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اجلمعة 10 شباط 2017

على الرغم من اتفاق أنقرة لوقف إطالق 
النار، االعتداء على 79 مركزاً حيوايً مدنياً 

يف كانون الثاين 2017

62 منها على يد قوات النظام 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- املراكز احليوية الثقافية.
5- املربعات السكانية.

6- البىن التحتية.
اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: امللخص التنفيذي:
يف 30/ كانــون األول/ 2016 مت اإلعــان عــن اتفــاق وقــف إطــاق انر شــامل يف ســوراي برعايــة روســية - تركيــة، وأقــرَّت 
األطــراف املوقعــة علــى البيــان، النظــام الســوري مــن جهــة، وفصائــل املعارضــة املســلحة مــن جهــة اثنيــة، وقــف كافــة اهلجمــات 
املســلحة مبــا فيهــا اهلجمــات اجلويــة وإيقــاف عمليــات االقتحــام والتقــدُّم الــري، ومتَّ اســتثناء املناطــق العســكرية اخلاضعــة لســيطرة 
تنظيــم داعــش )يطلــق علــى نفســه اســم الدولــة اإلســامية(، ومنــذ دخــول اتفــاق أنقــرة لوقــف إطــاق النــار يف ســوراي حيِّــَز التنفيــذ 
اخنفضــت وتــرة القصــف والطلعــات اجلويــة الــي يشــنها الطــران احلــريب )الســوري والروســي(، وابلتــوازي معهــا اخنفضــت ســوية 
قصــف املراكــز احليويــة املدنيــة وهــذا تقــدم إجيــايب جيــب دعمــه والبنــاء عليــه، لكــن مــن انحيــة أخــرى فنحــن نؤكــد أن اخلروقــات مل 
تتوقــف، وأن النظــام الســوري يعتــر املنتهــك األكــر ملختلــف أنــواع اخلروقــات مــن قصــف وقتــل واعتقــال وغــر ذلــك، واهلــدف 

الرئيــس مــن مجيــع التقاريــر التوثيقيــة هــو معرفــة مرتكــي االنتهــاكات بشــكل دقيــق، مث ردعهــم عــن تكــرار ذلــك.

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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عــر عمليــات التوثيــق واملتابعــة اليوميــة ســجلنا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا اليقــل عــن 79 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز 
حيويــة مدنيــة، يف كانــون الثــاين 2017، توزعــت حســب اجلهــة الفاعلــة علــی النحــو التــايل:

ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 44
ابء: القوات الروسية: 18

اتء: التنظيمات اإلسامية املتشددة:
- تنظيم داعش: 1

اثء: فصائل املعارضة املسلحة: 1
 جيم: قوات التحالف الدويل: 7

حاء: جهات أخرى: 8
 

- أبرز املنشآت اليت مت االعتداء عليها يف كانون الثاين 2017:
32 مــن البــىن التحتيــة، 19 مــن املراكــز احليويــة الرتبويــة، 16 مــن املراكــز احليويــة الدينيــة، 6 مــن املراكــز احليويــة الطبيــة، 4 مــن 

املربعــات الســكانية، 2 مــن املراكــز احليويــة الثقافيــة.
شــكَّلت نســبة املراكــز احليويــة املدنيــة الواقعــة يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش الــي مت االعتــداء عليهــا مــن قبــل قــوات 

ســتهدفة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري.
ُ
النظــام الســوري 23 % مــن إمجــايل املراكــز احليويــة املدنيــة امل

ميكن االطاع 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:

قوات النظام الجهة الفاعلة
السوري

القوات 
الروسية

تنظيم 
داعش

فصائل 
المعارضة 
المسلحة

قوات 
التحالف 

الدولي

جهات 
أخرى

المركز المستهدف
:المراكز الحيوية الدينية

10213المساجد
بوية :المراكز الحيوية التر

971المدارس
1الجامعات

1رياض األطفال
:المراكز الحيوية الطبية

1المنشآت الطبية
32سيارات اإلسعاف

:المراكز الحيوية الثقافية
2المناطق األثرية

:المربعات السكانية
31األسواق

:البنى التحتية
3112محطات ومصادر الطاقة

ي
5مراكز الدفاع المدنى

21المنشآت والمصادر المائية
1صوامع الحبوب

23المقرات الخدمية الرسمية
12وسائط النقل

311األفران
3المنشآت الصناعية

44181178:المجموع

ي 
ي كانون الثانى

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

ســيطرته الــي 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 “لاســتخدام العشــوائي عــدمي التميِّيــز لألســلحة يف املناطــق املأهولــة، مبــا يف ذلــك القصــف املدفعــي 
واجلــوي، مثــل اســتخدام “الراميــل املتفجــرة”، فــا 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 احملليــن، وُنشــر إىل أنَّ هــذا هــو احلــد األدىن؛ ذلــك بســبب املعوِّقــات العمليــة 
العديــدة الــي ُتصادفنــا أثنــاء عمليــات التوثيــق الــي ُنريهــا. تؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن خــال 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 
الطبيــة ومراكــز الدفــاع املــدين والشــارات اإلنســانية اخلاصــة، والــي مت إدراجهــا ضمــن تقريــر شــهري ســابق “مقتــل 7 مــن الكــوادر 
الطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين - 11 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة طبيــة ومراكــز للدفــاع املــدين يف كانــون الثــاين 2017”.

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

- املساجد: 
الســبت 7/ كانــون الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع للنظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب املســجد الكبــر الواقــع 
يف ســوق اخلضــار وســط مدينــة أبــو الظهــور بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي، اخلاضعــة لســيطرة جبهــة فتــح الشــام مــع وجــود بســيط 

لفصائــل املعارضــة املســلحة؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد أبضــرار ماديــة بســيطة.
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اخلميــس 12/ كانــون الثــاين/ 2017 قصفــت مدفعيــة قــوات النظــام الســوري ابلقذائــف مســجد الفتــح يف بلــدة حزرمــا مبنطقــة 
املــرج شــرقي حمافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد ومــواد إكســائه 

أبضــرار ماديــة متوســطة.

عصــر اخلميــس 12/ كانــون الثــاين/ 2017 قصفــت مدفعيــة النظــام الســوري وامليليشــيات املواليــة لــه قذائــف عــدة علــى املســجد 
الشــمايل - الــذي يتألــف مــن أربــع طوابــق - يف بلــدة مضــااي مشــال غــرب حمافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل 
املعارضــة املســلحة، مــا أدى إىل إصابــة بنــاء الطابــق الثــاين -يتضمــن صالــة للمناســبات ومكتبــة- وأاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرة.

عصــر اخلميــس 12/ كانــون الثــاين/ 2017 قصفــت مدفعيــة النظــام الســوري وامليليشــيات املواليــة لــه قذيفــة هــاون قــرب املســجد 
اجلنــويب يف بلــدة مضــااي غــريب حمافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، ســقطت القذيفــة علــى بنــاء 

ســكين يبعــد قرابــة 3 أمتــار عــن املســجد، دون تســجيل أيــة أضــرار ماديــة يف املســجد.

الســبت 14/ كانــون الثــاين/ 2017 قصفــت مدفعيــة قــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى مســجد اخللــف يف بلــدة الغاريــة 
الغربية بريف حمافظة درعا الشــرقي، اخلاضعة لســيطرة فصائل املعارضة املســلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املســجد ومواد إكســائه 

وأاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرة.

ظهــر اإلثنــن 16/ كانــون الثــاين/ 2017 قصفــت دابابت قــوات النظــام الســوري وامليليشــيات املواليــة لــه قذائــف عــدة علــى 
مســجد قريــة ديــر مقــرن يف منطقــة وادي بــردى مشــال غــرب حمافظــة ريــف دمشــق، الــي كانــت خاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة 
املســلحة مــع وجــود بســيط لعناصــر مــن جبهــة فتــح الشــام وقــت حــدوث االعتــداء -ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة 

إعــداد التقريــر-، مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد أبضــرار ماديــة كبــرة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYTFVOTdPQ1ZrbGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOFpTUmJIaWN2b0E/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRVNwZGlScWV2YkE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYTFVOTdPQ1ZrbGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUlZZaENtT2FBNDg/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=674&token=OA3Qnhc4MumLvhh2jY0wsEpRjQZG0P4F
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTWpzVE1tSG1yZ0U/view
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اجلمعــة 20/ كانــون الثــاين/ 2017 قصفــت مدفعيــة النظــام الســوري وامليليشــيات املواليــة لــه املتمركــزة يف قلعــة التــل ابلقذائــف 
مســجد املصطفــى يف بلــدة بقــن مشــال غــرب حمافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا أدى إىل 

إصابــة بنــاء املســجد ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة كبــرة.

اجلمعــة 20/ كانــون الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع للنظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب مســجد النــور يف 
حــي رويــدة شــرق بلــدة البوليــل بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش، مــا أدى إىل تشــقق جــدران 

املســجد وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة.

اإلثنــن 23/ كانــون الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مســجد الطابيــة يف 
قريــة الطابيــة شــامية بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد وأاثثــه 

أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة.

اإلثنــن 30/ كانــون الثــاين/ 2017 قرابــة الســاعة 14:00 قصفــت رامجــات صواريــخ النظــام الســوري 3 صواريــخ أرض - 
أرض قــرب مســجد اإلميــان يف بلــدة النشــابية يف الغوطــة الشــرقية شــرقي حمافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة 

املســلحة، مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة متوســطة.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الناشــط اإلعامــي ضيــاء الشــامي عضــو املكتــب اإلعامــي يف منطقــة املــرج 

مبحافظــة ريــف دمشــق، عــر موقــع التواصــل االجتماعــي “فيســبوك”، وأفــادان بروايتــه:
“قرابــة الســاعة الثانيــة بعــد ظهــر اإلثنــن 30/ كانــون الثــاين قصفــت رامجــات النظــام 3 صواريــخ “فيــل” ســقطت علــى بعــد أمتــار 
قليلة من مسجد اإلميان يف بلدة النشابية وهو أكر مساجد منطقة املرج، األضرار هذه املرة كانت بسيطة، فقد انَل هذا املسجد 

نصيبه من قصف النظام الســوري مرات كثرة ســابقاً، ما تســبب يف اهنيار مئذنته الي كانت أعلى مآذن الغوطة الشــرقية”.

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس: 

فجــر الســبت 7/ كانــون الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع 
لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مدرســة الســمرية االبتدائيــة يف قريــة الســمرية 
بريــف حمافظــة حلــب اجلنــويب، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا 

أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة ومــواد إكســائها وأاثثهــا أبضــرار ماديــة كبــرة.

https://www.youtube.com/watch?v=XdfxYWVjyiU
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFenNyWHlRTDN0WmM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNXhUb1pYQXdhUEU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUVZIVklCTlJjbmM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUmNyMldSVVZIXzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSTdYeXMyS1VjWHM/view
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مســاء األربعاء 11/ كانون الثاين/ 2017 قصف طران اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام الســوري ابلصواريخ مدرســة املهدوم 
االبتدائيــة يف قريــة املهــدوم بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي، اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش، مــا أدى إىل دمــار كبــر يف إحــدى 

الغــرف الصفيــة، وإصابــة مــواد إكســاء بنــاء املدرســة وســورها أبضــرار ماديــة متوســطة.

اخلميــس 12/ كانــون الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح )Su-22( اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب 
مدرســة فاتــح الســيد للتعليــم األساســي يف األجــزاء اجلنوبيــة الشــرقية مــن مدينــة إدلــب، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل 

املعارضــة املســلحة وجبهــة فتــح الشــام؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة وأاثثهــا أبضــرار ماديــة بســيطة.

اجلمعــة 13/ كانــون الثــاين/ 2017 قصفــت رامجــة صواريــخ النظــام الســوري املتمركــزة يف بلــدة جوريــن يف ســهل الغــاب بريــف 
حمافظــة محــاة الغــريب صاروخــاً علــى مدرســة الريفيــة يف بلــدة كنصفــرة يف جبــل الزاويــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اخلاضعــة 

لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وجبهــة فتــح الشــام، مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة أبضــرار ماديــة متوســطة.

األحــد 15/ كانــون الثــاين/ 2017 قرابــة الســاعة 10:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً 
قــرب املدرســة االبتدائيــة يف قريــة مربعــات بيشــة بريــف حمافظــة حلــب اجلنــويب، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا 

أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة ومــواد إكســائها وســورها أبضــرار ماديــة متوســطة، وخروجهــا مؤقتــاً عــن اخلدمــة.

اإلثنــن 23/ كانــون الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مدرســة املعلوماتيــة 
يف مدينــة املياديــن بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش، مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة وأاثثهــا 

أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن اخلدمــة.

األربعــاء 25/ كانــون الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ الثانويــة الصناعيــة 
يف بلــدة حوايــج البومصعــة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الغــريب، اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة 

أبضــرار ماديــة كبــرة.

األربعاء 25/ كانون الثاين/ 2017 قصفت مدفعية النظام السوري وامليليشيات 
التابعــة لــه ابلقذائــف مدرســة النــور احملدثــة يف بلــدة مضــااي مشــال غــرب حمافظــة 
ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة؛ مــا أدى إىل دمــار 

جزئــي يف بنــاء املدرســة وإصابــة مــواد إكســائها أبضــرار ماديــة كبــرة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYWZZOC00SHp0Ukk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFX2JPc2tvdEx3R1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVXdJb0JEZEFZazQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWmtjeVdyMVlJY1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSjVFd0JpT1hhUnc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFN19LVHliWFQ3NHc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFci04ci11d0lCTjA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWmZxYmR0ZVBfUm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFR3M4SlBoR0Z1Y1E/view
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اجلمعــة 27/ كانــون الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات 
النظــام الســوري ابلصواريــخ املدرســة الثانويــة يف قريــة ســعلو بريــف حمافظــة ديــر 
الــزور الشــرقي، اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش؛ مــا أدى إىل دمــار بنــاء املدرســة 

بشــكل شــبه كامــل وخروجهــا عــن اخلدمــة.

- اجلامعات: 
اإلثنــن 30/ كانــون الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح )MiG-23( اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ 
مبــىن كليــة الطــب البيطــري التابعــة جلامعــة إدلــب الواقعــة غــرب مدينــة إدلــب، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة 
املســلحة وجبهــة فتــح الشــام، ســقطت الصواريــخ يف ابحــة الكليــة؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف ســور املبــىن، وإصابــة مــواد إكســائه 
ومعــدات املخابــر واألاثث أبضــرار ماديــة متوســطة. ُنشــر إىل أن هــذا املبــىن يضــمُّ جتمعــاً للمخابــر التابعــة لكليــات الطــب البيطــري 

والصيدلــة والكيميــاء والفيــزايء.

- رايض األطفال:
األربعــاء 25/ كانــون الثــاين/ 2017 قصفــت مدفعيــة النظــام الســوري وامليليشــيات املواليــة لــه ابلقذائــف روضــة ضمــة لألطفــال 
يف بلــدة مضــااي مشــال غــرب حمافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء 

الروضــة وإصابــة مــواد إكســائها أبضــرار ماديــة متوســطة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbXJXV1Ryc08zNlU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMk93MG5Qbks3QUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNWQ0VlZKeTNLeTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFM2dROU5aNnVwdXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSTB5RzRLSExyMFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaWZDZlB1ZndES2M/view
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املراكز احليوية الثقافية:
- املناطق األثرية )القالع واحلصون - املدافن –  املعابد - املدرجات واملسارح(:

اجلمعــة 5/ كانــون الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ معبــد “الربــة تيــكا” 
الرومــاين األثــري داخــل منشــأة مأخــذ عــن الفيجــة يف قريــة عــن الفيجــة يف منطقــة وادي بــردى الواقعــة مشــال غــرب حمافظــة ريــف 
دمشــق الــي كانــت خاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة مــع وجــود بســيط لعناصــر مــن جبهــة فتــح الشــام وقــت حــدوث 

االعتــداء -ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-، مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املعبــد.

اجلمعــة 5/ كانــون الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ القلعــة األثريــة داخــل 
منشــأة مأخــذ عــن الفيجــة يف قريــة عــن الفيجــة يف منطقــة وادي بــردى الواقعــة مشــال غــرب حمافظــة ريــف دمشــق، الــي كانــت 
خاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة مــع وجــود بســيط لعناصــر مــن جبهــة فتــح الشــام وقــت حــدوث االعتــداء -ختضــع 

لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-، مــا أدى إىل هتــدم ابب القلعــة األثــري.

املربعات السكانية:
- األسواق:

الســبت 7/ كانون الثاين/ 2017 قصف طران اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام الســوري ابلصواريخ الســوق الرئيس يف مدينة 
أبــو الظهــور بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي، اخلاضعــة لســيطرة جبهــة فتــح الشــام مــع وجــود بســيط لفصائــل املعارضــة املســلحة، مــا 

أدى إىل إصابــة عــدد مــن احملــات التجاريــة أبضــرار ماديــة متوســطة.

https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPaW9hbWJuUVNzVU0
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPa2lTd29ISnJaUTQ/view
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الســبت 7/ كانــون الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ ســوق اخلضــار وســط 
مدينــة أبــو الظهــور بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي، اخلاضعــة لســيطرة جبهــة فتــح الشــام مــع وجــود بســيط لفصائــل املعارضــة 

املســلحة، مــا أدى إىل إصابــة مرافــق الســوق أبضــرار ماديــة بســيطة.

اخلميس 12/ كانون الثاين/ 2017 قصف طران اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام الســوري ابلصواريخ الســوق الرئيس وســط 
مدينة بنش بريف حمافظة إدلب الشــمايل، اخلاضعة لســيطرة مشــرتكة بن فصائل املعارضة املســلحة وجبهة فتح الشــام، ما أدى 

إىل دمــار جزئــي يف عــدد مــن احملــات التجاريــة، وإصابــة مرافــق الســوق أبضــرار ماديــة كبــرة.

البىن التحتية:
- حمطات ومصادر الطاقة:

اإلثنــن 2/ كانــون الثــاين/ 2017 قصفــت قــوات النظــام الســوري ابلقذائــف املدفعيــة وصواريــخ أرض - أرض احملطــة الكهرابئيــة 
يف بلــدة الزربــة بريــف حمافظــة حلــب اجلنــويب الغــريب، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف 

األعمــدة واحملــوالت الكهرابئيــة، وخروجهــا عــن اخلدمــة مؤقتــاً.

مســاء اجلمعــة 13/ كانــون الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ حمطــة الكهــرابء 
يف مدينــة مســكنة بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي، اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش، مــا أدى إىل انقطــاع الكهــرابء عــن املدينــة 

نتيجــة إصابــة خطــوط التوتــر العــايل داخــل احملطــة أبضــرار ماديــة كبــرة.

اجلمعــة 20/ كانــون الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب حمطــة البلعــوم 
للمحروقــات يف حــي البلعــوم يف مدينــة املياديــن بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش؛ مــا تســبب 

خبســائر بشــرية، إضافــة إىل إصابــة احملطــة أبضــرار ماديــة بســيطة.

- املنشآت واملصادر املائية:
اجلمعــة 5/ كانــون الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ منشــأة مأخــذ عــن 
الفيجــة يف قريــة عــن الفيجــة يف منطقــة وادي بــردى الواقعــة مشــال غــرب حمافظــة ريــف دمشــق، الــي كانــت خاضعــة لســيطرة 
فصائــل املعارضــة املســلحة مــع وجــود بســيط لعناصــر مــن جبهــة فتــح الشــام وقــت حــدوث االعتــداء -ختضــع لســيطرة قــوات 
النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-، مــا أدى إىل إصابــة املنشــأة أبضــرار ماديــة كبــرة، ننــوه إىل أن املنشــأة خرجــت عــن اخلدمــة 

نتيجــة قصفهــا بشــكل مكثــف مــن قبــل قــوات النظــام الســوري يف يــوم اجلمعــة 23/ كانــون األول/ 2016.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcW1IQmdBMXNnTnM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaGdLTlR3cnl2a2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQ2wwbVVyUGhJZnM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYlUtbzVVc2tJcTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVS1rTUpZcFNsUjg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSEVybUJKbGpEUms/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRXZPY09nc3Y5U28/view
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األربعــاء 25/ كانــون الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ حمطــة تصفيــة وضــخ 
امليــاه يف بلــدة حطلــة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش، مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء احملطــة 

وخروجهــا عــن اخلدمــة.

- صوامع احلبوب:
الســبت 21/ كانــون الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ صوامــع احلبــوب يف 
بلــدة اجلــزرة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الغــريب، اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش، مــا أدى إىل إصابــة بنــاء الصوامــع وجتهيزاهتــا أبضــرار 

ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن اخلدمــة.

- األفران:
األحــد 4/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح )Su-24( اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب 
فــرن التآخــي للخبــز يف شــارع اخلطيــب يف األجــزاء الغربيــة مــن مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اخلاضعــة لســيطرة 
مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وجبهــة فتــح الشــام، مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء الفــرن وإصابــة معداتــه أبضــرار ماديــة 
متوســطة وخروجــه عــن اخلدمــة، يــوم اخلميــس 12/ كانــون الثــاين/ 2017 متكنــا مــن التواصــل مــع انشــطي املنطقــة الذيــن أكــدوا 

لنــا احلادثــة.

مســاء اخلميــس 5/ كانــون الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ فــرن اخلبــز يف 
قريــة القامسيــة بريــف حمافظــة حلــب الغــريب، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا أدى إىل دمــار بنــاء الفــرن بشــكل 

شــبه كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة.

https://www.youtube.com/watch?v=oD_NpkIjD7s
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRzRxTmlpaEx2VG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFa3V1UlpJZ21MYzA/view
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مســاء اجلمعــة 13/ كانــون الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب فــرن 
اخلبــز اآليل يف مدينــة مســكنة بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي، اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش، مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء 

الفــرن وخروجــه عــن اخلدمــة مؤقتــاً.

ابء: القوات الروسية:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد:
األربعــاء 18/ كانــون الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً قــرب املســجد الكبــر القريــب مــن 
مركــز انطــاق حافــات نقــل املســافرين )كــراج البوملــان( شــرقي مدينــة إدلــب، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة 

املســلحة وجبهــة فتــح الشــام، مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة متوســطة.

األربعــاء 18/ كانــون الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ مســجد أبــو جبــار الشــمايل يف 
قريــة خربــة كيــار بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي، اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش، مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املســجد وخروجــه 

عــن اخلدمــة.

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

صبــاح األحــد 1/ كانــون الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ مدرســة ميــزانز االبتدائيــة يف 
قريــة ميــزانز بريــف حمافظــة حلــب الغــريب، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف ســور املدرســة 

وإصابــة أاثثهــا ومــواد إكســائها أبضــرار ماديــة متوســطة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbmduWUJGb3NCQ0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFanEzM0gxZXhzeE0/view
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صبــاح األحــد 1/ كانــون الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ مدرســة هــارون الرشــيد 
االبتدائيــة يف قريــة كفــر كار بريــف حمافظــة حلــب اجلنــويب، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا أدى إىل دمــار كبــر 

يف بنــاء املدرســة وإحــداث عــدة حفــر يف ابحتهــا.

اجلمعة 13/ كانون الثاين/ 2017 قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روســي صاروخاً قرب جتمُّع مدارس يضمُّ 3 مدارس 
هــي اثنويــة إفــس، ومدرســة الرعايــة، ومدرســة املعتمــد بــن عبــاد يف بلــدة إفــس بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، مل نســجل أيــة أضــرار 

ماديــة نتيجــة عــدم انفجــار الصاروخ.

الســبت 14/ كانــون الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــن علــى إعداديــة مرديــخ للبنــن 
الواقعــة قــرب األوتوســرتاد الــدويل حلــب - دمشــق يف األطــراف الغربيــة مــن بلــدة مرديــخ بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، اخلاضعــة 
لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وجبهــة فتــح الشــام، مل نســجل أيــة أضــرار ماديــة يف بنــاء اإلعداديــة نتيجــة عــدم 

انفجــار الصاروخــن.

اخلميــس 19/ كانــون الثــاين/ 2017 اســتخدم طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي أســلحة حارقــة قــرب مدرســة حمــي الديــن 
غامن يف األجزاء الغربية من مدينة تفتناز بريف حمافظة إدلب الشــمايل، اخلاضعة لســيطرة مشــرتكة بن فصائل املعارضة املســلحة 

وجبهــة فتــح الشــام، مــا أدى إىل انــدالع حرائــق يف املنطقــة جــراء القصــف ومل نســجل أيــة أضــرار ماديــة يف بنــاء املدرســة.

املربعات السكانية:
- األسواق:

الســبت 14/ كانــون الثــاين/ 2017 قرابــة الســاعة 03:45 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــن علــى 
ســوق اهلــال يف األجــزاء الشــمالية مــن مدينــة معــرة مصريــن بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل 
املعارضــة املســلحة وجبهــة فتــح الشــام، مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل دمــار كبــر يف عــدد مــن احملــات التجاريــة، وإصابــة مرافــق 

الســوق أبضــرار ماديــة كبــرة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRkNJSzR4OEZ3ODg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNnpWWF8yZFVFZUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZ2RCazdULVdPMTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeHUwVVpUY2F6OXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQTF5aHR3Tk5Nd3c/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbVFDZlIyNEVqeDQ/view
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البىن التحتية:
- حمطات ومصادر الطاقة:

الثــااثء 24/ كانــون الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ حمطــة الصكــر للمحروقــات يف 
بلــدة الصاحليــة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــمايل، اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف احملطــة وخروجهــا 

عــن اخلدمــة.

- األفران:
السبت 14/ كانون الثاين/ 2017 قرابة الساعة 03:45 قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً على فرن اخلبز 
اآليل األول يف األجــزاء الشــمالية مــن مدينــة معــرة مصريــن بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل 

املعارضــة املســلحة وجبهــة فتــح الشــام، مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل إصابــة بنــاء الفــرن ومعداتــه أبضــرار ماديــة متوســطة.

- املقرات اخلدمية الرمسية:
الســبت 14/ كانــون الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــن قــرب مبــىن حمكمــة اتبعــة للهيئــة 
اإلســامية “مبــىن بلديــة مرديــخ ســابقًا” الواقعــة قــرب األتســرتاد الــدويل حلــب - دمشــق يف األطــراف الغربيــة مــن بلــدة مرديــخ 
بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وجبهــة فتــح الشــام، ســقطت الصواريــخ 

يف بنــاء إعدايــة مرديــخ للبنــن اجملــاور ملبــىن احملكمــة، مل تســجل أيــة أضــرار ماديــة يف املبــىن نتيجــة عــدم انفجــار الصاروخــن.

األربعــاء 18/ كانــون الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً قــرب مبــىن اإلدارة املدنيــة التابــع 
جليــش الفتــح “مبــىن البنــك املركــزي ســابقًا” الواقــع شــرقي مدينــة إدلــب، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة 

وجبهــة فتــح الشــام، مــا أدى إىل إصابــة املبــىن ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة بســيطة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFT0wxN05xUF9yTFk/view
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- وسائط النقل:
األربعــاء 18/ كانــون الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــن ســقط أحدمهــا أمــام مدخــل 
مركــز انطــاق حافــات نقــل املســافرين )كــراج البوملــان( –املاصــق ملبــىن اإلدارة املدنيــة- شــرقي مدينــة إدلــب، اخلاضعــة لســيطرة 
مشــرتكة بن فصائل املعارضة املســلحة وجبهة فتح الشــام، ما أدى إىل دمار كبر يف أبنية الكراج وســوره، وخروجه عن اخلدمة.

- املنشآت الصناعية:
صبــاح األحــد 1/ كانــون الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ مطحنــة األاترب يف مدينــة 
األاترب بريــف حمافظــة حلــب الغــريب، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املطحنــة 

ومعداهتــا وخروجهــا عــن اخلدمــة.

الثــااثء 3/ كانــون الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ املنطقــة الصناعيــة شــرقي مدينــة 
إدلــب، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وجهــة فتــح الشــام؛ مــا أدى إىل إصابــة احملــات الصناعيــة 

أبضــرار ماديــة متوســطة.

الســبت 14/ كانــون الثــاين/ 2017 قرابــة الســاعة 03:55 شــن طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي غارتــن ابلصواريــخ 
علــى املنطقــة الصناعيــة يف األجــزاء الشــمالية مــن مدينــة معــرة مصريــن بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة 

بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وجبهــة فتــح الشــام؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف عــدد مــن احملــات الصناعيــة والتجاريــة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTk9OSFBkclRKNVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZGx6MFh3b2NjU2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMFpuSTd6d0c1NDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUHRaVmh1ei0xaTQ/view
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPUS1ENTJRbzN1MGs
https://www.youtube.com/watch?v=rIzpQb0XW0s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XCSBCp5dqws&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaGYyNXNuR281ZG8/view
https://youtu.be/7ss1bKuWfwA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPUS1ENTJRbzN1MGs
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWFN1LThPV3pLX1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVVlrM3JBT3dReGs/view
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اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش:

البىن التحتية:
- حمطات ومصادر الطاقة:

اجلمعــة 6/ كانــون الثــاين/ 2017 قــام تنظيــم داعــش بتفخيــخ وتفجــر شــركة حيــان ملعاجلــة وتكريــر النفــط الواقعــة مشــال غــرب 
مدينــة تدمــر بريــف حمافظــة محــص الشــرقي، اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش، ابســتخدام العبــوات الناســفة؛ مــا أدى إىل دمــار 

شــبه كامــل يف بنــاء الشــركة وجتهيزاهتــا، وانــدالع احلرائــق فيهــا، وخروجهــا عــن اخلدمــة.

اثء: فصائل املعارضة املسلحة:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد:
عصــر اخلميــس 26/ كانــون الثــاين/ 2017 ســقطت عــدة قذائــف صاروخيــة 
حمليــة الصنــع علــى مســجد قتيبــة يف حــي شــارع النيــل مشــال غــرب مدينــة حلــب، 
اخلاضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري، مصدرهــا مدفعيــة متمركــزة يف منطقــة 
اخلاضعــة  مدينــة حلــب،  أطــراف  علــى  اللرمــون  قــرب حــي  ربــه  عبــد  ضهــرة 
لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة؛ مــا أدى إىل إحــداث عــدة ثقــوب يف قبــة 

املســجد وإصابــة أاثثــة أبضــرار ماديــة متوســطة.

جيم: قوات التحالف الدويل:
املراكز احليوية الرتبوية:

- املدارس:
الســبت 21/ كانــون الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات 
التحالــف الــدويل ابلصواريــخ اثنويــة الرمــوك الصناعيــة يف مدينــة الطبقــة بريــف 
حمافظــة الرقــة الغــريب، اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء 

املدرســة ومــواد إكســائها أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن اخلدمــة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNHh6SmJXZEhEWUE/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=638&token=dcYCujXwbJy4aOBti744AnuFEikGBnPF
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQmw1NGFxbWdpUFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTDhMcHJEcXk2Wlk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFY3pOQm4wcUJTSDg/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=682&token=91slzA0FiUBIbxkDCrdQAOvHxqPQAyMA
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRkNyVW1xSV83eTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFenZXSzFRTkxNNGs/view
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البىن التحتية:
- حمطات ومصادر الطاقة:

اخلميــس 5/ كانــون الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ حمطــة توليــد الكهــرابء 
داخــل حقــل العمــر النفطــي قــرب مدينــة املياديــن يف ريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، اخلاضــع لســيطرة تنظيــم داعــش؛ مــا أدى 
إىل دمــار كبــر يف بنــاء احملطــة وجتهيزاهتــا وخروجهــا عــن اخلدمــة، وانقطــاع الكهــرابء عــن عــدة قــرى وبلــدات واقعــة يف الريــف 

الشــرقي حملافظــة ديــر الــزور.

اخلميــس 12/ كانــون الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ حمطــة توليــد 
الكهــرابء داخــل حقــل العمــر النفطــي قــرب مدينــة املياديــن يف ريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، اخلاضــع لســيطرة تنظيــم داعــش، 
مــا أدى إىل دمــار احملطــة بشــكل كامــل، ننــوه إىل أن احملطــة خرجــت عــن اخلدمــة نتيجــة قصفهــا مــن قبــل طــران التحالــف الــدويل 

اثبــت اجلنــاح ابلصواريــخ يف يــوم اخلميــس 5/ كانــون الثــاين/ 2017.

- املنشآت واملصادر املائية:
اخلميــس 12/ كانــون الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ خــزان امليــاه يف قريــة 
ســويدية كبرة التابعة لناحية الطبقة بريف حمافظة الرقة الغريب، اخلاضعة لســيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار اخلزان بشــكل 
كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة، وانقطــاع امليــاه عــن القريــة. ننــوه إىل أن ختــوم القريــة تشــهد اشــتباكات بــن قــوات ســوراي الدميقراطيــة 

ذات األغلبيــة الكرديــة وتنظيــم داعــش، يف حماولــة مــن األوىل للســيطرة علــى املنطقــة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYWcyZHVaOGFRZGs/view
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- وسائط النقل:
اجلمعــة 20/ كانــون الثــاين/ 2017 قصــف اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ جســر شــعيب الذكــر يف 
قريــة شــعيب الذكــر الواقعــة غــريب مدينــة الطبقــة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب، اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش؛ مــا أدى إىل دمــار 

شــبه كامــل يف اجلســر وخروجــه عــن اخلدمــة.

األحــد 29/ كانــون الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع 
للتحالــف الــدويل ابلصواريــخ اجلســر –الــذي يربــط قــرى انحيــة الطبقــة 
مــع ابقــي قــرى ريــف حمافظــة الرقــة الغــريب- الواقــع يف قريــة مزرعــة األنصــار 
بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب، اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش، مــا أدى إىل 

دمــار اجلســر بشــكل كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة.

- األفران:
اجلمعــة 13/ كانــون الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ فــرن األندلــس يف 
شــارع تل أبيض وســط مدينة الرقة، اخلاضعة لســيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل دمار كبر يف بناء الفرن وخروجه عن اخلدمة.

حاء: جهات أخرى:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد:
األحــد 1/ كانــون الثــاين/ 2017 قصفــت مدفعيــة قــوات درع الفــرات املدعومــة مــن القــوات الرتكيــة قذائــف عــدة علــى مســجد 
الشــيخ عقيــل يف منطقــة اجلبــل غــرب مدينــة البــاب بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي، اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش؛ مــا أدى إىل 

دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد وإصابــة أاثثــه ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة متوســطة.

صبــاح اجلمعــة 6/ كانــون الثــاين/ 2017 قصفــت دابابت قــوات درع الفــرات املدعومــة مــن قبــل القــوات الرتكيــة قذائــف عــدة 
قــرب مســجد اإلميــان يف مدينــة البــاب بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي، اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء 

املســجد ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة متوســطة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZGNjYXhzbkY5Q2c/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFM3B3VXZXYXZNajg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFY3NsVmlUS3NLSWM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQk1lVHk2bnJaMnM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOFJuekVBVHo2aEE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdHJOd0x5UjVpYkU/view
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ظهــر الثــااثء 31/ كانــون الثــاين/ 2017 قصفــت دابابت قــوات درع الفــرات املدعومــة مــن القــوات الرتكيــة املســجد الكبــر 
يف مدينــة بزاعــة بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي، اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد وأاثثــه أبضــرار 

ماديــة كبــرة.

البىن التحتية:
- املقرات اخلدمية الرمسية:

الســبت 7/ كانــون الثــاين/ 2017 انفجــرت ســيارة مفخخــة يقودهــا انتحــاري قــرب مبــىن احملكمــة املركزيــة يف مدينــة اعــزاز بريــف 
حمافظــة حلــب الشــمايل، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل دمــار شــبه كامــل يف املبــىن، 

وخروجــه عــن اخلدمــة، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن التفجــر حــى حلظــة إعــداد التقريــر.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFY2pzYmVsWldoSTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFS0dtU1hOMTVIWkU/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=637&token=6UhXHwFv1USriAulbsNVDHJnyKMw9vO6
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=633&token=uXFDVMk2kPgnqK3ggVBfXtUdI5SznUQH
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZHZpMzdWclZGUlE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFY0dpYmlydDZ3NVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNmVXVTkxMWpqc0E/view
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الســبت 7/ كانــون الثــاين/ 2017 انفجــرت ســيارة مفخخــة قــرب مبــىن بريــد اهلاتــف يف مدينــة اعــزاز بريــف حمافظــة حلــب 
الشــمايل، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا أدى إىل إصابــة املبــىن ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه 

عــن اخلدمــة مؤقتــاً، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن التفجــر حــى حلظــة إعــداد التقريــر.

األحــد 22/ كانــون الثــاين/ 2017 قرابــة الســاعة 13:00 انفجــرت عبــوة انســفة داخــل مبــىن حمكمــة الرســن –املختصــة 
بقضــااي الصلــح واملعامــات اخلاصــة- التابعــة للمحكمــة العليــا يف مدينــة الرســن بريــف حمافظــة محــص الشــمايل، اخلاضعــة لســيطرة 
فصائل املعارضة املســلحة، ما تســبب خبســائر بشــرية، إضافة إىل دمار كبر يف املبىن وخروجه عن اخلدمة، مل نتمكن من حتديد 

اجلهــة املســؤولة عــن التفجــر حــى حلظــة إعــداد التقريــر.

اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات:
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 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 الــي ال غــىن للمدنيــن عنهــا.

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

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