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اخلميس 13 نيسان 2017

ما اليقل عن 114 حادثة اعتداء على 
مراكز حيوية مدنية يف آذار 2017

86 منها على يد قوات
 احللف السوري الروسي
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حمتوايت التقرير: 
أواًل: امللخص التنفيذي.
اثنياً: تفاصيل احلوادث.

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

4- املربعات السكانية.
5- الشارات اإلنسانية اخلاصة.

6- البىن التحتية.
7- خميمات الالجئني.

اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات

أواًل: امللخص التنفيذي:
عــر عمليــات التوثيــق واملتابعــة اليوميــة ســجلنا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا اليقــل عــن 114 حادثــة اعتــداء علــى 

مراكــز حيويــة مدنيــة، يف آذار 2017، توزعــت حســب اجلهــة الفاعلــة علــی النحــو التــايل:
ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 47

ابء: القوات الروسية: 39
اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

- تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 3
اثء: فصائل املعارضة املسلحة: 2

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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جيم: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين(: 2
 حاء: قوات التحالف الدويل: 20

خاء: جهات أخرى: 1
 - أبرز املنشآت اليت مت االعتداء عليها يف آذار 2017:

41 مــن البــىن التحتيــة، 29 مــن املراكــز احليويــة الرتبويــة، 17 مــن املراكــز احليويــة الدينيــة، 16 مــن املراكــز احليويــة الطبيــة، 8 مــن 
املربعات الســكانية، 1 من الشــارات اإلنســانية اخلاصة، 2 من خميمات الالجئني.

نشــر إىل أنــه وللمــرة األوىل ترتكــب قــوات التحالــف الــدويل 20 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة يف شــهر واحــد منــذ 
تدخلهــا يف ســوراي يف 23/ أيلــول/ 2014، ابلتــوازي مــع تســجيل ارتفــاٍع غــر مســبوق يف حصيلــة الضحــااي املدنيــني علــى يــد 

القــوات ذاهتــا يف آذار أيضــاً، جــراء تصعيــد محلــة قصفهــا للمناطــق اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

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

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Vital_Facilities.pdf
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توزعت االعتداءات على هذه املنشآت حسب اجلهة الفاعلة على النحو التايل:

الجهة الفاعلة
قوات 
النظام 
السوري

القوات 
الروسية

تنظيم 
داعش

فصائل 
المعارضة 
المسلحة

قوات اإلدارة 
الذاتية الكردية

قوات 
التحالف 
الدولي

جهات 
أخرى

المركز المستهدف
:المراكز الحيوية الدينية

1061المساجد
بوية :المراكز الحيوية التر

137222المدارس
1الجامعات

2رياض األطفال
:المراكز الحيوية الطبية
76المنشآت الطبية
3سيارات اإلسعاف
:المربعات السكانية

431األسواق
:الشارات اإلنسانية الخاصة
1منظمة الهالل األحمر

:البنى التحتية
21محطات ومصادر الطاقة

ي
2مراكز الدفاع المدنى

22116المنشآت والمصادر المائية
2711المقرات الخدمية الرسمية

16وسائط النقل
212األفران

1المنشآت الصناعية
ى :مخيمات الالجئي 
ى 11مخيمات الالجئي 

4739322201:المجموع

ي آذار 
2017توزع المراكز الحيوية المدنية الُمعتدى عليها حسب الجهة الفاعلة فى
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إنَّ عمليــات القصــف وابلتــايل القتــل والتدمــر املمنهــج الــيت يقــوم هبــا النظــام احلاكــم يبــدو أهنــا هتــدف بشــكل رئيــس إىل إفشــال 
إنشــاء أي منــوذج يُقــدِّم بديــاًل عــن النظــام احلاكــم، كمــا تــؤدي إىل نــزوح الســكان مــن مناطــق ُتســيطر عليهــا املعارضــة إىل مناطــق 

ســيطرته الــيت حتظــى عمليــاً أبمــان نســي.

إذا كان جملــس األمــن عاجــزاً عــن إلــزام أطــراف النــزاع بتطبيــق القــرار رقــم 2139 الصــادر عنــه بتاريــخ 22/ شــباط/ 2014، 
والقاضــي بوضــع حــد “لالســتخدام العشــوائي عــدمي التميِّيــز لألســلحة يف املناطــق املأهولــة، مبــا يف ذلــك القصــف املدفعــي 
واجلــوي، مثــل اســتخدام “الراميــل املتفجــرة”، فــال أقــل مــن أن يقــوم جملــس األمــن ابحلــدِّ األدىن مــن الضغــط علــى قــوات النظــام 
الســوري بشــكل رئيــس إليقــاف االعتــداء علــى مراكــز التَّجمعــات احليويــة، كاملــدارس واملشــايف، واألســواق، واملخابــز، واألماكــن 
الدينيــة. يف هــذا التقريــر ُتســلط الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان الضــوء علــى مــا متكنَّــت مــن توثيقــه مــن هجمــات علــى هــذه 
املراكــز احليويــة املدنيــة، مــن قبــل األطــراف الرئيســة، ويتــم ذلــك بشــكل رئيــس مــن قبــل ابحثينــا املوجوديــن يف خمتلــف احملافظــات 
الســورية، ابلتعــاون والتنســيق مــع األهــايل والنشــطاء احملليــني، وُنشــر إىل أنَّ هــذا هــو احلــد األدىن؛ ذلــك بســبب املعوِّقــات العمليــة 
العديــدة الــيت ُتصادفنــا أثنــاء عمليــات التوثيــق الــيت ُنريهــا. تؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن خــالل حتقيقاهتــا علــى عــدم 
وجــود مقــرات عســكرية يف تلــك املراكــز الــواردة يف هــذا التقريــر ســواء قبــل أو أثنــاء اهلجــوم، وعلــى قــوات النظــام الســوري وغرهــا 

مــن مرتكــي تلــك اجلرائــم أن يـُـرروا أمــام األمــم املتحــدة وجملــس األمــن قيامهــم بتلــك اهلجمــات.

اثنياً: تفاصيل احلوادث: 
يســتعرض التقريــر تفاصيــل حــوادث االعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة ابســتثناء تفاصيــل حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة 
الطبية ومراكز الدفاع املدين والشــارات اإلنســانية اخلاصة، واليت مت إدراجها ضمن تقرير شــهري ســابق “مقتل 16 من الكوادر 

الطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين - 19 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة طبيــة ومراكــز للدفــاع املــدين يف آذار 2017”  

ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد:
الســبت 4/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب مســجد الرئيــس 
“املعــروف مبســجد العمــري” يف حــي الوعــر غــرب مدينــة محــص؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد أبضــرار ماديــة متوســطة، 

خيضــع احلــي لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

http://sn4hr.org/arabic/2017/04/04/7852/
http://sn4hr.org/arabic/2017/04/04/7852/
http://sn4hr.org/arabic/2017/04/04/7852/
http://sn4hr.org/arabic/2017/04/04/7852/
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اخلميــس 9/ آذار/ 2017 قرابــة الســاعة 08:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح )Su-24( اتبــع لقــوات النظــام الســوري 
صاروخــاً قــرب مســجد األربعــني وســط مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد وأاثثــه 

أبضــرار ماديــة بســيطة، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

األحــد 19/ آذار/ 2017 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري برميــاًل متفجــراً قــرب مســجد أبــو عبيــدة بــن 
اجلــراح يف مدينــة كفــر زيتــا بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل، ســقط الرميــل علــى أرض ترابيــة تبعــد حنــو 10م عــن املســجد؛ دون 

تســجيل أيــة أضــرار ماديــة يف بنائــه، ختضــع مدينــة كفــر زيتــا لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

الثــالاثء 21/ آذار/ 2017 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مســجد خالــد بــن الوليــد يف قريــة 
العمقيــة يف ســهل الغــاب بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى إىل إحــداث ثقــب يف ســقف املســجد وإصابــة أاثثــه 

أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

اخلميــس 23/ آذار/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري وميليشــياته املتمركــزة يف قلعــة التــل قذائــف عــدة 
قــرب املســجد الشــمايل يف بلــدة مضــااي مشــال غــرب حمافظــة ريــف دمشــق، ســقطت القذائــف علــى بعــد حنــو 7م مــن املســجد؛ 

دون حــدوث أيــة أضــرار ماديــة يف بنائــه، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

اجلمعــة 24/ آذار/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري وميليشــياته املتمركــزة يف قلعــة التــل قذائــف عــدة قــرب 
املســجد الشــمايل يف بلــدة مضــااي مشــال غــرب حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد ومــواد إكســائه أبضــرار 
ماديــة متوســطة، ننــوه إىل أّن املدفعيــة ذاهتــا قصفــت قذائــف عــدة قــرب املســجد يف اليــوم الســابق، ختضــع بلــدة مضــااي لســيطرة 

فصائــل املعارضــة املســلحة. 

السبت 25/ آذار/ 2017 قصف طران احللف السوري - الروسي اثبت اجلناح )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة( 
ابلصواريــخ املســجد الكبــر يف مدينــة حلفــااي بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املســجد ومــواد 

إكســائه وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTDI5NVN5SGtsZDg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTFVEdG15R2Z1NmM/view
https://www.youtube.com/watch?v=Z_Rb3IQeA_Y&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOE5iYWN4ejk2Skk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRm12OFB4LXU2cmc/view
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الســبت 25/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مســجد الروضــة الواقــع وســط 
ســوق شــارع الروضــة يف بلــدة محوريــة يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل دمــار كبــر 

يف بنــاء املســجد ومــواد إكســائه وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

الدمار الناجم عن قصف طران احللف السوري – الروسي اثبت اجلناح على املسجد الكبر يف 
مدينة حلفااي/ محاة يف 25/ 3/ 2017

الدمار الناجم عن قصف طران اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام السوري مسجد الروضة يف
 بلدة محورية/ ريف دمشق يف 25/ 3/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaTU4MUtZbVl3eVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFak16R0JEbUxLU2s/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOVhXaWdNakFacEU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVkFidElqdDQtMTA/view
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الســبت 25/ آذار/ 2017 قصــف طــران احللــف الســوري - الروســي اثبــت اجلنــاح )مــازال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( 
ابلصواريــخ مســجد أمحــد الرفاعــي “املعــروف مبســجد أبــو عــروة” يف مدينــة حلفــااي بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى إىل 

دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد وإصابــة أاثثــه ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة كبــرة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

اجلمعــة 31/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب مســجد احملمــود يف 
قريــة كفــر انهــا بريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة بســيطة، ختضــع القريــة 

لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

اخلميــس 2/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً قــرب مدرســة الكنــدي يف حــي 
الوعــر غــرب مدينــة محــص؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف ســور املدرســة، وإصابــة بنائهــا وأاثثهــا أبضــرار ماديــة كبــرة، خيضــع احلــي 

لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

ظهــر الســبت 4/ آذار/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري املتمركــزة يف قريــة العداننيــة قذائــف عــدة علــى 
مدرســة قنيطــرات االبتدائيــة يف قريــة قنيطــرات بريــف حمافظــة حلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إحــداث حفــرة يف فنــاء املدرســة، وإصابــة 

بنائهــا ومــواد إكســائها أبضــرار ماديــة بســيطة، ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

الثــالاثء 7/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى مدرســة أواتاي االبتدائيــة 
)احللقة األوىل( يف بلدة أواتاي يف الغوطة الشرقية شرق حمافظة ريف دمشق؛ ما أدى إىل دمار كبر يف بناء املدرسة وسورها، إضافة 
إىل إصابــة أاثثهــا ومــواد إكســائها أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن اخلدمــة، ختضــع بلــدة أواتاي لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFU2hlc2FoOGN1bHc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFS09XS0dZNlQzZGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdlM2Q3Q0OEVlZXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWlNGNEQwMnBWRFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcktrcnhDdlBCTkk/view
https://www.youtube.com/watch?v=6_Uz3H0Eio0&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYUVVcER5U3A2RDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMG5taHRHVWhyMmM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFN3Zwa3g5MVFiQ2s/view
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األربعــاء 8/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب مدرســة دومــا احملدثــة يف 
مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية شــرقي حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة وســورها أبضــرار ماديــة متوســطة، 

ختضــع مدينــة دومــا لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة. 

اخلميــس 9/ آذار/ 2017 قرابــة الســاعة 08:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح )Su-24( اتبــع لقــوات النظــام الســوري 
صاروخــاً علــى مدرســة الشــهيد فضــل اخلطيــب وســط مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف 
بنــاء املدرســة وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن اخلدمــة، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة 

املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

اخلميــس 9/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى مدرســة عبــد اجلبــار 
الرحــي يف مدينــة املياديــن بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن 

اخلدمــة، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

الدمار الناجم عن قصف طران اثبت جلناح اتبع لقوات النظام السوري مدرسة أواتاي 
االبتدائية يف بلدة أواتاي/ ريف دمشق يف 7/ 3/ 2017

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=905&token=E85cIF4S2efjmZRgMwGnD1XH9XeqctfH
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcUphanlMTU9kak0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMUN0NXlWVnV4VUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQzhiOFg1X08wYlk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFN1RtcTIwNmVvblE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbFkydEJscEM2VWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeklaRUpqUWFSdjQ/view
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اجلمعة 17/ آذار/ 2017 قصفت مدفعية اتبعة لقوات النظام السوري قذائف عدة قرب مدرسة يف مدينة احلارّة بريف حمافظة 
درعا الشمايل الغريب؛ ما أدى إىل إصابة سور املدرسة أبضرار مادية متوسطة، ختضع املدينة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

اجلمعــة 24/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مدرســة ابــن اهليثــم اإلعداديــة 
يف مدينــة حلفــااي بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف ســور املدرســة وإصابــة بنائهــا وابحتهــا أبضــرار 

ماديــة متوســطة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

اجلمعــة 24/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح )MiG-23( اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى 
مدرســة الشــهيد ماجــد حوجــاك يف بلــدة عقــرب بريــف حمافظــة محــاة اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املدرســة وإصابــة 

مــواد إكســائها وأاثثهــا أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

ظهــر اإلثنــني 27/ آذار/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري املتمركــزة يف قريــة العداننيــة قذائــف عــدة قــرب 
مدرســة قنيطــرات يف قريــة قنيطــرات بريــف حمافظــة حلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة فنــاء املدرســة والغــرف الصفيــة للمدرســة 
أبضــرار ماديــة متوســطة، ننــوه إىل أّن املدرســة أصيبــت أبضــرار ماديــة متوســطة نتيجــة قصفهــا بعــدة قذائــف مــن املدفعيــة ذاهتــا يــوم 

الســبت 4/ آذار/ 2017، ختضــع قريــة قنيطــرات لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

الثــالاثء 28/ آذار/ 2017 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى مدرســة محيــدة 
الطاهر اإلعدادية لإلانث يف مدينة حلفااي بريف حمافظة محاة الشــمايل الغريب؛ ما أدى إىل إصابة فناء املدرســة وبنائها أبضرار 

ماديــة كبــرة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

- رايض األطفال: 
اجلمعــة 3/ آذار/ 2017 قصفــت قــوات النظــام الســوري صاروخــاً مــن طــراز فيــل علــى روضــة لألطفــال يف منطقــة درعــا البلــد 
وســط مدينــة درعــا؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء الروضــة وأاثثهــا ومــواد إكســائها أبضــرار ماديــة كبــرة، تقــع الروضــة ضمــن األجــزاء 

اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVnViVWZRcXF1ekU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFM3hfZnY5TVVoeGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdzItTEJCTTFnM0E/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbFAxMjNBd0t5Rnc/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 10

الثــالاثء 21/ آذار/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى جتمــع ملراكــز تربويــة يضــم روضــة 
نبــع احلنــان لألطفــال، وإعداديــة جســرين لــإلانث، ومدرســة رضــوان زاهــد كبــوش االبتدائيــة يف بلــدة جســرين شــرق حمافظــة ريــف 
دمشــق، ســقطت القذائــف علــى بنــاء الروضــة؛ مــا أدى إىل إصابــة ســورها ومــواد إكســائها أبضــرار ماديــة كبــرة، إضافــة إىل إصابــة 

مــواد إكســاء بنــاءي املدرســتني أبضــرار ماديــة بســيطة، ختضــع بلــدة جســرين لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

املربعات السكانية:
- األسواق:

الســبت 4/ آذار/ 2017 قصــف طــران احللــف الســوري – الروســي اثبــت اجلنــاح )مــازال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( 
ابلصواريــخ ســوقاً للمواشــي يف بلــدة عقــرابت بريــف حمافظــة محــاة الشــرقي؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل إصابــة مرافــق الســوق 

أبضــرار ماديــة كبــرة، ختضــع البلــدة لســيطرة تنظيــم داعــش.

األربعــاء 15/ آذار/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى الســوق الشــعي يف مدينــة دومــا 
يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل إصابــة مرافــق الســوق أبضــرار ماديــة بســيطة، ختضــع املدينــة لســيطرة 

فصائــل املعارضــة املســلحة.

األضرار النامجة عن قصف قوات النظام السوري صاروخاً من طراز فيل على روضة لألطفال يف 
منطقة درعا البلد مبدينة درعا يف 3/ 3/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVVhCS3JDbzNXR0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbFRXY3psLVlvTTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcTd5bTktYkxaNGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbkFjT0x4NnM4ZkU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVVhCS3JDbzNXR0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbFRXY3psLVlvTTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMkJpbkowcE8zaHM/view
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األحــد 19/ آذار/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة علــى الســوق الشــعي يف مدينــة عربــني مشــال 
شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل دمــار كبــر يف عــدد مــن احملــالت التجاريــة، ختضــع املدينــة 

لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

الســبت 25/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ ســوق شــارع الروضــة يف بلــدة 
محوريــة يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل دمــار كبــر يف عــدد مــن احملــالت التجاريــة 

واملبــاين الســكنية احمليطــة ابلســوق، ختضــع بلــدة محوريــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

البىن التحتية:
- املنشآت واملصادر املائية:

اخلميــس 23/ آذار/ 2017 قرابــة الســاعة 16:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً مــن طــراز 
“c8” علــى خــزان امليــاه العــايل الرئيــس مشــال بلــدة التمانعــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إحــداث ثقــب يف بنــاء 
اخلــزان، وإصابتــه أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع البلــدة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

األضرار النامجة عن قصف طران اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام السوري سوق شارع الروضة يف بلدة 
محورية/ ريف دمشق يف 25/ 3/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYlYzZ3N6SFc5LTg/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=927&token=jIddrr1zjLOVWBr37r3MlSTE10dt2Zjc
https://www.youtube.com/watch?v=aFeGKcmjefs
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTllNeC1iSG5WaUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMDF5Yk9JNFRMUWM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFb053WEVGQ0l1Ylk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcFZ2TW1ULWlaX0E/view
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الســبت 25/ آذار/ 2017 قصــف طــران احللــف الســوري - الروســي اثبــت اجلنــاح )مــازال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة 
الفاعلــة( صورايــخ عــدة قــرب خــزان امليــاه العــايل يف مدينــة حلفــااي بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء 

اخلــزان وجتهيزاتــه أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

- املقرات اخلدمية الرمسية:
الثــالاثء 28/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مركــز اهلاتــف يف مدينــة حلفــااي 
بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املركــز وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل 

املعارضة املســلحة.

الثــالاثء 28/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ املركــز الثقــايف –مقــر إدارة 
شــؤون املدنيــني- يف مدينــة حلفــااي بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املركــز أبضــرار ماديــة كبــرة 

وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

- األفران:
اجلمعــة 24/ آذار/ 2017 قرابــة الســاعة 10:30 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري اســطواانت غــاز عــدة 
علــى فــرن بعجانــوا يف احلــي الغــريب مــن مدينــة جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء الفــرن، 
وإصابــة معداتــه أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع مدينــة جســر الشــغور لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة 

املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

الثــالاثء 28/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب فــرن اخلبــز اآليل يف 
مدينــة حلفــااي بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء الفــرن ومعداتــه أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع املدينــة 

لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeGRZVHNXdEY3bU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFU09za1F4UUExbGc/view
https://www.youtube.com/watch?v=JmmTPA6X8TM&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUklBaEQ2bWlXMUk/view
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ابء: القوات الروسية:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد:
صبــاح اإلثنــني 20/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة قــرب املســجد الكبــر يف قريــة 
معــارة األاترب بريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل إصابــة أاثث املســجد أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع القريــة لســيطرة 

فصائــل املعارضــة املســلحة.

اإلثنني 20/ آذار/ 2017 قرابة الســاعة 12:30 قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روســي صاروخاً على املســجد الكبر 
الواقــع ضمــن ســوق املبلــط وســط مدينــة جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف ســور املســجد 
وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

األربعــاء 22/ آذار/ 2017 قرابــة الســاعة 18:30 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً قــرب املســجد 
الغــريب يف احلــي الغــريب مــن مدينــة أرحيــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد وإصابــة أاثثــه 

أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

األضرار النامجة عن قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي املسجد الكبر يف مدينة 
جسر الشغور/ إدلب يف 20/ 3 /2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMzFKWDk4ZHp6UU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMnZ5M0NpM0Q0R2c/view
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ظهــر الثــالاثء 28/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة قــرب مســجد أبــو بكــر الصديــق 
يف بلــدة مســكنة بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي، مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع 

البلــدة لســيطرة تنظيــم داعــش.

األربعــاء 29/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بصــاروخ حممــل بذخائــر عنقوديــة مســجد عمــر بــن 
عبــد العزيــز وســط قريــة الديــر الشــرقي بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي، ســقطت الذخائــر علــى ســطح املســجد، دون تســجيل أيــة 

أضــرار ماديــة يف بنائــه، ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

األربعــاء 29/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى مســجد الرمحــن يف جبــل األربعــني 
جنــوب مدينــة أرحيــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد وإحــداث عــدة ثقــوب يف قـُبَّتــه، 
إضافــة إىل إصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع مدينــة أرحيــا لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة 

املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

األضرار النامجة عن قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي مسجد الرمحن يف مدينة أرحيا/ 
إدلب يف 29/ 3/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRzQ4cm94bUxEb2M/view
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املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

عصــر اخلميــس 9/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى مدرســة دارة عــزة الشــرقية يف 
مدينــة دارة عــزة بريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل دمــار كبــر يف بنــاء املدرســة وســورها وإصابــة أاثثهــا 

ومــواد إكســائها أبضــرار ماديــة كبــرة. ختضــع مدينــة دارة عــزة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

ظهــر اجلمعــة 10/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ املدرســة الثانويــة يف قريــة وضحــة 
التابعــة لبلــدة مســكنة بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املدرســة وخروجهــا عــن اخلدمــة، ختضــع 

البلــدة لســيطرة تنظيــم داعــش.

اإلثنني 20/ آذار/ 2017 قرابة الساعة 12:30 قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً على مدرسة عبد الرمحن 
الناصر الواقعة ضمن سوق املبلط وسط مدينة جسر الشغور بريف حمافظة إدلب الغريب؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء املدرسة 

وإصابة أاثثها أبضرار مادية متوسطة، ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

الدمار الناجم عن قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي مدرسة دارة عزة الشرقية يف مدينة 
دارة عزة/ حلب يف 9/ 3/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMVFrOGFKVVc4VHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeHRsTmNaNTZDYlk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFM3NKS1R5Tk1Gdm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNWFaYlVLdnktMzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNWFaYlVLdnktMzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTExZczFLQjZFQUU/view
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صبــاح اإلثنــني 20/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ مدرســة اجلديــدة يف قريــة اجلديــدة 
بريــف حمافظــة حلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار أحــد أبنيــة املدرســة بشــكل شــبه كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع القريــة 

لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

األربعــاء 22/ آذار/ 2017 قرابــة الســاعة 17:20 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ مدرســة الصناعــة 
الواقعــة مشــال مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املدرســة وانــدالع حريــق فيهــا إضافــة 
إىل إصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة متوســطة وخروجهــا عــن اخلدمــة، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة 

وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

اجلمعــة 24/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ حميــط مدرســة أبــو عــالء املعــري يف حــي 
البــدو وســط مدينــة الرقــة؛ ماتســبب مبجــزرة، إضافــة إىل إصابــة بنــاء املدرســة أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن اخلدمــة، ختضــع 

مدينــة الرقــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

اجلمعــة 24/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ مدرســة ذي قــار يف بلــدة مســكنة بريــف 
حمافظــة حلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املدرســة وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع البلــدة لســيطرة 

تنظيــم داعــش.

دمار شبه كامل ألحد األبنية جراء قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي مدرسة 
اجلديدة يف قرية اجلديدة/ حلب يف 20/ 3/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOTIxRnhXQmU3Vmc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNktwdGdvZDNYZUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNzJ0QXVaTk9ncm8/view
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- اجلامعات:
الســبت 25/ آذار/ 2017 قرابــة الســاعة 10:20 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي 3 صواريــخ علــى مبــىن كليــة 
الرتبيــة غــرب مدينــة إدلــب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف البــاب الرئيــس والواجهــة األماميــة للكليــة وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة 

متوســطة، ختضــع مدينــة إدلــب لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

املربعات السكانية:
- األسواق:

اإلثنــني 20/ آذار/ 2017 قرابــة الســاعة 12:30 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى ســوق املبلــط 
وســط مدينة جســر الشــغور بريف حمافظة إدلب الغريب؛ ما تســبب خبســائر بشــرية، إضافة إىل دمار جزئي يف عدد من احملالت 
التجاريــة وإصابــة مرافــق الســوق أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم 

جبهــة فتــح الشــام.

الدمار يف املدخل الرئيس جراء قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي كليه الرتبية يف مدينة 
إدلب يف 25/ 3/ 2017

https://www.youtube.com/watch?v=Fjgm4TCFcNk&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNkhNYXlkOElleWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMmp0QlZrejdEZzA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZzktcWFYdTR6bm8/view
https://www.youtube.com/watch?v=Fjgm4TCFcNk&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQ3NVRi1iVy1HMTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeUVkTEpuQVZ1cDQ/view
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األربعــاء 22/ آذار/ 2017 قرابــة الســاعة 18:30 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى ســوق اهلــال 
وســط مدينــة أرحيــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف عــدة حمــالت جتاريــة وإصابــة مرافــق الســوق أبضــرار 

ماديــة متوســطة، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وجبهــة فتــح الشــام.

األربعــاء 29/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً حممــاًل بذخائــر عنقوديــة قــرب الســوق 
الشــعي “البــازار” وســط قريــة الديــر الشــرقي بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة مرافــق الســوق أبضــرار ماديــة 

بســيطة، ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

البىن التحتية:
- حمطات ومصادر الطاقة:

فجــر األحــد 12/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى بــرج التوتــر العــايل يف األجــزاء 
الغربيــة مــن قريــة معــارة األرتيــق بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف الــرج وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع 

القريــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

الدمار الناجم عن قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي برج التوتر العايل يف قرية معارة األرتيق/ 
حلب يف 12/ 3/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbEJaQTRfWnhYT2c/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRXo5bXo2WjN4Z2c/view
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اإلثنــني 27/ آذار/ 2017 قرابــة الســاعة 03:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً حُممــاًل بذخائــر 
عنقوديــة قــرب حمطــة كهــرابء ســراقب جنــوب مدينــة ســراقب بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي، دون تســجيل أيــة أضــرار ماديــة يف 

احملطــة، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

- املنشآت واملصادر املائية:
ظهــر اجلمعــة 10/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى خــزان امليــاه العــايل يف بلــدة 
وضحــة التابعــة لبلــدة مســكنة بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار اخلــزان بشــكل كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة، 

ختضــع البلــدة لســيطرة تنظيــم داعــش.

عصــر اخلميــس 16/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة قــرب خــزان امليــاه العــايل يف قريــة 
الشــيخ علي بريف حمافظة حلب الغريب؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء اخلزان، ختضع القرية لســيطرة فصائل املعارضة املســلحة.

الدمار الناجم عن قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي قرب خزان املياه العايل يف قرية الشيخ 
علي/ حلب يف 16/ 3/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWmFPdE5TUzNHV1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcm5XZzVya0JtNjA/view
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- املقرات اخلدمية الرمسية:
األربعــاء 22/ آذار/ 2017 قرابــة الســاعة 18:30 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى مركــز بريــد 
أرحيــا وســط مدينــة أرحيــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املركــز. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة 

بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

األربعــاء 22/ آذار/ 2017 قرابــة الســاعة 18:30 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى اجملمــع 
احلكومــي وســط مدينــة أرحيــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف ســور اجملمــع وإصابــة بنائــه أبضــرار ماديــة 

متوســطة، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

اخلميــس 23/ آذار/ 2017 قرابــة الســاعة 20:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى شــركة كهــرابء 
إدلــب وســط مدينــة إدلــب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء الشــركة واحــرتاق املســتودع التابــع هلــا، وخروجهــا عــن اخلدمــة، ختضــع 

مدينــة إدلــب لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

الدمار الناجم عن قصف طران اثبت اجلناج نعتقد أنه روسي شركة كهرابء إدلب يف مدينة 
إدلب يف 23/ 3/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVXVxUndGN08yRFE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVXVxUndGN08yRFE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMDQyVkJrX0tSQnc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZ2pQRlJlZ2txVVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQUc0Rk9id0JqV0E/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbDZOMVp1MGNXNkk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFclVCdTNvaEZyRk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFclVCdTNvaEZyRk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNndST09pT0VWWFU/view
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اخلميــس 23/ آذار/ 2017 قرابــة الســاعة 20:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى مســتودع 
للكابــالت اتبــع ملؤسســة االتصــاالت وســط مدينــة إدلــب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املســتودع وإتــالف حمتوايتــه، ختضــع 

املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

اجلمعة 24/ آذار/ 2017 قرابة الساعة 22:30 قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مبىن القوى األمنية 
التابــع جليــش الفتــح “مبــىن األمــن السياســي ســابقًا” وســط مدينــة إدلــب، ســقطت الصواريــخ علــى ســجن النســاء الواقــع ضمــن 
املبــىن؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل دمــار كبــر يف بنــاء الســجن، ختضــع مدينــة إدلــب لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة 

وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

اجلمعــة 24/ آذار/ 2017 قرابــة الســاعة 22:30 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى مســتودع 
الكتــب املدرســية التابــع ملديريــة الرتبيــة وســط مدينــة إدلــب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املســتودع وإتــالف حمتوايتــه، ختضــع 

املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

األربعــاء 29/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً حممــاًل بذخائــر عنقوديــة علــى مبــىن جملــس 
البلديــة مقابــل ضريــح اخلليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز وســط قريــة الديــر الشــرقي بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة 

املبــىن أبضــرار ماديــة بســيطة، ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

- وسائط النقل:
صبــاح اخلميــس 23/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه 
روســي ابلصواريــخ جســر ســكة القطــار )خــاص بســكة القطــار( يف قريــة رســم 
الفــاحل التابعــة لبلــدة مســكنة بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار 
جزئــي يف اجلســر وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

الدمار الناجم عن قصف طران 
اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي جسر 

سكة القطار يف قرية رسم الفاحل/ 
حلب يف 23/ 3/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTkNuZnZNaWdBd3c/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFV1FQQjdnd3pyV1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFb05XdmNmdnYwbmM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTkNuZnZNaWdBd3c/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFT2RFUGhBLVY5UDg/view
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- األفران:
ظهــر األربعــاء 15/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى فــرن اخلبــز اآليل يف بلــدة 
مســكنة بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء الفــرن وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع البلــدة لســيطرة 

تنظيــم داعــش.

- املنشآت الصناعية:
مســاء األربعــاء 29/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ معمــل ابــن اهليثــم للصناعــات 
الدوائيــة يف قريــة املنصــورة بريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املعمــل وإصابــة بعــض معداتــه أبضــرار 

ماديــة متوســطة وخروجــه عــن اخلدمــة مؤقتــاً، ختضــع قريــة املنصــورة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

- خميمات النازحني:
صبــاح األحــد 26/ آذار/ 2017 اســتخدم طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي أســلحة حارقــة علــى أطــراف خميــم أم الصــر 
للنازحــني الواقــع بــني قريــيت ترمــال ومعــرة حرمــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، دون تســجيل أيــة أضــرار ماديــة ابملخيــم، خيضــع 

املخيــم لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(:

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

الســبت 25/ آذار/ 2017 أقــدم تنظيــم داعــش علــى تفخيــخ وتفجــر ســور مدرســة احلــاوي الثانويــة يف حــي احلــاوي مبدينــة 
أبــو محــام التابعــة لعشــرة الشــعيطات بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، بواســطة عبــوات انســفة؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء 

املدرســة وســورها وخروجهــا عــن اخلدمــة، ختضــع املنطقــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

الســبت 25/ آذار/ 2017 أقــدم تنظيــم داعــش علــى تفخيــخ وتفجــر ســور مدرســة احلــاوي للتعليــم األساســي يف حــي احلــاوي 
مبدينــة أبــو محــام التابعــة لعشــرة الشــعيطات بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، بواســطة عبــوات انســفة؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي 

يف بنــاء املدرســة ودمــار ســورها بشــكل كامــل وخروجهــا عــن اخلدمــة، ختضــع منطقــة الشــعيطات لســيطرة تنظيــم داعــش.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbFQta2tfZ2dVU1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUkR6bzU0MjhMM2M/view
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البىن التحتية:
- املنشآت واملصادر املائية:

اإلثنــني 6/ آذار/ 2017 قــام تنظيــم داعــش بتفجــر خــزان امليــاه العــايل يف قريــة األحــوس بريــف حمافظــة الرقــة الشــرقي، بواســطة 
عبــوات انســفة؛ مــا أدى إىل دمــار اخلــزان بشــكل كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة، وانقطــاع امليــاه عــن بعــض أجــزاء القريــة. ختضــع 

القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

اثء: فصائل املعارضة املسلحة:
املراكز احليوية الرتبوية:

- املدارس:
عصــر اإلثنــني 6/ آذار/ 2017 ســقطت عــدة قذائــف صاروخيــة حمليــة الصنــع علــى مدرســة أمحــد شــوقي عقلــي يف حــي 
احلمدانيــة غــرب مدينــة حلــب، مصدرهــا مدفعيــة متمركــزة يف حــي الراشــدين، اخلاضــع لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة؛ مــا 

أدى إىل إصابــة ســور املدرســة أبضــرار ماديــة متوســطة. خيضــع حــي احلمدانيــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري.

عصر اخلميس 23/ آذار/ 2017 سقطت عدة قذائف صاروخية حملية الصنع على مدرسة عبد الفتاح بعث يف حي احلمدانية 
غــرب مدينــة حلــب، مصدرهــا مدفعيــة متمركــزة يف حــي الراشــدين، اخلاضــع لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة؛ مــا تســبب خبســائر 

بشرية، إضافة إىل إصابة فناء املدرسة أبضرار مادية متوسطة، خيضع حي احلمدانية لسيطرة قوات النظام السوري.

جيم: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين(:
البىن التحتية:

- حمطات ومصادر الطاقة:
اجلمعــة 24/ آذار/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة املتمركــزة مشــال مدينــة الطبقــة 
قذائــف عــدة قــرب حمطــة توليــد الكهــرابء يف مدينــة الطبقــة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب، مــا أدى إىل إصابــة احملطــة أبضــرار ماديــة 

متوســطة، وخروجهــا عــن اخلدمــة، وانقطــاع التيــار الكهرابئــي عــن مدينــة الطبقــة. ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش.
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- املنشآت واملصادر املائية:
اجلمعــة 24/ آذار/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة املتمركــزة مشــال مدينــة الطبقــة 
قذائــف عــدة قــرب حمطــة تصفيــة ميــاه الشــرب يف مدينــة الطبقــة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب، مــا أدى إىل إصابــة احملطــة أبضــرار 

ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن اخلدمــة، وانقطــاع ميــاه الشــرب عــن املدينــة، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

حاء: قوات التحالف الدويل:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد:
مســاء اخلميــس 16/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مســجد عمــر بــن 
اخلطــاب يف قريــة اجلينــة بريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل دمــار كبــر يف بنــاء املســجد وأاثثــه وخروجــه 

عــن اخلدمــة، ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

الدمار الناجم عن قصف طران اثبت اجلناح اتبع لقوات التحالف الدويل مسجد عمر بن اخلطاب 
يف قرية اجلينة/ حلب يف 16/ 3/ 2017 

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=895&token=n56opsy72ZQQL93695U5QIkOrmRdWD59
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFclpGejIzRmVKaDQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNlhMdTRjRUtpbFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNW12Q05Dbi0tZE0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFV05hWkdxWldWbDA/view
https://www.youtube.com/watch?v=Sss0Lq4jA3A&feature=youtu.be
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=895&token=n56opsy72ZQQL93695U5QIkOrmRdWD59
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFclpGejIzRmVKaDQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaVhITk1BWVdHVEE/view
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املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

الثــالاثء 21/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف 
الــدويل ابلصواريــخ مدرســة ميســلون يف مدينــة الطبقــة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب؛ 
مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل دمــار بنــاء املدرســة بشــكل شــبه كامــل 

وخروجهــا عــن اخلدمــة، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

اإلثنــني 27/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف 
الــدويل ابلصواريــخ مدرســة معاويــة بــن أيب ســفيان وســط مدينــة الرقــة؛ مــا أدى 

إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املدرســة، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

املربعات السكانية:
- األسواق:

األربعــاء 22/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ ســوقاً يف احلــي الثــاين مــن 
مدينــة الطبقــة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل دمــار كبــر يف قرابــة 20 حمــٍل جتــاري، ختضــع املدينــة 

لســيطرة تنظيــم داعــش.

البىن التحتية:
- املقرات اخلدمية الرمسية:

الســبت 18/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مبــىن البلديــة يف بلــدة املنصــورة 
بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف املبــىن وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع البلــدة لســيطرة تنظيــم داعــش.

- املنشآت واملصادر املائية:
األربعــاء 8/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ خــزان امليــاه العــايل يف قريــة 
الغســانية بريــف حمافظــة الرقــة الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار اخلــزان بشــكل كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة، وانقطــاع ميــاه الشــرب عــن 

أجــزاء مــن القريــة، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

الدمار الناجم عن قصف طران اثبت 
اجلناح اتبع لقوات التحالف الدويل 

مدرسة ميسلون يف مدينة الطبقة/ الرقة 
يف 21/ 3 /2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMGYyODVFZXlwczg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRHNuaHpHcnZlbzg/view
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اجلمعــة 10/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل صواريــخ عــدة علــى خــزان امليــاه العــايل 
يف قريــة محــرة انصــر بريــف حمافظــة الرقــة الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار اخلــزان بشــكل كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة، وانقطــاع ميــاه 

الشــرب عــن أجــزاء مــن القريــة، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

اإلثنــني 13/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ خــزان امليــاه العــايل يف قريــة 
خــس عجيــل بريــف حمافظــة الرقــة الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار اخلــزان بشــكل كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة؛ وانقطــاع امليــاه عــن 

أجــزاء مــن القريــة، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

األحــد 19/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ خــزان امليــاه العــايل يف قريــة 
محــرة بويطيــة بريــف حمافظــة الرقــة الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار اخلــزان بشــكل شــبه كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة، وانقطــاع امليــاه عــن 

أجــزاء مــن القريــة، ختضــع قريــة محــرة بوطيــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

الدمار الناجم عن قصف طران اثبت اجلناح اتبع لقوات التحالف الدويل اخلزان العايل يف قرية الغسانية/ 
الرقة يف 8/ 3/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQWQydkpsam5JeGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFa0tzVFJNWWRnREU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFa0tzVFJNWWRnREU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFajdOcGlnVjBJekE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFendqNDRYQ0lZUkk/view
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الســبت 25/ آذار/ 2017 قصف طران اثبت اجلناح اتبع لقوات التحالف الدويل ابلصواريخ مبىن إدارة منشــأة ســد الفرات 
يف مدينــة الطبقــة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار املبــىن بشــكل كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة، نشــر إىل أن هــذه 
املنشــأة قــد تعرضــت للقصــف مــرات عــدة قبــل هــذا اليــوم ومل يتســنَّ لنــا التحقــق مــن تفاصيــل احلــوادث حــى حلظــة إعــداد التقريــر، 

ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

الســبت 25/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ منشــأة ســد الفــرات يف مدينــة 
الطبقــة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب؛ مــا أدى إىل إصابــة غرفــة التحكــم الرئيســة يف املنشــأة أبضــرار ماديــة كبــرة واحــرتاق األجهــزة 
داخــل الغرفــة وخروجهــا عــن اخلدمــة، إضافــة إىل توقــف كامــل جتهيــزات الســد )بــواابت ومضخــات ولوحــات التحكــم..( عــن 

العمــل، ختضــع مدينــة الطبقــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

- وسائط النقل:
اإلثنــني 6/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل صواريــخ عــدة علــى جســر ســكة القطــار يف 
قريــة الرمــادي “املعروفــة ابســم قريــة البقعــان” التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي 
يف اجلســر، وخروجــه عــن اخلدمــة، نشــر إىل أن الطــران ذاتــه قصــف اجلســر يف 1/ كانــون الثــاين/ 2016؛ مــا تســبب خبروجــه 

عــن اخلدمــة إىل أن أعــاد تنظيــم داعــش أتهيلــه يف وقــت الحــق، ختضــع قريــة الرمــادي لســيطرة تنظيــم داعــش.

احرتاق أجهزة غرفة التحكم الرئيسة جراء قصف طران اثبت اجلناح اتبع لقوات التحالف الدويل منشأة 
سد الفرات يف مدينة الطبقة/ الرقة يف 25/ 3/ 2017

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=899&token=BUUYJ1aJM2TT0e49vY4wDcN4M61hDPn5
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=900&token=UDvGbCCIoZZNwj9v7aXFJSYW0pVujut4
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFT3JaSDJTeTBEU0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFU2I0SjdEZUFidUE/view
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األربعــاء 8/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات 
التحالــف الــدويل ابلصواريــخ املعــر املائــي )البوليــل - الصبحــة( يف قريــة 
البوليل بريف حمافظة دير الزور الشرقي، ما أدى إىل دمار مجيع الَعّبارات 
والقــوارب املائيــة بشــكل كامــل يف املعــر، وخروجــه عــن اخلدمــة، نشــر إىل 
أّن املعــر يســتخدمه املدنيــون للتنقــل بــني القــرى والبلــدات الواقعــة علــى 
ضفــيت هنــر الفــرات بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، ختضــع قريــة البوليــل 

لســيطرة تنظيــم داعــش.

الثــالاثء 14/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ جســراً يتــم تشــييده علــى هنــر 
الفــرات “جســر تــرايب علــى نظــام العبــارات املائيــة” مبدينــة املياديــن بريــف ديــر الــزور الشــرقي اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش؛ مــا 
أدى إىل حــدوث أضــرار ماديــة كبــرة يف اجلســر، يذكــر أن اجلســر مل يدخــل اخلدمــة بعــد حيــث يقــوم تنظيــم داعــش ببنائــه منــُذ 

أشــهر بعــد أن تســبب طــران التحالــف الــدويل يف تدمــر جســر املياديــن وخروجــه عــن اخلدمــة.

الدمار الناجم عن قصف طران اثبت اجلناح اتبع لقوات التحالف الدويل جسر سكة القطار يف قرية 
الرمادي/ دير الزور يف 6/ 3/ 2017

الدمار يف العّبارات املائية جراء قصف طران 
اثبت اجلناح اتبع لقوات التحالف الدويل 
املعر املائي )البوليل – الصبحة( يف قرية 

البوليل/ دير الزور يف 8/ 3/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFczNGemhCUlJWa2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWlVpWUJqOTY4cFE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZE5JaGlRLVFwZ2c/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNzBwNEZxeUtGd1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQ1VnOGdReG5vRmc/view
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اخلميــس 16/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ جســر العشــارة يف مدينــة 
العشــارة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل اهنيــار اجلســر مــن املنتصــف وخروجــه عــن اخلدمــة، نشــر إىل أن اجلســر 
يربــط بــني قــرى ريــف ديــر الــزور الشــرقي )يطلــق عليهــا اســم شــامية( وقــرى ريــف ديــر الــزور الشــرقي )يطلــق عليهــا اســم جزيــرة(. 
وقــد تعــرَّض للقصــف مــن قبــل الطــران ذاتــه يف 28/ أيلــول/ 2016 وخــرج عــن اخلدمــة، إىل أن قــام تنظيــم داعــش برتميمــه 

وإعادتــه للخدمــة يف شــهر شــباط املنصــرم. ختضــع مدينــة العشــارة لســيطرة تنظيــم داعــش.

األحــد 19/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ جســر وادي الســلماين 
“املعــروف جبســر القطــار” الواقــع علــى أطــراف مدينــة الطبقــة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف اجلســر 

وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

الدمار الناجم عن قصف طران اثبت اجلناح اتبع لقوات التحالف الدويل جسر 
العشارة يف مدينة العشارة/ دير الزور يف 16/ 3/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNVhzUXV2c3NTaUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVVVGektvNU92ckk/view
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الثــالاثء 28/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ املعــر املائــي يف قريــة حوايــج 
ذايب بريــف حمافظــة ديــر الــزور الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار مجيــع العبــارات والقــوارب املائيــة يف املعــر بشــكل كامــل، وخروجــه عــن 
اخلدمــة، نشــر إىل أن املعــر يســتخدمه املدنيــون يف التنقــل بــني القــرى والبلــدات الواقعــة علــى ضفــيت هنــر الفــرات بريــف حمافظــة 

ديــر الــزور الغــريب، ختضــع قريــة حوايــج ذايب لســيطرة تنظيــم داعــش.

- األفران:
األحــد 19/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ فــرن اخلبــز اآليل يف حــي 
املهاجــع وســط مدينــة الطبقــة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار الفــرن بشــكل شــبه كامــل واحرتاقــه وخروجــه عــن 

اخلدمــة، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

األربعــاء 22/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ فــرن اخلبــز االحتياطــي يف 
احلــي الثــاين مــن مدينــة الطبقــة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل دمــار كبــر يف بنــاء الفــرن وخروجــه عــن 

اخلدمــة، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

الدمار يف العّبارات والقوارب جراء قصف طران اثبت اجلناح اتبع لقوات التحالف الدويل املعر املائي 
يف بلدة حوايج ذايب/ دير الزور يف 28/ 3/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTG5JdzJqVEk5RWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFemJ3amZVdmRsVjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFa3pDdUJkb0NXODQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTG5JdzJqVEk5RWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVFVJamg5Ni1OUjA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFM3lQSlBWVkVHZEU/view
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خميمات الالجئني:
الثــالاثء 21/ آذار/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات 
التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مــأوى لنازحــني )معظمهــم مــن ريفــي محــص 
وحلــب( يقــع جنــوب انحيــة املنصــورة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب؛ مــا 
تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل دمــار املــأوى بشــكل كامــل وخروجــه عــن 
اخلدمــة، نشــر إىل أن املــأوى عبــارة عــن مبــىن مدرســة ســابق مت ختصيصــه 

إليــواء النازحــني. ختضــع الناحيــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

خاء: جهات أخرى:
البىن التحتية:

- املقرات اخلدمية الرمسية:
األربعاء 15/ آذار/ 2017 أقَدم انتحاري على تفجر نفســه بواســطة حزام انســف كان يرتديه داخل هبو مبىن القصر العديل 
يف شــارع النصــر شــرق مدينــة دمشــق؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل إصابــة مبــىن القصــر العــديل وحمتوايتــه أبضــرار ماديــة كبــرة، مل 

نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن التفجــر حــى حلظــة إعــداد التقريــر، خيضــع شــارع النصــر لســيطرة قــوات النظــام الســوري.

الدمار الناجم عن قصف طران اثبت اجلناح 
اتبع لقوات التحالف الدويل مأوى انزحني يف 

انحية املنصورة/ الرقة يف 21/ 3/ 2017

األضرار النامجة عن تفجر انتحاري لنفسه داخل مبىن القصر العديل يف شارع النصر مبدينة 
دمشق يف 15/ 3/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUTlGNzA5VlZ5RUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUTlGNzA5VlZ5RUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVVYtRzhLeHRGM2M/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=886&token=OZDFANUjcRr8bzAlQuvflN3tBE9lnDY1
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVzlEQzBsZkF4NHc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYUI0d3hUQktCcjA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUHlpeVhyYU02MlU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFamhwRmNtalVybGs/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOVhzOHY1NWc0Tzg/view
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اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات:

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

وقــرارات جملــس األمــن الــدويل.
كمــا قامــت القــوات الروســية وفصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم داعــش وقــوات اإلدارة الذاتيــة، وقــوات التحالــف الــدويل، 
وجهــات أخــرى )تشــمل جهــات مل نتمكــن مــن حتديدهــا إضافــة إىل القــوات الرتكيــة واللبنانيــة واألردنيــة( ابالعتــداء علــى بعــض 

تلــك املراكــز. وُيشــكل القصــف العشــوائي عــدمي التمييــز خرقــاً للقانــون الــدويل اإلنســاين، ويرقــى الفعــل إىل جرميــة حــرب.
 

التوصيات:
إىل جملس األمن الدويل:

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

2 - جيب فرض حظر تسليح شامل على احلكومة السورية، نظراً خلروقاهتا الفظيعة للقوانني الدولية ولقرارات جملس األمن الدويل.
3 - اعتبــار الــدول الــيت تــورد األســلحة لقــوات النظــام الســوري وللمجموعــات الــيت ثبــت تورطهــا ابرتــكاب جرائــم حبــق املدنيــني، 

شــريكة يف ارتــكاب تلــك اجلرائــم، إضافــة إىل مجيــع املورديــن واملوزعــني.
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