية انتهــاكات عديــدة، متثَّلــت يف عمليــات القصــف العشــوائي 
وبشــكل رئيس بقذائف اهلاون على املناطق الي ختضع لســيطرة قوات النظام الســوري، كما تســبَّبت االشــتباكات الي اندلعت 
بــني فصائــل املعارضــة املســلحة نفســها أو بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة والتنظيمــات اإلســامية املتشــددة يف تعريــض حيــاة 
املدنيــني للخطــر، وهــذا تســبَّب يف مقتــل عــدد كبــي مــن األهــايل املدنيــني، فقــد ســجَّلنا يف عــام 2018 مقتــل 48 مدنيــاً علــى 
يــد فصائــل يف املعارضــة املســلحة، بينهــم 14 طفــًا، و7 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، فيمــا وثَّقنــا يف عــام 2017 مقتــل 186 مدنيــاً 

علــى يــد فصائــل يف املعارضــة املســلحة، بينهــم 45 طفــًا، و29 ســيدة.

يف 5/ تشــرين األول/ 2018 ســجَّلنا مقتــل الطفلــة مــاري عبــد الــرؤوف مصطفــى جــراء إصابتهــا بطلــق انري جــراَء االشــتباكات 
بــني جمموعتــني اتبعتــني لفصائــل يف املعارضــة املســلحة “أحــرار الشــام ولــواء األحفــاد” يف قريــة الســكرية يف ريــف مدينــة البــاب 

بريــف حلــب الشــرقي.

ب: االعتقال واالختفاء القسري والتَّعذيب:
ــزت عمليــات االعتقــال التَّعســفي الــي قامــت هبــا فصائــل يف املعارضــة املســلحة يف عــام 2018 يف ريــف حمافظــة حلــب  تركَّ
الشــمايل، واســتهدفت نشــطاَء إعاميــنَي وأطبــاء، إضافــة إىل كــوادر يف منظمــات جمتمــع مــدين، معظــم عمليــات االعتقــال هــذه 

اختــذت شــكل اخلطــف مــن الطُّرقــات.  
يف عــام 2018 وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اعتقــاَل فصائــل يف املعارضــة املســلحة مــا ال يقــل عــن 379 شــخصاً، 
بينهــم 23 طفــًا، و13 ســيدة )أنثــى ابلغــة( مــا يعــي ارتفاعــاً ملحوظــاً يف وتــية عمليــات االعتقــال عــن العــام املاضــي، الــذي 

ســجَّل مــا ال يقــل عــن 231 شــخصاً، بينهــم 9 طفــًا، و3 ســيدة.
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عبــد الرمحــن إيبــو، حاصــل علــى إجــازة يف اهلندســة املعماريــة مــن جامعــة حلــب، مــن أبنــاء قريــة كرزيلــة التابعــة ملدينــة عفريــن بريــف 
حمافظــة حلــب الشــمايل، مــن مواليــد عــام 1961، اعتقلتــه عناصــر اتبعــة ألحــد فصائــل املعارضــة املســلحة يــوم الســبت 20/ 
تشــرين األول/ 2018 إثــَر مدامهــة منزلــه يف شــارع الفيــات وســط مدينــة عفريــن، وال يــزال مصــيه جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة 

الســورية حلقــوق اإلنســان. 

ليلــى إمساعيــل قبــان، مــن أبنــاء قريــة هوليلــو التابعــة ملدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، مــن مواليــد عــام 1982، 
اعتقلتهــا عناصــر اتبعــة ألحــد فصائــل املعارضــة املســلحة، يــوم الســبت 13/ تشــرين األول/ 2018 إثــر مدامهــة منزهلــا يف قريــة 

هوليلــو، وال يــزال مصيهــا جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.

وقــد ســجَّلنا مقتــل مــا ال يقــل عــن 9 أشــخاص بســبب التعذيــب بينهــم طفــل واحــد يف ســجون ُتديرهــا فصائــل يف املعارضــة 
املســلحة يف عــام 2018، فيمــا بلغــت احلصيلــة ذاهتــا يف ســاِبقه مــا ال يقــل عــن 7 أشــخاص.

الطفــل عبــد هللا نبيــل النصــر عســكر، مــن أبنــاء مدينــة جاســم بريــف حمافظــة درعــا الشــمايل، مــن مواليــد عــام 2002، األربعــاء 
25/ نيســان/ 2018، اعتقلته فصائل يف املعارضة املســلحة من مدينة جاســم، واقتادته إىل خمفر املدينة، ويف اليوم ذاته اســتلم 

ذووه جثمانــه وعليــه آاثر تعذيــب يف اليــوم ذاتــه.

أمحــد حممــد شــيخو، انئــب رئيــس جملــس انحيــة شــيخ حديــد احمللــي، حاصــل علــى إجــازة يف اجلغرافيــا، مــن أبنــاء بلــدة شــيخ 
حديــد بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، يبلــغ مــن العمــر 53 عامــاً، اخلميــس 7/ حزيــران/ 2018 اعتقلتــه عناصــر مســلحة اتبعــة 
لفصيــل اللــواء ســليمان شــاه -أحــد الفصائــل يف املعارضــة املســلحة- مــن بلــدة شــيخ حديــد، وأفرجــت عنــه بعــد 4 أايم. الثــااثء 

12/ حزيــران/ 2018 تــويف بســبب التعذيــب الــذي تعــرَّض لــه يف أثنــاء احتجــازه.

ت: استهداف الكوادر اإلعالمية:
ســجَّلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل واحــد مــن الكــوادر اإلعاميــة علــى يــد فصائــل يف املعارضــة املســلحة يف عــام 

2018 يف حــني أننَّــا وثقنــا مقتــل 3 مــن الكــوادر اإلعاميــة علــى يــد فصائــل املعارضــة املســلحة يف عــام 2017.

https://drive.google.com/file/d/1-OW2O1QOLWiU7UC4bTnwij6n08dmMPJX/view
https://drive.google.com/file/d/14KnPBcnDAhl9HNCPZ9hHXEZcNWsHYrHl/view
https://drive.google.com/file/d/1Q8C-2lgjynlOJzkzoRfSTM0X0Qy9dQ2j/view
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حسن علي بدران
اخلميــس 8/ آذار/ 2018 نَعــت وكالــة ســاان وجهــات إعاميــة مواليــة للنظــام الســوري مقتلــه علــى يــد فصائــل يف املعارضــة 
املســلحة يف أثنــاء تغطيتــه االشــتباكات بــني قــوات النظــام الســوري “الرديفــة وتلــك الفصائــل علــى جبهــة احملمديــة يف الغوطــة 

الشــرقية، مل نتمكــن حــى حلظــة إعــداد التقريــر مــن حتديــد الســاح الــذي تســبَّب يف مقتلــه وحجــم إصابتــه.

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

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

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

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

وقواتــه النــواة الرئيســة ملــا أُطلــق عليــه الحقــاً اســم اإلدارة الذاتيــة، وهــو الفــرع الســوري حلــزب العمــال الكردســتاين.
قتلــت قــوات اإلدارة الذاتيــة 285 مدنيــاً بينهــم 29 طفــًا و26 ســيدة يف عــام 2018 وارتكبــت مــا ال يقــل عــن 4 جمــازر. 
مــن بــني الضحــااي 7 مدنيــاً قضــوا برصــاص قنــاص بينهــم 1 طفــًا، يف حــني بلغــت حصيلــة الضحــااي املدنيــني الــذي قتلــوا علــى 
يــد قــوات اإلدارة الذاتيــة يف عــام 2017، 316 مدنيــاً، بينهــم 58 طفــًا، و54 ســيدة وارتكبــت مــا ال يقــل عــن 4 جمــازر.

اإلثنــني 26/ آذار/ 2018 انفجــر لغــم أرضــي زرعتــه قــوات اإلدارة الذاتيــة يف حــي األشــرفية يف مدينــة عفريــن بريــف حمافظــة 
حلــب الشــمايل، قبــل انســحاهبا مــن املدينــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 7 مدنيــاً مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 5 ســيدة. ختضــع املدينــة 

لســيطرة قــوات درع الفــرات )فصائــل يف املعارضــة املســلحة مدعومــة مــن القــوات الركيــة( وقــت احلادثــة.
 

األربعــاء 11/ نيســان/ 2018 انفجــر لغــم أرضــي زرعتــه قــوات اإلدارة الذاتيــة يف مدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، 
قبــل انســحاهبا مــن املدينــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 11 مدنيــاً، بينهــم 1 طفلــة، و7 ســيدة. ختضــع املدينــة لســيطرة قــوات درع الفــرات 

وقــت احلادثــة. 

https://www.youtube.com/watch?v=sMUdynZVXwo&feature=youtu.be
https://www.sana.sy/?p=723372
https://www.google.com.tr/maps/place/Afrin,+Syria/data=!4m2!3m1!1s0x152f93f987fca169:0xedd9b3393ae9421b?hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwix1oDs1N_aAhVJIsAKHYxaBdwQ8gEItAEwDw
https://www.google.com.tr/maps/place/Afrin,+Syria/data=!4m2!3m1!1s0x152f93f987fca169:0xedd9b3393ae9421b?hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwix1oDs1N_aAhVJIsAKHYxaBdwQ8gEItAEwDw
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ب: االعتقال التعسفي واالحتجاز غري املشروع:
تركَّــزت اعتقــاالت قــوات اإلدارة الذاتيــة يف عــام 2018 يف حمافظــي احلســكة والرقــة واســتهدفت النشــطاء والسياســيني املنتقديــن 
لسياســتها يف مناطــق ســيطرهتا، كمــا ســجَّلنا حــوادث اعتقــال عــدة محلــت طابعــاً عرقيــاً، واســتمرَّت قــوات اإلدارة الذاتيــة يف 
سياســة االعتقــال التَّعســفي هبــدف التجنيــد القســري يف صفوفهــا، وارتفعــت يف عــام 2018 معــدالت عمليــات االعتقــال حبــقِّ 

عائــات تربطهــم صــات قــرىب بعناصــر يف فصائــل يف املعارضــة املســلحة أو تنظيــم داعــش.  
وثَّقت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان اعتقال قوات اإلدارة الذاتية ما ال يقل عن 965 شــخصاً، بينهم 83 طفاً، و74 ســيدة 
)أنثى ابلغة( يف املناطق اخلاضعة لسيطرهتا يف عام 2018، فيما سجَّلنا اعتقاهلا ما ال يقل عن 647 شخصاً، بينهم 47 طفاً، 

و46 ســيدة يف عام 2017.
 

خليــل إمساعيــل احلســن، ممــرض ختديــر، مــن أبنــاء مدينــة الرقــة، يبلــغ مــن العمــر 25 عامــاً، اجلمعــة 17/ آب/ 2018 اعتقلتــه 
قــوات اإلدارة الذاتيــة لــدى مــروره مــن إحــدى نقــاط التَّفتيــش التَّابعــة هلــا يف مدينــة الرقــة، وال يــزال مصــيه جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة 

الســورية حلقــوق اإلنســان.

الناشــط اإلعامــي أمحــد صــويف، مراســل لــدى مؤسســة آرك اإلعاميــة، وعضــو يف احلــزب الدميقراطــي الكردســتاين، مــن أبنــاء 
مدينــة املالكيــة بريــف حمافظــة احلســكة الشــمايل، اعتقلتــه قــوات اإلدارة الذاتيــة يــوم اإلثنــني 22/ تشــرين األول/ 2018 لــدى 
مــروره علــى إحــدى نقــاط التَّفتيــش التَّابعــة هلــا علــى الطريــق الواصــل بــني قريــة القصــر ومدينــة املالكيــة بريــف حمافظــة احلســكة 

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

ت: التعذيب داخل مراكز االحتجاز:
تســتخدم قــوات اإلدارة الذاتيــة يف مراكــز احتجازهــا خمتلــف أســاليب التعذيــب أبرزهــا الضــرب املــرح وقلــع األظافــر وتكســي 
العظــام بواســطة ســاح الكاشــنكوف أو عصــا معدنيــة، والصعــق ابلكهــرابء، إضافــة إىل احلرمــان مــن النــوم والطعــام والرعايــة 

الصحيــة، واحلبــس االنفــرادي الــذي قــد يصــل إىل أشــهر طويلــة.
يف عــام 2018 وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل مــا ال يقــل عــن 10 أشــخاص بســبب التَّعذيــب وإمهــال الرعايــة 
الصحيــة علــى يــد قــوات اإلدارة الذاتيــة. يف حــني ســجَّلنا يف عــام 2017 مقتــل 5 أشــخاص قضــوا بســبب التعذيــب يف مراكــز 

االحتجــاز التابعــة هلــا.

https://drive.google.com/file/d/1kqW5yP4HmDjLjopF6F5vCqNe5ICDaojI/view
https://drive.google.com/file/d/1pUfwrPnxZRQvU7VTD9OtxNJIcWfTEFU9/view
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فهــد عمــاش النايــف، مهنــدس بــرول، مــن أبنــاء مدينــة صبيخــان بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، اعتقلتــه قــوات اإلدارة الذاتيــة 
يف أاير/ 2018 مــن قريــة ســويدان جزيــرة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، اخلميــس 7/ حزيــران/ 2018 اســتلم ذووه جثمانــه 

متوفيــاً بســبب التَّعذيــب، الــذي تعــرَّض لــه داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز وإمهــال الرعايــة الصحيَّــة هنــاك.

ث: استهداف الكوادر الطبيَّة واملنشآت العاملة هلا:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قتــَل قــوات اإلدارة الذاتيــة 1 مــن الكــوادر الطبيــة يف عــام 2018، كمــا ارتكبــت عــر 
هجماهتــا 2 حادثــة اعتــداء علــى منشــآت طبيَّــة، فيمــا كانــت قــد قتلــت 3 مــن الكــوادر الطبيــة يف عــام 2017، وارتكبــت 

2حادثــة اعتــداء أيضــاً علــى منشــآت طبيــة.

أبرز ضحااي الكوادر الطبيَّة:
صــاحل أمحــد الياســني، صيــدالين، مــن أبنــاء مدينــة موحســن بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ يبلــغ مــن العمــر 55 عامــاً، اعتقلتــه 
قــوات اإلدارة الذاتيــة مــن مــكان عملــه يف قريــة جــزرة البــو محيــد بريــف حمافظــة ديــر الــزور الغــريب يف نيســان/ 2018، يــوم اخلميــس 
7/ حزيــران/ 2018 حصلنــا علــى معلومــات تؤكــد وفاتــه بســبب التَّعذيــب وإمهــال الرعايــة الصحيــة داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز 

التابعــة لقــوات اإلدارة الذاتيــة يف القريــة.

املهنــدس فهــد النايــف، قضــى بســبب التَّعذيــب وإمهــال الرعايــة الصحيــة يف مركــز احتجــاز اتبــع لقــوات 
اإلدارة الذاتيــة الكرديــة – حزيــران 2018 

https://drive.google.com/file/d/1boXyQF_LEwYBCytY1wQ6GWOyHK1TOO7r/view
https://drive.google.com/file/d/11wZXRqHDjHgk8tyVsP-NmGCYgyVOqH6F/view
https://drive.google.com/file/d/1VwEKY5OT0bE2c9XOuinpODYeeqyPxpCy/view
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أبرز حوادث االعتداء على املنشآت الطبيَّة:
اجلمعــة 19/ كانــون الثــاين/ 2018 قرابــة الســاعة 01:00 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات اإلدارة الذاتيــة -متمركــزة يف مدينــة 
عفريــن- قذيفــة هــاون علــى مشــفى األمــراض العقليــة يف مدينــة اعــزاز بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل؛ مــا تســبَّب خبســائر بشــرية، 
إضافــة إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املشــفى وإصابــة مــواد إكســائه وأاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة، ُنشــي إىل أن املشــفى يــؤوي حنــو 
200 شــخص مــن ذوي األمــراض العقليــة والنفســية، ختضــع مدينــة اعــزاز لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

 
ج: استهداف الكوادر اإلعالمية:

وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل واحد من الكوادر اإلعامية على يد قوات اإلدارة الذاتية يف عام 2018.

مصطفى حممد خطاب
ــه قصفتــه قاعــدة  الثــااثء 20/ شــباط/ 2018 قضــى جــراء إصابتــه بشــظااي يف معظــم أحنــاء جســده، إثــَر ســقوط صــاروخ موجَّ
صواريــخ اتبعــة لقــوات اإلدارة الذاتيــة ابلقــرب منــه، بينمــا كان يعمــل علــى تغطيــة االشــتباكات إعاميــاً بــني قــوات اإلدارة الذاتيــة 
وفصائــل يف املعارضــة املســلحة علــى جبهــة انحيــة بلبــل بريــف مدينــة عفريــن يف ريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، ضمــن معركــة 

غصــن الزيتــون.
مصطفــى، مصــور لــدى فرقــة احلمــزة إحــدى فصائــل املعارضــة املســلحة، مــن أبنــاء قريــة كفــر عويــد بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، 

مــن مواليــد عــام 1997، حاصــل علــى الشــهادة اإلعداديــة، أعــزب.
 

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

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

https://www.google.com.tr/maps/place/A'zaz,+Syria/@36.5859691,37.0460195,14.75z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x152fc3e60b42e1a9:0x984b666345498b70!2sA'zaz,+Syria!3b1!8m2!3d36.5868261!4d37.0480843!3m4!1s0x152fc3e60b42e1a9:0x984b666345498b70!8m2!3d36.5868261!4d37.0480843
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1469&token=tCyupn0uK8uOKUp35vQdy35s1UCSXzdh
https://drive.google.com/file/d/1mtOiS1qDQdOX0WjHgBlOV3dR9xbIha4Y/view
https://drive.google.com/file/d/1T2g0Pgcw1Zquh-J_FdZq8gOuzLgLUn9u/view
https://drive.google.com/file/d/1mXlzsHrCN3EyMOn4w49WyIasIyiKdbn6/view
https://drive.google.com/file/d/1PqxxU03v94H-8qUGx63yUS4IMCqlGh22/view
https://drive.google.com/file/d/1APpzNwwaZsShzc1pyIAOPbG3BGxZ_1e8/view
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1470&token=scDNmGavp6LlzYxYArd7uSgWO0TobQLu
https://drive.google.com/file/d/1itsf16f0aRSELXI6UEamhrmulSsrwaly/view
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1570&token=uvBAZc4tC1mXp3pYIdadQwGfmno7VkLg
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حاء: قوات التحالف الدويل:
أ : القتل خارج نطاق القانون:

بــدأت قــوات التحالــف الــدويل محلتهــا العســكرية املوجَّهــة ضــدَّ تنظيــم داعــش يــوم الثــااثء 23/ أيلــول/ 2014، ويف عــام 
2018 صعَّــدت قــوات التَّحالــف الــدويل مــن هجماهتــا خاصــة علــى انحيــة هجــني يف حمافظــة ديــر الــزور، وقــد وثَّقنــا عشــرات 

اهلجمــات غــي املــررة ومل تتَّخــذ قــوات التحالــف الــدويل االحتياطــات الازمــة لتــايف اخلســائر البشــرية الكبــية.
ســجلنا مقتــَل 417 مدنيــاً، بينهــم 175 طفــًا، و90 ســيدة )أنثــى ابلغــة( علــى يــد قــوات التحالــف الــدويل يف عــام 2018، 
وارتكاهبــا مــا ال يقــل عــن 28 جمــزرة. أمــا يف عــام 2017 فقــد قتلــت قــوات التحالــف الــدويل حبســب مــا ســجَّلناه 1759 

مدنيــاً، بينهــم 521 طفــًا، 332 ســيدة )أنثــى ابلغــة( وارتكبــت مــا ال يقــل عــن 113 جمــزرة.

األحــد 4/ شــباط/ 2018 قرابــة الســاعة 01:30 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة 
البحــرة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 40 مدنيــاً –انزحــون مــن مدينــة الســفية بريــف حمافظــة حلــب 
الشــرقي-، بينهــم 21 طفــًا، و13 ســيدة. كانــت القريــة خاضعــًة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة -ختضــع لســيطرة قــوات 

ســوراي الدميقراطيــة وقــت إعــداد التقريــر-.

طفل - أحد ضحااي جمزرة إثَر هجوم لطيان قوات التحالف الدويل على قرية البحرة/ دير الزور 4/ 2/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1Tl0zGjRb28tTzt6YUfikobXJa_TxZylu/view
https://drive.google.com/file/d/1Tl0zGjRb28tTzt6YUfikobXJa_TxZylu/view
https://drive.google.com/file/d/1An6q10Olyn6uID2XHmspBO4e96yazHbK/view
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1484&token=zpwqBiLhN057iGV17IPWvhTY7YhBIWG8
https://drive.google.com/file/d/1hqG24bwEdsiR98X0S5yNXShX8i2VF6Vv/view
https://drive.google.com/file/d/1hqG24bwEdsiR98X0S5yNXShX8i2VF6Vv/view
https://drive.google.com/file/d/1uVkV1G-yrcdMNxK8xEfbAOurI1cF0Af1/view
https://drive.google.com/file/d/1uVkV1G-yrcdMNxK8xEfbAOurI1cF0Af1/view
https://drive.google.com/file/d/13cih8l_3rcKQlHdGJkMy2YiXBNe6Wadw/view
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اإلثنــني 4/ حزيــران/ 2018 قرابــة الســاعة 06:00 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة 
اجلــزاع التابعــة ملدينــة الشــدادي بريــف حمافظــة احلســكة اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 13 مدنيــاً، بينهــم 10 طفــًا، و2 ســيدة، 
وإصابــة قرابــة 10 آخريــن جبــراح، كانــت القريــة خاضعــًة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة -ختضــع لســيطرة قــوات ســوراي 

الدميقراطيــة وقــت إعــداد التقريــر.
 

ب: استهداف الكوادر الطبيَّة واملنشآت العاملة هلا:
حبســب أرشــيف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فقــد قُتِــَل مــا ال يقــل عــن 4 مــن الكــوادر الطبيــة، إضافــة إىل ارتــكاب قرابــة 5 
حــوادث اعتــداء علــى منشــآت طبيَّــة علــى يــد قــوات التحالــف الــدويل يف عــام 2018. يف حــني أنَّ عــام 2017 شــهَد مقتــل 

8 مــن الكــوادر الطبيــة، و7 حــوادث اعتــداء علــى منشــآت طبيــة علــى يــد قــوات التحالــف الــدويل.
  

أبرز ضحااي الكوادر الطبية:
زاهــر محــادي مســي احلســني، امللقــب أبيب احلــارث، ُمســعف، مــن أبنــاء قريــة البوليــل بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ حاصــل 
علــى إجــازة يف األدب العــريب، متــزوج، قضــى يــوم اجلمعــة 2/ شــباط/ 2018 جــراء قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات 
التحالف الدويل ابلصواريخ املشــفى امليداين يف قرية البحرة بريف حمافظة دير الزور الشــرقي؛ ما تســبب مبجزرة 3 من ضحاايها 

مــن الــكادر الطــي للمشــفى.

أبرز حوادث االعتداء على املنشآت الطبيَّة: 
 اجلمعــة 2/ آذار/ 2018 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ املشــفى امليــداين املعــروف 
مبشــفى نبــض احليــاة يف مدينــة الشــعفة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار بنــاء املشــفى بشــكل كامــل وخروجــه 

عــن اخلدمــة، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
 

ت : األسلحة احلارقة:
ســجَّلنا 3 هجمــات بذخائــر حارقــة نفَّذهتــا قــوات التَّحالــف الــدويل يف عــام 2018، يف مقابــل 2 هجومــني اثنــني نّفذهتمــا 

بذخائــر حارقــة يف عــام 2017.
اإلثنــني 5/ تشــرين الثــاين/ 2018 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات التحالــف الــدويل -متمركــزة يف ابديــة هجــني- عــدة قذائــف 

حمملــة مبــواد حارقــة مدينــة هجــني بريــف ديــر الــزور الشــرقي اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1594&token=kDYO5lp1ohaHsPaQrAQ43g6I96IFMBxW
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1798&token=oBEgzoHkJGu7p0yl6qVwkzdiWfB13LHh
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1798&token=oBEgzoHkJGu7p0yl6qVwkzdiWfB13LHh
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االستنتاجات:
ــل مســؤولية االنتهــاكات الــيت وقعــت منــذ بــدء اهلجمــات فعمليــات القصــف العشــوائي غــري  إنَّ دول التَّحالــف تتحمَّ

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

خاء: جهات أخرى:
ــن توثيــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان لضحــااي عــام 2018، العديــد مــن التصنيفــات، كضحــااي التفجــيات الــي مل  يتضمَّ
حنــدد مرتكبيهــا، وضحــااي جــراء نــيان جمهولــة املصــدر، وضحــااي األلغــام جمهولــة املصــدر، وضحــااي الغــرق، والضحــااي الذيــن قضــوا 

علــى يــد القــوات األردنيــة، واللبنانيــة، والركيــة.
ضمَن هذا التصنيف ســجَّلت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان مقتل 1107 مدنياً، بينهم 247 طفًا، 145 ســيدة، بينهم 

5 بســبب التعذيــب، و8 مــن الكــوادر الطبيَّــة، و3 مــن الكــوادر اإلعاميــة.
كمــا تســبَّبت التَّفجــيات واهلجمــات الــي نفَّذهتــا القــوات املدرجــة ضمــن هــذا التصنيــف يف قرابــة 16 حادثــة اعتــداء علــى 

منشــآت طبيــة. ومــا ال يقــل عــن 26 جمــزرة.

اثمناً: التَّوصيات:
إىل جملس األمن الدويل:

• يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القــرار رقــم 2254، الــذي نــصَّ بشــكل واضــح علــى “توقــف 
فــوراً أي هجمــات موجهــة ضــد املدنيــني واألهــداف املدنيــة يف حــد ذاهتــا.”

• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــني، مبــن فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت 
تورطــه يف ارتــكاب جرائــم حــرب.

• إحــال األمــن والســام وتطبيــق مبــدأ مســؤولية محايــة املدنيــني، حلفــظ أرواح الســوريني وتراثهــم وفنوهنــم مــن الدمــار والنهــب 
والتخريــب.

• مراقبة مزاعم استمرار توريد النظام اإليراين األسلحة والعتاد وامليليشيات للنظام السوري.
• ضمــان أمــن وســامة مايــني الاجئــني الســوريني وخاصــة النســاء واألطفــال. الذيــن تشــردوا يف دول العــامل، وكفالــة ســامتهم 

مــن االعتقــال أو التَّعذيــب أو اإلخفــاء القســري يف حــال رغبتهــم يف العــودة إىل املناطــق الــي ســيطر عليهــا النظــام الســوري.
• الكشــف عــن مصــي قرابــة 95 ألــف مواطــن ســوري -وبشــكل خــاص النســاء واألطفــال- ال يزالــون خمتفــني قســرايً، معظمهــم 

لــدى أجهــزة النظــام الســوري.
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• مطالبــة كافــة وكاالت األمــم املتحــدة املختصــة ببــذل مزيــد مــن اجلهــود علــى صعيــد املســاعدات اإلنســانية الغذائيــة والطبيــة يف 
املناطــق الــي توقَّفــت فيهــا املعــارك، ويف خميمــات املشــردين داخليــاً ومتابعــة الــدول الــي تعهــدت ابلتَّرعــات الازمــة.

إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظلِّ انقســام جملس األمن وشــلله الكامل، يتوجب التَّحرك على املســتوى الوطي واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشــعب 
الســوري، ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزايدة جرعــات الدَّعــم املقدمــة علــى الصعيــد 
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، واليــزال جملــس األمــن يُعرقــل محايــة املدنيــني يف ســوراي.
• جتديد الضَّغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

• السَّــعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة واحملاســبة يف ســوراي عــر اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس حقــوق اإلنســان، واســتخدام 
مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة.

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
ــامية أن تُقــدِّم تقريــراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــيه مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن احلــوادث الــواردة يف  • علــى املفوضــة السَّ

التقريــر، ابعتبارهــا نـُفِّــذت مــن قبــل أطــراف النِّــزاع. 
• تدريب املنظمات السورية على البدء إبزالة األلغام والذخائر العنقودية غي املنفجرة ورفع التَّوعية احمللية ملثل هكذا خماطر.

ــة جتمــع عــدداً مــن املنظمــات الســورية الفاعلــة يف جمــال توثيــق االنتهــاكات واملســاعدة اإلنســانية؛ هبــدف تبــادل  • إنشــاء منصَّ
اخلــرات مــع اجملتمــع الســوري.
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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
• مجع مزيد من األدلة حول اجلرائم الي متَّ توثيقها يف هذا التقرير.

إىل املبعوث األممي إىل سوراي:
• إدانة مرتكي اجلرائم واجملازر واملتسببني األساسيني يف تدمي اتفاقات خفض التَّصعيد.

• إعادة تسلسل عملية السام إىل شكلها الطبيعي بعد حماوالت روسيا تشويهها وتقدمي اللجنة الدستورية على هيئة احلكم االنتقايل.

إىل النظام السوري:
• التوقف عن عمليات القصف العشوائي واستهداف املناطق السكنية واملستشفيات واملدارس واألسواق.

• إيقاف عمليات التعذيب الي تسبَّبت يف موت آالف املواطنني السوريني داخل مراكز االحتجاز.
• الكشف عن مصي قرابة 82 ألف مواطن سوري اعتقلتهم األجهزة األمنية وأخفت مصيهم حى اآلن.

• االمتثال لقرارات جملس األمن الدويل والقانون العريف اإلنساين.

إىل النظام الروسي:
• فتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف التَّقرير، وإطاع اجملتمع السوري على نتائجها، وحماسبة املتورطني.

• تعويــض املراكــز واملنشــآت املتضــررة كافــة وإعــادة بنائهــا وجتهيزهــا مــن جديــد، وتعويــض ُأســر الضحــااي واجلرحــى كافــة، الذيــن 
قتلهــم النظــام الروســي احلــايل.

• التَّوقف التام عن قصف املشايف واألعيان املشمولة ابلرعاية واملناطق املدنيَّة واحرام القانون العريف اإلنساين.
• على النظام الروســي ابعتباره طرف ضامن يف حماداثت أســتاان التَّوقف عن إفشــال اتفاقيات خفض التَّصعيد، والضغط على 

النظام الســوري لوقف اهلجمات العشــوائية كافة، والســماح غي املشــروط بدخول املســاعدات اإلنســانية إىل املناطق احملاصرة.
• البدء يف حتقيق اخراق يف قضية املعتقلني عر الكشف عن مصي 82 ألف خمتٍف لدى النظام السوري.
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إىل احللف )قوات التحالف الدويل، وقوات سوراي الدميقراطية(:
• يتوجَّــب علــى دول التَّحالــف الــدويل أن تعــرف بشــكل صريــح أبّن بعــَض عمليــات القصــف خلَّفــت قتلــى مدنيــني أبــرايء، وأن 
حتاول بدالً عن اإلنكار املســارعة يف فتح حتقيقات جديَّة، واإلســراع يف عمليات تعويض الضحااي واملتضررين، واالعتذار منهم.
• جيــب علــى الــدول الداعمــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة الضَّغــط عليهــا لوقــف جتاوزاهتــا كافــة يف مجيــع املناطــق والبلــدات الــي 

ُتســيطر عليهــا.
ــاح وغــيه إىل أن تلتــزم قــوات ســوراي الدميقراطيــة ابلطَّلــب الســابق، وهــذه مســؤولية  • يتوجــب إيقــاف كافــة أشــكال الدعــم ابلسِّ
الدول الداعمة بشــكل رئيس، وإنَّ تزويد قوات ســوراي الدميقراطية ابلســاح والدَّعم مع العلم إبمكانية اســتخدامها له يف جرائم 

حــرب أو جرائــم ضــدَّ اإلنســانية، يُعتــر مبثابــة مســامهة يف ارتــكاب هــذه اجلرائــم.
• علــى قــوات ســوراي الدميقراطيــة التَّوقــف الفــوري عــن جتنيــد األطفــال وحماســبة الضبــاط املتورطــني يف ذلــك، والتَّعهــد إبعــادة مجيــع 

األطفــال، الذيــن متَّ اعتقاهلــم هبــدف عمليــات التَّجنيــد فــوراً.
 

إىل فصائل املعارضة املسلحة:
• ضمان محاية املدنيني يف مجيع املناطق وضرورة التمييز بني األهداف العسكرية واملدنية، واالمتناع عن أية هجمات عشوائية.
• التَّعهد ابلتَّوقف عن أيَّة عمليات جتنيد لألطفال، والتَّحقيق يف احلوادث الي خلَّفت انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين.

• اختاذ إجراءات عقابية حبق العناصر الي ترتكب انتهاكات للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين.

اتسعاً: املراجع:
ألف: تقارير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان :

قرابة 13000 مدين قتلهم النظام السوري يف الغوطة الشرقية بينهم 1463 طفًا - 25/ شباط/ 2018
مقتل 107 مدنياً بينهم 34 طفًا يف الـ 72 ساعة األوىل بعد قرار جملس األمن 2401 - 28/ شباط/ 2018 

صور أقمار صناعية تُثبت أنَّ اهلجمات الروسية مسحت بلدات يف الغوطة الشرقية من الوجود - 31/ أاير/ 2018 
حصاد عام على بدء خفض التَّصعيد يف حمافظة إدلب - 13/ حزيران/ 2018

بعد 221 هجوماً كيميائياً حان الوقت لتصحيح الكوارث يف ملف األسلحة الكيميائية يف سوراي - 25/ حزيران/ 2018 
القــوات الروســية مســتمرة يف ارتــكاب اجملــازر الوحشــية وقتلــت 6187 مدنيــاً، بينهــم 1771 طفــًا منــذ تدخلهــا يف ســوراي - 

18/ متــوز/ 2018
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ما ال يقل عن 95000 خمتٍف قسرايً يف سوراي منذ آذار 2011 - 30/ آب/ 2018
جمزرة القوات الروسية ضدَّ قرية أورم الكرى رسالة إرهاب وقتل للشمال السوري 11/ أيلول/ 2018

يف الذكــرى الســنوية الرابعــة لتدخــل قــوات التحالــف الــدويل يف ســوراي، الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تعــرض قاعــدة بيــاانت 
احلــوادث الــي شــكَّلت انتهــاكات للقانــون الــدويل - 23/ أيلــول/ 2018

يف الذكــرى الســنوية الثالثــة لتدخــل القــوات الروســية يف ســوراي، الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تعــرض قاعــدة بيــاانت احلــوادث 
الــي شــكَّلت انتهــاكات للقانــون الــدويل 30/ أيلــول/ 2018 

اهلجمات الوحشية على حمافظة السويداء بني إرهاب النِّظام السوري وتنظيم داعش - 16/ تشرين األول/ 2018  

ابء: تقارير دولية :
تقارير منظمة حظر األسلحة الكيميائية يف عام 2018

تقرير بشأن هجوم مدينة سراقب 4/ شباط/ 2018 بريف إدلب، 15/ أاير/ 2018
تقرير بشأن هجومي بلدة اللطامنة بريف محاة 24 و25/ آذار/ 2017 – 13/ حزيران/ 2018

تقريــر بشــأن هجومــي حــي احلمدانيــة 30/ تشــرين األول/ 2016، وكــرم الطــراب 13/ تشــرين الثــاين/ 2016 يف حمافظــة 
حلــب – 2/ متــوز/ 2018 

تقرير بشأن هجوم مدينة دوما 7/ نيسان/ 2018 مبحافظة ريف دمشق - 6/ متوز/ 2018

تقارير جلنة التحقيق الدولية يف عام 2018
تقرير جلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية ابجلمهورية العربية السورية - 6/ آذار/ 2018

االحتجاز يف اجلمهورية العربية السورية: سبيل املضي قدماً - 8/ آذار/ 2018 
“فقدت كرامي”: العنف اجلنسي واجلنساين يف اجلمهورية العربية السورية - 15/ آذار/ 2018

احلصار كساح حرب: تطويق ، جتويع ، استسام ، إخاء - 29/ أاير/ 2018
 تقرير جلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية ابجلمهورية العربية السورية - 12/ أيلول/ 2018
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تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش: 
املفقودون يف سوراي يستحقون احلقيقة والعدالة - 13/ آب/ 2018

سوراي: السكان ممنوعون من العودة - 16/ تشرين األول/ 2018
األساطي واحلقائق حول األسلحة احلارقة - 14/ تشرين الثاين/ 2018

اجلبهة اجلديدة للنزاع على سوراي 23/ تشرين الثاين/ 2018

تقارير من مدونة بيلنغكات:
 Syrian Forces Bombard Eastern Ghouta with Chemical Weapons for the
 Fourth Consecutive Time since the Beginning of 2018

”All the Pieces Matter – Syria’s Chlorine Bombs and the Douma Chemical

 
شكر وتقدير

كل الشُّكر والتَّقدير ألهايل الضحااي وأقرابئهم وجلميع النشطاء اإلعاميني من اجملاالت كافة، الذين لوال مسامهاهتم وتعاوهنم 
معنا ملا متكنَّا من إجناز هذا التقرير على هذا املستوى، وخالص العزاء ألسر الضحااي.

15/ آذار/ 2018 - 

"29Attack/ نيسان/ 2018 -
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