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أواًل: مقدمة ومنهجية:

شــهَدت ســوريا حجــم انتهــاكات غيــر مســبوق منــذ انطــاق الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة فــي آذار 2011، وتأتــي 
عمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون وعمليــات االعتقــال والتعذيــب واإلخفــاء القســري علــى رأس قائمــة االنتهــاكات 
ــه ممارســَة تلــك االنتهــاكات  ــدأ النظــام الســوري والميليشــيات التابعــة ل ــي تعــرَّض لهــا المواطــن الســوري، وب الت
وغيرهــا واســتمرَّ فــي ذلــك كجهــة وحيــدة قرابــة ســبعة أشــهر، ثــم مــا لبثــت أن دخلــت أطراف أخــرى في انتهــاك حقوق 
المواطــن الســوري، واســتمرَّت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي توثيــق مــا يتمكــن فريقهــا مــن التَّحقــق منــه، 
وتصاعــدت تلــك االنتهــاكات بشــكل كبيــر جــدًا فــي عامــي 2012 و2013؛ مــا دفعنــا إلــى تكثيــف إصــدار تقاريــر شــهرية 
ل وُتبــرز اســتمرار معانــاة الســوريين، وقــد وصلــت إلــى ثمانيــة تقاريــر تصــدُر بدايــة كل شــهر، وتــمَّ بنــاء  دوريــة ُتســجِّ
قاعــدة بيانــات واســعة تضــمُّ مئــات آالف الحــوادث التــي تنضــوي كل واحــدة منهــا علــى نمــط مــن أنمــاط االنتهــاكات 

ــا مــن توثيقهــا. التــي تمكنَّ

ــابقة  مــع نهايــة عــام 2018 ومــع انخفــاض حجــم العنــف عمــا كان عليــه ســابقًا، قمنــا بتغييــر فــي اســتراتيجيتنا السَّ
وقمنــا بجمــع التقاريــر ضمــَن تقريــر شــهري واحــد، يشــمل أبــرز االنتهــاكات التــي وقعــت فــي ســوريا، التــي تمكنــا مــن 
ــز تقريرنــا هــذا علــى حالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا فــي شــهر أيلــول 2021، ويســتعرض حصيلــة  توثيقهــا، وُيركِّ
الضحايــا المدنييــن، الذيــن وثقنــا فــي هــذا الشــهر مقتلهــم علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة، إضافــة إلــى 
ــة،  حصيلــة حــاالت االعتقــال واإلخفــاء القســري، وُيســلِّط التقريــر الضــوء علــى عمليــات االعتــداء علــى األعيــان المدنيَّ
التــي تمكــن فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن توثيقهــا خــال هــذا الشــهر. ولاطــاع علــى منهجيــة 

عملنــا فــي توثيــق وأرشــفة البيانــات نرجــو زيــارة الرابــط التالــي الــذي يوضــح ذلــك بشــكل تفصيلــي.

ــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال  ــل الحــدَّ األدنــى الــذي تمكنَّ مــا ورَد فــي هــذا التقريــر ُيمثِّ
يشــمل الحديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.

https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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ثانيًا: موجز عن أبرز الحوادث في شهر أيلول:

شــهد أيلــول اســتمرار العمليــة العســكرية لقــوات الحلــف الســوري الروســي علــى منطقــة إدلــب فــي شــمال 
غــرب ســوريا للشــهر الرابــع علــى التوالــي، التــي تركــزت علــى منطقــة جبــل الزاويــة ومحيطهــا، وقــد أصدرنــا 
تقريــرًا حــول هــذه الحملــة. اســتمرت قــوات النظــام الســوري بهجماتهــا األرضيــة علــى خطــوط التمــاس 
علــى محــاور أطــراف بلــدات البــارة وكنصفــرة والفطيــرة وبينيــن وســرجة وشــنان فــي جبــل الزاويــة بريــف إدلــب 
الجنوبــي، كمــا رصدنــا قصفــًا مدفعيــًا لقــوات النظــام الســوري طــال وســط مدينــة إدلــب للمــرة األولــى خــال 

هــذه الحملــة فــي 7/ أيلــول وتســبب فــي مقتــل ضحايــا. 

ــة الروســية علــى منطقــة جبــل الزاويــة للشــهر الثانــي علــى التوالــي قــرب خطــوط  اســتمرت الهجمــات الجوي
ــات،  ــة إصاب ــات عــن أي ــم تســفر تلــك الضرب ــي، ل ــة وجبــل دارة عــزة بريــف حلــب الغرب ــل الزاوي التمــاس فــي جب
كمــا شــنت هــذه القــوات غــارات عــدة علــى مناطــق عســكرية تســتخدم كمعســكرات لهيئــة تحريــر الشــام فــي 
المناطــق الحراجيــة فــي منطقــة عيــن شــيب والشــيخ بحــر وأحــراش حمامــة غربــي مدينــة إدلــب، وقــد تركــزت 
هــذه الضربــات علــى مداجــن كانــت تســتخدم كمقــرات عســكرية، إضافــة لمنطقــة تــال الكبينــة بريــف الاذقيــة 

الشــمالي وهــي مناطــق عســكرية وخطــوط تمــاس.

فــي 8/ أيلــول أعــرب ســتيفان دوجاريــك، المتحــدث باســم األميــن العــام للمنظمــة الدوليــة فــي مؤتمــر صحفي: 
“تشــعر األمــم المتحــدة بقلــق بالــغ إزاء األعمــال العدائيــة الجاريــة فــي ســوريا وتأثيرهــا علــى المدنيين”.

الحظنــا تصعيــدًا عســكريًا روســيًا علــى ريــف مدينــة عفريــن فــي محافظــة حلــب الخاضعــة لســيطرة فصائــل 
الجيــش الوطنــي فــي األســبوع األخيــر مــن شــهر أيلــول، كان أشــدها الغــارة التــي اســتهدفت مدرســة تســتخدم 

معســكرًا للجيــش الوطنــي فــي قريــة بــراد فــي 25/ أيلــول وتســببت فــي مقتــل عشــرات المقاتليــن.
جوبــه التصعيــد العســكري مــن طــرف قــوات الحلــف الســوري الروســي بــردٍّ مــن فصائــل المعارضة المســلحة 
وهيئــة تحريــر الشــام، إضافــة للقــوات التركيــة فــي منطقــة ريــف إدلــب الجنوبــي، عبر هجمــات أرضيــة بالمدفعية 
وراجمــات الصواريــخ علــى مناطــق تمركــز قــوات النظــام الســوري فــي جبهــات ريــف إدلــب الجنوبــي، وريــف حماة 
الغربــي وريــف حلــب الشــمالي، كمــا ســجلنا عــدة ضربــات اســتهدفت مواقــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة 

شــمال حلــب.

فــي 1/ أيلــول أعلــن عدنــان المســالمة، المتحــدث الرســمي باســم لجنــة التفــاوض عــن المدنييــن فــي مدينــة 
درعــا، التوصــل التفــاق مــع روســيا واللجنــة األمنيــة التابعــة للنظــام يضــع حــدًا للتصعيــد العســكري فــي 
مدينــة درعــا. لكــن ســرعان مــا انهــار هــذا االتفــاق بعــد يوميــن وفــق مــا أعلنــه المتحــدث علــى حســابه علــى 
موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك، بســبب تقديــم اللجنــة األمنيــة التابعــة للنظــام وروســيا طلبــات جديــدة 
تعجيزيــة أبرزهــا تســليم كامــل الســاح ونشــر نقــاط عســكرية إضافيــة وحملــة تفتيــش للمنــازل، طالبــت لجنــة 
التفــاوض علــى إثــره بتهجيــر األهالــي إلــى األردن أو تركيــا. لتعــاود قــوات النظــام الســوري فــي 4/ أيلــول قصفهــا 

أحيــاء مدينــة درعــا المحاصــرة.

على صعيد القصف والعمليات العسكرية:

https://news.sn4hr.org/ar/2021/09/18/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d9%82%d8%b5%d9%81-%d8%ac%d9%88%d9%8a-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a-%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d8%a5%d8%af/
https://news.sn4hr.org/ar/?p=97325
https://news.sn4hr.org/ar/2021/09/03/%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b7%d9%81%d9%84%d8%a7%d9%8b-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%83%d9%86%d8%b5%d9%81-2/
https://news.sn4hr.org/ar/?p=97384
https://news.sn4hr.org/ar/?p=96950
https://sn4hr.org/arabic/?p=14131 
https://news.sn4hr.org/ar/2021/09/08/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d9%82%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%85/
https://www.unocha.org/story/daily-noon-briefing-highlights-afghanistan-philippines-syria
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d9%82%d9%84%d9%82-%d8%a3%d9%85%d9%85%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ba-%d8%a5%d8%b2%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7/2359455
https://drive.google.com/file/d/1eju4wMKjr2Y_I9mAhMJWPZ2QnvyVxJTc/view
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مســاء 5/ أيلــول تــم التوصــل التفــاق جديــد بيــن لجنــة تفــاوض مدينــة درعــا مــع النظــام الســوري وبرعايــة 
ــي، تضمــن االتفــاق عــدة بنــود  ــوم التال ــذ فــي الي ــز التنفي ــة درعــا، ودخــل حي ــد فــي مدين روســية إلنهــاء التصعي
أبرزهــا تســوية أوضــاع المطلوبيــن ونشــر 9 نقــاط عســكرية داخــل أحيــاء درعــا البلــد وحــي طريــق الســد، 
وانســحاب التعزيــزات العســكرية التابعــة لقــوات النظــام الســوري مــن محيــط مدينــة درعــا، ورفــع الحصــار 
بالكامــل عــن المنطقــة بعــد تنفيــذ بنــود االتفــاق، دون التطــرق لقضيــة المعتقليــن والمختفيــن قســرًا مــن 

أبنــاء المحافظــة لــدى النظــام الســوري.
أمــا قــرى وبلــدات ريــف درعــا الغربــي فقــد شــهدت خمــس اتفاقــات فــي المــدة الممتــدة بيــن 12 و26/ أيلــول، 
كانــت بيــن وجهــاء مــن المناطــق واللجنــة األمنيــة التابعــة للنظــام الســوري وبرعايــة روســية، فــي بلــدات 
اليــادودة والمزيريــب وتــل شــهاب وقــرى منطقــة حــوض اليرمــوك )التــي تضــم بلــدات ســحم الجــوالن وتســيل 
وحيــط والشــجرة والقصيــر وعابديــن ونافعــة وجملــة وبيــت آره وكويــا( ومدينــة طفــس، جميــع هــذه االتفاقات 

كانــت مشــابهة التفــاق مدينــة درعــا. وســنقوم بإصــدار تقريــر مفصــل بهــذا الخصــوص.

شــهدت باديــة المياديــن بريــف ديــر الــزور الجنوبــي، اشــتباكات كــر وفــر بين قوات النظام الســوري والميليشــيات 
التابعــة لــه مــن طــرف وتنظيــم داعــش مــن طــرف آخــر، علــى فتــرات متقطعــة خــال شــهر أيلــول، دون تغيــر 

فــي مواقــع الســيطرة.

رصدنــا فــي أيلــول تصاعــدًا فــي وتيــرة االشــتباكات بيــن مكونــات الجيــش الوطنــي فــي ريــف حلــب الشــمالي علــى 
ــة واالشــتباك  ــال العســكرية ضمــن المناطــق المدني ــة، وحشــد األرت ــة أو فصائلي ــة خصومــات مناطقي خلفي
باألســلحة الرشاشــة؛ مــا ســبب حالــة شــلل فــي المناطــق التــي تشــهد توتــرات أمنيــة وحالــة هلــع بيــن المدنييــن.

كمــا اســتمرت فــي أيلــول االشــتباكات بيــن قــوات الجيــش الوطنــي وقوات ســوريا الديمقراطية في القــرى التابعة 
لناحيــة عيــن عيســى بريــف الرقــة الشــمالي والخاضعة لســيطرة قوات ســوريا الديمقراطيــة، دون حــدوث تغير في 

تــوزع مناطــق الســيطرة، نشــير إلــى أن هــذه المنطقة تشــهد اشــتباكات بيــن الطرفين منذ عــام 2019.

شــهدت باديــة مدينــة البوكمــال عــدة غــارات جويــة مــن طيــران مجهــول المصــدر اســتهدفت عــدة مقــرات تابعــة 
لميليشــيا الحــرس الثــوري اإليرانــي، وذلــك مــرات عــدة علــى مــدار الشــهر، أدت هــذه الغــارات إلــى مقتــل العديــد مــن 

العناصــر ودمــار مقــرات عــدة.

ــا علــى مــدار شــهر أيلــول عــدة تفجيــرات بعبــوات ناســفة ودراجــات ناريــة فــي  علــى صعيــد التفجيــرات، رصدن
مناطــق البــاب وجرابلــس ومحيــط مدينــة عفريــن فــي ريــف حلــب، خلفــت عشــرات الضحايــا المدنييــن والجرحى، 
ــي  ــف الحســكة الشــمالي الغرب ــن بري ــة رأس العي ــة، كمــا شــهدت مدين وتســببت بأضــرار فــي منشــآت مدني

تفجيــرات ألحقــت أضــرارًا ماديــة فــي البنــى التحتيــة.

ــا مدنييــن بســبب األلغــام فــي محافظــات ومناطــق متفرقــة فــي  شــهَد أيلــول اســتمرارًا فــي وقــوع ضحاي
ســوريا، حيــث وثقنــا مقتــل 10 مدنيــًا بينهــم 8 أطفــال لتصبــح حصيلــة الضحايــا الذيــن قتلــوا بســبب األلغــام 

منــذ بدايــة عــام 2021، 142 مدنيــًا بينهــم 58 طفــًا، و22 ســيدة.

https://news.sn4hr.org/ar/2021/08/06/%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d9%82/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/09/24/%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d8%b7%d9%81%d9%84%d8%a9-%d9%85%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%87%d8%a7-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d8%ba/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/09/10/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b7%d9%81%d9%84%d9%8a%d9%86-%d8%b4%d9%82%d9%8a%d9%82%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d8%ba%d9%85-%d8%a3%d8%b1%d8%b6%d9%8a-%d9%85/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/09/06/%d8%b7%d9%81%d9%84-%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d8%ba%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%b1-3/
https://news.sn4hr.org/ar/?p=97033
https://news.sn4hr.org/ar/2021/09/02/%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%aa%d9%84%d9%88%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d8%ba%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%84%d8%a8/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/09/29/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b7%d9%81%d9%84%d9%8e%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d8%ba%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%b1/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/09/29/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b7%d9%81%d9%84%d9%8e%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d8%ba%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%b1/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/09/28/%d8%b7%d9%81%d9%84-%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d8%ba%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%b1-2/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/09/28/%d8%b7%d9%81%d9%84-%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d8%ba%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%b1-2/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/09/24/%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-%d9%85%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d8%a7%d9%8b-%d8%a8%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%87-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d8%ba/
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شــهد أيلــول عمليــات اغتيــال لمدنييــن فــي قــرى وبلــدات ريــف ديــر الــزور الشــرقي علــى يــد مســلحين مجهولــي 
الهويــة يعتقــد أنهــم يتبعــون لتنظيــم داعــش.

فــي 3/ أيلــول قصفــت القــوات اإلســرائيلية بالصواريــخ محيــط مدينــة دمشــق ولــم يســفر القصــف عــن وقــوع 
ضحايــا بحســب مــا صرحــت بــه الوكالــة الســورية لألنبــاء )ســانا( علــى موقعهــا الرســمي.

اســتمرت قــوات النظــام الســوري فــي أيلــول فــي ماحقــة واعتقال األشــخاص الذيــن أجروا تســوية ألوضاعهم 
ــزت هــذه  عــت اتفاقــات تســوية مــع النظــام الســوري، وتركَّ األمنيــة فــي المناطــق التــي ســبق لهــا أن وقَّ
االعتقــاالت فــي محافظتــي ريــف دمشــق ودرعــا، وســجلنا عمليــات اعتقــال قامــت بهــا أفــرع األمــن الجنائــي فــي 
حمــص وحلــب ودمشــق اســتهدفت مدنييــن بينهــم طــاب جامعيــون بذريعــة تواصلهــم مــع جهــات إعاميــة 
خارجيــة والحديــث عــن تــردي األوضــاع المعيشــية فــي مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، كمــا رصدنــا عمليــات 
اعتقــال حصلــت عنــد مختلــف نقــاط التفتيــش التابعــة لقــوات النظــام الســوري اســتهدفت مدنييــن بينهــم 
 متعــددة. كمــا ســجلنا عمليــات اعتقــال اســتهدفت عــددًا مــن المدنييــن التجــار وأصحــاب رؤوس 

ٍ
نســاء بنهــم

األمــوال، وذلــك علــى خلفيــة إيقــاف أنشــطتهم التجاريــة ومحاولتهــم مغــادرة البــاد، ووجهــت إليهــم تهــم 
ــة حلــب.  ــة الســورية، وتركــزت هــذه االعتقــاالت فــي مدين ــة الدول ــام بأعمــال مــن شــأنها المســاس بهيب القي
ــا عمليــات اعتقــال اســتهدفت الاجئيــن الفلســطينيين، وذلــك مــن قبــل عناصــر لــواء القــدس وهــي  ورصدن
قــوات غيــر رســمية تابعــة للنظــام الســوري، إثــر مداهمــة مــكان إقامتهــم فــي مخيــم النيــرب للفلســطينيين 

بريــف محافظــة حلــب.

لنا فــي أيلــول اســتمرارها فــي سياســة االحتجــاز التَّعســفي  أمــا عــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة فقــد ســجَّ
واإلخفــاء القســري، وارتفاعــًا فــي حصيلــة حــاالت االحتجــاز واالختفاء القســري لديها، عبر حمــات دهم واعتقال 
جماعيــة اســتهدفت بهــا مدنييــن بذريعــة محاربــة خايــا تنظيــم داعــش، بعــض هــذه الحمــات جــرى بمســاندة 
مروحيــات تابعــة لقــوات التحالــف الدولــي، كمــا رصدنــا عمليــات اعتقــال اســتهدفت طــاب ومدرســين وأعضاء 
فــي المجلــس المّلــي للســريان األرثوذكــس، وذلــك علــى خلفيــة انتقادهــم ورفضهــم المنهــاج التعليمــي الــذي 
تفرضــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي مناطــق ســيطرتها، وتركــزت هــذه االعتقــاالت فــي محافظــة الحســكة 
ومدينــة عيــن عــرب بريــف محافظــة حلــب، وقــد ســجلنا عمليــات اعتقــال اســتهدفت أعضــاء فــي الحــزب 
الديمقراطــي الكردســتاني علــى خلفيــة مشــاركتهم فــي ُمظاهــرة ُمناهضــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة تنتقــد 
األوضــاع المعيشــية والخدميــة واالعتقــاالت فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرتها وتركــزت هــذه االعتقــاالت 

فــي مدينــة القامشــلي بريــف محافظــة الحســكة.

كمــا ســجلنا اختطــاف قــوات ســوريا الديمقراطيــة أطفــااًل بهــدف اقتيادهــم إلــى معســكرات التدريــب والتجنيد 
التابعــة لهــا وتجنيدهــم قســريًا، ومنعــت عائاتهــم مــن التواصــل معهــم، ولــم تصــرح عــن مصيرهــم.

ــزت فــي محافظــة إدلــب وشــملت  وشــهَد أيلــول عمليــات احتجــاز قامــت بهــا الهيئــة بحــق المدنييــن، تركَّ
نشــطاء إعامييــن وسياســيين، ومعظــم هــذه االعتقــاالت حصلــت علــى خلفيــة التعبيــر عــن آرائهــم التــي تنتقــد 
سياســة إدارة الهيئــة لمناطــق ســيطرتها، كمــا ســجلنا عمليــات اعتقــال قامــت بهــا عناصــر هيئــة تحريــر الشــام 
فــي بلــدة كفريــا بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي، علــى خلفيــة خــروج مظاهــرة مناهضــة للحــزب اإلســامي 
التركســتاني أمــام المحكمــة التابعــة للحــزب التركســتاني فــي بلــدة الفوعــة، وذلــك ردًا علــى إبــاغ الحــزب عــددًا 

على صعيد االعتقال واالختفاء القسري:

http://www.sana.sy/?p=1468139
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مــن النازحيــن فــي كفريــا بالخــروج مــن منازلهــم لاســتياء عليهــا مــن قبلــه، كمــا رصدنــا اعتقــال عناصــر تابعــة 
للحــزب التركســتاني مدنييــن كهــول لرفضهــم الخــروج مــن المنــازل التــي يريــد الحــزب االســتياء عليهــا.

مــن جهتهــا قامــت جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي فــي أيلــول بعمليــات احتجــاز 
 النســاء، معظمهــا حــدث بشــكل جماعــي، اســتهدفت قادميــن مــن مناطــق 

ِ
تعســفي وخطــف لــم تســتثن

ــزت فــي مناطــق ســيطرتها  ســيطرة النظــام الســوري، ورصدنــا حــاالت احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيــة وتركَّ
فــي محافظــة حلــب، كمــا ســجلنا عمليــة اختطــاف لمدنــي مــن قبــل عناصــر تابعــة للفرقــة 20 “صقــور الســنة” 
وهــذه الفرقــة هــي إحــدى تشــكيات الجيــش الوطنــي الســوري وقامــوا بتعذيبــه بطريقــة وحشــية، بعــد 
تعريتــه بشــكل كامــل، وتصويــر عمليــة التعذيــب وإجبــاره علــى االعتــذار ثــم إطــاق ســراحه. وقــد أصدرنــا بيانــًا 

حــول هــذه الحادثــة.

ــد األوضــاع المعيشــية للمواطنيــن فــي مناطــق ســيطرة قــوات  ــر مســبوق علــى صعي  غي
ٍ
ــرد ــول ت شــهد أيل

الســورية  الليــرة  وانخفــاض ســعر صــرف  االساســية  المــواد  أســعار  ارتفــاع  فــي ظــلِّ  الســوري،  النظــام 
ــن فــي بعــض المناطــق  ــغ عــدد ســاعات التقني ــي بل ــار الكهربائ ــد التي ــى صعي ــة. وعل ــل العمــات األجنبي مقاب
عشــرين ســاعة يوميــًا، األمــر الــذي انعكــس علــى إمكانيــة توفيــر الميــاه أيضــًا، والــذي أرغــم المواطنيــن علــى 
ــة مواليــة  ــى مــا ســبق مــا تداولتــه مصــادر إعاميــة محلي ــة، يضــاف إل شــرائها بأســعار تفــوق قدرتهــم المادي
للنظــام الســوري عــن فقــد مــادة حليــب األطفــال مــن األســواق وعــدم توفــر العديــد مــن أصنــاف األدويــة فــي 

الصيدليــات.

فــي 21/ أيلــول أعلنــت الشــركة الســورية لاتصــاالت العاملــة فــي مناطــق ســيطرة النظــام الســوري أن زيــادة 
فــي أســعار خدمــة اإلنترنــت واالتصــاالت ســيتم تطبيقهــا اعتبــارًا مــن بدايــة تشــرين األول. وذلــك فــي منشــور 
علــى صفحتهــا الرســمية علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك؛ مــا أثــار ســخط المشــتركين فــي ظــل 

ســوء جــودة الخدمــة المقدمــة وانقطــاع خدمــة اإلنترنــت لســاعات طويلــة بســبب التقنيــن الكهربائــي.

تشــهد أســعار المــواد األساســية التموينيــة والخضــروات والوقــود فــي مناطــق شــمال غــرب ســوريا ارتفاعــًا 
كبيــرًا متأثــرة بتقلبــات ســعر صــرف الليــرة التركيــة واحتــكار التجــار، مــا يشــكل عبئــًا كبيــرًا علــى المواطنيــن مــن 

أصحــاب الدخــل المحــدود، مــع انتشــار البطالــة وقلــة فــرص العمــل وانخفــاض األجــور.

رصدنــا فــي أيلــول، إعــان اللجــان األمنيــة التابعــة للنظــام الســوري عــن مــزادات علنيــة جديــدة اســتكمااًل 
لسياســتها التــي اتبعتهــا العــام الفائــت 2020، والتــي وثقنــا تفاصيلهــا فــي تقريرنــا “المــزادات العلنيــة ألراضــي 
المشــردين قســريًا أســلوب إضافــي مــن أســاليب النظــام الســوري لالســتيالء الواســع والمــدروس علــى 
ممتلــكات معارضيــه” حيــث قامــت اللجــان األمنيــة فــي مناطــق ريــف إدلــب )ناحيــة ســراقب وناحيــة أبــو 
 

ٍ
الظهــور( ومنطقــة قلعــة المضيــق بريــف حمــاة الشــمالي، باإلعــان عــن مــزادات علنيــة الســتثمار أراض
ــوب، تعــود  ــح لزراعــة الحب ــي تصل ــون واألراضــي الســليخ الت ــي والزيت ــل الفســتق الحلب ــة تحمــل محاصي زراعي
النســبة األكبــر مــن ملكيــة األراضــي التــي تــم عرضهــا فــي المــزادات لمهجريــن يقيمــون فــي شــمال ســوريا فــي 
المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري، وبعضهــم مــن الاجئيــن فــي دول الجــوار. وقــد انتشــرت فــي 

على صعيد الوضع المعيشي:

https://sn4hr.org/arabic/?p=14143
https://alwatan.sy/archives/274198
https://www.hashtagsyria.com/2021/09/22/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A8/
https://www.facebook.com/syriantelecomcompany/photos/a.1465058570441146/3050944901852497/
https://www.facebook.com/syriantelecomcompany/photos/a.1465058570441146/3050944901852497/
https://drive.google.com/file/d/1qllAoY-LttPrwpNL4ereyEMTjn9J8UEt/view
https://drive.google.com/file/d/1ip3jUo5M0QwF5iYFWH6b0JlFBqwdnlJN/view
https://drive.google.com/file/d/1-hQ5D35Atp4bGzhaQF-rU5xh1L172HMH/view
https://drive.google.com/drive/folders/1jam-lVo3-AL3PsVYVHuJyCJ2qcZYGFMz
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النصــف الثانــي مــن شــهر أيلــول علــى وســائل التواصــل االجتماعــي صــور لجــداول تضمنــت أســماء مزارعيــن 
ــا مــع عــدد مــن المزارعيــن وأصحــاب األراضــي  عرضــت أراضيهــم الزراعيــة ضمــن المــزادات العلنيــة، تواصلن
الذيــن وردت أســماؤهم وأكــدوا لنــا صحــة مصــادرة أراضيهــم وقالــوا لنــا أن المصــادرة ال تتضمــن نقــل ملكيــة 
األرض عبــر وثائــق رســمية إال أن هــذه المــزادات حرمتهــم مــن االســتفادة مــن محاصيلهــم الزراعيــة وعائداتهــا.

وفــي المنطقــة الشــرقية، تحديــدًا فــي محافظــة ديــر الــزور أصــدرت مديريــة المحافظــة فــي ديــر الــزور التابعــة 
 زراعيــة، جلهــا فــي مــدن وبلــدات 

ٍ
لقــوات النظــام الســوري فــي أيلــول وعلــى مــدى عــدة أيــام قوائــم بــأراض

موحســن والقوريــة والمياديــن والعشــارة وســويدان شــامية وصبيخــان، تقــدر مســاحتها بأكثــر مــن 7 آالف 
هكتــار وتعــود ملكيتهــا لمواطنيــن مهجريــن مــن قراهــم وبلداتهــم غــرب نهــر الفــرات فــي ديــر الــزور ومطلوبيــن 
للنظــام الســوري، ســتتم مصادرتهــا مــن قبــل اتحــاد الفاحيــن فــي المحافظــة، الــذي ســيقوم باإلشــراف 
قــد شــكل  الســوري  النظــام  أن  يذكــر  المنطقــة.  فــي  آخريــن  بغيــة اســتثمارها وتأجيرهــا لفاحيــن  عليهــا 
خــال العاميــن الماضييــن عــدة لجــان محليــة تقــوم بالتنســيق بينهــا وبيــن اتحــاد الفاحيــن بدراســة وإحصــاء 
ــر مفصــل حــول  الســكان واألراضــي الزراعيــة فــي القــرى والبلــدات غــرب نهــر الفــرات، وســنقوم بإصــدار تقري

هــذه المــزادات.

ــة األساســية ممــا  ــة ارتفاعــًا فــي أســعار المــواد الغذائي تشــهد مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطي
يفاقــم مــن تــردي األوضــاع المعيشــية فيهــا، فــي 24/ أيلــول خرجــت عــدة مظاهــرات فــي مــدن بلــدات المالكيــة 
ومعبــدة والجواديــة والقحطانيــة والقامشــلي وعامــودا والدرباســية وتــل تمــر بريــف الحســكة الشــمالي؛ 
زيــادة أســعار المحروقــات والخبــز، وفــرض األتــاوات علــى المواطنيــن، جوبــه المتظاهــرون  احتجاجــًا علــى 
فــي مدينــة القامشــلي بالضــرب والشــتم مــن قبــل عناصــر مــن الشــبيبة الثوريــة التابعــة لقــوات ســوريا 
الديمقراطيةكمــا قامــوا بتحطيــم الكاميــرا والهاتــف المحمــول لديانــا محمــد، مراســلة شــبكة آســو اإلخباريــة 

بمدينــة القامشــلي، أثنــاء تغطيتهــا المظاهــرة.

على صعيد جائحة كوفيد- 19:

شــهد أيلــول ارتفاعــًا غيــر مســبوق فــي تســجيل إصابــات بجائحــة كوفيــد- 19 فــي عمــوم مناطــق ســوريا منــذ 
ظهــور الجائحــة.

وقــد تــم اإلعــان رســميًا مــن قبــل وزارة الصحــة فــي حكومــة النظــام الســوري عــن 6290 حالــة إصابــة و234 
حالــة وفــاة فــي شــهر أيلــول، لتبلــغ الحصيلــة اإلجماليــة 34205 إصابــة و2247 حالــة وفــاة حتــى 30/ أيلــول.

نعتقــد أن الحصائــل التــي تنشــرها حكومــة النظــام الســوري ال تمثــل الواقــع، حيــث أخبرنــا مواطنــون فــي 
محافظــات عــدة أن مناطقهــم تشــهد يوميــًا عشــرات الجنائــز ألشــخاص عانــوا مــن أعراض اإلصابــة بفيروس 

كورونــا، وأنَّ جلهــم لــم يتمكــن مــن العثــور علــى أســرَّة فارغــة فــي المشــافي الســتقبالهم.

وســجلت حــاالت اإلصابــات والوفــاة بفيــروس كورونــا المســتجد فــي شــمال غــرب ســوريا فــي أيلــول وفــق مــا 
أعلنــه نظــام اإلنــذار المبكــر                34682 حالــة إصابــة و438 حالــة وفــاة مرتبطــة بجائحــة كوفيــد-19، وهــي 
الحصيلــة األعلــى شــهريًا منــذ ظهــور الجائحــة، وبمعــدل يومــي 1156 إصابــة. وقــد بلغــت الحصيلــة اإلجماليــة 

التــي أعلــن عنهــا فــي 29/ أيلــول 72552 إصابــة و1198 وفــاة.

EWARN

https://drive.google.com/file/d/1Gyv0gGpY3lXnB1i2r7OfbK52lozEI77k/view
https://drive.google.com/file/d/12ywvgrhnwTjFuYVWcRi_uDq4e7Hm0fAa/view
https://drive.google.com/file/d/17CBE_5GEhhIxDJIKO21YoL_AygFLUstY/view
http://www.sana.sy/?p=1488181 
https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/COVID-19-Surveillance_NWS_EWARN_Daily-Sitrep_-431.pdf
https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/COVID-19-Surveillance_NWS_EWARN_Daily-Sitrep_-431.pdf
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وقــد ســجل فــي أيلــول ارتفــاع مطــرد وغيــر مســبوق فــي حصيلــة اإلصابــات والوفيــات بجائحــة كوفيــد- 19، 
وأعلنــت مراكــز العــزل عــن امتائهــا وتجاوزهــا لطاقتهــا االســتيعابية؛ ممــا حــرم مئــات المصابيــن مــن تلقــي 
ــات، وأطلــق  ــة وشــح أســطوانات األكســجين ارتفعــت حــاالت الوفي ــردي األوضــاع االقتصادي العــاج، ومــع ت

ــرات مــن عجــز القطــاع الطبــي عــن التعامــل مــع الجائحــة. عــدد مــن المنظمــات اإلنســانية تحذي

فــي 10/ أيلــول أعلنــت حكومــة اإلنقــاذ فــي شــمال غــرب ســوريا عــن تأجيــل موعــد افتتــاح المــدارس والمعاهــد 
وريــاض األطفــال العامــة والخاصــة، وإغــاق كافــة األســواق الشــعبية والمســابح والماعب وصــاالت األفراح 

والماهــي لمــدة أســبوع، قابلــة للتمديــد، بســبب تفشــي فيــروس كورونــا.

فــي 15/ أيلــول حــذرت لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة فــي بيــان صحفــي لهــا مــن تدهــور األوضــاع الصحيــة فــي شــمال 
غــرب ســوريا جــراء تفشــي جائحــة كوفيــد- 19 ودعــت لالتــزام بوقــف إطــاق النــار، وحمايــة المدنييــن، ومعالجــة 

النقــص فــي اإلمــدادات الصحيــة للتصــدي للجائحــة.

فــي 29/ أيلــول قالــت منظمــة أطبــاء بــا حــدود عبــر منشــور علــى صفحتهــا الرســمية علــى موقــع فيســبوك 
نقــًا عــن رئيــس بعثــة منظمــة أطبــاء بــا حــدود فــي ســوريا الســيد فرانشيســكوا فيــار أن “الوضــع خطيــر فــي 
شــمال غــرب ســوريا. كوفيــد-19 ينتشــر بســرعة، والمرافــق الصحيــة علــى وشــك االنهيــار. هنــاك حاجــة إلــى 
المزيــد مــن األكســجين، ومجموعــات اختبــار كورونــا، واإلمــدادات الطبيــة للحفــاظ علــى عمــل المستشــفيات”.

بلغــت اإلصابــات بفيــروس كورونــا حتــى 30/ أيلــول 27845 حالــة منهــا 932 حالة وفاة وفق هيئة الصحة فــي اإلدارة 
الذاتية لشــمال وشــرق ســوريا. نشــير إلى أنه تم تســجيل 7356 حالة إصابة و144 حالة وفاة في أيلول.

نتيجــًة الرتفــاع معــدل اإلصابــات والوفيــات خاصــًة فــي محافظــة ديــر الــزور قــام مجلــس دير الــزور المدنــي التابع 
لــإدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا بإصــدار قــرار فــي 25/ أيلــول يقضــي بفــرض حظــر تجــوال كامــل فــي 
المناطــق الخاضعــة لســيطرتها فــي المحافظــة بيــن 26/ أيلــول حتــى 1/ تشــرين األول، ثــم أصــدر المجلــس 
التنفيــذي فــي اإلدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا القــرار 321 فــي 30/ أيلــول القاضــي بحظــر تجــوال كامــل 

فــي كافــة المناطــق الخاضعــة لســيطرتها ضمــن إجــراءات التصــدي للجائحــة.

فــي 7/ أيلــول أبلــغ برنامــج األغذيــة العالمــي، عبــر البريــد اإللكترونــي، المنظمــات اإلنســانية العاملــة فــي مناطــق 
شــمال غــرب ســوريا عــن تقليــل حجــم الحصــص الغذائيــة بمقــدار قنينــة زيــت واحــدة وكيــس برغــل واحــد مــن 
كل حصــة لتصبــح حصــة العائلــة )المكونــة مــن خمســة أشــخاص( أربعــة لتــرات مــن الزيــت و5.7 كــغ مــن 
البرغــل، و5 كــغ مــن الســكر، و15 كــغ مــن دقيــق القمــح، و7.5 كــغ مــن األرز، و6 كــغ مــن العــدس األحمــر، و6 
ــات الســلة  ــارًا مــن تشــرين األول 2021، حيــث تــم تخفيــض محتوي كــغ مــن الحمــص، و1 كــغ مــن الملــح، اعتب
الغذائيــة، نشــير إلــى أنهــا ليســت المــرة األولــى التــي يتــم فيهــا اتخــاذ مثــل هــذا اإلجــراء، الــذي أثــر ســلبًا علــى 

المســتفيدين فــي ظــل اعتمادهــم علــى هــذه الســال لتأميــن الغــذاء.

على صعيد اللجوء والنزوح والتشريد القسري:

https://www.syriacivildefence.org/ar/latest/statements/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B0%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/
https://twitter.com/spc_fr/status/1436297593827565570?fbclid=IwAR00nCuhZUAl6ppOKJCsneUS1DYd122-7i3ecM93XUxq3ELeTWzbuXJCQXU
https://www.rescue.org/press-release/second-covid-wave-hits-nw-syria-hostilities-increase-tests-and-02-supplies-run-out-irc
https://www.facebook.com/MSF.Syria/posts/2500740613404194
https://www.facebook.com/smensyria/posts/1695416620648268
https://www.facebook.com/smensyria/posts/1695416620648268
https://drive.google.com/file/d/1r8KhQ5rfQP_hqYIJXBSY3wHGb4unUIS7/view
http://smne-syria.com/eb/?p=2650&fbclid=IwAR0XNdQHql9EL1o_9B-chpxV6ozetMsf5kLK_pcYbuWT08CcfeWUa6759Us
http://smne-syria.com/eb/?p=2650&fbclid=IwAR0XNdQHql9EL1o_9B-chpxV6ozetMsf5kLK_pcYbuWT08CcfeWUa6759Us
https://drive.google.com/file/d/1FDdAcfAtDgIydy-CkN72RxCsN7VunqO-/view
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رت المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن فــي تقرير لها أن عــدد المحتاجين  فــي 17/ أيلــول قــدَّ
للمســاعدة العاجلــة مــن أجــل مواجهــة موســم الشــتاء قرابــة 2 مليــون شــخص مــن النازحيــن فــي ســوريا. 
وأن 180 ألــف عائلــة بحاجــة إلــى مســاعدات نقديــة لتأميــن حاجاتهــا األساســية. وأشــارت المفوضيــة إلــى أنــه 
لــم تحصــل عمليــات المفوضيــة لهــذا العــام حتــى اآلن ســوى علــى 39 % مــن إجمالــي التمويــل المطلــوب مــن 

أجــل ســوريا.

فــي 25/ أيلــول صــرح ســيرغي الفــروف، وزيــر الخارجيــة الروســي فــي مؤتمــر صحفــي عقــده فــي نيويــورك فــي 
أعقــاب مشــاركته فــي الــدورة الـــ76 للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، أن اســتخدام بــاده القــوة فــي شــمال 
غــرب ســوريا مبنــي علــى قــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم 2254 القاضــي بمكافحــة اإلرهــاب بحــزم فــي ســوريا، 
وأضــاف أن “بــاده ســتوقف دعمهــا آلليــة إيصــال المســاعدات اإلنســانية إلــى ســوريا، فــي حــال اســتمرار 

تجميــد إيصالهــا عبــر دمشــق”.

فــي 5/ أيلــول قــام المجلــس التنفيــذي فــي اإلدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا بتســليم عــدد مــن األطفــال 
والنســاء مــن عوائــل تنظيــم داعــش إلــى وفــد مــن الخارجيــة الســويدية.

فــي 15/ أيلــول ســمحت قــوات ســوريا الديمقراطيــة بخــروج الدفعــة الثامنــة عشــر1 مــن النازحيــن مــن مخيــم 
الهــول2  التــي بلغــت قرابــة 324 شــخصًا مــن أبنــاء محافظــة الرقــة إلــى قراهــم وبلداتهــم، وقــد رصدنــا اســتمرار 
عمليــات القتــل فــي المخيــم، حيــث وثقنــا فــي أيلــول مقتــل 4 مدنيــًا، بينهــم 2 ســيدة علــى يــد مســلحين 
مجهوليــن، يعتقــد أنهــم يتبعــون لخايــا تنظيــم داعــش. وقــد ســجلنا منــذ مطلــع عــام 2021 مقتــل 69 مدنيــًا 

بينهــم 10 طفــًا و22 ســيدة فــي مخيــم الهــول علــى يــد مســلحين مجهوليــن.

فــي 19/ أيلــول ذكــرت صحيفــة واشــنطن بوســت األمريكيــة أن أزيــد مــن 70 شــخًصا ُقتلــوا علــى يــد متشــددين 
يتبعــون لتنظيــم داعــش فــي مخيــم الهــول وأضافــت أنــه رغــم العمليــات األمنيــة التــي شــنتها قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة فــي مخيــم الهــول بحثــًا عــن خايــا التنظيــم إال أن ذلــك لــم يحــدث فارقــًا علــى أرض الواقــع، وال 

يــزال التنظيــم ينفــذ عمليــات اغتيــال ضــد كل مــن يعــارض أفــكاره.

فــي 23/ أيلــول قالــت منظمــة أنقــذوا األطفــال فــي تقريــر لهــا، إّن 62 طفــًا توفــوا ألســباب مختلفــة فــي مخيــم 
الهــول خــال العــام الجــاري 2021 وحــده، أي بمعــّدل طفليــن كل أســبوع، وطالبــت المنظمــة الحكومــات 
األجنبيــة التــي لديهــا مواطنــون فــي مخيمــي الهــول والــروج بتحّمــل المســؤولية تجاههــم، وإعــادة األطفــال 

وعائاتهــم إلــى بلدانهــم األصليــة.

وفــي 10/ أيلــول طالبــت منظمــة العفــو الدوليــة األمــم المتحــدة والهــال األحمــر العربــي الســوري بوقــف 
خطــط نقــل الاجئيــن مــن مخيــم الركبــان إلــى مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري، التــي مــن شــأنها أن 

ــب. ــن لخطــر االعتقــال التعســفي، واالختفــاء القســري، والتعذي تعــرض العائدي

1  إثــر القــرار 146 الــذي أصدرتــه اإلدارة الذاتيــة فــي قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي 10/ تشــرين األول/ 2020 القاضــي بالســماح لمــن يرغــب مــن الســوريين فــي 

المخيــم بمغادرتــه بعــد اســتكمال اإلجــراءات الازمــة.

2  يقع شرق مدينة الحسكة قرب الحدود العراقية السورية، يؤوي قرابة 60 ألف شخص,

https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/Underfunding-Report-2021.pdf
https://arabic.rt.com/middle_east/1276855-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82/
http://smne-syria.com/eb/?p=2228 
https://news.sn4hr.org/ar/?p=97294
https://news.sn4hr.org/ar/?p=97294
https://news.sn4hr.org/ar/?p=97126
https://www.washingtonpost.com/world/2021/09/19/syria-isis-al-hol-camp/
https://www.savethechildren.net/news/children-abandoned-their-governments-are-%E2%80%98wasting-away%E2%80%99-syrian-camps-%E2%80%93-save-children
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/09/syria-jordan-un-led-return-operation-puts-refugees-at-risk-of-abuses-in-syria/
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فــي لبنــان، أكــد مديــر األمــن العــام اللبنانــي اللــواء عبــاس إبراهيــم، فــي حــوار مــع موقــع”The Cradle”، أن 
النظــام الســوري اعتقــل الجئيــن ســوريين لــدى عودتهــم مــن لبنــان إلــى بادهــم. وأضــاف عبــاس أن ســفارات 
ومنظمــات دوليــة أكــدت لهــم أن قــوات النظــام الســوري قامــت باعتقــال وتعذيــب الجئيــن عائديــن مــن لبنــان 

وأن النظــام الســوري أنكــر ذلــك حيــن تواصلــت معــه الســلطات اللبنانيــة.

فــي 6/ أيلــول أصــدرت منظمــة العفــو الدوليــة تقريــرًا بعنــوان “أنــت ذاهــب إلــى المــوت”، الــذي تحــدث عــن 
إلــى  النظــام الســوري، ُمشــيرًا  إلــى مناطــق ســيطرة  العائديــن  الاجئيــن  انتهــاكات عديــدة تمــارس بحــق 
تعرضهــم لاعتقــال التعســفي، والتعذيــب، واإلخفــاء القســري، واالبتــزاز، وحتــى حــاالت اغتصــاب ألطفال، وقد 
وثــق التقريــر 66 حالــة، نصفهــم تقريبــًا مــن النســاء واألطفــال. وخلــص إلــى أن ســوريا بلــد غيــر آمــن، لعــودة 
الاجئيــن، وأوصــى كافــة دول العالــم بعــدم إعــادة الاجئيــن الســوريين. وقــد ســاهمت الشــبكة الســورية 
لحقــوق اإلنســان فــي هــذا التقريــر عبــر مشــاركة منظمــة العفــو الدوليــة بيانــات وحــاالت وســياق للكثيــر مــن 
ــى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي 7 مــرات منهــا. ــر وتمــت اإلشــارة إل الحــوادث التــي وردت فــي التقري

ــر الثاثيــن عــن الوضــع فــي  فــي 13/ أيلــول أصــدر مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية التقري
شــمال غــرب ســوريا ومنطقــة رأس العيــن وتــل أبيــض، وقــد أظهــر التقريــر تــردي األوضــاع المعيشــية فيهما، 

وذكــر أن تســعة مــن كل عشــرة مــن العامليــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر.

ر التقريــر الــذي أصدرتــه لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن ســوريا مــن اســتمرار  فــي 14/ أيلــول حــذَّ
االنتهــاكات فــي ســوريا، واتهــم قــوات النظــام الســوري بشــنِّ هجمــات علــى شــمال غــرب ســوريا، وأشــار إلــى 
قصــف مشــفى األتــارب، وقصــف منطقــة جبــل الزاويــة وتشــريد اآلالف مــن أهلهــا، وأكــد اســتمرار عمليــات 
االعتقــال التعســفي، وأورد حــاالت قتــل تحــت التعذيــب وإخفــاء قســري قــام بهــا النظــام الســوري، وتحدث عن 
نهــب النظــام الســوري للســكن والملكيــة، وأشــار إلــى نهــب األراضــي عن طريق المــزادات العلنية، واالســتمرار 
فــي نهــب الممتلــكات تحــت ذريعــة محاربــة اإلرهابييــن، كمــا أشــار إلــى عرقلــة قــوات النظــام الســوري وصــول 
المســاعدات اإلنســانية، وغيــر ذلــك مــن االنتهــاكات الفظيعــة، وتحــدث التقريــر عــن االنتهــاكات التــي تمارســها 
ــد علــى أن ســوريا ليســت آمنــة لعــودة  هيئــة تحريــر الشــام والجيــش الوطنــي وقــوات ســوريا الديمقراطيــة، وأكَّ
الاجئيــن، وهــي ليســت آمنــة للنازحيــن. ســاهمت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان قــدر اإلمــكان فــي هــذا 
التقريــر، وكنــا نأمــل أن تتــم اإلشــارة النتهــاكات القــوات الروســية وإدراج حــوادث انتهكــت فيهــا بشــكل واضــح 

القانــون الدولــي اإلنســاني.

فــي 15/ أيلــول قــال مارتــن غريفيثــس، منســق الشــؤون اإلنســانية فــي األمــم المتحــدة خــال إحاطــة لــه أمــام 
ــى مســاعدات إنســانية  ــع أنحــاء ســوريا يحتاجــون إل مجلــس األمــن، أن “نحــو 13.4 مليــون شــخص فــي جمي
-وهــي زيــادة بنســبة 21 % مقارنــة بالعــام الســابق- كمــا تعــد النســبة األعلــى منــذ عــام 2017” وعلــق قائــًا “إن 

الواقــع المعــاش أشــد وطــأة ممــا يمكــن أن تصفــه األرقــام”.

على الصعيد السياسي والحقوقي:

https://thecradle.co/Article/interviews/2067
https://thecradle.co/Article/interviews/2067
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/4583/2021/ar/
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/nws_and_raata_sitrep30_august2021_20210913.pdf
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/70
https://news.un.org/ar/story/2021/09/1083162
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فــي 15/ أيلــول أصــدر التحالــف الدولــي للقضــاء علــى الذخائــر العنقوديــة والحملــة الدوليــة لحظــر األلغــام 
األرضيــة )ICBL-CMC(  تقريــره الســنوي الثانــي عشــر لرصــد اســتخدام األســلحة العنقوديــة فــي العالــم، الــذي 
خلــَص إلــى أن ســوريا هــي الدولــة الوحيــدة فــي العالــم التــي تشــهد اســتخدامًا مســتمرًا لألســلحة العنقوديــة 
منــذ عــام 2012، وقــد ســجل التقريــر أعلــى حصيلــة للضحايــا فــي ســوريا فــي عــام 2020، حيــث شــكلت الحصيلــة 
فــي هــذا العــام )2020( فــي ســوريا أكثــر مــن نصــف الحصيلــة اإلجماليــة )52 %( للضحايــا علــى مســتوى العالم، 
كمــا أشــار إلــى أن 44 % مــن إجمالــي الضحايــا كانــوا مــن األطفــال و24 % مــن اإلنــاث؛ وهــذا يؤكــد خطــورة 
مخلفــات هــذه الذخائــر؛ ويؤكــد مجــددًا أن ســوريا بلــد غيــر آمــن علــى مــن يقطــن فيهــا، كمــا أنهــا مــن بــاب أولــى 
ليســت مــاذًا آمنــًا إلعــادة الاجئيــن أو النازحيــن. وأشــار التقريــر إلــى أن النظــام الســوري هــو المســؤول بشــكل 
أساســي عــن اســتخدام الذخائــر العنقوديــة، وأوضــَح أن النظــام الســوري والقــوات الروســية كثيــرًا مــا نفــذت 
عمليــات معــًا وتســتخدم طائــرات وأســلحة متشــابهة. نشــير إلــى أن الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 

عضــو فــي هــذا التحالــف والمصــدر األساســي للبيانــات عــن ســوريا، وقــد أصدرنــا بيانــًا عــن هــذا التقريــر.

فــي 24/ أيلــول أعلنــت ميشــيل باشــيليت، مفوضــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان أنَّ 350209 
ــن آذار/ 2011 وآذار/ 2021 بينهــم  ــزاع فــي ســوريا بي ــة الن ــى خلفي ــوا عل ــد هويتهــم أنهــم قتل ــم تحدي أشــخاص ت
26727 إمــرأة و27126 طفــًا، مشــيرة إلــى أنــه تــم تســجيل أكبــر عــدد لعمليــات القتــل فــي محافظــة حلــب تليهــا 
محافظــة ريــف دمشــق ثــم حمــص ثــم إدلــب فحمــاة. وذلك في مداخلة شــفهية أمام مجلس حقوق اإلنســان 
ضمــن اجتماعــات الــدورة الثامنــة واألربعيــن للمجلــس فــي جنيــف. نرحــب بعــودة المفوضيــة الســامية للعمــل 
ــى أنَّ الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مصــدر أساســي  ــزاع فــي ســوريا، ونشــير إل ــا الن فــي تحليــل ضحاي

لبيانــات الضحايــا فــي جميــع التحليــات اإلحصائيــة الصــادرة عــن المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان.

فــي 28/ أيلــول أعلــن غيــر بيدرســون، المبعــوث األممــي إلــى ســوريا، فــي إحاطتــه أمــام مجلــس األمــن أن الهيئــة 
المصغــرة للجنــة الدســتورية الســورية ســتعقد اجتماعــًا فــي جنيــف اعتبــارًا مــن 18/ تشــرين األول، مشــيرًا إلــى 

أن ســوريا بحاجــة ماســة إلــى عمليــة سياســية يقودهــا ويملكهــا الســوريون أنفســهم.

الســوريين  المواطنيــن  يبتــز  الســوري  النظــام  أن  البريطانيــة  الغارديــان  صحيفــة  قالــت  أيلــول   /28 فــي 
الموجوديــن خــارج ســوريا؛ إلجبارهــم علــى دفــع بــدل الخدمــة العســكري اإللزاميــة؛ ليحصــد مبالــغ طائلــة يدعــم 

ــه. بهــا خزينت

ــة أدانــت شــقيقين ســوريين بتهمــة  فــي 20/ أيلــول نقلــت هيئــة اإلذاعــة األمريكيــةABC  أن محكمــة هولندي
االنتمــاء إلــى تنظيــم جبهــة النصــرة حيــن كانــا فــي ســوريا بيــن عامــي 2011 و2014. وهــي المــرة األولــى التــي تديــن 
فيهــا محكمــة هولنديــة مشــتبهًا بــه باالنتمــاء إلــى تنظيــم متشــدد. وحكــم علــى أحدهمــا بالســجن 15 عامــًا و9 

أشــهر، فيمــا حكــم علــى اآلخــر بالســجن 11 عامــًا و9 أشــهر.

على صعيد مسار المحاسبة والمناصرة

http://www.the-monitor.org/media/3299952/Cluster-Munition-Monitor-2021_web_Sept2021.pdf
https://sn4hr.org/arabic/2021/09/22/14178/
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27531&LangID=A
https://sn4hr.org/arabic/2021/09/27/14206/
https://news.un.org/ar/story/2021/09/1084092
https://www.theguardian.com/world/2021/sep/28/why-syrian-exiles-are-having-to-pay-up-to-skip-military-service
https://abcnews.go.com/International/wireStory/dutch-court-syrian-brothers-guilty-jabhat-al-nusra-80125401
https://abcnews.go.com/International/wireStory/dutch-court-syrian-brothers-guilty-jabhat-al-nusra-80125401
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فــي 21/ أيلــول شــاركت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي نــدوة بعنــوان “نظــام األســد بيــن متغيــرات 
السياســة وثوابــت اإلدانــات الحقوقيــة”، أقامهــا مركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة، تناولــت النــدوة عــدة 
نقــاط أبرزهــا، التغيــرات فــي السياســة الدوليــة تجــاه النظــام الســوري ومحــاوالت تطبيــع العاقــات معــه، 
واســتمرار اإلدانــات الدوليــة واألمميــة النتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي يرتكبهــا النظــام الســوري، وسياســة 
النظــام الســوري فــي االســتمرار بعمليــات االعتقــال واإلخفــاء القســري والتعذيــب حتــى فــي حالــة عــدم وجــود 

ــًا حــول هــذه المشــاركة. عمليــات عســكرية ضــده. وقــد أصدرنــا بيان

فــي 30/ أيلــول صادفــت الذكــرى الســنوية السادســة للتدخــل الروســي فــي ســوريا وقــد أصــدرت الشــبكة 
الســورية لحقــوق اإلنســان تقريــرًا فــي هــذه الذكــرى اســتعرضت فيــه أبــرز االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا هــذه 
القــوات ومســاهمتها إلــى جانــب النظــام الســوري فــي اســتعادته 65 % مــن مســاحة األراضــي التــي كانــت 

خارجــة عــن ســيطرته.

فــي شــهر أيلــول أطلعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان كًا مــن الفريــق العامــل المعنــي بحــاالت 
االختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي فــي األمــم المتحــدة والمقــرر الخــاص لألمــم المتحــدة المعنــي بالتعذيــب 
وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة، والمقــرر الخــاص المعنــي 
بتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب، والمقــرر الخــاص المعنــي 
بحــق كل إنســان بالتمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة بســت حــاالت اختفــاء قســري.

ثالثًا: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في أيلول:

يســتعرض التقريــر أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي وثَّقتهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي أيلــول 
علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا.

https://sn4hr.org/arabic/?p=14200
https://sn4hr.org/arabic/2021/09/30/14229/
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ألف: القتل خارج نطاق القانون:
وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي أيلــول مقتــل 86 مدنيــًا، بينهــم 23 طفــًا و9 ســيدة )أنثــى بالغــة( 
النســبة األكبــر منهــم علــى يــد جهــات أخــرى. كمــا وثقنــا مقتــل 8 شــخصًا قضــوا بســبب التعذيــب. وقــد أصدرنــا تقريــرًا 
ــل عــن الضحايــا المدنييــن الذيــن قتلــوا علــى يــد األطــراف الرئيســة  ث بشــكل مفصَّ فــي األول مــن الشــهر الجــاري يتحــدَّ

الفاعلــة فــي ســوريا.

تتوزع حصيلة الضحايا بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي:
أوال: األطراف الرئيسة:

قوات النظام السوري )الجيش، األمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية األجنبية(3 :  -
      24، بينهم 5 طفًا و5 سيدة.

القوات الروسية: 3 بينهم 2 طفًا. -
هيئة تحرير الشام4 : 4 بينهم 1 طفًا. -
جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 8 -
قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االتحاد الديمقراطي(: 3 -

3  نســتخدم مصطلــح النظــام الســوري بشــكل عــام عوضــًا عــن مصطلــح الحكومــة، وذلــك ألن طبيعــة الســلطة فــي ســوريا هــي توتاليتاريــة دكتاتوريــة ترتكــز فــي الحكــم علــى مجموعــة محــدودة جــدًا مــن األفــراد، هــم رئيــس الجمهوريــة وقــادة 

األجهــزة األمنيــة بشــكل رئيــس، فيمــا يلعــب الــوزراء بمــن فيهــم رئيــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة دورًا شــكليًا ومحــدودًا للغايــة ويقتصــر علــى تنفيــذ مــا يرســمه النظــام الحاكــم بدقــة، وليــس لهــم أي قــرار أو دور فاعــل، حيــث يقتصــر دور الحكومــة 

علــى التبعيــة والخدميــة فقــط، فيمــا كافــة الصاحيــات الرئيســة متمركــزة بيــد رئيــس الجمهوريــة واألجهــزة األمنيــة، فالحكــم فــي ســوريا هــو فردي/عائلــي وال توجــد هيلكيــة تطبيقيــة، وإنمــا هيكليــة واجهــة فارغــة، فوزيــر الداخليــة يتلقــى األوامــر مــن 

األفــرع األمنيــة التــي مــن المفتــرض أنهــا تتبــع لــه، وال يســتطيع وزيــر العــدل أن يســتدعي عنصــر أمــن مدنــي الرتبــة وليــس رئيــس فــرع أمنــي، األفــرع األمنيــة مــع الرئيــس هــي النظــام الــذي يحكــم ســوريا.

وذلك مع إقرارنا بأن األمم المتحدة وهيئاتها تستخدم مصطلح الحكومة السورية بشكل عام، إال أننا نعتقد أنه غير دقيق مطلقًا في السياق السوري.

4  صنفتها األمم المتحدة منظمة إرهابية

https://drive.google.com/file/d/1BPD5x85HruHxBln_ktwrgrdykwoFV2gD/view
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ثانيًا: جهات أخرى:
وثقنا مقتل 44 مدنيًا بينهم 15 طفًا و4 سيدة على يد جهات أخرى يتوزعون على النحو التالي:

 ألغام مجهولة المصدر: 10 مدنيًا بينهم 8 طفًا.- 
 رصاص مجهول المصدر: 15 مدنيًا بينهم 3 طفًا.- 
 تفجيرات لم نتمكن من تحديدها: 5 مدنيًا بينهم 3 طفًا.- 
 قتل على يد مجهولين: 10 مدنيًا بينهم 4 سيدة.- 
 حرس الحدود التركي: 4 مدنيًا بينهم 1 طفًا.- 

باء: االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:
وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي أيلــول مــا ال يقــل عــن 193 حالــة اعتقــال تعســفي بينهــا 10 طفــاًل 
و5 ســيدة )أنثــى بالغــة( علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، كانــت النســبة األكبــر منهــا علــى 
ث  يــد قــوات النظــام الســوري فــي محافظتــي درعــا فحلــب وقــد أصدرنــا تقريــرًا فــي الثانــي مــن الشــهر الجــاري يتحــدَّ
ــل عــن حصيلــة حــاالت االعتقــال واالختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة  بشــكل مفصَّ

فــي ســوريا.

ع حصيلة االعتقال التَّعسفي بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي: تتوزَّ
قوات النظام السوري: 87 بينهم 7 طفًا، و2 سيدة. -
هيئة تحرير الشام: 9 -
جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 26 بينهم 3 سيدة. -
قوات سوريا الديمقراطية: 71 بينهم 3 طفًا. -

تاء: االعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة:
ــة، 10  ــة مدنيَّ لت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي أيلــول مــا ال يقــل عــن 12 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويَّ ســجَّ

مــن هــذه الهجمــات كانــت علــى يــد قــوات الحلــف الســوري الروســي.
من بين هذه الهجمات وثَّقنا 5 حوادث اعتداء على منشآت تعليمية، و1 على مركز طبي، و4 على أماكن عبادة.

تتوزع هذه الهجمات بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي:
قــوات النظــام الســوري: 9 بينهــا حادثــة واحــدة تتــراوح لدينــا الشــكوك حــول الجهــة المســٔوولة عــن ارتكابهــا  -

بيــن قــوات النظــام الســوري والقــوات الروســية، ومــا زالــت قيــد التحقيــق.
القوات الروسية: 1 -
جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 1 -
قوات سوريا الديمقراطية: 1 -
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ــة حســب الجهــة الفاعلــة فــي هــذا الشــهر علــى  توزعــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيَّ
ــي: النحــو التال

وبذلــك بلغــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة منــذ مطلــع عــام 2021 حتــى تشــرين األول مــن 
العــام ذاتــه 90 حادثــة اعتــداء علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا. توزَّعــت شــهريًا علــى النحــو التالــي:

المراكز الحيوية الدينية

المساجد

المراكز الحيوية التربوية

المدارس

المراكز الحيوية الطبية

المنشآت الطبية

البنى التحتية

صوامع الحبوب

مخيمات النازحين

مخيمات النازحين

المجموع:

 

4

4

1

9

 

1

1

 

1

1

 

1

1

قـــــــــوات 
النظـــــام 
السوري

القـــــوات 
الروسية

قـــــــــــــــــــــــوات 
ســــــــــــــــــــوريا 
الديمقراطية

جميع فصائل 
المعارضة 
المسلحة/ 

الجيش الوطني المركز المـُعتدى عليه

الجهة الفاعلة

https://drive.google.com/file/d/1rYCkHrMLO5Mfq2QJS-jl8W1wBTXQQ4w_/view
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ُيظهــر المخطــط أن شــهر أيلــول َســّجل رابــع أعلــى حصيلــة اعتــداء علــى المراكــز الحيوّيــة المدنّيــة منــذ بدايــة 
عــام 2021 بنســبة %13.33 بعــد كل مــن تمــوز وآذار وحزيــران علــى التتالــي.

ة في أيلول: نستعرض فيما يلي أبرز حوادث االعتداء على المراكز الحيوية المدنيَّ
الخميــس 2/ أيلــول/ 2021 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى قريــة عيــن الروز فــي 
جبــل الزاويــة بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، ســقطت قذيفــة قــرب مدرســة راســم العمــر -تحــوي بنائيــن أحدهمــا 
للتعليــم اإلعــدادي والثانــي للتعليــم الثانــوي ضمــن ســور واحــد-، مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي ســور المدرســة، وإصابــة 
أثاثهــا بأضــرار ماديــة بســيطة. تخضــع قريــة عيــن الروز لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة 

وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

األحــد 5/ أيلــول/ 2021 قصفــت راجمــة صواريــخ تابعــة لقــوات النظــام الســوري علــى المســجد العمــري فــي منطقــة 
درعــا البلــد فــي مدينــة درعــا؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي بنــاء المســجد، وإصابــة أثاثــه بأضــرار ماديــة متوســطة. 
تخضــع المنطقــة عســكريًا لمقاتليــن فــي المعارضــة المســلحة وقــت الحادثــة وفقــًا التفــاق محلــي روســي معهــا.

الثاثــاء 7/ أيلــول/ 2021 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ قــرب مخيــم مريــم للنازحيــن الواقع 
فــي األطــراف الجنوبيــة الغربيــة مــن بلــدة معــرة مصريــن بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي؛ مــا أدى إلــى إصابــة مدنييــن 
عــدة بجــراح بينهــم أطفــال، إضافــًة إلــى إصابــة خيــام عــدة بأضــرار ماديــة متوســطة. تخضــع المنطقــة لســيطرة 

مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

األربعــاء 8/ أيلــول/ 2021 تعــّرض المركــز الطبــي فــي جبــل الزاويــة المعــروف ســابقًا باســم مركــز مرعيــان الطبــي فــي 
 أرضــي بقذيفَتيــن لــم نتمكــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق 

ٍ
قريــة مرعيــان بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، لهجــوم

ــن قــوات النظــام الســوري  ــا الشــكوك بي ــراوح لدين ــر، وتت ــى لحظــة إعــداد التقري ــد مصدرهمــا حت اإلنســان مــن تحدي
والقــوات الروســية علــى اعتبــار ٔان القصــف قــادم مــن الجهــة التــي يســيطرون عليهــا، ومــا زالــت التحقيقــات جاريــة 

لتحديــد الجهــة المســؤولة عــن الهجــوم.
ــه وتجهيزاتــه بأضــرار  ــاء المركــز، وإصابــة معدات ــر فــي بن ــى دمــار كبي أســفر الهجــوم عــن خســائر بشــرية، إضافــًة إل
ماديــة كبيــرة، وخروجــه عــن الخدمــة. تخضــع قريــة مرعيــان لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضة المســلحة 

وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

محاولة انتشال طفلة مصابة من تحت األنقاض إثر هجوم جوي روسي على مخيم مريم للنازحين/ إدلب في 
7/ أيلول/ 2021

https://drive.google.com/file/d/1yhoPztfgZEM1qn8aomy-prVh8eBoOj3M/view
https://drive.google.com/file/d/1-RI9-_Ob5pOXxSAkwYD6bILcngxPfUZj/view
https://drive.google.com/file/d/1vZwdpQVDwHu34cLuNQ5-om0L23feqmlc/view
https://drive.google.com/file/d/1cDogN0_2rkK5lJMEXcBrHcCA-2LuKw8A/view
https://drive.google.com/file/d/1-ZEcmSkp5bd_BfpunH0cu__1-bZ3Eh5t/view
http://bit.ly/2LvQbtM
https://youtu.be/Ugt58jFm8LQ
https://drive.google.com/file/d/1_PEfXcXGtdeSgGKacdKnlO-gHkPCYAGS/view
https://drive.google.com/file/d/1LTCXDijeMpVW9y3UsTBonEGzUuPBTdII/view
https://drive.google.com/file/d/1p0DQDHWYUhk4FoqAPi8efMQXD3RC2yUS/view
https://drive.google.com/file/d/1m1Nh43yswDr8j57-ZfvpV105MTacEu64/view
https://drive.google.com/file/d/1P_PBF4WiM6X2wY3qCV3RQS8PKPV-dUQ6/view
https://drive.google.com/file/d/19GEKKudv0r000OqOyD7zuROS9Za41kmB/view
https://drive.google.com/file/d/16giJRu7n_RpzSS3w2fIXkDgI3w82gs15/view
https://www.youtube.com/watch?v=6KcbobkmEJ0&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EQ7b5_cT9DFJiXKWcfhsw4MBoMkx9PUYtf7etrhg-ew2gw?e=uDIMBS
https://www.youtube.com/watch?v=ABgvMTw0U3w&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EWDHIsI9mltNv4rU6iF1ym0BGhw_cjLeCKSz09d9egMJIg?e=jsLx2p
https://drive.google.com/file/d/14hk5QhcIPVnTR8ma3OmdI7O4SYpnHRf6/view
https://drive.google.com/file/d/1WV53FDMMDM7b1glL_MQ9XGDOnvsggt16/view
https://drive.google.com/file/d/1zO9WMI3RZHNDxztsVxy5WgUbFgdJM5Jx/view
https://drive.google.com/file/d/1y6cuAYamzNic9bimW0ttJcrF9li18lBw/view
https://drive.google.com/file/d/15j4RUQ1L6SeSe5ErTsY5otNo1u1LqDQf/view
https://drive.google.com/file/d/1fa4lWs4-ug2hKyYLCZdgdj1ydexlfXMb/view
https://drive.google.com/file/d/1brwBIulr9eZp3fqezJwFZifwGM9XGl23/view
https://drive.google.com/file/d/1kaW3RxvIsqt9tKIbl5jScfp6NxMLpM3r/view
https://www.youtube.com/watch?v=loNKahdVR5o&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://drive.google.com/file/d/16sFEAPKZezQzylRJ7KtsbCu_afRDdzuX/view
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الســبت 25/ أيلــول/ 2021 قصفــت قــوات النظــام الســوري صاروخــًا موجهــًا علــى مســجد إبراهيــم الخليــل فــي منطقة 
الوســاطة الواقعــة علــى أطــراف مدينــة األتــارب بريــف محافظــة حلــب الغربــي؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي بنــاء 
المســجد، وإصابــة أثاثــه بأضــرار ماديــة متوســطة. تخضــع المنطقــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة 

المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

مســاء الســبت 25/ أيلــول/ 2021 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات الجيــش الوطنــي قذائــف عــدة علــى قريــة أم الكيــف 
التابعــة لبلــدة تــل تمــر بريــف محافظــة الحســكة الشــمالي الغربــي، ســقطت قذيفــة قــرب مبنــى الصوامــع فــي القرية؛ 
مــا أدى إلــى إصابــة المبنــى بأضــرار ماديــة متوســطة. تخضــع قريــة أم الكيــف لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة 

وقــت الحادثــة.

رابعًا: مرفقات:
)1(  القتــل خــارج نطــاق القانــون يحصــد 86 مدنيــا بينهــم 23 طفــال و9 ســيدات، و8 ضحايــا بســبب التعذيــب فــي 

ســوريا فــي أيلــول 2021

)2(  تسجيل 193 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينهم 10 أطفال و5 سيدات في سوريا في أيلول 2021

خامسًا: االستنتاجات والتوصيات:

االستنتاجات:
أشــارت األدلــة التــي جمعناهــا إلــى أنَّ الهجمــات ُوّجهــت ضــدَّ المدنييــن وأعيــان مدنيــة، وقــد ارتكبــت قــوات الحلــف 	 

الســوري الروســي جرائــم متنوعــة مــن القتــل خــارج نطــاق القانــون، إلــى االعتقــال والتَّعذيــب واإلخفــاء القســري، 
بت هجماتهــا وعمليــات القصــف العشــوائي فــي تدميــر المنشــآت واألبنيــة، وهنــاك أســباب معقولــة  كمــا تســبَّ
تحمــل علــى االعتقــاد بأنَّــه تــم ارتــكاب جريمــة الحــرب المتمثلــة فــي الهجــوم علــى المدنييــن فــي كثيــر مــن الحــاالت.

دمار إثر هجوم أرضي سوري/ روسي على المركز الطبي في قرية مرعيان/ إدلب في 8/ أيلول/ 2021 – بعدسة: 
أحمد رحال

https://sn4hr.org/arabic/?p=14235
https://sn4hr.org/arabic/?p=14235
https://sn4hr.org/arabic/?p=14235
https://sn4hr.org/arabic/?p=14235
https://sn4hr.org/arabic/?p=14253
https://sn4hr.org/arabic/?p=14253
https://drive.google.com/file/d/1aU-Z-QcjH_8TiX-hFwUVQrO0-9vih9iz/view
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 الحكومــة الســورية بخــرق القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون العرفــي، بــل طــال الخــرق قــرارات 	 
ِ

لــم تكتــف
ــق باإلفــراج عــن المعتقليــن،  مجلــس األمــن الدولــي، وبشــكل خــاص القــرار رقــم 2139، والقــرار رقــم 2042 المتعلِّ

والقــرار رقــم 2254 وكل ذلــك دون أيــة محاســبة.
ل قيــام قــوات النظــام الســوري أو الروســي أو التحالــف الدولــي بتوجيــه تحذيــر قبــل أيــة هجمــة مــن 	  لــم ُنســجِّ

الهجمــات بحســب اشــتراطات القانــون الدولــي اإلنســاني، وهــذا لــم يحصــل مطلقــًا منــذ بدايــة الحــراك الشــعبي، 
ويــدلُّ بشــكل صــارخ علــى اســتهتار تــام بحيــاة المدنييــن فــي ســوريا.

إنَّ حجــم االنتهــاكات وطبيعتهــا المتكــررة، ومســتوى القــوة المفرطــة المســتخدمة فيهــا، والطابــع العشــوائي 	 
ــقة للهجمــات ال يمكــن أن يكــون ذلــك إال بتوجيهــات عليــا وهــي سياســة دولــة. للقصــف والطبيعــة المنسَّ

ذتهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة 	  إن عمليــات القصــف العشــوائي غيــر المتناســب التــي نفَّ
تعتبــر خرقــًا واضحــًا للقانــون الدولــي اإلنســاني، وإن جرائــم القتــل العشــوائي ترقــى إلــى جرائــم حــرب.

انتهكــت هيئــة تحريــر الشــام القانــون الدولــي اإلنســاني، ُمتســببة فــي مقتــل العديــد مــن المدنييــن، وأضــرار فــي 	 
مراكــز حيويــة مدنيــة.

خرقــت جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي قــرار مجلــس األمــن رقــم 2139 عبــر هجمــات 	 
تعتبــر بمثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاني الدولــي العرفــي، متســببة فــي حــدوث خســائر طالــت أرواح المدنييــن أو 

إلحــاق إصابــات بهــم بصــورة عرضيــة.
بت بصــورة عرضيــة فــي حــدوث 	  إن جميــع الهجمــات التــي وثقهــا التقريــر، وال ســيما عمليــات القصــف، قــد تســبَّ

ــة. وهنــاك مؤشــرات  ــرر باألعيــان المدنيَّ خســائر طالــت أرواح المدنييــن أو إلحــاق إصابــات بهــم أو فــي إلحــاق الضَّ
ــرر كان مفرطــًا جــدًا إذا مــا قــورن بالفائــدة العســكرية المرجــوة. قويــة جــدًا تحمــل علــى االعتقــاد بــأنَّ الضَّ

ــة 	  ت ــة ُمبيَّ ــة وني ــة إجرامي ــر عــن عقلي إنَّ اســتخدام األســلحة الناســفة الســتهداف مناطــق ســكانية مكتظــة ُيعبِّ
بهــدف إيقــاع أكبــر قــدر ممكــن مــن القتلــى، وهــذا ُيخالــف بشــكل واضــح القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، وخــرق 

صــارخ التفاقيــة جنيــف 4 المــواد )27، 31، 32(.

التَّوصيات:
إلى مجلس األمن الدولي:

يتوجــب علــى مجلــس األمــن اتخــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القــرار رقــم 2254، الــذي نــصَّ بشــكل واضــح 	 
علــى “توقــف فــورًا أي هجمــات موجهــة ضــد المدنييــن واألهــداف المدنيــة فــي حــد ذاتهــا.”

يجــب إحالــة الملــف الســوري إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحاســبة جميــع المتورطيــن، ويجــب التوقــف عــن 	 
اســتخدام الفيتــو مــن قبــل روســيا كونهــا طــرف فــي النــزاع الســوري، وكذلــك حظــر اســتخدام الفيتــو عنــد ارتــكاب 

الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب.
إحــال األمــن والســام وتطبيــق مبــدأ مســؤولية حمايــة المدنييــن، لحفــظ أرواح الســوريين وتراثهــم وفنونهــم 	 

مــن الدمــار والنهــب والتخريــب.
يجــب علــى مجلــس األمــن إصــدار قــرار خــاص بحظــر اســتخدام الذخائــر العنقوديــة واأللغــام فــي ســوريا علــى غــرار 	 

ــن نقــاط لكيفيــة نــزع مخلفــات تلــك األســلحة الخطيــرة. حظــر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة ويتضمَّ
ــى الحكومــة الروســية لوقــف دعمهــا للنظــام الســوري، 	  ــة، الضغــط عل ــى األعضــاء األربعــة دائمــي العضوي عل

ــدد. ــة، وكشــَف تورطهــا فــي هــذا الصَّ ــذي يســتخدم األســلحة الكيميائي ال
ــة ببــذل مزيــد مــن الجهــود علــى صعيــد المســاعدات اإلنســانية 	  مطالبــة كل وكاالت األمــم المتحــدة المختصَّ

فــت فيهــا المعــارك، وفــي مخيمــات المشــردين داخليــًا ومتابعــة الــدول،  الغذائيــة والطبيــة فــي المناطــق التــي توقَّ
برعــات الازمــة. التــي تعهــدت بالتَّ
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إلى المجتمع الدولي:
فــي ظــلِّ انقســام مجلــس األمــن وشــلله الكامــل، يتوجــب التَّحــرك علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي إلقامــة 	 

ــعب الســوري، ويتجلــى ذلــك فــي حمايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع الحصــار، وزيــادة  تحالفــات لدعــم الشَّ
ــعي إلــى ممارســة الواليــة القضائيــة العالميــة بشــأن هــذه  عــم المقدمــة علــى الصعيــد اإلغاثــي. والسَّ جرعــات الدَّ

الجرائــم أمــام المحاكــم الوطنيــة، فــي محاكمــات عادلــة لجميــع األشــخاص المتورطيــن.
دعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــرارًا وتكــرارًا فــي عشــرات الدراســات والتقاريــر وباعتبارهــا عضــو فــي 	 

“التحالــف الدولــي مــن أجــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة )ICRtoP(” إلــى تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة 
)R2P(، وقــد تــمَّ اســتنفاذ الخطــوات السياســية عبــر اتفاقيــة الجامعــة العربيــة ثــم خطــة الســيد كوفــي عنــان ومــا 
جــاء بعدهــا مــن بيانــات لوقــف األعمــال العدائيــة، واتفاقــات أســتانا، وبالتالــي ال ُبــدَّ بعــد تلــك المــدة مــن اللجــوء 
إلــى الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة، الــذي أقرتــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، وال يــزال 

مجلــس األمــن ُيعرقــل حمايــة المدنييــن فــي ســوريا.
غط على مجلس األمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.	  تجديد الضَّ
ــعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة والمحاســبة فــي ســوريا عبــر الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ومجلــس 	  السَّ

حقــوق اإلنســان، واســتخدام مبــدأ الواليــة القضائيــة العالميــة.

إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
م تقريــرًا إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان وغيــره مــن هيئــات األمــم المتحــدة عــن 	  ــامية أن ُتقــدِّ علــى المفوضــة السَّ

ــزاع  ــذت مــن قبــل أطــراف النِّ االنتهــاكات الــواردة فــي هــذا التقريــر وغيــره مــن التقاريــر الســابقة، باعتبارهــا ُنفِّ
والقــوى المســيطرة.

:COI إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة
ــابقة، والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 	  قاريــر السَّ فتــح تحقيقــات فــي الحــاالت الــواردة فــي هــذا التَّقريــر والتَّ

علــى اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد بمزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل.
التركيز على قضية األلغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.	 

:IIIM إلى اآللية الدولية المحايدة المستقلة
جمع مزيد من األدلة حول الجرائم التي تمَّ توثيقها في هذا التقرير.	 

إلى المبعوث األممي إلى سوريا:
إدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين األساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد.	 
اللجنــة 	  روســيا تشــويهها وتقديــم  بعــد محــاوالت  الطبيعــي  إلــى شــكلها  الســام  إعــادة تسلســل عمليــة 

االنتقالــي. الحكــم  هيئــة  علــى  الدســتورية 

إلى النظام السوري:
والمــدارس 	  والمستشــفيات  الســكنية  المناطــق  واســتهداف  العشــوائي  القصــف  عمليــات  عــن  التَّوقــف 

المتفجــرة. والبراميــل  المحرمــة  الذخائــر  واســتخدام  واألســواق 
االمتثال لقرارات مجلس األمن الدولي والقانون العرفي اإلنساني.	 
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إلى النظام الروسي:
ومحاســبة 	  نتائجهــا،  علــى  الســوري  المجتمــع  وإطــاع  التَّقريــر،  فــي  الــواردة  الحــوادث  فــي  تحقيقــات  فتــح 

المتورطيــن.
تعويــض المراكــز والمنشــآت المتضــررة كافــة وإعــادة بنائهــا وتجهيزهــا مــن جديــد، وتعويــض ُأســر الضحايــا 	 

والجرحــى كافــة، الذيــن قتلهــم النظــام الروســي الحالــي.
ــة واحتــرام القانــون العرفــي 	  التَّوقــف التــام عــن قصــف المشــافي واألعيــان المشــمولة بالرعايــة والمناطــق المدنيَّ

اإلنساني.
علــى النظــام الروســي باعتبــاره طــرف ضامــن فــي محادثــات أســتانا التَّوقــف عــن إفشــال اتفاقــات خفــض 	 

التَّصعيــد، والضغــط علــى النظــام الســوري لوقــف الهجمــات العشــوائية كافــة، والســماح غيــر المشــروط 
المحاصــرة. المناطــق  إلــى  اإلنســانية  المســاعدات  بدخــول 

إلى الحلف )قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية(:
غــط عليهــا لوقــف تجاوزاتهــا كافــة فــي جميــع 	  يجــب علــى الــدول الداعمــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة الضَّ

المناطــق والبلــدات التــي ُتســيطر عليهــا.
علــى قــوات ســوريا الديمقراطيــة التَّوقــف الفــوري عــن تجنيــد األطفــال ومحاســبة الضبــاط المتورطيــن فــي ذلــك، 	 

والتَّعهــد بإعــادة جميــع األطفــال، الذيــن تــمَّ اعتقالهــم بهــدف عمليــات التَّجنيــد فــورًا.

إلى جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني:
ضمــان حمايــة المدنييــن فــي جميــع المناطــق وضــرورة التمييــز بيــن األهــداف العســكرية والمدنيــة، واالمتنــاع 	 

عــن أيــة هجمــات عشــوائية.
اتخــاذ إجــراءات عقابيــة بحــق العناصــر التــي ترتكــب انتهــاكات للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي 	 

اإلنســاني.

المنظمات اإلنسانية:
وضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخليًا.	 
تزويــد المنشــآت واآلليــات المشــمولة بالرعايــة كالمنشــآت الطبيــة والمــدارس وســيارات اإلســعاف بعامــات 	 

فارقــة يمكــن تمييزهــا مــن مســافات بعيــدة.

شكر وتقدير

أغنــت  الذيــن  المحلييــن  والنشــطاء  العيــان  وشــهود  الضحايــا  وأصدقــاء  وذوي  األهالــي  لجميــع  الشــكر  كل 

التقريــر. هــذا  مســاهماتهم 
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