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األربعاء 11 تشرين األول 2017

ما اليقل عن 92 حادثة اعتداء على 
مراكز حيوية مدنية في أيلول 2017

الضامن الروسي يهدم اتفاقات أستانة 
بـ 50 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية
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المحتوى:
أواًل: مقدمة.

ثانياً: ملخص تنفيذي.
ثالثاً: تفاصيل احلوادث يف أيلول.

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. 

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا 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 بالتِّنســيق 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/2017/09/29/8776/
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ســجلنا يف أيلــول عــودة قــوات احللــف الســوري الروســي بقــوة إىل تصــدُّر بقيــة األطــراف يف االعتــداء علــى املراكــز احليويــة، حيــث 
مشلــت اعتداءاهتــا املناطــق املشــمولة باتفاقــات خفــض التصعيــد إضافــة إىل املنطقــة الشــرقية – خصوصــاً حمافظــة ديــر الــزور-. حيــُث 
احتلــت القــوات الروســية املرتبــة األوىل بــني األطــراف الفاعلــة باالعتــداء علــى املراكــز احليويــة يف هــذا الشــهر بعــد تراجــٍع اســتمرَّ 4 

شــهور بـــ 55 % مــن حــوادث االعتــداء، فيمــا حلَّــت قــوات النظــام الســوري يف املرتبــة الثانيــة بـــ 28 % مــن جممــوع احلــوادث.

منهجية:
تعتمــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منهجيــة عاليــة يف التوثيــق، ُنســلط الضــوء يف هــذا التقريــر علــى أبــرز مــا متكنَّــت الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان مــن توثيقــه مــن هجمــات علــى املراكــز احليويــة املدنيــة، مــن قبــل األطــراف الرئيســة الفاعلــة، يف حــني حنتفــظ 
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؛ 
ذلك بســبب املعوِّقات العملية العديدة الي ُتصادفنا أثناء عمليات التوثيق الي ُنريها. تؤكد الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان من 
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. 

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.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Vital_Facilities.pdf


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 5

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 األول مــن العــام ذاتــه 686 حادثــة اعتــداء علــى 
مراكــز حيويــة مدنيــة علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوريا.

باء: حصيلة حوادث االعتداء على المراكز الحيوية المدنية في أيلول:
عــرب عمليــات التوثيــق واملتابعــة اليوميــة ســجلنا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا اليقــل عــن 92 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز 

حيوية مدنية، يف أيلول 2017.

https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPYktPbFBNQTByeVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUTJybkVlX2hZY3c/view
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توزعت حسب اجلهة الفاعلة علی النحو التايل:
ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 30

باء: القوات الروسية: 50
تاء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

- تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 2
- هيئة حترير الشام )حتالف بني جبهة فتح الشام وعدد من فصائل يف املعارضة املسلحة(: 2

ثاء: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الديقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين(: 1
جيم: قوات التحالف الدويل: 6

حاء: جهات أخرى: 1
 

- أبرز املنشآت الي مت االعتداء عليها يف أيلول 2017:
31 مــن البــىن التحتيــة، 14 مــن املراكــز احليويــة الرتبويــة، 13 مــن املراكــز احليويــة الدينيــة، 6 مــن املربعــات الســكانية، 25 مــن 

املراكــز احليويــة الطبيــة، 3 مــن املخيمــات.
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ثالثاً: تفاصيل الحوادث في أيلول: 
يســتعرض التقريــر تفاصيــل أبــرز حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة املدنيــة يف أيلــول باســتثناء حــوادث االعتــداء علــى املراكــز 
احليويــة الطبيــة ومراكــز الدفــاع املــدين والشــارات اإلنســانية اخلاصــة، والــي مت عرضهــا ضمــن تقريــر شــهري ســابق “مقتــل 9 مــن 

الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين، و43 حادثــة اعتــداء علــى مراكزهــم احليويــة يف أيلــول 2017”

الجهة الفاعلة

هيئة تحرير الشامتنظيم داعش

المراكز الحيوية الدينية
2515المساجد

المراكز الحيوية التربوية
381المدارس
2الجامعات

المراكز الحيوية الطبية
511المنشآت الطبية
54سيارات اإلسعاف

المربعات السكانية

411األسواق
البنى التحتية

2محطات ومصادر الطاقة
612مراكز الدفاع المدني

1211المقرات الخدمية الرسمية

22وسائط نقل
2المنشآت الصناعية
مخيمات الالجئين
21مخيمات الالجئين

305022161:المجموع

قوات النظام 
السوري

القوات 
الروسية

التنظيمات اإلسالمية المتشددة
قوات اإلدارة الذاتية 

الكردية
قوات التحالف الدولي

المركز المستهدف

2017توزع المراكز الحيوية المدنية الُمعتدى عليها حسب الجهة الفاعلة في أيلول 

جهات أخرى

http://sn4hr.org/arabic/2017/10/07/8840/
http://sn4hr.org/arabic/2017/10/07/8840/
http://sn4hr.org/arabic/2017/10/07/8840/
http://sn4hr.org/arabic/2017/10/07/8840/
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ألف: قوات النظام السوري )الجيش، األمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية األجنبية(:
المراكز الحيوية الدينية:

- املساجد:
اخلميــس 28/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح )Su-24( تابــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب 
املســجد اجلنــويب يف منطقــة مزرعــة التســعة يف منطقــة ســهل الــروج بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء 

املســجد وإصابــة أثاثــه بأضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع املنطقــة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

المراكز الحيوية التربوية:
- املدارس:

الســبت 30/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام 
الســوري صواريــخ عــدة قــرب مدرســة بيضــان يف مدينــة غرانيــج بريــف حمافظــة ديــر 
الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف ســور املدرســة وإصابــة بنائهــا بأضــرار 

ماديــة بســيطة. ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

دمار يف املسجد اجلنويب إثر قصف قوات النظام السوري منطقة مزرعة التسعة/ إدلب 28/ 9/ 2017

أضــرار إثــَر قصــف قــوات النظــام الســوري مدرســة بيضــان 
يف مدينــة غرانيــج/ ديــر الــزور 30/ 9/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbnRyLUY5Sk9MUkk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRjdFRDVudkNWU2c/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRFZrUkR0ZGp0a1E/view
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المربعات السكانية:
- األسواق:

اإلثنــني 4/ أيلــول/ 2017 قرابــة الســاعة 15:00 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري 4 قذائــف هــاون علــى الســوق 
الشــعي وســط بلــدة عــني ترمــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل إصابــة عــدد 

مــن احملــالت التجاريــة بأضــرار ماديــة كبــرة. ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

األربعــاء 20/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران احللــف الســوري – الروســي ثابــت اجلنــاح بالصواريــخ الســوق الرئيــس وســط بلــدة 
قلعــة املضيــق بريــف حمافظــة محــاة الغــريب؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل إصابــة عــدد مــن احملــالت التجاريــة ومرافــق الســوق بأضــرار 

ماديــة كبــرة ودمــار كبــر يف عــدد مــن املبــاين الســكنية. ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

أضرار إثَر قصف قوات النظام السوري السوق الشعي يف بلدة عني ترما/ ريف دمشق 4/ 9/ 2017

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1045&token=A3UkhjiJ8Box1opMwyJEQ9NXYBfRwsiW
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1045&token=A3UkhjiJ8Box1opMwyJEQ9NXYBfRwsiW
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFU25vVFZucVVBNTQ/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Ein+Tarma,+Syria/@33.514705,36.3327096,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1518e420aec30f09:0x10b3d15f27927c8e!8m2!3d33.5137422!4d36.347101
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFU1NERDlRY2JnQ3c/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNXdoTW5IQkdrS2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFR0hZTGtBX19kN0k/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1050&token=dAtWNmKlMGSX5gy3NViJmtzA6gYT1cg5
https://www.google.com.tr/maps/place/Qalaat+Al+Madiq,+Syria/@35.4099665,36.3730714,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15246e2d071ea259:0x7c4133108f7573f4!8m2!3d35.4095969!4d36.3904282?hl=en
https://www.youtube.com/watch?v=sePzSDPxWDE&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFR0hZTGtBX19kN0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFS3U1aC1UUUQ2MTg/view
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البنى التحتية:
- وسائط النقل:

الســبت 16/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بالصواريــخ معــرب البوليــل - جديــد 
عكيــدات النهــري يف قريــة البوليــل بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل إصابــة العبّــارات ومرافــق املعــرب 

بأضــرار ماديــة كبــرة. ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

مخيمات الالجئين:
الثالثــاء 19/ أيلــول/ 2017 قرابــة الســاعة 11:20 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة 
حمملــة مبظــالت قــرب مــأوى للنازحــني غــرب قريــة اهلبيــط بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف ســور املــأوى 
وإصابــة بنائــه بأضــرار ماديــة متوســطة. ُنشــر إىل أن املــأوى يتَّخــذ مــن بنــاء مدرســة الرمــوك ســابقاً مقــراً لــه. ختضــع قريــة اهلبيــط 

لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

دمار إثَر قصف احللف السوري - الروسي السوق الرئيس يف بلدة قلعة املضيق/ محاة 20/ 9/ 2017

https://www.google.com.tr/maps/place/Al+Boleel,+Syria/@35.1789689,40.3263252,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15486c6d8a872ed5:0x31bdcbbeea613632!8m2!3d35.1948557!4d40.380291
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFd1hIV1dxY1REejA/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Hobait,+Syria/@35.4384681,36.5218591,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152461437f0c7c47:0xb8184f7cea715e26!8m2!3d35.4409636!4d36.539177
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOHJMUW0zVUVGc00/edit
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الناشط اإلعالمي حممد العلي أفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان -تواصلنا معه عرب تطبيق واتساب- حول احلادثة:
“صبــاح يــوم الثالثــاء مت اســتهداف بلــدة اهلبيــط مــن قبــل طــران حــريب ســوري ُمشــاهد بالعــني بعــدة غــارات، الغــارة 
األوىل كانــت بصــاروخ واحــد وبعــد عــدة دقائــق نفَّــذ غــارة بصاروخــني دمَّــرا 3 منــازل يف احلــارة الغربيــة ويف ظهــرة 
اليــوم نفســه، حلَّــق طــران حــريب روســي حســب تعميــم املراصــد، ونفَّــذ مــن دون انقضــاض غــارة علــى مدرســة 
الرمــوك يف احلــارة الغربيــة الــي يقطنهــا نازحــون مــن ريــف محــاة، فأوقــع إصابــات عديــدة يف املوقــع، توجَّهــت علــى 
الفــور إىل املــكان لتغطيــة القصــف، وكان الدفــاع املــدين موجــوداً يف املوقــع يقــوم بإســعاف املصابــني، وأثنــاء وجودهــم 

هنــاك كــرَّر الطــران احلــريب غاراتــه علــى املوقــع؛ مــا تســبب خبمــس إصابــات بــني عناصــر الدفــاع املــدين”.

باء: القوات الروسية:
المراكز الحيوية الدينية:

- املساجد:
األربعــاء 20/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً قــرب مســجد أبــو بكــر الصديــق يف احلــي 
الشــرقي مــن بلــدة جرجنــاز بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد 

وإصابــة أثاثــه بأضــرار ماديــة كبــرة. ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة مــع وجــود بســيط هليئــة حتريــر الشــام.

األربعــاء 27/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة قــرب مســجد اإليــان يف احلــي الغــريب 
مــن مدينــة جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد وأثاثــه بأضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع 

املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني هيئــة حتريــر الشــام وفصيــل احلــزب اإلســالمي الرتكســتاين وقــت احلادثــة.

https://www.youtube.com/watch?v=f264roxkMko&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S2rGXMFwyyY&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQ214eEREN0UtODA/view
https://www.youtube.com/watch?v=na1-cyhVeV0&feature=youtu.be
https://www.google.com.tr/maps/place/Jarjanaz,+Syria/@35.6184048,36.7652748,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1524e4cd26622593:0x6fdaca38deabe26!8m2!3d35.6179551!4d36.7846436
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUjZsN3IyUnBNb2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeXhuYjZydXJCaE0/view
https://www.google.com.tr/maps/place/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%AD/@35.8150919,36.3123962,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1525b35fd5ed6f53:0xe5ed7ac125bad863!2sJisr+ash-Shugur,+Syria!3b1!8m2!3d35.8954978!4d36.3931354!3m4!1s0x0:0x502f8f36095b767f!8m2!3d35.8121472!4d36.3138646
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUGcyd1MxRklQOUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPb3hFNzg3R1VDT3c/view
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المراكز الحيوية التربوية:
- املدارس:

الثالثــاء 26/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ مدرســة حممــد بشــر احللــي يف احلــي 
الشــمايل مــن مدينــة جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف ســور املدرســة وإصابــة بنائهــا بأضــرار 

ماديــة متوســطة. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني هيئــة حتريــر الشــام وفصيــل احلــزب اإلســالمي الرتكســتاين وقــت احلادثــة.

األربعــاء 27/ أيلــول/ 2017 قرابــة الســاعة 02:00 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى مدرســة 
باتبــو -املعروفــة مبدرســة براعــم الثــورة- يف قريــة باتبــو بريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املدرســة وأثاثهــا 

وخروجهــا عــن اخلدمــة. ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

أضرار إثَر قصف القوات الروسية مسجد اإليان يف مدينة جسر الشغور/ إدلب 27/ 9/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFa1pBajEzeGtmZVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeEtvY0ZEN2NEZE0/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Jisr+al-Shughur,+Syria/@35.8150919,36.3123962,15z/data=!3m1!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x1525b35fd5ed6f53:0xe5ed7ac125bad863!2sJisr+ash-Shugur,+Syria!3b1!8m2!3d35.8954978!4d36.3931354!3m4!1s0x1524496330940beb:0xba47f0808c645a96!8m2!3d35.8144724!4d36.3199425
https://www.youtube.com/watch?v=7HDZODjHeuc&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdlNUdXV1cWE5blk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRVZ1R1dLWG9PSWM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZW5GYl9oTHdRWWc/edit
https://www.google.com.tr/maps/place/Batabo,+Syria/@36.1335728,36.7251168,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152571a10a392891:0xeb5c60ba4dcb066d!8m2!3d36.1296745!4d36.733459?hl=en
https://www.youtube.com/watch?v=CXhR1DbwnK0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7HDZODjHeuc&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeUJ2MmVUVjd0Sk0/view
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المربعات السكانية:
- األسواق:

اخلميــس 28/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى الســوق الرئيــس وســط مدينــة 
جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف عــدد مــن احملــالت التجاريــة وإصابــة مرافــق الســوق 
بأضــرار ماديــة كبــرة. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني هيئــة حتريــر الشــام وفصيــل احلــزب اإلســالمي الرتكســتاين وقــت احلادثــة.

البنى التحتية:
- حمطات ومصادر الطاقة:

ليــل اخلميــس 21/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى حمطــة خــان شــيخون 
لتحويــل الكهربــاء يف قريــة كفــر عــني -الواقعــة علــى بعــد 5كــم غــرب مدينــة خــان شــيخون- بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى 
إىل انــدالع حريــق داخــل احملطــة وإصابــة جتهيزاهتــا بأضــرار ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن اخلدمــة. ُنشــر إىل أنَّ احملطــة مصــدر التغذيــة 
الرئيــس لعــدة مناطــق ومــدن وبلــدات حُتيــط هبــا كخــان شــيخون وريفهــا وكفــر نبــل، وحيــش، وكفــر ســجنة، وموقــا، واهلبيــط، ومعــرة 
حرمــة يف ريــف حمافظــة إدلــب، وكفــر زيتــا وكفــر نبــودة يف ريــف حمافظــة محــاة، ويســتفيد منهــا قرابــة 400 ألــف شــخص، ختضــع 

قريــة كفــر عــني لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

دمار إثَر قصف القوات الروسية مدرسة باتبو يف قرية باتبو/ حلب 27/ 9/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFejdiUUFfdlpzTDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZFM5WWpjX2VyS2M/view
https://www.youtube.com/watch?v=RJzViYyB1rQ&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbnFfTGlLa04yNHc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcU82cUw1dC1aMjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNUJmakdWV2pQN3c/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZm5wX09DNHA4M0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQzdkMW9JdHYzVjA/view
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- املقرات اخلدمية الرمسية:
اجلمعــة 29/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ مقســم االتصــاالت يف قريــة البوليــل بريــف 
حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املقســم وخروجــه عــن اخلدمــة وانقطــاع االتصــاالت عــن القريــة. ختضــع 

قريــة البوليــل لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

- وسائط النقل:
الســبت 9/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بصواريــخ حمملــة بقنابــل عنقوديــة معــرب البوليــل – 
الصبحــة النهــري يف قريــة البوليــل بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف العّبــارات املوجــودة فيــه وخروجــه 
عــن اخلدمــة. نشــر إىل أنَّ الطــران ذاتــه قصــف عنــد الســاعة 13:00 مــن اليــوم التــايل املعــرب ذاتــه بالصواريــخ؛ مــا تســبب مبجــزرة. 

ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

- املنشآت الصناعية:
اجلمعــة 22/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى معمــل للملــح واقــع علــى الطريــق 
الواصــل بــني قريــة كفــر ســجنة ومدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل خســائر بشــرية، إضافــة إىل دمــار 

كبــر يف بنــاء املعمــل وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع املنطقــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

أضرار إثَر قصف القوات الروسية حمطة خان شيخون لتحويل الكهرباء يف قرية كفر عني/ إدلب 21/ 9/ 2017

https://www.google.de/maps/place/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@35.2010014,40.4090767,777m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x15486c6d8a872ed5:0x31bdcbbeea613632!8m2!3d35.1948557!4d40.380291
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbXJXcDRscUlwS00/view
https://www.google.de/maps/place/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@35.2010014,40.4090767,777m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x15486c6d8a872ed5:0x31bdcbbeea613632!8m2!3d35.1948557!4d40.380291
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTkFmMzk1WmdxTEE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQ3hBNDFhS2lYQjA/view
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مخيمات النازحين:
الســبت 23/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــني علــى الطــرف الشــرقي مــن خميــم النــور 
للنازحــني –الــذي يقطنــه نازحــون مــن ريــف محــاة- الواقــع جنــوب شــرق بلــدة جرجنــاز بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى 
إىل إصابــة عــدد مــن اخليــم بأضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة مــع وجــود بســيط هليئــة 

حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

تاء: التنظيمات اإلسالمية المتشددة:
- تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(:

المراكز الحيوية التربوية:
- املدارس:

اجلمعــة 8/ أيلــول/ 2017 انفجــر لغــم أرضــي زرعــه تنظيــم داعــش يف وقــت ســابق داخــل مدرســة كبــش غــريب االبتدائيــة يف قريــة 
كبــش غــريب بريــف حمافظــة الرقــة الشــمايل؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل هتــدُّم جــدار أحــد الغــرف الصفيــة، ختضــع القريــة 

لســيطرة قــوات ســوريا الديقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة وقــت احلادثــة.

أضرار إثَر قصف القوات الروسية خميم النور يف بلدة جرجناز/ إدلب 23/ 9/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVEF5dTdLa2FaQVE/view
https://www.youtube.com/watch?v=wEiNAl1DlFU&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVnNaRmM5VDNSdWM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVEF5dTdLa2FaQVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaEJ0Ylp0VWlWV1k/view
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- هيئة تحرير الشام )تحالف بين جبهة فتح الشام وعدد من فصائل في المعارضة المسلحة(:
المراكز الحيوية التربوية:

- اجلامعات:
األربعــاء 6/ أيلــول/ 2017 أقَدمــت عناصــر مــن القــوة األمنيــة التابعــة هليئــة حتريــر الشــام علــى إغــالق مركــز جامعــة حلــب احلــرة 
يف مدينــة الدانــا بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، بعــد خــالف بــني جامعــة حلــب احلــرة التابعــة للحكومــة املؤقتــة وبــني جامعــة إدلــب 
التابعــة جمللــس التعليــم العــايل املشــكل مؤخــراً يف مدينــة إدلــب حــول مســألة إصــدار املفاضلــة بشــكل موحَّــد بــني اجلامعتــني. ختضــع 

مدينــة الدانــا لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

ثاء: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االتحاد الديمقراطي - فرع حزب العمال الكردستاني(
المراكز الحيوية الدينية:

- املساجد:
بالقذائــف مســجد  الكرديــة  الديقراطيــة ذات األغلبيــة  لقــوات ســوريا  تابعــة  أيلــول/ 2017 قصفــت مدفعيــة  األحــد 10/ 
البصــراوي الواقــع قــرب حــي التوســعية مشــال غــرب مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد وإصابــة أثاثــه بأضــرار 

ماديــة متوســطة. خيضــع احلــي لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

جيم: قوات التحالف الدولي:
المراكز الحيوية الدينية:

- املساجد:
الســبت 2/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ مســجد النــور الواقــع مشــال 
شــارع النــور “املعــروف بشــارع الباســل” غــرب مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل دمــار بنــاء املســجد بشــكل شــبه كامــل وخروجــه عــن 

اخلدمــة. ختضــع املنطقــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%8C+Ar+Raqqah,+Syria%E2%80%AD/@35.9576678,38.9925382,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x153719cb01b7b5fb:0xc8bdaf18cf35cfe3!2sAr+Raqqah,+Syria!3b1!8m2!3d35.9594106!4d38.9981052!3m4!1s0x153718043ab971d7:0xafe30037754119b2!8m2!3d35.9583151!4d38.9936234?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%8C+Ar+Raqqah,+Syria%E2%80%AD/@35.9576678,38.9925382,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x153719cb01b7b5fb:0xc8bdaf18cf35cfe3!2sAr+Raqqah,+Syria!3b1!8m2!3d35.9594106!4d38.9981052!3m4!1s0x153718043ab971d7:0xafe30037754119b2!8m2!3d35.9583151!4d38.9936234?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%E2%80%AD/@35.9533275,38.9860006,16.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x153719cb01b7b5fb:0xc8bdaf18cf35cfe3!2sAr+Raqqah,+Syria!3b1!8m2!3d35.9594106!4d38.9981052!3m4!1s0x0:0x3a7f4e26d5d08f20!8m2!3d35.955922!4d38.9928107?hl=en
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األحــد 10/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ مســجد أم املؤمنــني عائشــة 
يف قريــة رويشــد بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــمايل؛ مــا أدى إىل دمــار بنــاء املســجد بشــكل كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع 

القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

األحــد 17/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ مســجد عمــر بــن عبــد العزيــز 
املعــروف مبســجد الشــمطي يف حــي اجلميلــي غــرب مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل دمــار بنــاء املســجد بشــكل شــبه كامــل وخروجــه 

عــن اخلدمــة. خيضــع حــي اجلميلــي لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

مسجد النور قبل قصفه من قبل قوات التحالف الدويل وبعده/ مدينة الرقة 2/ 9/ 2017

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1048&token=p9FttWFIFCj14YNiZ7LjgwkMuN6qbJQr
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%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%E2%80%AD/@35.9547296,39.0007107,14z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x153719cb01b7b5fb:0xc8bdaf18cf35cfe3!2sAr+Raqqah,+Syria!3b1!8m2!3d35.9594106!4d38.9981052!3m4!1s0x0:0x28437d70852255b0!8m2!3d35.9593317!4d38.9965108?hl=en
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbVdYajZnZVMya1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUEdBelZJM3FTRjg/view
https://www.youtube.com/watch?v=SF-eTQthMyI&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbVdYajZnZVMya1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRHZIeU9sVzVreVU/view
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المربعات السكانية:
- األسواق:

الثالثــاء 12/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل صاروخــني علــى الســوق التجــاري يف 
قريــة الدشيشــة التابعــة لبلــدة مركــدة بريــف حمافظــة احلســكة اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف عــدد مــن احملــالت التجاريــة ومرافــق 

الســوق. ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

حاء: جهات أخرى:
البنى التحتية:

- املقرات اخلدمية الرمسية:
اخلميــس 7/ أيلــول/ 2017 ســقطت قذيفــة صاروخيــة قــرب القصــر العــديل يف حــي مجعيــة الزهــراء غــرب مدينــة حلــب، دون 
تســجيل أيــة أضــرار ماديــة يف بنــاء القصــر، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت باالعتــداء حــى حلظــة إعــداد التقريــر. خيضــع 

حــي مجعيــة الزهــراء لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

دمار إثَر قصف قوات التحالف الدويل مسجد عمر بن عبد العزيز يف حي اجلميلي/ الرقة 17/ 9/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWmp0YVMzNFRSd2s/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeUlGMkFRMkg1UjA/view
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%8C+Aleppo,+Syria%E2%80%AD/@36.2264706,37.0915066,15z/data=!4m5!3m4!1s0x152ff7c468ccc6bf:0x86b69c41a1c0e8e5!8m2!3d36.2230245!4d37.0963683?hl=en
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQThURjFEa1AydVU/view
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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 وهيئــة حتريــر الشــام، وقــوات اإلدارة الذاتيــة وقــوات التحالــف الــدويل، 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.
 

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