
 الجمهورية العربية السورية
 

ن عمى الثورة الشعبية و ين واإلقميمو ن الدوليو سطا الفاعم أن سوريا عامو السادس بعد يدخل النزاع المسمح ف
سوريا، واستفحل النزاع من خالل تزايد األطراف المنخرطة بشكل مباشر في العمل المسمح في البالد،  يالسممية ف

، كما سبقتو الواليات 5102ي لمساندة النظام نقطة تحول أساسية في خريف العام حيث شكل التدخل العسكري الروس
لوحدات حماية الشعب  بقوات ميدانيةالمتحدة التي أضافت إلى قيادتيا لتحالف دولي ضد اإلرىاب مساندتيا العسكرية 

 الكردي تحت مسمى "قوات سوريا الديمقراطية".
 

مت كافة الجيود الدولية إلنجاز عممية سياسية مناسبة، كما لم تُفمح وخالل الفترة التي يغطييا التقرير فش
وقف إطالق النار واليدنات المتتابعة في إنقاذ أرواح المدنيين إال عمى نحو جزئي محدود، وتواصل ارتفاع  اوالتمح

 5102أول ألف شخص بحمول منتصف ديسمبر/كانون  011في أقل تقدير متوازن قرابة التي بمغ معدالت الضحايا 
ميشيات الشيعية األجنبية المساندة لو، يأكثر من نصفيم من المدنيين السوريين، وتوزع بقية القتمى بين قوات النظام والم

وفصائل المعارضة المسمحة وجماعات اإلرىاب الدولي الذين يضمون في تشكيالتيم عشرات الجنسيات األجنبية 
 د.ينشطون تحت مسمى "الجياد" في أنحاء البالو 

 
وتابعت الحكومة السورية رفض التعاون مع لجنة التحقيق الدولية التابعة لمجمس حقوق اإلنسان باألمم 

مع لجنة التحقيق الخاصة باستخدام األسمحة الكيماوية، وىي لجنة ال  -تحت ضغط روسي-المتحدة، وتعاونت 
 حة كيماوية في النزاع.تضمن واليتيا تحديد المسئوليات والجيات التي تورطت في استخدام أسم

 
كما رفضت السمطات السورية التعاون مع منظمات حقوق اإلنسان العربية والدولية، وواصمت مالحقة 
الحقوقيين السوريين ورفض نشاط المنظمات الحقوقية المحمية التي ال تعترف بيا من األساس، كما شاركت المعارضة 

 .تيمومالحق يمواختطاف ي قتل الحقوقيين السوريينالمسمحة والجماعات اإلرىابية المناوئة ليا ف
 

لالنتياكات الجسيمة المرتكبة من كافة األطراف في سياق النزاع  وقد حال ذلك دون توافر توثيق كاف  
 والمحتجزين دون ضمانات قانونية، والقيام برصد كاف   االجاري، وخاصة ما يتعمق بالتعذيب والمختفين قسري  

 دلة. لممحاكمات غير العا
 

عادة تشكيميا  وقد كان الستمرار حل المجموعات المسمحة المناىضة لمحكومة واالنشقاقات في صفوفيا وا 
 وظيور المئات منيا، أثر كبير في تعثر قيام الضحايا والناجين بتحديد الجناة المحتممين بدقة. 

ممية لموضع الذي بات يعد ورغم الجيود المبذولة في المحطات المختمفة لتدشين مسار تسوية سياسية وس
، فمم تتوقف األطراف عن مغايرة تصريحاتيا وتعيداتيا المعمنة عبر تقديم أشكال دعم غير محدودة ااألسوأ عالمي  

حرب بالوكالة، وأسيم في تأجيج العنف وتقويض إلى عمى نحو حول الصراع  بصور مباشرة وغير مباشرة لممتحاربين
 فرص التسوية.

 
 السياسي:تحوالت المشهد 

ل التدخل العسكري المباشر لمطرفين الروسي واألمريكي نقطة تحول في الوضع الميداني والسياسي، شك   
طرف مباشر، ويقوض بالتبعية اآلمال التي كانت إلى لمباشر بالضرورة لتحول كل منيما حيث يؤدي ىذا التدخل ا



دء مسار تسوية، غير أن ذلك التدخل المباشر معقودة عمى أن يسيم تفاىم روسي أمريكي في فرض حد لمنزاع وب
إلى ت اجتماعات الطرفين بغرض التوصل أضاف إلى الوضع تعقيدات ىائمة رغم المشاىد والتصريحات التي رافق

 تفاىم في ظل تدخالتيما المباشرة.
 

ب عمى قيادة تحالف دولي ضد اإلرىا 5100وبعد أن كان التدخل األمريكي يقتصر منذ نياية العام  
يستيدف بشكل رئيس تنظيم "داعش" اإلرىابي، وفي بعض األحيان جماعات تنتمي لمقاعدة مثل "جبية النصرة" 

ل التدخل العسكري األمريكي لدعم "قوات سوريا الديمقراطية" نقطة تحول ميمة في تغيير شك   ،(ا)جبية فتح الشام حالي  
ميشيات حماية يدخل من قدرة فصيل يتكون قوامو األساس من مالسياسي والميداني، فمن ناحية عزز ىذا الت ينالمشيد

لمنظام السوري في غالبية  االشعب الكردي التي تعد نظيرة لحزب العمال الكردستاني، وىو فصيل لم يكن خصمً 
 المراحل، بل ربما وقعت تفاىمات بينو وبين النظام في بعض المراحل.

 
حقيق اختراقات ميدانية ميمة ضد تنظيم "داعش" اإلرىابي وانتزاع فقد أسيم ىذا المشيد في ت من ناحية ثانية 

خاصة بعد أن قامت القوة العسكرية األمريكية المساندة لقوات ي البالد، قالعشرات من المناطق من سيطرتو شمال شر 
 قاعدة لتمركزىا وتحركاتيا.ر "الرميالن" الزراعي في الحسكة ية باتخاذ مطاطسوريا الديمقرا

 
احية ثالثة فقد قاد ذلك إلى تحوالت غير محدودة في السياسة التركية التي انتقمت أولوياتيا من دعم ومن ن 

الجماعات المسمحة المناوئة لمنظام إلى اتخاذ تدابير مغايرة بيدف وقف التمدد العسكري الكردي الذي حظي بدعم 
ة الشريط الحدودي التركي السوري فيما عدا اتسع ليشمل غالبيالذي و  ،روسي ال محدود باإلضافة لمدعم األمريكي

في تراجع قدرة الفصائل المسمحة التي تدعميا تركيا، ال سيما بعد إسقاط  ا حاسمً محدودة، وىو ما كان عاماًل ا جيوبً 
والقتال الميداني  االروسية من الصراع المعمن سياسي  المقاتالت التركية لطائرة روسية، وانتقال الخصومة التركية 

مباشر غير المعمن إلى تفاىم يؤسس إلعادة تقسيم مناطق النفوذ في سوريا، بما في ذلك تدخل عسكري تركي مباشر ال
بتدابير قتالية ضد االنتشار العسكري  احة تنظيم "داعش" اإلرىابي مقرونً في بعض مناطق شمال حمب بدعوى مكاف

 .الشرقي لنير الفرات الشاطئالكردي الذي تراجع إلى ما وراء 
 

في تغيير المشيدين  اساسي   أعاماًل لُيَشك ل  5102شر في سبتمبر/أيمول وجاء التدخل العسكري الروسي المبا 
وانخرطت في دعم  ،السياسي والعسكري، حيث عززت روسيا من انتشارىا العسكري الدائم عبر قاعدتيا في طرطوس

لحيمولة دون انييار متوقع لمنظام إلى ادى ق المختمفة ما أقوات النظام عبر قواتيا الجوية والصاروخية الستعادة المناط
وتعزيز قدرتو في تأمين العاصمة دمشق والسيطرة عمى أقاليم كاممة كان قد فقدىا، وخاصة في ريف دمشق وحمص 

 وحماة وحمب. 
 

كافة األطراف في ارتكاب فظاعات ضد المدنيين ترقى إلى جرائم  توفي خضم تمك التحوالت فقد تورط 
عن  اغائبً  االركن المعنوي )القصد الجنائي(، وبقيت العدالة مفيومً يا يتوافر في أغمب الحرب والجرائم ضد اإلنسانية

 الوضع في سوريا رغم تداعياتو المذىمة عمى األوضاع العالمية.
 

 الموقف الميداني:
وخاصة في دمشق  بالدقوات الحكومية أغمب مناطق الاستعادت ال ظل الدعم العسكري الروسي المباشرفي 

 وريف دمشق وحمص وحماة وحمب، وأمنت األوضاع في الالذقية ومحيطيا بعد أن كانت عمى وشك التداعي.



مارس/آذار  52 يكما استعادت القوات الحكومية مدينة تدمر التاريخية من سيطرة تنظيم "داعش" اإلرىابي ف
 .5102ن أول مرة أخرى في ديسمبر/كانو  يا، لكنيا سرعان ما فقدت5102

 
اقية ميشيات الشيعية اإليرانية والعر ينتيجة قيام القوات الحكومية والموبقيت عشرات المناطق تحت الحصار 

ترات مميون نسمة تحت الحصار لفين استسالم المسمحين، وبقي نحو تطويق تمك المناطق لحب والمبنانية المساندة ليا
في إدخال  اثية الضرورية قبل أن تفمح مساعي األمم المتحدةالمساعدات اإلغي منطقة دون تمق 26مطولة في 

 اصرة.حالمساعدات لممناطق الم
 

وبينما نجحت بعض المساعي في إقناع النظام بالسماح بفتح ممرات آمنة لخروج المدنيين المحاصرين فقد 
في كثير من الحاالت عرقمت الجماعات المسمحة خروجيم لضمان توافر دروع بشرية لحمايتيم من أعمال القصف، و 

اتفاقات تضمن خروج المسمحين برفقة المدنيين من الحصار مع ضمانات دولية إلى نجحت المساعي في التوصل 
 بنقل المسمحين إلى مناطق أخرى داخل البالد مع أسمحتيم الخفيفة أو إلى تركيا بدعم من قطر في بعض المرات.

 
ميشيات الحميفة لو، غير أن بعض يمنة من قبل النظام والمرات آتم اإلعالن عن فتح مم وفي بعض الحاالت

 ميشيات اإليرانية.ي، وخاصة في شرق حمب عمى يد الماالمدنيين الذين فروا من الحصار قد تم إعداميم ميداني  
 

رغم تراجعيا في غالبية المناطق،  لمحكومة القتال عمى جبيات متعددةوواصمت الجماعات المسمحة المناوئة 
أقرانيم  رىم معصحإلى  5102حمب في ديسمبر/كانون أول نتيى االتفاق الخاص بإجالء المسمحين من شرق وقد ا

وبعض المناطق األخرى، وتعمل تمك الجماعات جاىدة عمى تحقيق بعض المكاسب  في محفظة إدلب الحدودية
في بعضيا، خاصة في بعض  تيا الجزئيةوغالبقاء سيطرتيا عمى بعض الجيوب المحاصرة وتإاإلعالمية من خالل 
 مناطق ريف دمشق.

 
وتحتفظ  ساحات القتال يف ارئيسيً  اكجماعة إرىابية فال تزال جبية النصرة تمعب دورً  اورغم تصنيفيا دولي  

في صراعات مع  اة، لكنيا بين حين وآخر تكون طرفً بروابط عممياتية مع بعض الجماعات المسمحة المناوئة لمحكوم
متنوعة من الدعم، وتسيطر جبية  اًل في أحيان أخرى تتمقى منيم أشكاو  يطرة عمى بعض المناطقمستمك الجماعات ل

عمى نقل السيطرة إلييم في المنطقة  (خوان المسممينتنظيم اإل)النصرة عمى إدلب منذ اتفاقيا مع لواء "أحرار الشام" 
ي تبقى خارج سيطرة النظام منذ بدايات التي شيدت سياق تحوالت الثورة إلى صراع مسمح، وىي كذلك المنطقة الت

 .5105العام 
 

ق متنوعة وخاصة محافظة الرقة، وينازع عمى طويستمر تنظيم "داعش" اإلرىابي في السيطرة عمى منا
قتال القوات التركية وبعض الجماعات  5102مناطق في كل من الحسكة وحمب، حيث يواصل مع نياية العام 

 اب شمالي حمب.المسمحة األخرى في مدينة الب
 

فال تزال قوات سوريا  5102التركي المباشر خريف العام  ورغم تراجعيا تحت ضغط التدخل العسكري
المناطق الجنوبية لمدينة الحسكة والمناطق الشرقية  يما اكتسبتو من إنجازات ميدانية فالديمقراطية تحتفظ ببعض 

 ضد اإلرىاب. يباشر وضربات التحالف الدولملمحافظة حمب مستفيدة من الدعم األمريكي الميداني ال
 



 جرائم بال نهاية
راوح تعداد القتمى تال يزال المدنيون ىم الضحية األولى لمنزاع المسمح في سوريا، حيث ي كما سبقت اإلشارة 

من  األفً  521بينيم قرابة  ألف شخص 031ألف إلى  011بين  5100بسبب النزاع المسمح منذ نياية العام 
ميشيات الشيعية األجنبية يمن الم األفً  51ميشياتو من السوريين، وقرابة يمن جنود النظام وم األفً  01ونحو  ،نالمدنيي

نصفيم عمى األقل من  المسمحة والتنظيمات اإلرىابية من جماعات المعارضة األفً  21الموالية لمنظام، ونحو 
 السوريين.

 
أن نسبة كبيرة منيم قضت تحت ا في السجون وُيعتقد قد توفو  األفً  02وتقدر مصادر المنظمة أن نحو  

، وال يشمل ذلك المحتجزين لدى المؤسسات اعن نحو سبعة آالف يعتبرون في عداد المختفين قسري   التعذيب، فضاًل 
 األمنية والسجون بمعزل عن العالم الخارجي.

 
بات وخاصة ما بمغ منيا حد ولم يكن بوسع التقرير الوقوف عمى تقديرات مناسبة فيما يتعمق باإلصا 

 اإلعاقات واإلصابات الدائمة.
وقد تنوعت أنماط الجرائم التي يرتكبيا أطراف النزاع، ويأتي في مقدمتيا القصف الجوي لألحياء المدنية التي 
تقع تحت سيطرة الجماعات المناوئة لمحكومة الذي أدى إلى خسائر بشرية ضخمة، وتزايد عبر المشاركة الكمية 

 ، وشمل الطيران والصواريخ القارية بعيدة المدى.5102وعية الروسية منذ سبتمبر/أيمول والن
 

إلى  ابً وواصل النظام استخدام البراميل المتفجرة في عمميات القصف العشوائي، وخاصة القصف الجوي جن
ز والتناسب بدأي التمييت، وىي أعمال القصف التي خرقت مآجنب مع االستيداف الصاروخي لممواقع والمنش

 ن لمخصوم المحاربين.و المدنية التي يتمركز فييا مقاتم ما يتعمق بواجب التحوط في المناطقوتجاوزت 
 

 مقتل اآلالف من المدنيين،إلى فذ النظام غارات جوية عديدة أدت ومن ذلك وقبل التدخل العسكري الروسي ن
غالبيتيم من  اجريحً  561ونحو  ىقتم 001حيتيا التي راح ض 5102أغسطس/آب  02ومنيا مجزرة دوما في 

 المدنيين غير المنخرطين في النزاع.
 

 52األضحى في  عيدطفال في حي الوعر في حمص خالل لأل اكما قصفت قوات النظام ممعبً 
من  ا، وأفادت مصادر المنظمة الميدانية أن القصف كان مدفعي  طفاًل  52ما أدى إلى مقتل  5102سبتمبر/أيمول 

 ت النظام في مقر الكمية الحربية.تمركز لقوا
 

 يف حمب وريف دمشقوجاء ىذا القصف ضمن أعمال قتال عديدة شيدتيا مناطق عدة من حمص ور 
شيري أغسطس/آب خالل توسطة، وأدت دنية عبر المدفعيات الثقيمة والمتبادل خالليا المتحاربون قصف مناطق مو 

 ضافة إلى المئات من المقاتمين.مقتل المئات من المدنيين باإلإلى  أيمولوسبتمبر/
 

وعقب حصول النظام عمى دعم روسي ىائل ارتكب كل من طيران النظام والطيران الروسي جرائم متنوعة، 
مقتل المئات من إلى طة الغربية في ريف دمشق، ما أدى من بينيا القصف الواسع لمنطقتي الغوطة الشرقية والغو 

 .5102ديسمبر/كانون أول  02رين ثان ونوفمبر/تش 52المدنيين في الفترة بين 



في أحد أسواق مدينة  امدنيً  21إلى مقتل قرابة  5102نوفمبر/تشرين ثان  50وأدى قصف روسي في فجر 
الناشط الحقوقي "صفوان عاقل" عضو المنظمة العربية لحقوق اإلنسان والقيادي بفرعيا في  من بينيمأريحا السورية، 

 سوريا.
 

أنيا روسية قافمة مساعدات إغاثية بالتعاون بين المجنة الدولية لمصميب األحمر تقد كما قصفت طائرات يع
ما أدى  5102سبتمبر/أيمول  50في حمب في  وبعثة األمم المتحدة واليالل األحمر السوري في منطقة أورم الكبرى

 عامل إغاثة.  05مقتل إلى 
 
وىي منطقة خارج دمشق –ر العصافير قصفت القوات الحكومية منطقة دي 5102مارس/آذار  30 يفو 

 3ا بينيم شخصً  30مقتل إلى وأدت ا ومسجدً  ىوأصابت مدرسة ومستشف -يطر عمييا جماعات مناىضة لمحكومةتس
 المستشفي بعد إجالئيم من المدرسة.  ين بعض األطفال الجرحى قد توفوا فأطفال ووالدىم، كما ورد أ

 
 2كفر نبل بإدلب وأسفر عن قتل  يف اتجاريً  أصاب محاًل ُشن ىجوم جوي  5102بريل/نيسان إ 00وفى 

كيمو مترًا عن ذلك  05نحو تبعد  التي-معرة النعمان  فيأطفال، وبعد دقائق وقع ىجوم ثان  3أشخاص بينيم 
 سوق لمخضار. فيا شخصً  32ما أسفر عن قتل  -المكان

 
، 5102لنصف الثاني من العام ونالت مناطق حمب الشرقية النصيب األكبر من ىذه العمميات خالل ا

وشمل ذلك األحياء السكنية ومراكز طبية ومرافق خدمة عامة ومخازن لممؤن، وقد راح ضحية القصف خالل ىذه 
الجماعات  الفترة اآلالف من المدنيين نتيجة استخفاف الطائرات السورية والروسية باألىداف المدنية، وكذا قيام

 ة ومراكز طبية لمحاولة تجنب آثار الضربات الجوية.ياء مدنيحالمسمحة بالتمركز في أ
 

حمب، حيث لقي ما ال يقل  في 5102بريل/نيسان إاني من شير وزادت وتيرة ىذه الجرائم خالل النصف الث
أيام  01الشرقية لنحو نتيجة القصف المدفعي لقوات النظام ألحياء حمب  021مدني مصرعيم بينيم  511عن 

 عي لجماعات المعارضة المسمحة عمى أحياء حمب الغربية المالصقة.في قصف مدف 02و متصمة،
 

إلى منتصف نوفمبر/تشرين ثان  آبوعادت وتيرة ىذه الجرائم من جديد في الفترة من منتصف أغسطس/
مقتل اآلالف إلى انييار اليدنات اإلنسانية، وأدت في شرقي حمب من خالل كثافة الغارات الجوية التي رافقت  5102
لمدنيين المحاصرين، ولم تنتو سوى بإجبار المسمحين عمى الخروج إلى إدلب وفق ترتيبات دولية وفرض النظام من ا

 لسيطرتو عمى كامل مدينة حمب ومحيطيا الجنوبي والشرقي والغربي.
 

يين في حمب وقامت الجماعات المسمحة المناوئة لمنظام بأعمال تفجير سيارات أو التفجير عبر انتحار 
 من مرافق خدمية وطبية.ة، والنيل الغربي

كذلك قامت الجماعات المعارضة والتنظيمات اإلرىابية بانتياكات جسيمة بحق المدنيين في المناطق التي 
ثأرية عات اعن نز  أو بغرض انتزاع مكاسب وغنائم، فضاًل  ء في إطار فرض االنصياع لسيطرتياتسيطر عمييا، سوا

من الدروز بعد معارضتيم  امواطنً  51بإحراق منزل عمى رؤوس  النصرة في إدلب بحق األقميات، ومن ذلك قيام جبية
بعد منع أي محاوالت  افي قرية قمب الموزة، ما أدى إلى مقتميم حرقً  5102يونيو/حزيران  03سمب منازليم في 

 إلنقاذىم من الحريق.



بدعوى تجنب قيام القوات  عن قيام ىذه الجماعات بمنع المدنيين من الخروج من مناطق القتال فضاًل 
المدنيين الذين سعوا لمخروج من  بحقالحكومية والميميشيات المساندة لمقتال بالنيل منيم، ولكنيا نفذت عمميات إعدام 

ع تقدم القوات الحكومية، وبرز نتفاظ بيم كدروع بشرية لمحبغية اال نمناطق القتل بعد إعالن ترتيب ممرات آمنة ولك
 .5102حمب خالل أكتوبر/تشرين أول ونوفمبر/تشرين ثان  ذلك في مناطق شرقي

 
بينما وقعت عمميات إعدام ميداني ليؤالء المدنيين خالل خروجيم من الممرات اآلمنة، وبصفة رئيسة عمى يد 

القبض عمى  ميشيات المساندة لمنظام وخاصة كتائب الحرس الثوري اإليراني، بينما قامت قوات النظام بإلقاءيالم
 ت منيم لمتحقيق معيم لالشتباه في عالقتيم بالجماعات المسمحة والتنظيمات اإلرىابية.المئا

 
وفي سياق الغارات الجوية لمتحالف الدولي ضد اإلرىاب وقعت العديد من الجرائم عمى صمة بخرق مبدأي 

 -أنيا فرنسية حرجيُ -قصفت طائرات  5102قصف مناطق مدنية، ومن ذلك في سبتمبر/أيمول  التمييز والتناسب في
 ،طفاًل  22إلى  21مقتل ما بين إلى دين، ما أدى مدرسة لألشبال تابعة لتنظيم "داعش" اإلرىابي في منطقة الميا

في  التدريبيم عمى العمل المسمح وتجنيدىم الحقً  امن عائالتيم قسرً  اعامً  00و 05وينتزع "داعش" ىؤالء األطفال بين 
 ركزات "داعش" األخرى المعروفة فيمن تم دة حول استيداف المدرسة بداًل ت عديوثارت تساؤال ،صفوف التنظيم

 .ذاتيا المنطقة
 
الدائم في المناطق وانتيزت سمطات االحتالل اإلسرائيمي في الجوالن الوضع في سوريا لمتابعة التحرش  

 مرورىا عبرخالل  عن غارات جوية نفذتيا بدعوى وقف إمدادات عسكرية لحزب اهلل في لبنان المالصقة، فضاًل 
المبناني الذي يواصل دعمو لمنظام في سوريا والمشاركة في اهلل األراضي السورية، أو الغتيال عناصر من الحزب 

 ارتكاب العديد من جرائم الحرب.
 

 5102ديسمبر/كانون أول في ريف دمشق في منتصف  وية اإلسرائيمية عمى بمدة جرماناومن ذلك الغارة الج 
صابة  إلىالتي أدت  ي الذ ، بينيم األسير المحرر "سمير قنطار" المنخرط في أنشطة حزب اهللاشخصً  06مقتل وا 
 عن استمرار خطوط اإلمدادات عبر محور الزبداني غربي دمشق. اًل كان مسئو 

 
بريل/نيسان إيا في مناطق الجوالن المحتمة في كذلك قامت حكومة االحتالل بعقد اجتماعيا بكامل تشكيم 
ما أدانتو المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بيان ليا معتبرة االجتماع  لألزمة في سوريا ا، وىو ما يعد تعميقً 5102

 القوى الدولية ومجمس األمن الدولي بتحمل مسئولياتيم. وطالبتبمثابة إعالن حرب، 
 

التركية بإسقاط طائرة روسية في المناطق وقد أسيم في تعقيد المشيد ومخاطر توسيع الحرب قيام الطائرات  
مستويات غير إلى رفع حدة التوتر إلى ، وىو ما أدى 5102نوفمبر/تشرين ثان  50الحدودية السورية التركية في 

قيام المقاتالت الروسية باستيداف نقاط عسكرية تركية  -بحسب مصادر المنظمة الميدانية-تضمنت و مسبوقة، 
اسع النطاق ا داخل تركيا، غير أن أخطر ما رافقيا ىو القصف و ريا داخل سوريا وأحيانً وقوافل نفط ميربة من سو 

 الحماية الروسية لمناطق تمركز المواطنين التركمان في سوريا شمالي الالذقية وشمالي حمب.لمنظام السوري في ظل 
 

ية التركية بصورة أكبر في تدخمت القوات العسكر  5102التركي بداية من يوليو/تموز وعقب التفاىم الروسي  
في مناطق ريف حمب الشمالي بدعوى مكافحة إرىاب "داعش" في شمالي وشرقي حمب، وكانت  5102سبتمبر/أيمول 



نير الفرات الشرقي، لكنيا ما لبثت  شاطئأولوياتيا دحر التمدد العسكري الكردي في المناطق الحدودية إلى ما وراء 
"داعش" في مدينة الباب في حمب، وبينما امتنع التحالف الدولي ضد اإلرىاب  أن تورطت في صراع واسع مع تنظيم
ياتيا بغطاء جوي، فقد حظيت بدعم من الطيران الروسي في مطمع ممبقيادة الواليات المتحدة عن دعم ع

 .5102ديسمبر/كانون أول 
 

في مدينة الباب كان أغمب وقد باشرت القوات التركية غارات جوية انتقامية بحق تمركزات تنظيم "داعش"  
، 5102ديسمبر/كانون أول  53ضحاياىا من السكان المدنيين، ومن ذلك الغارة الجوية التي نفذتيا طائرات تركية في 

مى تفجير انتحاري من ، وذلك لمرد عطفاًل  50، ومن بين المدنيين امدنيً  25بينيم  اشخصً  66مقتل إلى وأدت 
ديسمبر/كانون  02، وىي جرائم ظمت تتكرر بصور متفاوتة خالل الفترة من اتركيً  اجنديً  50مقتل إلى "داعش" أدى 

 .وما بعدىا 5102أول 
 

 االء من منازليم طمبً ؤ كات، ويفر ىا ىم أكثر األشخاص المعرضين لالنتيااألشخاص المشردون داخميً ويظل 
 5102يناير/كانون ثان  31 يفا و إليي وائلجي تال اتالمخيم يإال أن الكثيرين منيم يتعرضون لالعتداءات ف ،لألمان

الالذقية فقتل شخصان، وفى نفس اليوم قصف مخيم  يأطمقت القوات الموالية لمحكومة قذائف عمى مخيم "أوبن" ف
من تكرار  افقد فر معظم السكان المخيم خوفً  إصاباتوعمى الرغم من عدم وقوع ، الالذقية ي"اليمضية" الموجود ف

 اليجمات. 
 
ة" إلى وفاة شخصين مشردين أدى قصف المعبر الحدودي لمخيم "اليمضي 5102ونيو/حزيران ي 5 يوف

 إحدى المنظمات غير الحكومية. يوجرح عامل ف اداخميً 
 
صفوف  يوالقتمى ف اإلصاباتيشنيا تنظيم "داعش" عن وقوع أعداد من  يأسفرت اليجمات العشوائية التو 

انفجرت سيارة  5102يناير/كانون ثان  52 يفخخة أو انتحاريون، ومن ذلك فسيارات م االمدنيين وتستخدم فييا جميعً 
وأعقبيا تفجير انتحاري وسط الناس الذين تجمعوا بعد االنفجار األول، ما أسفر  ،نقطة تفتيش ألفراد األمن يمفخخة ف
 حمص. ي حي الزىراء السكنى ف يآخرين ف 011ا وجرح شخصً  55عن مقتل 
 
 فيمنطقة السيدة زينب في دمشق وكذلك  فيأسفرت سمسمة من التفجيرات  5102فبراير/شباط  50 يوف

 .امدنيً  01وأسفر عن قتل  5102يناير/كانون ثان  30 في، ووقع ىجوم مزدوج اشخصً  001حمص عن مقتل 
 
وقعت سمسمة من التفجيرات االنتحارية والتفجيرات بالسيارات المفخخة وأسفرت  5102مايو/أيار  53 يوف

 جبمة وطرطوس بالالذقية. فيآخرين  511وجرح  اشخصً  051تل ما ال يقل عن عن ق
 

 العيش تحت الحصار 
وكذلك منع المدنيين من الخروج بأمان من المناطق  استخدام التجويع كأسموب حرب الدولييحظر القانون 

السياسية، وبفضل الوصول لعدد  المحاصرة، ويواصل أطراف النزاع استخدام تسميم المساعدة اإلنسانية كأداة لممساومة
لكن ية إلى المناطق المحاصرة، وصول المساعدات اإلنسان يالنار حدث تحسن بسيط ف إطالقمن االتفاقيات لوقف 

 سوء تغذية حاد وفى تزايد الوفيات. فيعدم توافر التعاون المستمر من جانب أطراف النزاع قد تسبب 



ال تزال نقاط التفتيش بوصفيا مسارات الدخول و ثار مدمرة، آذات وأفرزت الحرب اقتصاديات حصار ابتزازية 
ويتحدث  ،لالبتزاز يستغل فييا المتحاربون يأس السكان المحاصرين االوحيدة إلى المناطق المحاصرة توفر فرصً 

تتأتى  تيالواألرباح  أسعار السمع األساسيةفي اع المفرط الغوطة الشرقية ودير الزور وحمص عن االرتف فيالمقيمون 
 توفر حوافز مالية لرفض عقد اليدنات ووقف النار. من اقتصاديات الحصار و 

 
جيوب في محافظات دمشق وريف دمشق ودير الزور وحمص  ين فيألف مدني محاصر  211وال يزال 

ماليين  2طويل األمد، وىناك أكثر من ضاع القاسية الناجمة عن الحصار وبعض مناطق إدلب، ويعانون من األو 
ون اإلنسانية ئظ مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشوالح ،ى قيد الحياة ويصعب الوصول إلييمدني يصارعون لمبقاء عمم

عدد المدنيين الذين ازداد و ، شخص 013211مناطق محاصرة ازداد بمقدار  فيأن عدد السوريين الذين يعيشون 
 ألف شخص.  621مناطق يصعب الوصول إلييا بمقدار  فييعيشون 

 
تحاصر حيث أنحاء سوريا،  فيمختمف المناطق عمى عاتق القوات الحكومية  فيلحصار اتقع مسئولية و 
عن المدينة منذ العام  ياه، وقطعت الم5105وفمبر/تشرين ثان ريف دمشق منذ ن فيالغوطة الغربية  فيبمدة داريا 

 ،ية ولالستيالك عمى السواءات الصح، مما اضطر السكان إلى استخدام اآلبار غير الصحية لالحتياج5103
مراض المزمنة غير متوفرة، األ عالجاألدوية الالزمة لو الغوطة الشرقية  فيأجزاء من دوما  5103وتحاصر منذ العام 

 الطبية الالزمة.  اإلمدادات% من 52وال تسمح القوات الحكومية بدخول أكثر من 
 

تم مدينة حمص لمدة ثالث سنوات حتى  فيعر الو  حيومنعت القوات الحكومية إدخال إمدادات طبية إلى 
عمى  احظرً  ا، وتفرض القوات الحكومية حاليً 5102ديسمبر/كانون أول  فيالنار  إطالقاتفاق لوقف التوصل إلى 

إنيم يستخدمون السخانات الكيربائية لحرق الحطب أو البالستيك أو المالبس  الحي فيالوقود، ويقول المقيمون 
 5102يوليو/تموز  يفارق أشخاص مسنون الحياة بسبب قسوة الطقس، وف 5102 – 5102ء وخالل الشتا ،لمطبخ

تمكن موظفون في األمم المتحدة والصميب األحمر واليالل األحمر السوري من تسميم شحنات حيوية من األغذية 
 والمواد الصحية إلى حي الوعر.

  
ريف دمشق منذ  فيالجبميتين الواقعتين  يوالزبدانمضايا  يوتحاصر القوات الحكومية ومميشيا حزب اهلل بمدت

 يلجنة التحقيق الدولية المستقمة تمقوتواصل  ،تمك المنطقة فيلتغذية ا ء، وتتزايد حاالت سو 5102منتصف العام 
استخدام التجويع  فيحيث استمرت القوات الحكومية  ،مضايا يتقارير تتحدث عن حدوث وفيات بسبب التجويع ف

مضايا نتيجة لسوء التغذية  فيسنوات  2ما اليقل عن ثالثة أطفال في سن  يحة الحرب، وتوفكسالح من أسم
 من جراء نقص أغذية األطفال. و توفير ما يكفي من حميب الثدي  فيوالمرض، وتعاني األميات الجائعات 

 
الفوعة  دتيبموبعض جماعات المعارضة المسمحة  -كتنظيم إرىابي االمصنفة دوليً -وتحاصر جبية النصرة 

عمى صمة بانتماء سكانيما لممذىب الشيعي، وعانت كمتا البمدتين من نقص  5102إدلب منذ مارس/آذار  فيوكفريا 
 األغذية والوقود وانقطاع الكيرباء والماء. 

 
تم التوصل إلى اتفاق بين القوات الحكومية والجماعات المسمحة المناىضة  5102سبتمبر/أيمول  يوف

مضايا والزبداني مقابل قريتي  بمدتي( بشأن اإلخوانفاىم قوات إيرانية مع لواء أحرار الشام )تنظيم لمحكومة عبر ت



مما أسفر عن حرمان  ،كأداة لممساومة السياسية اتالفوعة وكفريا، وواصل أطراف االتفاق استخدام تسميم المساعد
 . 5102ان بريل/نيسإ 31من المساعدات اإلنسانية منذ  البمدات األربع جميعيا

 
الواقعة تحت سيطرة الحكومة، وفرض  5100ويحاصر تنظيم "داعش" أحياء دير الزور منذ يونيو/حزيران 

 .اتبقى محاصرة من جانب قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيً  التيسيطرتو عمى مدينة منبج بحمب 
 

 الهجمات على مرافق الرعاية الطبية
لميجمات من مختمف األطراف منذ بدء النزاع المسمح في سوريا، وتعرض  افً ظمت مرافق الرعاية الطبية ىد

وفنيي المختبرات لالعتداء بسبب اعتنائيم  اإلسعافمن أطباء وممرضين وسائقي سيارات  الطبيالمجال  فيالعاممون 
لتحتية لمرعاية ، وأصبحت البنى اإسعافبالجرحى، وُقتل وجرح الكثير منيم، وُدمرت مستشفيات وعيادات وسيارات 

 المناطق غير الواقعة تحت سيطرة الحكومة.  فيالصحية تعاني من ضعف شديد وخاصة 
 

عمى السكان المدنيين مع عواقب وخيمة بالنسبة إلى الرضع واألطفال صغار السن  يوكان لذلك أثر كارث
 والنساء الحوامل واألميات والمعوقين واألشخاص المصابين بأمراض مزمنة. 

 
وقع عدد كبير  5102ب آأغسطس/ فيتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقمة المعنية بسوريا الصادر  وحسب 

ولم يكن   ،تقدم فييا ىذه الرعاية التياستيدفت األشخاص الذين يقدمون الرعاية الطبية واألماكن  التيمن اليجمات 
مات عمى عمال الرعاية الصحية ومرافق إلى وقف اليج 5102يار آمايو/ فيدعا فيو مجمس األمن  الذيلمقرار 

 إذ استمرت اليجمات عمى المرافق الطبية.  ،الرعاية الصحية تأثير كبير عمى ميادين القتال
 

-وحي نمط اليجمات انب القوات الموالية لمحكومة، ويوأضاف التقرير أن غالبية ىذه اليجمات جاءت من ج
كما  ،تشفيات وغيرىا من المرافق الطبيةلممس اومنيجي   امتعمدً  افً بأنو كان استيدا -عمميات القصف المتكررة ةخاص

بمياجمة العاممين  -ومنيا تنظيم "داعش"- اإلرىابيةقامت بعض الجماعات المسمحة المناىضة لمحكومة والجماعات 
 سيطرة الحكومة. لالمناطق الخاضعة  فيالطبيين والمرافق الطبية 

 
سيطرة المعارضة وخاصة الخاضعةلالمناطق  فييدة عمى مرافق طبية كما شنت القوات الحكومية ىجمات عد

حمب وحدىا منذ يناير/كانون ثان إلى  يوعيادة طبية ف ىمستشف 51حمب، حيث تم تدمير ما ال يقل عن  في
 . 5102يوليو/تموز 
 

ر لم ريقوحسب الت ،أولية ومرضي إسعافات ومقدميوأسفرت الكثير من اليجمات عن وفاة عاممين طبيين 
 التيوأفيد بأن المستشفيات والعيادات  ،من اليجمات يأ فيتكن ىناك أىداف عسكرية بالقرب من المستشفيات 

 ىوجمت كانت تؤدى وظيفتيا اإلنسانية. 
 
إعزاز شرقي  فيالتوليد  ىا يقع خارج مستشفقصفت القوات الحكومية شارعً  5102فبراير/شباط  02 في

 . ىلمستشفايم حارسا نيبة مدنيين وقتل قرابة خمس ،حمب
"القدس" وىو  ىلممنطقة المحيطة بمستشف يجرت ثالث عمميات قصف جو  5102بريل/نيسان إ 52وفى 

إلى  ىا من المستشفصف يقترب تدريجي  القحمب وتدعمو منظمة أطباء بال حدود، وكان  فياألطفال الرئيس  ىمستشف



وأسفر  ،الموظفينوىو مبنى مخصص لسكن  ىعن المستشفأمتار  01يبعد  اأن دمر القصف النيائي مبنى سكني  
 011صيانة وموظف أمن( وجرح أكثر من  وفنيأشخاص )طبيب وطبيب أسنان وممرضين  2القصف عن مقتل 

لحق بالمستشفي من الجسامة إلى  الذيذلك سبع حضانات وعقاقير، وكان الضرر  فيشخص، وُدمرت معدات بما 
 . إغالقودرجة استدعت 

 
 يا تديره منظمة أطباء بال حدود فا طبيً قصفت القوات الحكومية مرتين مركزً  5102فبراير/شباط  02 يوف

 .آخرونأشخاص وجرح كثيرون  0معرة النعمان وقتل قرابة 
  

، اتمامً  ىاألولية ودمر المستشف اإلسعافات مقدميدقيقة واستيدف فيما يبدو  02ووقع اليجوم الثاني بعد 
 6الركام لمدة  في، وعمق عشرات األشخاص امريضً  02من أفراد الطاقم الطبي و 0يم نابيشخصً  52وقتل نحو 

 ساعات قبل إنقاذىم. 
 
دير العصافير  فيالوحيد الموجود  ىقصفت القوات الحكومية من الجو المستشف 5102ذار آمارس/ 30 يوف

وفى اليوم ذاتو أصاب  ،لعشراتاا من األطفال وجرح نصفيم تقريبً  اشخصً  31ضاحية دمشق، وأسفر عن مصرع  في
، ورغم عدم تسجيل إصابات ،الالذقية فيمخيم اليمضية لمنازحين  ىو القوات الموالية لمحكومة مستشفقصف قامت ب

 من الخدمة.  ىدى اليجوم إلى إخراج المستشففقد أ
 

"محمد قتل قناص الدكتور  5102مارس/آذار  52 يا، ففوُقتل عاممون طبيون برصاص القناصة أيضً 
ا عمى األشخاص وأطمق القناص النار أيضً  ،الزبدانى بريف دمشق فيي ا ميدان ىالخوص" عندما كان يغادر مستشف

 إصاباتمدنيين من جراء ، كما توفي الزبدانى فيالذين حاولوا إنقاذه، وكان الدكتور "الخوص" آخر طبيب موجود 
 . ىالمستشف فيوأدوية  الزبدانى بسبب عدم وجود أطباء فيأوقعيا بيم قناصون 

 
السوري يقدمون  المدنييات قصف جوي قامت بيا قوات موالية لمحكومة أفراد من الدفاع معم فيكما قتل 
أصاب  5102بريل/نيسان إ 52 ففي، مكان اإلصابة وينقمون الجرحى إلى المراكز الطبية القريبة فيالمعونة الطبية 

 ن.  يوجرح ثالثة آخر  المدنيالدفاع  متطوعيب بحمب فقتل خمسة من األرتا يف يا لمدفاع المدنمركزً  يقصف جو 
 
كفر تخاريم بإدلب وأسفر عن قتل  الوطنيفيلمدفاع  امركزً  يأصاب قصف جو  5102/حزيران يونيو 02 يوف

 . يمونقم كما دمرت جميع مركبات الدفاع الوطني المستخدمة لنجدة الجرحى ،المركز تدميرصبي و 
 

ن كان عمى نطاق أضيق بكثير، أيضً  المسمحة المناىضة لمحكومةجماعات وىاجمت ال ا المرافق الطبية وا 
مدينة حمب  في"الشيخ مقصود"  حيمستشفيات قصفت الجماعات المسمحة  5102فبراير/شباط ومارس/آذار  ففي

 الواقع تحت سيطرة وحدات الحماية الشعبية.
 
إال أن النار  ،نفسو ىولم يصب المستشف ىتشفسقطت صواريخ بالقرب من المس 5102مارس/آذار  2 يوف

 أطفال.  0ا بينيم مدنيً  05مبان مجاورة ومقتل نييار عدة ادت إلى أحدثتيا الصورايخ أ يالت



 ى"بني زيد" بمدينة حمب صورايخ حول مستشف فيحيأطمقت جماعة مسمحة  5102مايو/أيار  3وفى 
أشخاص كانوا داخل  3بينيم  اشخصً  02وقتل  ،لتجارية المجاورةوالمحال ا ىالضبيط لمتوليد، ودمرت واجية المستشف

 بعد ذلك بوقت قصير. ىالمستشف وأغمق ى،يم موظفو المستشفا بينشخصً  51وجرح  ى،المستشف
 

شفيات كجزء من موجة عمميات تفجير انتحارية ضد أىداف مدنية بثت تا المسأيضً  تنظيم "داعش"وىاجم 
جبمة بالالذقية،  فيأماكن مختمفة  فيفجر خمسة انتحاريين أنفسيم  5102/آذار مارس 53 ففي، الرعب بين السكان

ر نفسو أمام نتحاري الثالث فج  االأن  ىالناجمة عن التفجيرين األولين إلى المستشف اإلصاباتويبدو من خالل نقل 
من الفريق الطبي والعديد  افردً  02قتل و "جبمة الوطني"،  ىمستشف يف ئار و الط"األسد" والرابع داخل جناح  ىمستشف

شخص،  21لمعالج، وجرح أكثر من  ىونقموا إلى المستشف التفجير السابق فيأولئك الذين أصيبوا  ى بينيممن المرض
 لفترة.  ىأدى إلى غمق المستشف ماًما، مات ئار و وُدمر قسم الط

 
ن، وتتسم حالة المحتجزين سوريا جرائم ضد السجناء وغيرىم من المحتجزي فيوارتكبت جميع أطراف النزاع 

 فياآلالف عشرات بأنيا حرجة وتمثل أزمة ممحة واسعة النطاق عمى صعيد حماية حقوق اإلنسان، وحيث إن 
فإن األمر يتطمب اتخاذ خطوات عاجمة من جانب الحكومة والمجموعات المسمحة  ،كل األوقات فيالسجون 

 . نيتعرض ليا المحتجزي التيدوث مزيد من  الوفيات والجرائم من أجل منع ح الدوليين والمجتمع يوالداعمين الخارج
  
كل وقت عشرات اآلالف من  فييشير شيود العيان واألدلة بقوة إلى أن الحكومة السورية تحتجز و 

لمحكومة، ويتم توقيف المقيمين  يأو ليس لدييم الوالء الكاف ،األشخاص المدنيين الذين يعتقد أنيم يدعمون المعارضة
انتمائيم لمجموعات مسمحة والناشطين  فيلمناطق الخاضعة لممعارضة أو أقرباء األشخاص الذين يشتبو ا في

تعاطفيم مع الثورة واألشخاص الذين يعتقد أنيم يوفرون رعاية طبية في والمنشقين واألفراد العسكريين الذين يشتبو 
 لممعارضة.
 

ويتعرض المحتجزون لدى الحكومة  ،لقوات الحكوميةواختفى آالف آخرون بعد إلقاء القبض عمييم عمى يد ا
ة الالإنسانية، وال يمكن ظروف المعيشالراء التعذيب، ونتيجة نتيجة إصابات من ج الموتلمضرب حتى الموت أو 

 .التذرع بالضرورات العسكرية كمبرر قانوني لموفيات أثناء االحتجاز
  

اإلبادة  فيكبت الحكومة جرائم ضد اإلنسانية تتمثل وبحسب تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا ارت
وغير ذلك من األعمال  والقتل واالغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والسجن واالختفاء القسري  

 إلى السموك نفسو فقد تم ارتكاب جرائم حرب.  اواستنادً  ،الالإنسانية
 

من جنود  ىكن احتجاز مؤقتة تعرض فييا األسر أما وأنشأت المجموعات المسمحة المناىضة لمحكومة
بعد محاكمات غير  اوتم إعدام آخرين ميداني   ،واإلعدامالمجموعات المتمردة المنافسة لسوء المعاممة  يالحكومة ومقاتم

 ،المسمحة المجموعاتاالحتجاز لدى  فيومات بعض األشخاص الذين أخذوا كرىائن أثناء وجودىم  ،مشروعة
القتل والمعاممة القاسية  فيك ارتكبت بعض المجموعات المسمحة المناىضة لمحكومة جرائم حرب تتمثل وبموجب ذل
 والتعذيب. 



وقامت المجموعة  ،توثيق وفيات أثناء االحتجاز فيو إدلب تم فيوأقامت جبية النصرة مرافق احتجاز 
القتل والمعاممة  فيتتكبت جرائم حرب تمثمار و  ،بعمميات إعدام بالجممة لألسرى من جنود الحكومة ااإلرىابية أيضً 

 القاسية والتعذيب. 
 
ر يكث يفو الميدانية،  واإلعداماتذلك التعذيب  فيأخضع تنظيم "داعش" المحتجزين العتداءات خطيرة، بما و 

س وكان يسبقيا مداوالت لي ،ا باإلعدامعدمون بعد أن تصدر محاكم غير مؤىمة أحكامً من األحيان كان المحتجزون يُ 
انتقامي، ويستيدف  بدافعا وأحيانً  اتجرى عمنً  التيالوحشية  اإلعدامصمة بالمحاكمة العادلة، وتنتشر عمميات  أيليا 

"داعش" ارتكب تنظيم و المجموعات المتمردة المتنافسة،  ومقاتمي" وجنود الحكومة امن يعتبرىم "كفارً مالتنظيم المدنيين 
 تعذيب وجرائم الحرب. القتل وال فيتجرائم ضد اإلنسانية تمثم

 
أكتوبر/تشرين  3منذ إعادة اعتقالو عمى يد النظام في  وال تتوافر معمومات عن الحقوقي "باسل خرطبيل"

 .5102األول 
 

 و"ناظم حمادي"،، و"وائل حمادة" ،سميرة الخميل" و" ،رزان زيتونة"ويتواصل اختطاف الحقوقيين السوريين "
 عمى يد جماعة مسمحة.  5103انون أول ديسمبر/ك 0وذلك منذ اختطافيم في

 
بعد  5105أكتوبر/تشرين أول  5خميل معتوق" و"محمد ضاضا" منذ " كما يتواصل اختفاء كل من الحقوقيين

 عمى يد النظام.  اعتقاليما
* * * 

 


