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الجمعة 29 أيلول 2017

قوات الحلف السوري الروسي ُتدمِّر 
دموياً اتفاقيات أستانة في إدلب

قصف موسَّع ُمتعمَّد لعشرات املراكز 
املدنية ولفصائل يف األستانة، يف أسبوع
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المحتوى:
أواًل: مقدمة وسياق تارخيي. 

ثانياً: ملخص تنفيذي.
ثالثاً: تفاصيل احلوادث.

رابعاً: استنتاجات وتوصيات.

أواًل: مقدمة وسياق تاريخي: 
تقع حمافظة إدلب مشال غرب سوريا عند احلدود السورية – الرتكية، ومتتدُّ على مساحة تُقدَّر بقرابة 6100كم2.

هنايــة آذار 2015 خرجــت حمافظــة إدلــب بشــكل كامــل عــن ســيطرة قــوات النظــام الســوري بعــد ســيطرة فصائــل يف املعارضــة 
املســلحة مــع تنظيــم جبهــة النصــرة )فتــح الشــام حاليــاً( علــى مدينــة إدلــب وإهنــاء وجــود قــوات النظــام الســوري فيهــا.

تــؤوي حمافظــة إدلــب حاليــاً قرابــة 2.9 مليــون نســمة، معظمهــم نازحــون مــن محــص ومحــاة وريــف دمشــق ومــن مناطــق خضعــت 
هلــدن جنــَم عنهــا عمليــات تشــريد وإجــاء قســري.

خضعــت حمافظــة إدلــب لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام، حــى متــوز 2017 
حــن شــنَّت هيئــة حتريــر الشــام )وهــي حتالــف تشــكَّل بــن جبهــة فتــح الشــام وعــدد مــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة(، عمليــة 
عســكرية ســريعة ضــد فصائــل يف املعارضــة املســلحة -أبرزهــا حركــة أحــرار الشــام-، وباتــت مناطــق واســعة مــن حمافظــة إدلــب 

حتــت ســيطرة هيئــة حتريــر الشــام.

يف 6/ أيــار/ 2017 دخــل اتفــاق خفــض التَّصعيــد الــذي أُبــرم ضمــن حمادثــات أســتانة الرابعــة بــن الــدول الراعيــة الثــاث 
)تركيــا، روســيا، إيــران( حيِـّــَز التَّنفيــد، ومّت حتديــد حمافظــة إدلــب ومــا حوهلــا )أجــزاء مــن حمافظــات حلــب ومحــاة والاذقيــة(، كأحــد 
مناطــق خفــض التَّصعيــد األربــع الــي متَّ االتفــاق عليهــا. يف اجلولــة اخلامســة ملفاوضــات أســتانة متَّ االتفــاق علــى تشــكيل جمموعــة 
عمــل ملتابعــة حبــث قضيــة مناطــق خفــض التَّصعيــد، ومــع هنايــة اجلولــة السادســة مــن املفاوضــات )14 - 15/ أيلــول/ 2017( 

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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متَّ اإلعــان عــن تثبيــت منطقــة خفــض التَّصعيــد يف حمافظــة إدلــب ومــا حوهلــا مــع اإلقــرار بنشــر قــوات عســكرية )روســية، تركيــة، 
إيرانيــة( ملراقبــة االتفــاق، والسَّــماح بدخــول املســاعدات اإلنســانية.

مــن خــال عمليــات املراقبــة اليوميــة ملَســنا اخنفاضــاً ملحوظــاً يف وتــرة القصــف ومعــدَّل االنتهــاكات الــي ارتكبتهــا  قــوات احللــف 
الســوري - الروســي منــذ دخــول اتفــاق خفــض التَّصعيــد حيِـّــَز التَّنفيــذ يف 6/ أيــار/ 2017 وانعكــس ذلــك علــى األمــور املعيشــية 
لألهــايل، حيــث متَّ العمــل علــى إعــادة تأهيــل املراكــز الطبيــة والرتبويــة، والَتَحــَق العديــد مــن األطفــال مبدارســهم بعــد إحجــام ذويهــم 

عــن إرســاهلم إليهــا؛ خوفــاً مــن اســتهدافها، كمــا ازداد نشــاط احلركــة التجاريــة يف األســواق.

يــوم الثاثــاء 19/ أيلــول/ 2017 أعلنــت هيئــة حتريــر الشــام مدعومــة ببعــض الفصائــل )احلــزب اإلســامي الرتكســتاين، وجيــش 
العــزة، وجيــش النخبــة( عــن معركــة أطلقــت عليهــا اســم “يــا عبــاد اهلل اثبتــوا”؛ فشــنَّت هجومــاً علــى عــدة مواقــع تابعــة لقــوات 
النظــام الســوري مشــال شــرق حمافظــة محــاة واســتولت علــى عــدة قــرى منهــا الشــعثة والطليســية، مــا لبثــت قــوات النظــام الســوري 
مدعومــة بالقــوات الروســية أن اســتعادت الســيطرة علــى تلــك املناطــق يف اليــوم ذاتــه، وردَّت علــى ذلــك حبملــة عســكرية عنيفــة 

علــى حمافظــة إدلــب.

بــدأت احلملــة العســكرية الــي شــنَّتها قــوات احللــف الســوري - الروســي يف 19/ أيلــول بغــارات جويــة ُمكثَّفــة علــى ريــف إدلــب 
ــز علــى مدينــة خــان شــيخون، الــي تُعــدُّ اخلــطَّ اخللفــي لريــف حمافظــة محــاة الشــرقي.  اجلنــويب، وبشــكل مرُكَّ

ويف يــوم األربعــاء 20/ أيلــول اســتهدفت غــارات احللــف الســوري – الروســي بلــدات ومناطــق يف الريــف الشــرقي حملافظــة إدلــب، 
ويف اليــوم الســادس للحملــة األحــد 24/ أيلــول وثَّقنــا تعــرَُّض مناطــق يف الريــف الغــريب حملافظــة إدلــب هلجمــات جويــة روســية 
ســورية، ويف غضــوِن 8 أيــام  فقــط ســجلنا مــا اليقــل عــن 714 غــارة جويــة علــى حمافظــة إدلــب، كمــا ألقــى الطــران املروحــي 

التابــع لقــوات النظــام الســوري مــا اليقــل عــن 13 برميــًا متفجــراً.

اســتهدفت غــارات طــران احللــف الســوري الروســي منشــآت حيويــة مدنيــة عــدة، كان أبرزهــا مشــاٍف ومراكــز للدفــاع املــدين 
ــد  ومــدارَس وحمطــات حتويــل الطاقــة الكهربائيــة، وقــد وثَّقنــا تعــرَُّض بعــض هــذه املنشــآت للقصــف غــَر مــرة؛ مــا ُيشــر إىل تعمُّ

إحلــاق الضــرر بالبــى التحتيَّــة واملرافــق اخلدميــة للمدنيــن.

إن َّالعديــد مــن مقــرات فصائــل يف املعارضــة املســلحة ومواقــع ســيطرهتا ال بـُـدَّ وأهنــا معروفــة متامــاً مــن قبــل احلكومــة الروســية، علــى 
الرغــم مــن ذلــك تعرَّضــت بعــض املقــرات لقصــف مركــز تســبَّب يف مقتــل العديــد مــن املقاتلــن، إضافــة إىل دمــار كبــر فيهــا.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMzNMT3BYRl9DU0U/view
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يــوم الثاثــاء 26/ أيلــول/ 2017 نفــت وزارة الدفــاع الروســية علــى لســان ُمتحدثهــا اللــواء إيغــور كوناشــينكوف أيــة تقاريــر 
األرض  حتــت  قواعــد  اســتهدف  القصــف  أن  مؤكــدة  إدلــب،  يف  ســكنيَّة  ملناطــق  الروســية  القــوات  اســتهداف  عــن  ثــت  حتدَّ
للمســلحن، ومســتودعات ذخــرة ومدرعــات ومنظومــات قاذفــات صواريــخ، وورش عمــل لتجهيــز ســيارات مفخخــة، ومجيعهــا 

تقــع بعيــداً عــن املناطــق املأهولــة بالســكان.

يقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:
“مل يَعــد هنــاك أي معــى ملســار واتفاقيــات أســتانة، عندمــا تقــوم قــوات الطــرف الضَّامــن الروســي وحليفــه الســوري، 
بقصــف مقــرات وقتــل عناصــر يف فصائــل مســلحة شــاركت يف األســتانة، هــذا بــدون شــكٍّ دعــم جلبهــة النصــرة 
مقابــل إضعــاف هــذه الفصائــل، حنــن نطالــب مبحاســبة مرتكــي هــذه اجلرائــم، املتســببون يف إفشــال خفــض الّتصعيــد 

وقتــل املدنيــن”.

منهجية:
خــال عمليــات املراقبــة املســتمرة للحــوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وعــر شــبكة عاقــات 
واســعة مــع عشــرات املصــادر املتنوعــة مــن خــال تراكــم عاقــات ممتــدة منــذ بدايــات عملنــا حــى اآلن، فعندمــا تردنــا أو ُنشــاهد 
عــر شــبكة اإلنرتنــت ووســائل اإلعــام أخبــاراً عــن انتهــاك نقــوم مبتابعــة اخلــر وحماولــة التَّحقــق ومجــع أدلــة وبيانــات، ويف بعــض 
األحيــان متكَّــن الباحــث مــن زيــارة موقــع احلــدث بأســرع وقــت ممكــن، لكــن هــذا نــادراً مــا حيــدث؛ نظــراً للمخاطــر األمنيــة املرتفعــة 
جــداً، ولكثــرة احلــوادث اليوميــة، وأيضــاً اإلمكانــات البشــرية واملاديــة، وهلــذا ختتلــف إمكانيــة الوصــول إىل األدلــة، وبالتــايل درجــة 
تصنيفهــا، وغالبــاً مــا نقــوم يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مثــل هــذه احلــاالت باالعتمــاد علــى شــهادات ناجــن تعرَّضــوا 
لانتهــاك مباشــرة؛ حيــث حنــاول قــدَر اإلمــكان الوصــول إليهــم مباشــرة، وبدرجــة ثانيــة َمــْن شــاَهَد أو صــوَّر هــذا االنتهــاك، إضافــة 
إىل حتليــل املــواد املتوفــرة يف مصــادر مفتوحــة كشــبكة اإلنرتنــت، ووســائط اإلعــام، وثالثــاً عــر احلديــث مــع كــوادر طبيــة قامــت 

بعــاج املصابــن وعاينــت جثــث الضحايــا وحــدَّدت ســبب الوفــاة.
حيتــوي هــذا التقريــر علــى 3 شــهادات عــر حديــث مباشــر مــع الشــهود، وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، وقــد شــرحنا 
للشــهود اهلــدف مــن املقابــات، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــي يُقدِّموهنــا يف هــذا التقريــر دوَن أن نُقــدِّم 
ــر االنتهــاك، ومتَّ منــُح  أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز كمــا حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيــَب الشــهود معانــاة تذكُّ

ضمــاٍن بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار. 
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كمــا أثبتــت التحقيقــات الــواردة يف هــذا التقريــر أنَّ املناطــق املســتهدفة كانــت عبــارة عــن مناطــق مدنيــة وال يوجــد فيهــا أيــة مراكــز 
عســكرية أو خمــازن أســلحة تابعــة للتنظيمــات اإلســامية املتشــددة أثنــاء اهلجمــات أو حــى قبلهــا، يف حــن أننــا أوردنــا توثيقــاً 

ــن اســتهداف قــوات روســية مــا اليقــل عــن 4 مقــرات تتبــع لفصائــل يف املعارضــة املســلحة.  تضمَّ

مل يتم توجيه أي حتذير من قبل القوات السورية/ الروسية للمدنين قُبيل اهلجمات كما يشرتط القانون الدويل اإلنساين. 
حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــورة والصــور الــي ُنشــرت عــر اإلنرتنــت، أو الــي أرســلها لنــا نشــطاء حمليــون 
عــر الريــد اإللكــرتوين أو برنامــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي، كمــا أظهــرت مقاطــع مصــورة بثَّهــا ناشــطون 
موقــع اهلجمــات وجثــَث الضحايــا واملصابــن وحجــم الدمــار الكبــر الــذي تســبَّب بــه القصــف، وحنتفــظ بنســٍخ مــن مجيــع مقاطــع 
الفيديــو والصــور املذكــورة يف هــذا التقريــر ضمــن قاعــدة بيانــات إلكرتونيــة ســرية، ونســٍخ احتياطيــة علــى أقــراٍص صلبــة، وبالرغــم 
مــن ذلــك ال ندَّعــي أننــا قمنــا بتوثيــق احلــاالت كافــة، وذلــك يف ظــل احلظــر واملاحقــة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وبعــض 

اجملموعــات املســلحة األخــرى.

نرجو االطاع على املنهجية املتَّبعة من قبل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توثيق الضحايا وتصنيف املراكز احليوية املدنية.

مــا ورَد يف هــذا التقريــر ُيثِّــل احلــدَّ األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاكات الــي حصلــت، كمــا ال يشــمُل 
احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنفســيَّة.

ثانياً: الملخص التنفيذي:
يُغطــي التقريــر املــدة املمتــدة منــذ 19/ أيلــول/ 2017 حــى 27/ أيلــول/ 2017 ويســتعرض أبــرز اهلجمــات الــي نفَّذهتــا قــوات 

احللــف الســوري الروســي علــى حمافظــة إدلــب:

ألف: المجازر وغيرها من أعمال القتل:  
سجلنا مقتل 137 شخصاً، وارتكاب 3 جمزرة، تتوزع على النحو التايل:

• القوات الروسية: قتلت 128 شخصاً، يتوزعون إىل:
- 76 مدنياً، بينهم 21 طفًا، و21 سيدة

- 52 مقاتًا. 
كما ارتكبت 2 جمزرة.

• قوات النظام السوري: قتلت 9 مدنياً، بينهم 2 طفًا، و3 سيدة، كما ارتكبت 1 جمزرة. 

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Vital_Facilities.pdf
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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باء: االعتداء على المراكز الحيوية المدنية: 
سجلنا ما ال يقل عن 45 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، توزعت على النحو التايل: 

القوات الروسية: 36
قوات النظام السوري: 9

تاء: قصف المقرات العسكرية:
وثقنا 4 حوادث قصف ملقرات عسكرية تابعة لفصائل يف املعارضة املسلحة من قبل القوات الروسية.

ثاء: الهجمات غير المشروعة: سجلنا هجمة واحدة بالذخائر العنقودية على يد القوات الروسية.

الجهة الفاعلة
المركز الُمعتدى عليه
المراكز الحيوية الدينية

11المساجد
المراكز الحيوية التربوية

15المدارس
المراكز الحيوية الطبية

18المنشآت الطبية
14سيارات اإلسعاف

البنى التحتية
2محطات ومصادر الطاقة
412مراكز الدفاع المدني

1المقرات الخدمية الرسمية

2المنشآت الصناعية
مخيمات الالجئين
11مخيمات الالجئين

القوات الروسيةقوات النظام السوري

توزع حوادث االعتداء على المراكز الحيوية المدنية حسب الجهة الفاعلة
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ثالثاً: تفاصيل الحوادث:
1 - القوات الروسية:

ألف: أبرز المجازر وأعمال القتل:
نستعرض أبرز حوادث القصف الي جنَم عنها خسائر بشرية يف املدة الي يغطيها التقرير:

- مدينة خان شيخون:
احلادثة األوىل:

اخلميــس 21/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى احلــي الشــرقي مــن املدينــة 
الواقعــة يف ريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــن معظمهــم مــن عائلــة واحــدة )3 أطفــال و3 ســيدات(.

احلادثة الثانية:
اخلميــس 21/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ احلــي الغــريب مــن املدينــة؛ مــا أدى إىل 

مقتــل 3 مدنيــن )طفلــة ووالداهــا(، إضافــة إىل دمــار كبــر يف األبنيــة الســكنية.

احلادثة الثالثة:
الســبت 23/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ خيمــاً لبــدو ُرحَّــل يف منطقــة تــل جعفــر 

الواقعــة علــى األطــراف الشــرقية مــن املدينــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 3 مدنيــن مــن عائلــة واحــدة )طفلــة وســيدتان(. 
ختضع مدينة خان شيخون لسيطرة مشرتكة بن فصائل يف املعارضة املسلحة وهيئة حترير الشام.

- مدينة جسر الشغور:
احلادثة األوىل:

اإلثنــن 25/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ منطقــة “كــراج حلــب” وســط املدينــة 
الواقعــة يف ريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 15 مدنيــاً، بينهــم 3 ســيدات، وإصابــة حنــو 20 آخريــن جبــراح، إضافــة 

إىل دمــار كبــر يف املبــاين الســكنية واحملــات التجاريــة يف املنطقــة.

https://www.google.com.tr/maps/place/Jisr+al-Shughur,+Syria/@35.8150745,36.3123962,15z/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://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSEhrZGRLdUp3VmM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSEhrZGRLdUp3VmM/view
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احلادثة الثانية:
اإلثنــن 25/ أيلــول/ 2017 قرابــة الســاعة 14:10 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ احلــي الغــريب مــن 

املدينــة؛ مــا تســبب يف مقتــل 3 مدنيــن )طفــان وســيدة(، وإصابــة قرابــة 10 آخريــن جبــراح.
ختضع مدينة جسر الشغور لسيطرة مشرتكة بن هيئة حترير الشام وفصيل احلزب اإلسامي الرتكستاين.

- قرية البشيرية: 
اإلثنــن 25/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ القريــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 3 أطفــال 
أشــقاء، إضافــة إىل دمــار كبــر يف املبــاين الســكنية، ختضــع القريــة الواقعــة يف ريــف حمافظــة إدلــب الغــريب لســيطرة مشــرتكة بــن هيئــة 

حتريــر الشــام وفصيــل احلــزب اإلســامي الرتكســتاين.

باء: استهداف المراكز الحيوية المدنية:
المراكز الحيوية الدينية: 

- املساجد:
مسجد أبو بكر الصديق - بلدة جرجناز 

األربعــاء 20/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً قــرب املســجد يف احلــي الشــرقي مــن بلــدة 
جرجنــاز بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا تســبب يف مقتــل مدنيَــن اثنــن، أحدمهــا طفــل، 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.

األضــرار النامجــة عــن قصــف القــوات الروســية مســجد أبــو بكــر الصديــق يف بلــدة جرجنــاز/ إدلــب 
2017 /9 /20

https://www.google.com.tr/maps/place/Bsheiriyeh,+Syria/@35.8585368,36.40151,14.25z/data=!4m5!3m4!1s0x1525b2ccdefe67a9:0x2d8579f0e5a00526!8m2!3d35.8552318!4d36.4066696
https://www.youtube.com/watch?v=f264roxkMko&feature=youtu.be
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/0B8oDs0gvdXqFUjZsN3IyUnBNb2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeXhuYjZydXJCaE0/view
https://www.youtube.com/watch?v=na1-cyhVeV0&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQ214eEREN0UtODA/view
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المراكز الحيوية التربوية: 
- املدارس:

مدرسة الدار الكبيرة االبتدائية - قرية الدار الكبيرة، سجلنا حادثي اعتداء من قبل القوات الروسية على املدرسة.
احلادثة األوىل:

األربعــاء 20/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى املدرســة؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف 
غرفتــن صّفيتَــن يف اجلــزء الشــمايل مــن املدرســة، وإصابــة بقيــة الغــرف بأضــرار ماديــة متوســطة.

احلادثة الثانية:
اإلثنــن 25/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى املدرســة؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر 

يف بنائهــا وإصابــة أثاثهــا بأضــرار ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن اخلدمــة.
ختضع قرية الدار الكبرة الواقعة يف ريف حمافظة إدلب اجلنويب لسيطرة فصائل يف املعارضة املسلحة.

مدرسة أحمد الرمضان االبتدائية - قرية التح 
اخلميــس 21/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً؛ ســقط يف أرض زراعيــة علــى بعــد قرابــة 
20م عــن املدرســة؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة وأثاثهــا بأضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع قريــة التــح الواقعــة يف ريــف حمافظــة 

إدلــب اجلنــويب لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام.

المدرسة الريفية الشمالية - قرية معرة حرمة 
اإلثنــن 25/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ املدرســة الواقعــة مشــال قريــة معــرة حرمــة 
بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنائهــا وســورها وإصابــة أثاثهــا بأضــرار ماديــة كبــرة، ختضــع قريــة معــرة 

حرمــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة.

مدرسة الشهيد محمد بشير حلي - مدينة جسر الشغور 
الثاثــاء 26/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ املدرســة يف احلــي الشــمايل مــن مدينــة 
جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف ســورها وإصابــة بنائهــا بأضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع 

املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــن هيئــة حتريــر الشــام وفصيــل احلــزب اإلســامي الرتكســتاين.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcXJDanlralJ3Ums/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Aldar+Alkaberah,+Syria/@35.610985,36.5084007,15.25z/data=!4m5!3m4!1s0x15245bdd8371e7c3:0xab5e8e6601cc0d3b!8m2!3d35.6069975!4d36.5162077
https://www.google.com.tr/maps/place/Alteh,+Syria/@35.5414275,36.7192267,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1524f1054d16f881:0xc327b4848bddd5b!8m2!3d35.5393701!4d36.7253741
https://www.google.com.tr/maps/place/Ma'aret+Hurmah,+Syria/@35.5488813,36.5224169,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15245e9207e1ddbb:0xe34f216f63e203fb!8m2!3d35.5517017!4d36.5418788
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFS0tXdi1CQTRzZzg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTTFENm9aRGhHcWs/view
https://www.youtube.com/watch?v=9WktXyVOuzU&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFS0tXdi1CQTRzZzg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFa1pBajEzeGtmZVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeEtvY0ZEN2NEZE0/view
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المراكز الحيوية الطبية: 
- املنشآت الطبية وسيارات اإلسعاف: 

مشفى كفر نبل الجراحي - مدينة كفر نبل 
الثاثاء 19/ أيلول/ 2017 قرابة الســاعة 10:40 قصف طران ثابت اجلناح نعتقد أنه روســي 4 صواريخ قرب املشــفى الواقع 
مشال مدينة كفر نبل بريف حمافظة إدلب اجلنويب، سقطت 3 منها يف حميط املشفى على مسافة تُقدَّر بـ 200م، يف حن سقط 
الصــاروخ الرابــع عنــد مدخــل املشــفى، مــا أدى إىل إصابــة بابــه الرئيــس وأثاثــه بأضــرار ماديــة بســيطة، وإصابــة ســيارة إســعاف تابعــة 

للمشــفى بأضرار مادية متوســطة. ختضع املدينة لســيطرة مشــرتكة بن فصائل يف املعارضة املســلحة وهيئة حترير الشــام.

مشفى الرحمن الخيري - قرية التح 
صبــاح الثاثــاء 19/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى مشــفى الرمحــن اخلــري 
املعــروف مبشــفى التوليــد الواقــع مشــال غــرب قريــة التــح بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا تســبب يف مقتــل ســيدة مــن كــوادر املشــفى 
الطبيــة، إضافــة إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املشــفى وجتهيزاتــه، وانــدالع حريــق يف القســم الشــرقي منــه )مــرآب الســيارات، وغرفــة 
التصويــر الشــعاعي، والصيدليــة( وإصابــة ســيارة إســعاف تابعــة لــه بأضــرار ماديــة متوســطة وخروجــه عــن اخلدمــة. ختضــع قريــة التــح 

لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام.

األضرار النامجة عن قصف القوات الروسية قرب مشفى كفر نبل اجلراحي يف مدينة كفر نبل/ إدلب 19/ 9/ 2017

https://www.youtube.com/watch?v=Cn0a60adjp4&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNVJETW9qaWhJVEU/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Kafr+Nabl,+Syria/@35.6155094,36.5471898,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1524591160266a47:0x4e43a3ee1aa4795f!8m2!3d35.6139047!4d36.5607888
https://www.youtube.com/watch?v=1spITcFwwOg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S-2F8AhQQcg&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWVYtanU2Mk81blU/view
https://www.youtube.com/watch?v=LMXnItW79XE&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFREtPRzRqTXo2QWM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTEoxQkFQZk8yWk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdzNOblNfbUY2T00/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZFlGQzRzbkl3X3M/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcHpEeUtXZ01XbFE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWmhtSXJrR0VxQXc/view
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مشفى شام الجراحي - قرية حاس، سجلنا حادثَي اعتداء من قبل القوات الروسية على املشفى
احلادثة األوىل:

اخلميــس 21/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً قــرب املشــفى؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء 
املشــفى ومعداتــه بأضــرار ماديــة بســيطة.

احلادثة الثانية:
علــى املشــفى، ســقط يف مســتودع  أنــه روســي صاروخــاً  ثابــت اجلنــاح نعتقــد  أيلــول/ 2017 قصــف طــران  اجلمعــة 22/ 
املســتهلكات التابــع للمشــفى؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املشــفى ومعداتــه بأضــرار ماديــة متوســطة ودمــار جزئــي يف بنــاء املســتودع.

ختضع قرية حاس الواقعة بريف حمافظة إدلب اجلنويب لسيطرة مشرتكة بن فصائل يف املعارضة املسلحة وهيئة حترير الشام.

مشفى الرحمة - مدينة خان شيخون، سجلنا حادثي اعتداء من قبل القوات الروسية على املشفى
احلادثة األوىل:

اخلميــس 21/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً قــرب املشــفى اجملــاور ملركــز الدفــاع املــدين 
شــرق مدينــة خــان شــيخون، دون تســجيل أيــة أضــرار ماديــة يف بنائــه.

األضرار النامجة عن قصف القوات الروسية مشفى الرمحن اخلري يف قرية التح/ إدلب 19/ 9/ 2017

https://www.google.com.tr/maps/place/Hass,+Syria/@35.6170112,36.5870691,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152458135269b317:0x72eed6d7c9044532!8m2!3d35.6181774!4d36.5958947
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFV3BHVk9sMlFxNG8/view
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احلادثة الثانية:
اجلمعــة 22/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي 5 صواريــخ قــرب املشــفى اجملــاور ملركــز الدفــاع املــدين 

شــرق مدينــة خــان شــيخون؛ مــا أدى إىل تصــدُّع بنــاء املشــفى، واحــرتاق مولــدة الكهربــاء اخلارجيــة اخلاصــة بــه.
ختضع مدينة خان شيخون الواقعة بريف حمافظة إدلب اجلنويب لسيطرة مشرتكة بن فصائل يف املعارضة املسلحة وهيئة حترير الشام.

مشفى الكلى - مدينة جسر الشغور 
اإلثنــن 25/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة قــرب املشــفى الواقــع يف احلــي اجلنــويب 
مــن مدينــة جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب، ســقطت الصواريــخ علــى بعــد قرابــة 50م عنــه، دون تســجيل أيــة أضــرار 

ماديــة يف بنائــه. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــن هيئــة حتريــر الشــام وفصيــل احلــزب اإلســامي الرتكســتاين.

مشفى شام المركزي - مدينة كفر نبل 
الثاثــاء 26/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى املشــفى التابــع ملديريــة صحــة 
محــاة احلــرة، الواقــع غــرب مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املشــفى، وإصابــة معداتــه 
وســياريت إســعاف تابعتَــن لــه بأضــرار ماديــة كبــرة، وخروجــه عــن اخلدمــة. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام.

الدمار الناتج عن قصف القوات الروسية مشفى شام املركزي يف مدينة كفر نبل/ إدلب 26/ 9/ 2017 

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFd3pvTElYb2treVk/view
https://www.youtube.com/watch?v=U-Fa3-JhrTM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BBk0TmrrNBg&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaURkQWo5ZkdsWFE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFLWpMWTZ1TVNkZlE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaVhaMXo3SkhUY2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcG0zVEwyNFdHZ0U/view
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تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الناشــط اإلعامــي بــال بيــوش الــذي يقطــن يف منــزل قريــب مــن مشــفى شــام 
املركــزي -عــر حســابه علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك - فأخرهــا:

“قرابــة الســاعة 6:40 صباحــاً وبينمــا كنــت نائمــاً يف منــزيل الــذي يبعــد قرابــة 200م عــن املشــفى، مسعــت صوتــاً 
مهــواًل يوحــي بقصــف عنيــف، خرجــت يف احلــال ألســتطلع األمــر، كان الدخــان كثيفــاً مــن جهــة مشــفى شــام 
املركــزي، وبعــد ثــاث دقائــق تقريبــاً أغــارت طائــرات حربيــة هلديرهــا صــوت مرتفــع جــداً مل يســبق يل مساعــه، حينهــا 
عمــم املرصــد أن الطائــرات الروســية مازالــت يف األجــواء وســتعيد الغــارة علــى املوقــع ذاتــه، وبالفعــل نفَّــذت غــارات 
جديــدة، بعــد انتهائهــا، توجهــت فــوراً إىل املوقــع، وشــاهدت حلظــة وصــويل دمــاراً كبــراً، وكان الدخــان مــازال 
يتصاعــد مــن املــكان، الصواريــخ اخرتقــت ثــاث طبقــات حصينــة ووصلــت إىل أرضيــة املشــفى ودمَّرتــه، رغــم أن 
املشــفى مؤلَـّـف مــن طابقــن حتــت األرض، تدمــرت ســيارات اإلســعاف واملعــدات الطبيــة أيضــاً، كل شــيء يف 

املــكان حتــوَّل يف دقائــق إىل حطــام، مل يكــن هنــاك أيــة إصابــات يف الــكادر الطــي بفضــل اهلل”.

البنى التحتية: 
- حمطات ومصادر الطاقة: 

محطة خان شيخون لتحويل الكهرباء - قرية كفر عين 
ليــل اخلميــس 21/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى حمطــة خــان شــيخون 
لتحويــل الكهربــاء يف قريــة كفــر عــن 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 عــن لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام.

https://www.youtube.com/watch?v=RJzViYyB1rQ&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZm5wX09DNHA4M0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcU82cUw1dC1aMjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNUJmakdWV2pQN3c/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQ3hBNDFhS2lYQjA/view
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محطة سراقب لتحويل الكهرباء - مدينة سراقب 
اجلمعــة 22/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى حمطــة حتويــل كهربــاء ســراقب املعروفــة 
مبحطــة شــابور الواقعــة جنــوب املدينــة بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة احملطــة وجتهيزاهتــا بأضــرار ماديــة كبــرة 
وخروجهــا عــن اخلدمــة بشــكل مؤقــت. ُنشــر إىل أن هــذه احملطــة تُغــذي قرابــة 150 ألــف شــخص يف مدينــة ســراقب وريفهــا 

وصــواًل إىل الريــف اجلنــويب مــن مدينــة معــرة النعمــان بالطاقــة الكهربائيــة، ختضــع املدينــة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام.

اندالع حريق ناجم عن قصف القوات الروسية حمطة خان شيخون لتحويل الكهرباء يف قرية كفر عن/ إدلب 21/ 9/ 2017

األضرار النامجة عن قصف القوات الروسية حمطة سراقب لتحويل الكهرباء يف مدينة سراقب/ إدلب 22/ 9/ 2017

https://www.youtube.com/watch?v=fw8vtOxEv4k&feature=youtu.be
https://www.google.com.tr/maps/place/Saraqib,+Syria/@35.8602528,36.7905218,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1525106da4a89577:0x65d330cb021bd08f!8m2!3d35.8614715!4d36.7981073
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbnFfTGlLa04yNHc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeGFxTnJ5NlNxa1E/view
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- مراكز الدفاع المدني )منشآت – آليات(:
مركز الدفاع املدين - مدينة كفر نبل 

الثاثــاء 19/ أيلــول/ 2017 قرابــة الســاعة 10:40 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي 3 صواريــخ قــرب املركــز 
الواقــع مشــال مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنائــه وإصابــة 3 ســيارات تابعــة لــه 
)ســيارة إطفــاء، ســيارة خدمــة، ســيارة إنقــاذ( بأضــرار ماديــة متوســطة، ُنشــر إىل أن منظمــة الدفــاع املــدين تتخــذ جــزءاً مــن مدرســة 
املعلوماتيــة مقــراً هلــا يف مدينــة كفــر نبــل، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام.

مركز الدفاع المدني - مدينة خان شيخون، سجلنا تعرُّض املركز للقصف مرتن قبل القوات الروسية
احلادثة األوىل:

اخلميــس 21/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً قــرب املركــز اجملــاور ملشــفى الرمحــة شــرق 
مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املركــز بأضــرار ماديــة متوســطة.

احلادثة الثانية:
اجلمعــة 22/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي 5 صواريــخ علــى املركــز اجملــاور ملشــفى الرمحــة شــرق 
مدينــة خــان شــيخون؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املركــز، وإصابــة معداتــه و3 ســيارات تابعــة لــه )ســياريت إســعاف، وســيارة 

إخــاء( بأضــرار ماديــة متفاوتــة وخروجــه عــن اخلدمــة.
ختضع مدينة خان شيخون لسيطرة مشرتكة بن فصائل يف املعارضة املسلحة وهيئة حترير الشام.

األضرار يف سياريت إسعاف وسيارة إخاء نامجة عن قصف القوات الروسية مركز الدفاع املدين يف مدينة خان شيخون/ إدلب 22/ 9/ 2017

https://www.youtube.com/watch?v=_H-qH0NAuO4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_H-qH0NAuO4&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNDVvSGxPdFktZlE/view
https://www.youtube.com/watch?v=-jGP5zsY3UU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-jGP5zsY3UU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mojG_wRndvc&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZWVoMmJCUW1oY00/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQ3dZSEpWZE1YcU0/view
https://www.youtube.com/watch?v=VakAsDBUEWo&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNWp1LUhHVTd0TlE/view
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سيارة خدمة تابعة للدفاع المدني - قرية مرديخ 
الســبت 23/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة قــرب فريــق الدفــاع املــدين التابــع ملركــز 
مدينــة ســراقب أثنــاء قيامــه بإســعاف جرحــى قصــف ســابق ملقــر عســكري شــرق قريــة مرديــخ بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا 
أدى إىل إصابــة 4 عناصــر مــن الدفــاع املــدين جبــراح، إضافــة إىل إصابــة ســيارة خدمــة تابعــة للمركــز بأضــرار ماديــة كبــرة. ختضــع 

قريــة مرديــخ لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام.

سيارتان تابعتان للدفاع المدني - مدينة جسر الشغور 
اإلثنــن 25/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة قــرب فريــق الدفــاع املــدين أثنــاء 
إســعافهم جرحــى قصــف ســابق وســط مدينــة جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل إصابــة ســيارة إســعاف 
وآليــة رفــع أنقــاض “تركــس” تابعتــن للفريــق بأضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع مدينــة جســر الشــغور لســيطرة مشــرتكة بــن هيئــة 

حتريــر الشــام وفصيــل احلــزب اإلســامي الرتكســتاين.

- المقرات الخدمية الرسمية: 
مبنى المجلس المحلي - مدينة كفر نبل 

الثاثــاء 19/ أيلــول/ 2017 قرابــة الســاعة 10:40 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي 3 صواريــخ قــرب املبــى 
الواقــع مشــال مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة املبــى وأثاثــه بأضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن 
اخلدمــة، ُنشــر إىل أن اجمللــس احمللــي يف كفــر نبــل يتخــذ جــزءاً مــن مدرســة املعلوماتيــة مقــراً لــه، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة 

بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام.

األضرار النامجة عن قصف القوات الروسية مبى اجمللس احمللي يف مدينة كفر نبل/ إدلب 19/ 9/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOEVYWXV4Rm83b1E/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Tell+Mardikh,+Syria/@35.8053962,36.7839002,13.25z/data=!4m5!3m4!1s0x15251b48514e9675:0xf9c29c026ebf171b!8m2!3d35.8100141!4d36.7900293
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQmpyTEREWnBiaVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQ0RJZ1FsYUN3clU/view
https://www.youtube.com/watch?v=_H-qH0NAuO4&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVFk2bkVOVHBlNk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbEJveDJONl9WZ0k/view
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- المنشآت الصناعية:
معمل الملح - الطريق الواصل بين قرية كفر سجنة ومدينة خان شيخون 

اجلمعــة 22/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى املعمــل يف ريــف 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.

معمل البالستيك - قرية فركيا 
اإلثنــن 25/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ املعمــل الواقــع غــرب قريــة فركيــا بريــف 
حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املعمــل وإصابــة معداتــه بأضــرار ماديــة كبــرة، ختضــع القريــة لســيطرة 

مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام.

مخيمات الالجئين:
مخيم النور - بلدة جرجناز 

الســبت 23/ أيلول/ 2017 قصف طران ثابت اجلناح نعتقد أنه روســي صاروخن على الطرف الشــرقي من املخيم –الذي 
يقطنــه نازحــون مــن ريــف محــاة- والواقــع 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.

األضرار النامجة عن قصف القوات الروسية خميم النور يف بلدة جرجناز/ إدلب 23/ 9/ 2017

https://www.google.com.tr/maps/place/Farkia,+Syria/@35.724714,36.5948152,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152455f2741b6a6f:0xe029f37022364eed!8m2!3d35.7246035!4d36.5999443
https://www.youtube.com/watch?v=ujss9tBQX_o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wEiNAl1DlFU&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaEJ0Ylp0VWlWV1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVnNaRmM5VDNSdWM/edit
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVEF5dTdLa2FaQVE/view
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تاء: قصف المقرات العسكرية:
مقــرات عســكرية تابعــة لجيــش إدلــب الحــر - منطقــة الحليــا فــي مدينــة كفــر نبــل، تعرَّضــت املقــرات ذاهتــا للقصــف مرتــن 

مــن قبــل القــوات الروســية
احلادثة األوىل:

الثاثــاء 19/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ مقــرات عســكرية تابعــة جليــش إدلــب 
احلــر -أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة- تقــع علــى األطــراف اجلنوبيــة مــن مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى 

إىل إصابــة أبنيــة املقــرات بأضــرار ماديــة كبــرة.
احلادثة الثانية:

األربعــاء 20/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ مقــرات عســكرية تابعــة جليــش إدلــب 
احلــر -أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة- تقــع علــى األطــراف اجلنوبيــة مــن مدينــة كفــر نبــل؛ مــا أدى إىل إصابــة أبنيــة املقــرات 

بأضــرار ماديــة كبــرة.

مدرسة تعليم قيادة السيارات “مقر عسكري” - الطريق العام بين قريتي بينين وسرجة 
اجلمعــة 22/ أيلــول/ 2017 قصفــت قــوات نعتقــد أهنــا روســية صاروخــاً بعيــد املــدى علــى مدرســة تعليــم قيــادة الســيارات الــي 
يتخذهــا فصيــل صقــور الشــام -أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة- مقــراً لــه علــى الطريــق العــام بــن قريــي بينــن وســرجة شــرق جبــل 
الزاوية بريف حمافظة إدلب اجلنويب؛ ما أدى إىل مقتل 5 أشخاص من مقاتلي الفصيل، إضافة إىل دمار كبر يف بناء املدرسة.

المقرات المركزية التابعة لفيلق الشام - قرية مرديخ 
الســبت 23/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي مــا اليقــل عــن 14 صاروخــاً علــى املقــرات املركزيــة 
التابعــة لفيلــق الشــام –أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة- الواقعــة علــى األطــراف الشــرقية لقريــة مرديــخ بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ 

مــا أدى مقتــل 47 شــخصاً مــن مقاتلــي الفيلــق، وإصابــة حنــو 50 آخريــن جبــراح، إضافــة إىل دمــار كبــر يف أبنيــة املقــرات.
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ثاء: الهجمات غير المشروعة:
الذخائر العنقودية:

اإلثنــن 25/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً مــن منــطRBK500  حيمــل ذخــرة مــن 
منــط ShOAB-0.5 علــى اجلهــة الغربيــة لقريــة معــرة حرمــة بريــف إدلــب اجلنــويب؛ مــا تســبب يف إصابــة مدنيَــن اثنــن. ختضــع 

القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة. 

2 - قوات النظام السوري:
ألف: المجازر وغيرها من أعمال القتل:

- بلدة جرجناز 
األربعــاء 20/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بالصواريــخ وســط البلــدة؛ مــا أدى إىل 
مقتــل 5 مدنيــاً مــن عائلــة واحــدة، بينهــم طفــل، وســيدة، ختضــع البلــدة الواقعــة بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي لســيطرة فصائــل يف 

املعارضــة املســلحة مــع وجــود بســيط هليئــة حتريــر الشــام.

خملفــات ذخــرة عنقوديــة مــن منــط ShOAB-0.5 قصفتهــا القــوات الروســية علــى قريــة معــرة حرمــة/ إدلــب 
2017 /9 /25

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NDBTRkhEdVNXMFE/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Jarjanaz,+Syria/@35.6183699,36.7652748,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1524e4cd26622593:0x6fdaca38deabe26!8m2!3d35.6179551!4d36.7846436
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MnhKbF9hWmduY1E/view
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باء: استهداف المراكز الحيوية المدنية:
المراكز الحيوية الدينية:

- املساجد:
مسجد بداما الكبير - بلدة بداما 

الثاثــاء 26/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح )Su-24( تابــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً علــى املســجد يف 
البلــدة؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنائــه، وإصابــة أثاثــه بأضــرار ماديــة كبــرة، وخروجــه عــن اخلدمــة. ختضــع البلــدة الواقعــة يف ريــف 

حمافظــة إدلــب الغــريب لســيطرة مشــرتكة بــن هيئــة حتريــر الشــام وفصيــل احلــزب اإلســامي الرتكســتاين.

المراكز الحيوية التربوية:
- املدارس:

مدرسة معر زيتا االبتدائية - قرية معر زيتا 
الثاثــاء 19/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً قــرب املدرســة الواقعــة غــرب قريــة 
معــر زيتــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة 4 مدرســن جبــراح، إضافــة إىل دمــار جزئــي يف ســور املدرســة وإصابــة 

بنــاء املدرســة بأضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع قريــة معــر زيتــا لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة.

الدمار الناجم عن قصف قوات النظام السوري على مسجد بداما الكبر يف بلدة بداما/ إدلب 26/ 9/ 2017

https://drive.google.com/file/u/1/d/0B8oDs0gvdXqFZ252dlBoZ3RZbUE/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Bidama,+Syria/@35.8108687,36.1943387,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152436e1c7c5e089:0x159edc53615f33d!8m2!3d35.8115637!4d36.2020473
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSGZfN2VrSmRSN2s/view
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املراكز احليوية الطبية: 
- املنشآت الطبية وسيارات اإلسعاف: 
مشفى الرحمة - مدينة خان شيخون 

الثاثــاء 19/ أيلــول/ 2017 قرابــة الســاعة 10:50 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة 
علــى املشــفى، اجملــاور ملركــز الدفــاع املــدين شــرق مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، ســقطت الصواريــخ علــى 
ملحــق اإلســعاف اخلارجــي؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء امللحــق؛ وإصابــة ســيارة إســعاف تابعــة للمشــفى بأضــرار ماديــة 

كبــرة، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام.

البنى التحتية: 
- مراكز الدفاع املدين )منشآت - آليات(:

سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني - قرية الهبيط 
الثاثــاء 19/ أيلــول/ 2017 قرابــة الســاعة 11:20 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة 
قــرب فريــق الدفــاع املــدين أثنــاء إســعافه جرحــى قصــف ســابق غــرب قريــة اهلبيــط بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة 
5 عناصــر مــن الدفــاع املــدين جبــراح، إضافــة إىل إصابــة ســيارة إســعاف تابعــة لــه بأضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع قريــة اهلبيــط 

لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة.

الدمار يف ملحق اإلسعاف اخلارجي وسيارة إسعاف إثَر قصف قوات النظام السوري مشفى الرمحة يف مدينة خان شيخون/ إدلب 19/ 9/ 2017

https://www.google.com.tr/maps/place/Khan+Shaykhun,+Syria/@35.4408871,36.6297784,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15248ae0edc9cad3:0xc9176383cb24f9c0!8m2!3d35.4403783!4d36.65721
https://www.youtube.com/watch?v=gO0jTJJ1Cvk&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMXMxZXZIMEkydm8/view
https://www.youtube.com/watch?v=AX-rSgqAiAU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yqWr88AfGCU&feature=youtu.be
https://www.google.com.tr/maps/place/Hobait,+Syria/@35.4384331,36.5218591,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152461437f0c7c47:0xb8184f7cea715e26!8m2!3d35.4409636!4d36.539177
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFLTZQRWdSNEJmZk0/view
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مركز الدفاع المدني - بلدة التمانعة 
صبــاح الثاثــاء 19/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب املركــز يف 
البلــدة الواقعــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة بنائــه وســيارة إســعاف تابعــة لــه بأضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع 

البلــدة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام.
مركز الدفاع المدني - مدينة خان شيخون 

الثاثــاء 19/ أيلــول/ 2017 قرابــة الســاعة 10:50 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة 
قــرب املركــز اجملــاور ملشــفى الرمحــة شــرق مدينــة خــان شــيخون يف ريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، دون تســجيل أيّــة أضــرار ماديــة 

داخــل بنــاء املركــز احملّصــن، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام.

األضرار النامجة عن قصف قوات النظام السوري مركز الدفاع املدين يف بلدة التمانعة/ إدلب 19/ 9/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFd0xnZVF3UkdBOUk/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Al-Tamanah,+Syria/@35.4567366,36.7380238,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1524f2e538857d99:0xbc74b77319b3aee!8m2!3d35.4605933!4d36.7469321
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFM253Vmo4SHpjSDg/view
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حتــدَّث محيــد قطيــي اإلعامــي يف مركــز الدفــاع املــدين يف مدينــة خــان شــيخون إىل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان -عــر تطبيــق 
واتســاب- حول احلادثة:

“يف 19/ أيلول قرابة الساعة 11 ظهراً حلَّقت طائرة حربية يف أجواء مدينة خان شيخون كان صوهتا مسموعاً 
بشــكل واضــح، ومــا هــي إال حلظــات حــى أغــارت علينــا وحنــن يف املركــز، الغــارة األوىل كانــت بقرابــة مخــس صواريــخ 
ســقط أحدهــا علــى بعــد قرابــة 30م عــن املركــز، وجنــَم عنــه انفجــارات ضخمــة، بينمــا ســقط البقيــة بعــده باجتــاه 
الغــرب. اســتمرَّت الطائــرة بالــدوران يف األجــواء مث أعــاد الكــرة وأغــار علــى املــكان نفســه، لكــن هــذه الغــارة كانــت 

أقــرب وصوهتــا أعلــى وعلــى إثرهــا امتــأل املركــز بالدخــان والغبــار.
على الفور خرجت إىل باب املركز، كانت النران مشــتعلة يف املســتودع اخلارجي للمركز، وهناك ســيارتان ملنظومة 

شــام تابعتن ملشــفى الرمحة اجملاور ودراجات نارية حترتق يف املكان، فســارعنا إلطفائها”.

مخيمات الالجئين: 
مأوى نازحين - قرية الهبيط 

الثاثــاء 19/ أيلــول/ 2017 قرابــة الســاعة 11:20 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة 
حمملــة مبظــات قــرب مــأوى للنازحــن 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.

الدمار الناتج عن قصف قوات النظام السوري مأوى للنازحن يف قرية اهلبيط/ إدلب 19/ 9/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFd1hIV1dxY1REejA/view
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الناشط اإلعامي حممد العلي أفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان -تواصلنا معه عر تطبيق واتساب- حول احلادثة:
“صبــاح يــوم الثاثــاء مت اســتهداف بلــدة اهلبيــط مــن قبــل طــران حــريب ســوري ُمشــاهد بالعــن بعــدة غــارات، الغــارة 
األوىل كانــت بصــاروخ واحــد وبعــد عــدة دقائــق نفَّــذ غــارة بصاروخــن 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 املصابــن، وأثنــاء وجودهــم 

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

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

1. خــرق النظــام الروســي والســوري بشــكل ال يقبــل التشــكيك قــراري جملــس األمــن رقــم 2139 و2254 القاضيــان بوقــف 
اهلجمــات العشــوائية، وأيضــاً انتهــكا عــر جريــة القتــل العمــد املــادة الثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي؛ مــا ُيشــكل جرائــم حــرب.
2. نؤكــد علــى أن القصــف الــوارد يف التقريــر قــد اســتهدف أفــراداً مدنيــن عــزل، وبالتــايل فــإن القــوات الروســية والســورية انتهكــت 
أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلــق يف احليــاة. إضافــة إىل أهنــا ارتكبــت يف ظــل نــزاع مســلح غــر دويل 
فهــي ترقــى إىل جريــة حــرب، وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة. كمــا أننــا أوردنــا توثيقــاً تضمَّــن اســتهداف قــوات روســية مــا اليقــل 

عــن 4 مقــرات تتبــع لفصائــل يف املعارضــة املســلحة.
3. إن اهلجمــات الــواردة يف التقريــر، الــي قــام هبــا النظــام الروســي والســوري تعتــر مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين الــدويل العــريف، 

ــه إىل هــدف عســكري حمــدد. ذلــك أن القذائــف قــد أطلقــت علــى مناطــق مأهولــة بالســكان ومل توجَّ
4. إن عمليــات القصــف، قــد تســببت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو إحلــاق إصابــات هبــم أو يف 
إحلــاق الضــرر الكبــر باألعيــان املدنيــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد بــأن الضــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا 

قــورن بالفائــدة العســكرية املرجــوة.
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التوصيات:
إلى النظام الروسي:

• فتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف التقرير، وإطاع اجملتمع السوري على نتائجها، وحماسبة املتورطن.
• تعويــض املراكــز واملنشــآت املتضــررة كافــة، وإعــادة بنائهــا وجتهيزهــا مــن جديــد، وتعويــض ُأســر الضحايــا واجلرحــى كافــة، الذيــن 

قتلهــم النظــام الروســي احلــايل.
• التوقف التام عن قصف املشايف واألعيان املشمولة بالرعاية واملناطق املدنية واحرتام القانون العريف اإلنساين.

إلى مجلس األمن:
• يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القــرار رقــم 2254، الــذي نــص بشــكل واضــح علــى “توقــف 
فــوراً أي هجمــات موجهــة ضــد املدنيــن واألهــداف املدنيــة يف حــد ذاهتــا، مبــا يف ذلــك اهلجمــات ضــد املرافــق الطبيــة والعاملــن 

يف اجملــال الطــي، وأي اســتخدام عشــوائي لألســلحة، مبــا يف ذلــك مــن خــال القصــف املدفعــي والقصــف اجلــوي”.
• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــن، مبــا فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت 

تورطــه يف ارتــكاب جرائــم حــرب.
• إحــال األمــن والســام وتطبيــق مبــدأ مســؤولية محايــة املدنيــن، حلفــظ أرواح الســورين وتراثهــم وفنوهنــم مــن الدمــار والنهــب 

والتخريــب. 
• توســيع العقوبــات لتشــمل النظــام الروســي والنظــام اإليــراين املتورَطــن بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد 

اإلنســانية ضــد الشــعب الســوري.
إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:

علــى املفوضــة الســامية أن تُقــدِّم تقريــراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــره مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن احلــوادث الــواردة يف 
التقريــر، باعتبارهــا نفــذت مــن قبــل قــوات نعتقــد أهنــا روســية بالتنســيق مــع القــوات احلكوميــة.

إلى المبعوث األممي إلى سوريا:
•عدم اقتصار اإلحاطة أمام جملس األمن على انتهاكات جبهة النصرة وتنظيم داعش.

•إدانة مرتكي اجلرائم واجملازر واملتسببن األساسين يف تدمر اتفاقيات خفض التصعيد.
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إلى المجتمع الدولي:
• يف ظل انقســام جملس األمن وشــلله الكامل، يتوجب التحرك على املســتوى الوطي واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشــعب 
الســوري، ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزيــادة جرعــات الدعــم املقدمــة علــى الصعيــد 
اإلغاثــي. والســعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة، يف حماكمــات عادلــة جلميــع 

األشــخاص املتورطــن.
• دعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــراراً وتكــراراً يف عشــرات الدراســات والتقاريــر وباعتبارهــا عضــو يف التحالــف الــدويل، 
إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )ICRtoP(، وقــد مت اســتنفاذ اخلطــوات السياســية عــر اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة 
 ،)R2P( الســيد كــويف عنــان، وبالتــايل ال بُــدَّ بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة

الــذي أقرتــه اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، ومــازال جملــس األمــن يُعرقــل محايــة املدنيــن يف ســوريا.
• جتديد الضغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوريا إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

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

شكر وعزاء
خالص الشكر والعزاء جلميع األهايل والنشطاء احمللين الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير بشكل فعال.
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