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الجمعة 10 تشرين الثاني 2017

ما اليقل عن 61 حادثة اعتداء على مراكز 
حيوية مدنية في تشرين األول 2017

بينهم 57 على يد قوات احللف السوري الروسي
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المحتوى:
أواًل: مقدمة.

ثانياً: ملخص تنفيذي.
ثالثاً: تفاصيل أبرز احلوادث يف تشرين األول.

1 - املراكز احليوية الدينية.
2 - املراكز احليوية الرتبوية.
3 - املراكز احليوية الطبية.

4 - املربعات السكانية.
5 - البىن التحتية.

6 - خميمات الالجئني.
رابعاً: استنتاجات وتوصيات.

أواًل: مقدمة:
إنَّ عمليــات القصــف وبالتــايل القتــل والتدمــر املمنهــج الــي يقــوم هبــا النظــام احلاكــم يبــدو أهنــا هتــدف بشــكل رئيــس إىل إفشــال 
إنشــاء أي منوذج يُقدِّم بدياًل عن النظام احلاكم، كما تؤدي إىل نزوح الســكان من مناطق ُتســيطر عليها املعارضة إىل مناطق 

ســيطرته الــي حتظــى عمليــاً بأمــان نســي.

إذا كان جملــس األمــن عاجــزاً عــن إلــزام أطــراف النــزاع بتطبيــق القــرار رقــم 2139 الصــادر عنــه بتاريــخ 22/ شــباط/ 2014، 
والقاضــي بوضــع حــد “لالســتخدام العشــوائي عــدمي التميِّيــز لألســلحة يف املناطــق املأهولــة، مبــا يف ذلــك القصــف املدفعــي 
واجلــوي، مثــل اســتخدام “الرباميــل املتفجــرة”، فــال أقــلَّ مــن أن يقــوم جملــس األمــن باحلــدِّ األدىن مــن الضغــط علــى قــوات 
النظــام الســوري بشــكل رئيــس إليقــاف االعتــداء علــى مراكــز التَّجمعــات احليويــة، كاملــدارس واملشــايف، واألســواق، واملخابــز، 

واألماكــن الدينيــة. 

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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شــهدت مدينــة األســتانة عاصمــة كازاخســتان علــى مــدار يومــني )3 – 4/ أيــار/ 2017( اجلولــة الرابعــة مــن املفاوضــات بــني 
ممثلــني عــن روســيا وتركيــا وإيــران كــدوٍل راعيــٍة التفــاق أنقــرة لوقــف إطــالق النــار، واتفقــت الــدول الثــالث علــى إقامــة أربــع مناطــق 
خلفــض التَّصعيــد علــى أن يدخــل االتفــاق حيِّــز التَّنفيــذ يف 6/ أيــار/ 2017، حــدَّد االتفــاق 4 مناطــق رئيســة خلفــض التصعيــد 
يف حمافظــة إدلــب ومــا حوهلــا )أجــزاء مــن حمافظــات حلــب ومحــاة والالذقيــة(، ومشــال حمافظــة محــص، والغوطــة الشــرقية، وأجــزاء 
مــن حمافظــي درعــا والقنيطــرة جنــوب ســوريا، علــى أن يتــم رســم حدودهــا بدقــة مــن قبــل جلنــة خُمتصــة يف وقــت الحــق. يشــمل 

االتفــاق وقــف األعمــال القتاليــة والســماح بدخــول املســاعدات اإلنســانية وعــودة األهــايل النازحــني إىل تلــك املناطــق. 

وأسفرت مباحثات واسعة بدأت يف أيار/ 2017 يف العاصمة األردنية عمَّان بني كل من روسيا والواليات املتحدة األمريكية 
واألردن، عــن إعــالن كل مــن الرئيَســني األمريكــي والروســي علــى هامــش قمــة دول االقتصاديــات العشــرين الكــربى يف هامبــورغ 
التَّوصــل إىل اتفــاق لوقــف إطــالق النــار يف جنــوب غــرب ســوريا، يف حمافظــات درعــا والقنيطــرة والســويداء، علــى أن يدخــل 
االتفــاق حيِّــز التَّنفيــذ عنــد الســاعة 12:00 مــن يــوم األحــد 9/ متــوز/ 2017. نــّص اتفــاق اجلنــوب الســوري علــى الســماح 
بدخــول املســاعدات اإلنســانية، إضافــة إىل وقــف إطــالق النــار بــني األطــراف املتنازعــة )قــوات النظــام الســوري وحلفــاؤه مــن 
جهــة، وفصائــل يف املعارضــة املســلحة مــن جهــة ثانيــة( علــى أن يقــع أمــن هــذه املنطقــة علــى عاتــق القــوات الروســية بالّتنســيق مــع 

األمريكيــني واألردنيــني. 

مثّ ُعقــدت يف متــوز وآب 2017 اتفاقيــات حمليــة أخــرى، كاتفــاق الغوطــة الشــرقية بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة فيهــا مــن 
جهــة، وأفــراد مــن اجلانــب الروســي مــن جهــة ثانيــة، واتفــاق ُمشــابه مــع فصائــل يف املعارضــة يف ريــف محــص الشــمايل، لكــنَّ 
هــذه االتفاقيــات مل تُنشــر نصوصهــا الرمسيــة علــى مواقــع للحكومــة الروســية، كمــا مل تنشــرها فصائــل يف املعارضــة املســلحة، عــدا 
فصيــل فيلــق الرمحــن الــذي نشــر نــصَّ االتفــاق علــى موقعــه الرمســي، وورَد يف هنايتــه توقيــع لضامــن روســي لكــن دون ذكــر االســم 
الصريــح، ويف ذلــك خلــل كبــر، ويبــدو أنَّ كلَّ ذلــك يســاعد الطــرف الضامــن الروســي يف ســهولة التخلــص مــن أي التزامــات 

أو تبعــات قانونيــة أو سياســية الحقــة.
يــوم الســبت 22/ متــوز/ 2017 أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية عــن توقيــع اتفــاق خلفــض التَّصعيــد يف الغوطــة الشــرقية يف ختــام 
املفاوضــات بــني أفــراد عســكريني روس مــن جهــة، وبــني فصيــل جيــش اإلســالم مــن جهــة ثانيــة، يف العاصمــة املصريــة القاهــرة، 
علــى أن يدخــل االتفــاق حيِـّــَز التَّنفيــذ يف الســاعة 12:00 مــن اليــوم ذاتــه. ويــوم األربعــاء 16/ آب/ 2017 وقّــع ممثــل عــن 
فيلــق الرمحــن وممثــل عــن احلكومــة الروســية يف مدينــة جنيــف اتفاقــاً ينــصُّ علــى انضمــام فيلــق الرمحــن إىل منطقــة خفــض التَّصعيــد 
يف الغوطــة الشــرقية، علــى أن يدخــل هــذا االتفــاق حيِـّــَز التَّنفيــذ عنــد الســاعة 21:00 مــن يــوم اجلمعــة 18/ آب/ 2017.

http://alrahmancorps.com/2525-2/
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اإلثنــني 31/ متــوز/ 2017 يف العاصمــة املصريــة القاهــرة متَّ توقيــع اتفــاق خلفــض التَّصعيــد يف ريــف محــص الشــمايل وريــف محــاة 
اجلنــويب بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة يف املنطقــة والنظــام الســوري ممثــاًل باحلكومــة الروســية كطــرف ضامــن علــى أن يدخــل 

هــذا االتفــاق حيِّــز التَّنفيــذ عنــد الســاعة 12:00 مــن يــوم اخلميــس 3/ آب/ 2017. 
مشلــت أهــمُّ بنــود االتفاَقــني األخريــن وقــف مجيــع األعمــال القتاليــة بــني األطــراف املتنازعــة يف املناطــق املذكــورة -عــدا املناطــق 
الــي يوجــد فيهــا تنظيــم داعــش أو هيئــة حتريــر الشــام- والســماح بدخــول املســاعدات اإلنســانية إىل تلــك املناطــق واإلفــراَج عــن 

املعتقلــني -حَمــَل اهتمــام ُكلِّ َطــَرف-. 

ومنــذ دخــول هــذا االتفاقــات حيِـّــَز التنفيــذ شــهدت املناطــق املشــمولة هبــذه االتفاقــات تراجعــاً ملحوظــاً وجيــداً نســبياً يف معــدَّل 
القتــل واالعتــداء علــى املراكــز احليويــة املدنيــة، مقارنــة مــع األشــهر الســابقة منــذ آذار 2011 حــى اآلن. 

لكــن علــى الّرغــم مــن ذلــك فــإنَّ اخلروقــات مل تتوقــف، وبشــكل رئيــس مــن قبــل النظــام الســوري -الــذي يبــدو أنــه املتضــرر األكــرب 
مــن اســتمرار وقــف إطــالق النــار-، وخاصــة جرائــم القتــل خــارج نطــاق القانــون، واألفظــع مــن ذلــك عمليــات املــوت بســبب 
التعذيــب، وهــذا يؤكــد بقــوة أن هنــاك وقفــاً إلطــالق النــار فــوق الطاولــة نوعــاً مــا، أمــا اجلرائــم الــي ال ُيكــن للمجتمــع الــدويل 

-حتديــداً للجهــات الضامنــة لالتفاقــات- أن يلحَظهــا فهــي مازالــت مســتمرة مل يتغــر فيهــا شــيء. 

مــع هنايــة اجلولــة السادســة مــن املفاوضــات يف العاصمــة الكازخيــة أســتانة الــي انعقــدت علــى مــدار يومــني )14 - 15/ أيلــول/ 
2017( متَّ اإلعالن عن تثبيت منطقة خفض التَّصعيد يف حمافظة إدلب وما حوهلا مع اإلقرار بنشــر قوات عســكرية )روســية، 

تركية، إيرانية( ملراقبة االتفاق، والسَّــماح بدخول املســاعدات اإلنســانية.

يف 19/ أيلــول بــدأت قــوات احللــف الســوري - الروســي محلــة عســكرية ُمكثَّفــة علــى حمافظــة إدلــب إثــر إعــالن هيئــة حتريــر الشــام 
مدعومــة بعــدد مــن فصائــل يف املعارضــة )احلــزب اإلســالمي الرتكســتاين، وجيــش العــزة، وجيــش النخبــة( عــن معركــة أطلقــت عليهــا 
اســم “يــا عبــاد اهلل اثبتــوا” يف مشــال شــرق حمافظــة محــاة فاســتولت علــى عــدة قــرى اســتعادت قــوات النظــام الســوري مدعومــة 
بالقــوات الروســية الســيطرة عليهــا يف اليــوم ذاتــه. وقــد أصدرنــا تقريــراً يوثــق أبــرز االنتهــاكات يف األســبوع األول مــن احلملــة، مث 

وسَّــعت هــذه القــوات محلتهــا فشــملت ريفــي حمافظــة حلــب ومحــاة، والغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق. 

https://drive.google.com/file/u/1/d/0B8oDs0gvdXqFMzNMT3BYRl9DU0U/view?usp=drive_web
http://sn4hr.org/arabic/?p=8776
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يف 8/ تشــرين األول/ 2017 وقَـّـع كل مــن جيــش اإلســالم وأكنــاف بيــت املقــدس وجيــش األبابيــل )فصائــل يف املعارضــة 
املســلحة( وممثــل وزارة الدفــاع الروســية يف العاصمــة املصريــة القاهــرة اتفاقــاً ينــصُّ علــى ضــمِّ منطقــة جنــوب مدينــة دمشــق إىل 
مناطــق خفــض التَّصعيــد، علــى أن يدخــَل حيِّــز الّتنفيــذ عنــد الســاعة 12:00 مــن يــوم 12/ تشــرين األول/ 2017، وقــد 
نــصَّ االتفــاق علــى وقــف إلطــالق النــار يف املنطقــة مــع ضمــان عــدم هتجــر ســكاهنا إضافــة إىل الســماح بدخــول املســاعدات 

اإلنســانية إليهــا.

تال وزير اخلارجية الكازخية يف اجللسة اخلتامية للجولة السابعة ملفاوضات أستانة الي انعقدت يف 30 - 31/ تشرين األول/ 
ــن دعــوة تلــك الــدول أطــراَف النــزاع يف ســوريا إىل  2017 البيــان اخلتامــي للــدول الضامنــة )روســيا، وتركيــا، وإيــران( الــذي تضمَّ
ضــرورة اختــاذ إجــراءات لدعــم الثقــة فيمــا بينهــا، مبــا فيهــا اإلفــراج عــن املعتقلــني واملختفــني قســراً، وتســليم جثامــني القتلــى إضافــة 

إىل ضمــان دخــول املســاعدات اإلنســانية إىل املناطــق احملاصــرة.

سجلنا للشهر الثاين على التوايل تصدُّر احللف السوري الروسي بقية األطراف بـ 94 % من حوادث االعتداء على املراكز احليوية 
املدنيــة املوثقــة يف تشــرين األول -علــى الرغــم مــن أنَّ عــدد حــوادث االعتــداء علــى يــد القــوات الروســية اخنفــض إىل النصــف مقارنــة 

مــع أيلــول املنصــرم-، وقــد كان حملافظــة ديــر الــزور النصيــب األكــرب مــن حــوادث اعتــداء احللــف الســوري الروســي بـــنسبة 46 %.

منهجية:
تعتمــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منهجيــة عاليــة يف التوثيــق، ُنســلط الضــوء يف هــذا التقريــر علــى أبــرز مــا متكنَّــت الشــبكة 
الســورية حلقوق اإلنســان من توثيقه من هجمات على املراكز احليوية املدنية، من قبل األطراف الرئيســة الفاعلة، يف حني حنتفظ 
بتفاصيــل احلــوادث كاملــة ضمــن أرشــيف قاعــدة البيانــات لدينــا. يتــم التَّحقــق مــن تفاصيــل احلــوادث بشــكل رئيــس مــن قبــل باحثينــا 
املوجوديــن يف خمتلــف احملافظــات الســورية، بالتَّعــاون والتنســيق مــع األهــايل والنشــطاء احملليــني، وُنشــر إىل أنَّ هــذا هــو احلــد األدىن؛ 
ذلــك بســبب املعوِّقــات العمليــة العديــدة الــي ُتصادفنــا أثنــاء عمليــات التوثيــق الــي ُنريهــا. تؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 
مــن خــالل حتقيقاهتــا علــى عــدم وجــود مقــرات عســكرية يف تلــك املراكــز الــواردة يف هــذا التقريــر ســواء قبــل أو أثنــاء اهلجــوم، وعلــى 

قــوات النظــام الســوري وغرهــا مــن مرتكــي تلــك اجلرائــم أن يـُـربروا أمــام األمــم املتحــدة وجملــس األمــن قيامهــم بتلــك اهلجمــات. 
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يتفــاوت كــمُّ ونوعيــة األدلــة بــني حادثــة وأخــرى، ونظــراً لكثــرة مــا ورد ســابقاً مــن حتديــات، فكثــر مــن احلــوادث يتغــر توصيفهــا 
القانــوين نظــراً حلصولنــا علــى أدلــة أو قرائــن جديــدة مل تكــن حبوزتنــا عندمــا قمنــا بنشــرها يف التقريــر، حيــث نقــوم بإضافــة تلــك 
األدلــة والقرائــن إىل أرشــيف قاعــدة البيانــات لدينــا، ومــن ناحيــة أخــرى، فكثــر مــن احلــوادث قــد ال يكــون فيهــا انتهــاك للقانــون 
الــدويل اإلنســاين، لكنَّهــا تضمَّنــت أضــراراً جانبيــة، فنحــن نقــوم بتســجيلها وأرشــفتها مــن أجــل معرفــة مــا حــدث تارخييــاً، وحفاظــاً 

عليهــا كســجٍل وطــي، لكننــا ال نصُفهــا بأهنــا ترقــى إىل جرائــم.

نرجو االطالع على املنهجية املتبعة من قبل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف تصنيف املراكز احليوية املدنية.

ثانياً: الملخص التنفيذي:
ألف: حصيلة حوادث االعتداء على المراكز الحيوية المدنية منذ بداية عام 2017:

وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ مطلــع عــام 2017 حــى تشــرين الثــاين مــن العــام ذاتــه 747 حادثــة اعتــداء علــى 
مراكــز حيويــة مدنيــة علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوريا.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Vital_Facilities.pdf
https://drive.google.com/file/d/1u95rmmc_3tXxV5zXXINfe6me86OdlpJp/view
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باء: حصيلة حوادث االعتداء على المراكز الحيوية المدنية في تشرين األول:
عــرب عمليــات التوثيــق واملتابعــة اليوميــة ســجلنا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا اليقــل عــن 61 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز 

حيوية مدنية، يف تشرين األول 2017.

توزعت حسب اجلهة الفاعلة علی النحو التايل:
ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 36

باء: القوات الروسية: 21
تاء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

- تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 2
ثاء: جهات أخرى: 2

 
- أبرز املنشآت الي مت االعتداء عليها يف تشرين األول 2017:

19 مــن البــىن التحتيــة، 13 مــن املراكــز احليويــة الرتبويــة، 19 مــن املراكــز احليويــة الدينيــة، 4 مــن املربعــات الســكانية، 3 مــن 
املراكــز احليويــة الطبيــة، 3 مــن املخيمــات.

https://drive.google.com/file/d/1SYgF8RuK2LxWI2CtFnbkBFsfBcRxwT6g/view
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ثالثاً: تفاصيل أبرز الحوادث في تشرين األول: 
يســتعرض التقريــر تفاصيــل أبــرز حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة املدنيــة يف تشــرين األول باســتثناء حــوادث االعتــداء علــى 
املراكــز احليويــة الطبيــة ومراكــز الدفــاع املــدين والشــارات اإلنســانية اخلاصــة، والــي مت عرضهــا ضمــن تقريــر شــهري ســابق “مقتــل 4 

مــن الكــوادر الطبيــة، و6 حــوادث اعتــداء علــى مراكــز حيويــة طبيــة ومراكــز للدفــاع املــدين يف تشــرين األول 2017”

الفاعلة الجهة

المستهدف المركز
الدينية الحيوية المراكز
136المساجد
التربوية الحيوية المراكز

722المدارس
11األطفال رياض
الطبية الحيوية المراكز
21الطبية المنشآت
السكانية المربعات
31األسواق

التحتية البنى
1الطاقة ومصادر محطات
1المائية والمصادر المنشآت
3المدني الدفاع مراكز

211الرسمية الخدمية المقرات
27نقل وسائط
1أفران

الالجئين مخيمات
21الالجئين مخيمات
362122:المجموع

أخرى جهاتداعش تنظيمالروسية القواتالسوري النظام قوات

2017 األول تشرين في الفاعلة الجهة حسب عليها الُمعتدى المدنية الحيوية المراكز توزع

http://sn4hr.org/arabic/?p=9111
http://sn4hr.org/arabic/?p=9111
http://sn4hr.org/arabic/?p=9111
http://sn4hr.org/arabic/?p=9111
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ألف: قوات النظام السوري )الجيش، األمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية األجنبية(:
المراكز الحيوية الدينية:

- املساجد:
األربعــاء 4/ تشــرين األول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بالصواريــخ مســجد اإليــان يف 
قريــة الصبحــة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد بأضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع القريــة لســيطرة 

تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اخلميــس 12/ تشــرين األول/ 2017 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف هــاون عــدة علــى مســجد أبــو 
بكــر الصديــق يف احلــي الشــرقي مــن مدينــة عنــدان بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل حــدوث ثقــب يف ســقف املســجد 

وإصابــة أثاثــه بأضــرار ماديــة كبــرة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

أضرار إثَر قصف قوات النظام السوري مسجد أبو بكر الصديق يف مدينة عندان/ حلب 12/ 10/ 2017

https://www.youtube.com/watch?v=wEtrfYuexOs
https://www.google.com.tr/maps/place/Anadan,+Syria/@36.2975406,37.0304975,14z/data=!4m5!3m4!1s0x152ff6b058201c77:0x1296a13046100d63!8m2!3d36.2906257!4d37.0454009?hl=en
https://www.youtube.com/watch?v=wEtrfYuexOs
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMmc0Q0lqREljbHM/view
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األحــد 15/ تشــرين األول/ 2017 قرابــة الســاعة 22:00 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى 
مســجد عمــر بــن اخلطــاب -املعــروف باملســجد الكبــر- يف بلــدة حــر بنفســه بريــف حمافظــة محــاة اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار 
جزئــي يف بنــاء املســجد، وإصابــة أثاثــه بأضــرار ماديــة كبــرة، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

اجلمعــة 27/ تشــرين األول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بالصواريــخ مســجد الســالم 
-املعروف مبســجد احلمزات- يف قرية غريبة بريف حمافظة دير الزور الشــرقي؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء املســجد وخروجه 

عــن اخلدمــة، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

دمار إثَر قصف قوات النظام السوري مسجد السالم يف قرية غريبة/ دير الزور 27/ 10/ 2017

https://www.google.com.tr/maps/place/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF+%D8%B9%D9%85%D8%B1+%D8%A8%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%E2%80%AD/@34.9383486,36.6204786,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1523760af4be50cd:0xcdc32a9cd5e97050!2sHirbnafsah,+Syria!3b1!8m2!3d34.9373422!4d36.6228881!3m4!1s0x152375fd4ba8764b:0xe87c238fddbd325a!8m2!3d34.9397257!4d36.6200119?hl=en
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFd1FNb3FYTHMxQkU/view
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المراكز الحيوية التربوية:
- املدارس:

اجلمعــة 6/ تشــرين األول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بالصواريــخ مدرســة اهللبــة االبتدائيــة 
جنــوب قريــة اهللبــة بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف ســور املدرســة، ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة بــني 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

الثالثــاء 31/ تشــرين األول/ 2017 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة أمــام مدرســة حممــد ناصــر 
عشــعوش االبتدائيــة يف بلــدة جســرين يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل إصابــة بنــاء 
املدرســة وســورها ومــواد إكســائها بأضــرار ماديــة متوســطة، نشــر إىل أن املدرســة تعمــل علــى تدريــس حنــو 400 طالــب، ختضــع 

بلــدة جســرين لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

- رياض األطفال:
األربعــاء 29/ تشــرين األول/ 2017 قرابــة الســاعة 11:00 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري  قذائــف عــدة قــرب 
روضة نقابة املعلمني لألطفال يف بلدة كفر بطنا يف الغوطة الشــرقية شــرق حمافظة ريف دمشــق؛ ما أدى إىل إصابة بناء الروضة 

وأثاثها بأضرار مادية متوســطة وخروجها عن اخلدمة مؤقتاً، ختضع البلدة لســيطرة فصائل يف املعارضة املســلحة وقت احلادثة.

المربعات السكانية:
- األسواق:

األحــد 8/ تشــرين األول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري اجلهــة الغربيــة مــن مدخــل الســوق 
الرئيــس وســط مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل احــرتاق عــدد مــن احملــالت 
التجاريــة ودمــار كبــر يف عــدد آخــر وإصابــة مرافــق الســوق بأضــرار ماديــة كبــرة، ختضــع مدينــة معــرة النعمــان لســيطرة مشــرتكة بــني 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFV25Fcjl1UGEtQkE/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Jisreen,+Syria/@33.5072432,36.3856066,15z/data=!4m5!3m4!1s0x1518e457c795afad:0xdbf3e45829e42984!8m2!3d33.5087744!4d36.3904282?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/Kafr+Batna,+Syria/@33.5118166,36.3634801,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1518e447efc78d97:0x1d310230051c33e7!8m2!3d33.5142841!4d36.3741834
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1134&token=QYOWT55XQWWXNrGIuULe7fGOgitZFDNl
https://www.youtube.com/watch?v=DneljU7rf40
https://www.google.com.tr/maps/place/Ma%60arat+al-Nu%60man,+Syria/@35.6477913,36.6591881,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1524f9768c985b59:0x2829bde238d93718!8m2!3d35.6479869!4d36.6795425?hl=en
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1134&token=QYOWT55XQWWXNrGIuULe7fGOgitZFDNl
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1135&token=kSy6MdDpC7i94cHlR6yw5NwnrN3UVuF6
https://www.youtube.com/watch?v=KMhwgckUF9U
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البنى التحتية:
- املقرات اخلدمية الرمسية:

األحــد 8/ تشــرين األول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب املركــز الثقــايف 
وســط مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــًة إىل إصابــة بنــاء املركــز بأضــرار ماديــة 

متوســطة، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

- وسائط النقل:
اخلميــس 5/ تشــرين األول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بالصواريــخ املعــرب املائــي الواصــل 
بــني قريــة الباغــوز ومدينــة البوكمــال يف قريــة الباغــوز بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل احــرتاق عــدد 

مــن العبــارات والقــوارب املائيــة، ختضــع قريــة الباغــوز لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

دمار وحرائق إثَر قصف قوات النظام السوري السوق الرئيس يف مدينة معرة النعمان/ إدلب 8/ 10/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFM19UcVdKUGJWMG8/view
https://www.google.com.tr/maps/place/B%C4%81gh%C5%ABz,+Syria/@34.4289715,40.9728447,14.75z/data=!4m5!3m4!1s0x154615254c371237:0xf910e92e18a8bc0d!8m2!3d34.4319825!4d40.9877081?hl=en
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSEJGTE9oc3pJZEU/view
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- األفران:
الســبت 7/ تشــرين األول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بالصواريــخ فــرن اجلميــل للخبــز 
وســط مدينــة العشــارة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء الفــرن بأضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع املدينــة 

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

مخيمات الالجئين:
األربعــاء 18/ تشــرين األول/ 2017 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف هــاون عــدة علــى خميــم الشــحار 
قــرب قريــة جباتــا اخلشــب بريــف حمافظــة القنيطــرة الشــمايل؛ مــا أدى إىل إصابــة عــدد مــن اخليــام بأضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع 

املنطقــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

باء: القوات الروسية:
المراكز الحيوية الدينية:

- املساجد:
الســبت 7/ تشــرين األول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ مســجد عثمــان بــن عفــان يف قريــة 
بقــرص حتتــاين بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املســجد وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع البلــدة 

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

األحــد 22/ تشــرين األول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ مســجد قريــة عرفــة التابعــة لناحيــة 
احلمــراء بريــف حمافظــة محــاة الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد وإصابــة أثاثــه بأضــرار ماديــة متوســطة ختضــع القريــة 

لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUDk4SFlWUEVKNUk/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Boqruss+Tahtani,+Syria/@35.055901,40.3933375,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x154871077854d339:0x957b21fa2cbe!8m2!3d35.0575204!4d40.4006833?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/Boqruss+Tahtani,+Syria/@35.055901,40.3933375,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x154871077854d339:0x957b21fa2cbe!8m2!3d35.0575204!4d40.4006833?hl=en
https://drive.google.com/file/d/1ZhAuYmxRcqSSKagx4ziKyxKvXldeSh6M/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMkt6OUV0cllIelU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWlpSVndNdFptRHc/view
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الثالثــاء 31/ تشــرين األول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ مســجد عمــر بــن اخلطــاب يف 
حــي العيفــان يف مدينــة العشــارة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار بنــاء املســجد بشــكل شــبه كامــل وخروجــه 

عــن اخلدمــة، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

المراكز الحيوية التربوية:
- املدارس:

األحــد 15/ تشــرين األول/ 2017 قرابــة الســاعة 01:20 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى 
مدرســة حتتايــا للتعليــم األساســي يف احلــي الشــمايل مــن قريــة حتتايــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء 
املدرســة وســورها وإصابــة أثاثهــا بأضــرار ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن اخلدمــة، نشــر إىل أن إحــدى غــرف املدرســة تقطنهــا عائلــة 

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

دمار إثَر قصف القوات الروسية مسجد قرية عرفة/ محاة 22/ 10/ 2017

https://drive.google.com/file/d/1TtHflGQ324uRdwtmUxWY38mD1GwYfUcD/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQk5STm1jOUxEZXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbHI5bkRBU3Fsa2s/view
https://drive.google.com/file/d/1ifTnHimuLNZigN7YfnvWFBuyfsu0UBFm/view
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المربعات السكانية:
- األسواق:

اجلمعــة 27/ تشــرين األول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ ســوق مدينــة البصــرة بريــف 
حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة عــدد مــن احملــالت التجاريــة بأضــرار ماديــة كبــرة، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم 

داعــش وقــت احلادثــة.

البنى التحتية:
- املنشآت واملصادر املائية:

األحــد 22/ تشــرين األول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ خــزان امليــاه العــايل يف قريــة عرفــة 
التابعــة لناحيــة احلمــرا بريــف حمافظــة محــاة الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار اخلــزان بشــكل كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة، نشــر إىل أن 

اخلــزان كان يــروي قرابــة 2000 نســمة بامليــاه. ختضــع القريــة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

دمار إثَر قصف القوات الروسية مدرسة قرية حتتايا للتعليم األساسي/ إدلب 15/ 10/ 2017

https://www.google.com.tr/maps/place/Al+Busayrah,+Syria/@35.1559475,40.4178541,15z/data=!4m5!3m4!1s0x15486ed9b97a80ad:0xaaf5fbdfc3cddd04!8m2!3d35.1547024!4d40.4287111?hl=en
https://drive.google.com/file/d/16Ospc-tcHHV2OqIc9hYzq4lbyLNF-Ggs/view
https://www.youtube.com/watch?v=zoNekQZ-LFY&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMmZCMktiWktnaWs/view
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- وسائط النقل:
األربعــاء 4/ تشــرين األول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي املعــرب املائــي الواصــل بــني مدينــة القوريــة وقريــة 
الشــنان يف مدينــة القوريــة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل احــرتاق عــدد مــن العبــارات والقــوارب 

املائيــة يف املعــرب وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

األربعــاء 11/ تشــرين األول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ املعــرب املائــي الواصــل بــني قريــة 
العبــاس ومدينــة هجــني يف قريــة العبــاس بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار واحــرتاق عــدد مــن العبــارات املائيــة، 

ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

الســبت 28/ تشــرين األول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ جســر البعــث -املعــروف جبســر 
األعيــور- الواصــل بــني حــي احلويقــة مشــال مدينــة ديــر الــزور مــع بقيــة أحيــاء املدينــة؛ مــا أدى إىل دمــار اجلســر مــن منتصفــه 

وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع املنطقــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

دمار إثَر قصف القوات الروسية خزان املياه العايل يف قرية عرفة/ محاة 22/ 10/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWDZIMWp6MXg3UkU/view
https://www.youtube.com/watch?v=h0CH1Oxrcjk&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRTB6dkt5eEppRzA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRmRicGFFLXFyRlk/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Al+Quriyah,+Syria/@34.9558572,40.5011409,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x154879500bbf63af:0x2508185ae9d797bb!8m2!3d34.9531496!4d40.5228882?hl=en
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdUVXd0RnejZzazQ/view
https://drive.google.com/file/d/1uoNVV7sl_-dTjZdCkQfKhYOeTu2pLL7t/view
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تاء: التنظيمات اإلسالمية المتشددة:
- تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(:

المراكز الحيوية التربوية:
- املدارس:

صبــاح اجلمعــة 27/ تشــرين األول/ 2017 انفجــر لغــم أرضــي زرعــه تنظيــم داعــش يف إحــدى املــدارس يف قريــة رطلــة بريــف 
حمافظــة الرقــة الشــرقي، قبــل انســحابه مــن القريــة؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل إصابــة أحــد الصفــوف بأضــرار ماديــة 

متوســطة، ختضــع القريــة لســيطرة قــوات ســوريا الديقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة وقــت احلادثــة.

ثاء: جهات أخرى:
المراكز الحيوية التربوية:

- رياض األطفال:
اإلثنــني 16/ تشــرين األول/ 2017 حصــل انفجــار داخــل روضــة براعــم األمــل شــرق قريــة كنصفــرة بريــف حمافظــة إدلــب 
اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء الروضــة بأضــرار ماديــة كبــرة واحــرتاق أثاثهــا وخروجهــا عــن اخلدمــة، مل نتمكــن مــن حتديــد 
ماهيــة االنفجــار واجلهــة املســؤولة عنــه حــى حلظــة إعــداد التقريــر، ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة 

وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات:

حبســب القانــون الــدويل اإلنســاين تُعتــرب اهلجمــات العشــوائية أو املتعمــدة أو الغــر متناســبة، هجمــات غــر مشــروعة، وإن اعتــداء 
قــوات النظــام الســوري علــى املــدارس واملشــايف واملســاجد واألفــران هلــو اســتخفاف صــارخ بــأدىن معايــر القانــون الــدويل اإلنســاين 

وقــرارات جملــس األمــن الــدويل.
كمــا اعتــدت القــوات الروســية وتنظيــم داعــش، وجهــات أخــرى )تشــمل جهــات مل نتمكــن مــن حتديدهــا إضافــة إىل القــوات 
الرتكيــة واللبنانيــة واألردنيــة( علــى بعــض تلــك املراكــز. وُيشــكل القصــف العشــوائي عــدمي التمييــز خرقــاً للقانــون الــدويل اإلنســاين، 

ويرقــى الفعــل إىل جريــة حــرب.

https://www.google.com.tr/maps/place/Ratla,+Syria/@35.882338,39.0313982,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x153716d9c4e7fd4d:0xe2e339521ff7c990!8m2!3d35.8804655!4d39.0528407
https://www.google.com.tr/maps/place/Kansafra,+Syria/@35.6605719,36.4665445,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15245a63e8e13a45:0xe6b22342480b5694!8m2!3d35.6594228!4d36.4851204?hl=en
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التوصيات:
إلى مجلس األمن الدولي:

1 - إلــزام مجيــع األطــراف وبشــكل خــاص قــوات النظــام الســوري باعتبارهــا املرتكــب األعظــم للخروقــات بتطبيــق قــرار جملــس 
األمــن رقــم 2139، وباحلــد األدىن إدانــة اســتهداف املراكــز احليويــة املدنيــة الــي ال غــىن للمدنيــني عنهــا.

2 - جيــب فــرض حظــر تســليح شــامل علــى احلكومــة الســورية، نظــراً خلروقاهتــا الفظيعــة للقوانــني الدوليــة ولقــرارات جملــس األمــن 
الدويل.

3 - اعتبــار الــدول الــي تــورد األســلحة لقــوات النظــام الســوري وللمجموعــات الــي ثبــت تورطهــا بارتــكاب جرائــم حبــق املدنيــني، 
شــريكة يف ارتــكاب تلــك اجلرائــم، إضافــة إىل مجيــع املورديــن واملوزعــني.

إلى الطرف الضامن الروسي:
1 - يتوجــب ردع النظــام الســوري عــن إفشــال اتفاقيــات خفــض التَّصعيــد، وعــدا ذلــك فســوف يُقــرأ علــى أنــه جمــرد تبــادل أدوار 

بــني النظــام الروســي مــن جهــة واحللــف الســوري/ اإليــراين مــن جهــة ثانيــة.
2 - البدء يف حتقيق اخرتاق يف قضية املعتقلني عرب الكشف عن مصر 76 ألف خمتٍف لدى النظام السوري.
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