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السبت 10 آذار 2018

ما اليقل عن 156 حادثة اعتداء على مراكز 
حيوية مدنية يف سوراي يف شباط 2018

89 منها على مراكز حيويَّة مدنيَّة يف الغوطة 
الشرقية على يد قوات النظام السوري
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احملتوى:
أواًل: مقدمة.

اثنياً: ملخص شباط.
اثلثاً: ملخص تنفيذي.

رابعاً: تفاصيل أبرز احلوادث يف شباط.
1 - املراكز احليوية الدينية.
2 - املراكز احليوية الرتبوية.
3 - املراكز احليوية الطبية.

4 - املربعات السكانية.
5 - البىن التحتية.

6 - خميمات الالجئني.
خامساً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: املقدمة:
عرَّفــت املــادة 52 مــن الربتوكــول اإلضــايف األول امللحــق ابتفاقيــات جنيــف األعيــان املدنيَّــة: “كافــة األعيــان الــي ليســت 
أهدافــاً عســكرية، والــي ال تســاهم بشــكل فعــال يف األعمــال العســكرية ســواء بطبيعتهــا أو موقعهــا أو الغايــة منهــا أو 
اســتخدامها، كمــا حيظــر توجيــه اهلجمــات إال علــى األهــداف العســكرية الــي ينتــج عــن تدمريهــا الكلــي أو اجلزئــي أو 

االســتيالء عليهــا ميِّــزة عســكرية أكيــدة”.

وتشــمل هــذه األعيــان املنشــآت الطبيَّــة والتعليميــة، والبــىن التحتيــة، واملنشــآت الدينيــة، وغريهــا مــن املنشــآت الــي تســتخدم 
ألغــراض مدنيَّــة.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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منــذ آذار/ 2011 تفوَّقــت قــوات النظــام الســوري ومــن مثَّ قــوات احللــف الســوري الروســي علــى بقيــة األطــراف يف اســتهدافها 
املراكــز احليويَّــة املدنيَّــة، خاصــة يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة، وبشــكل أقــل يف املناطــق اخلاضعــة 
ــَد تدمريهــا وختريبهــا، كمــا  لســيطرة تنظيــم داعــش، وقــد ســجَّلنا تعــرَُّض آالف املراكــز احليويَّــة هلجمــات ُمتكــّرِرة؛ مــا يُثبــت تعمُّ

رصــدان مئــات اجملــازر الــي خلَّفتهــا اهلجمــات علــى هــذه األعيــان.

وبــكلِّ أتكيــد فقــد ارتكبــت بقيــة األطــراف انتهــاكات مماثلــة ولكــن بنســب متفاوتــة ومل تصــل إىل مســتوى اجلرائــم الــي ارتكبتهــا 
قــوات احللــف الســوري الروســي اإليــراين.

ــد اســتهدَف األعيــان املدنيَّــة، وعمليــات ســرقة وهنــب، إضافــة إىل  وتشــمُل االعتــداءات الــي رصدانهــا عمليــات قصــف ُمتعمَّ
االعتــداءات الــي تشــمل تعطيــل هــذه األعيــان وإخراجهــا عــن دورهــا يف خدمــة املدنيــني علــى الّرغــم مــن عــدم وجــود ضــرورة 

عســكرية ُملِّحــة أو اســتخدامها لغايــة قتاليــة مــن قبــل أحــد األطــراف مــا يُبيــح اســتهدافها مــن قبــل أطــراف النِّــزاع األخــرى.

ــراع واســتمرار تعــرُّض تلــك املراكــز إىل اعتــداءات، إضافــة إىل التَّغــريات الدميغرافيــة املســتمرة، احلاجــة  ظهــرت نتيجــة طــول زمــن الصِّ
إىل تبديــل وظيفــة بعــض املنشــآت )علــى ســبيل املثــال حتوَّلــت العديــد مــن املــدارس إىل مراكــز إيــواء للنَّازحــني( كمــا الحظنــا 
تنقُّــل بعــض املنشــآت بــني عــدة أبنيــة ومناطــق بشــكل ُمســتمر تفــادايً لتعرُّضهــا للقصــف، كمــا متَّ نقــُل بعضهــا إىل مواقــع مؤمَّنــة 

كاملغــارات والكهــوف. 

خصَّصــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تقريــراً شــهرايً دورايً لرصــد حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويَّــة املدنيَّــة، كمــا أهنــا 
أصــدرت عــدَّة تقاريــر وأحبــاث موسَّــعة عــن املراكــز احليويَّــة الــي دمَّرهتــا أطــراف النِّــزاع.

 
منهجية:

يرصــد التَّقريــر حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويَّــة املدنيَّــة الــي متكنَّــا مــن توثيقهــا يف شــباط، ابســتثناء حــوادث االعتــداء 
على املراكز احليويَّة الطبيَّة ومراكز الدفاع املدين والشــارات اإلنســانية اخلاصة، الي متَّ ختصيص تقرير شــهري مفصَّل هلا.

اســتنَد التقريــر أواًل علــى عمليــات التَّوثيــق والرَّصــد واملتابعــة اليوميــة الــي يقــوم هبــا فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بشــكل 
ثنــا معهــم عــرب اهلاتــف أو عــرب وســائل  روتيــي مســتمر، واثنيــاً علــى رواايت لناجــني وشــهود عيــان ونشــطاء إعالميــني حمليــنَي حتدَّ
التواصــل االجتماعــي، كمــا ُقمنــا بتحليــل عــدد كبــري مــن املقاطــع املصــوَّرة والصــور الــي ُنشــرت عــرب اإلنرتنــت، أو الــي أرســلها لنــا 
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نشــطاء حمليــون عــرب الربيــد اإللكــرتوين أو برانمــج الســكايب أو عــرب منصــات التَّواصــل االجتماعــي، وقــد أظهــرت مقاطــع مصــوَّرة 
بثَّهــا نشــطاء حمليــون دمــاراً واســعاً يف مراكــز حيويــة مدنيَّــة. وحنتفــظ بنســٍخ مــن مجيــع املقاطــع املصــّورة والصــور املذكــورة يف هــذا 
التَّقريــر ضمــَن قاعــدة بيــاانت إلكرتونيــة ســرية، ونســٍخ احتياطيــة علــى أقــراٍص صلبــة، وملزيــد مــن التَّفاصيــل نرجــو االطــالع علــى 

املنهجيــة املتَّبعــة مــن قبــل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف تصنيــف املراكــز احليويــة املدنيَّــة.

ــن بدقــة مــن حتديــد مســؤولية النظــام الســوري أو القــوات  ــن التَّقريــر عــدَّة هجمــات ارتكبهــا ســالح اجلــو، لكــن مل نتمكَّ تضمَّ
الروســية عــن هــذه اهلجمــات، وعلــى هــذا فإنَّنــا أســندان مســؤوليتها إىل قــوات النظــام الســوري/ الروســي.

ــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت هبــا بدقــة؛ نظــراً لصعوبــة حتديــد  يوثّــق الّتقريــر أيضــاً حــوادث اعتــداء جــراء تفجــريات مل نتمكَّ
التفجــريات. مرتكــي 

كمــا تضمَّــن التقريــر حــوادث جــراء هجمــات مل نتمكــن مــن حتديــد مصدرهــا و/ أو اجلهــة الــي قامــت هبــا بدقــة؛ نظــراً لعــدم متكنُّنــا 
مــن زايرة املوقــع أو احلصــول علــى دالئــل تســاعدان يف متييــز هــذا املصــدر ابلدِّقــة املطلوبــة.

حيتــوي هــذا التقريــر علــى روايــة واحــدة عــرب حديــث مباشــر مــع الشــاهد، وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، وقــد شــرحنا 
للشــهود اهلــدف مــن املقابــالت، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــي يُقدِّموهنــا يف هــذا التَّقريــر دوَن أن نُقــدِّم 
ــر االنتهــاك، ومتَّ منــُح ضمــاٍن  أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز، كمــا حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيبهــم معــاانة تذكُّ

بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار.

معظــم اهلجمــات الــي وثَّقناهــا أثبتــت التَّحقيقــات فيهــا أنَّ املناطــق املســتهدفة كانــت عبــارة عــن مناطــق مدنيــة ال يوجــد فيهــا أيــة 
مراكــز عســكرية أو خمــازن أســلحة يف أثنــاء اهلجــوم أو حــى قبلــه. ومل تــراِع القــوات املعتديــة مبــدأ التَّناســب يف اســتخدام القــوة، 
وشــكَّلت ابلتــايل كثــري مــن اهلجمــات جرائــم حــرب، كمــا أننــا مل نرصــد توجيــَه أي حتذيــر للمدنيــني قبيــل اهلجــوم كمــا يشــرتط 

القانــون الــدويل اإلنســاين.

يتفــاوت كــمُّ ونوعيــة األدلــة بــني حادثــة وأخــرى، ونظــراً لكثــرة مــا ورَد ســابقاً مــن حتــدايت، فكثــري مــن احلــوادث يتغــريَّ توصيفهــا 
القانــوين؛ نظــراً حلصولنــا علــى أدلــة أو قرائــن جديــدة مل تكــن حبوزتنــا عندمــا قمنــا بنشــرها يف التَّقريــر، حيــث نقــوم إبضافــة تلــك 
األدلــة والقرائــن إىل أرشــيف قاعــدة البيــاانت، ومــن انحيــة أخــرى، فكثــري مــن احلــوادث قــد ال يكــون فيهــا انتهــاك للقانــون الــدويل 
اإلنســاين، لكنَّهــا تضمَّنــت أضــراراً جانبيــة، فنحــن نقــوم بتســجيلها وأرشــفتها مــن أجــل معرفــة مــا حــدث اترخييــاً، وحفاظــاً عليهــا 

ــا ترقــى إىل جرائــم. كســجٍل وطــي، لكننــا ال نصُفهــا أبهنَّ

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Vital_Facilities.pdf
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مــا ورَد يف هــذا التقريــر مُيثِّــل احلــدَّ األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال يشــمل 
احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.

اثنياً: ملخص شباط:
تصــّدرت قــوات النظــام الســوري يف شــباط بقيــة األطــراف بـــ 69 % مــن احلصيلــة اإلمجاليــة حلــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة 
املدنيــة، وقــد كانــت 84 % منهــا علــى الغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق إثــَر تصعيــد محلتــه العســكرية عليهــا، حيــث وثَّقنــا ارتفــاع 

حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى يــد النظــام الســوري يف الغوطــة الشــرقية 3 أضعــاف عمــا كانــت عليــه يف كانــون الثــاين. 
فيما حلَّت القوات الروسية اثنياً بـ 27 % من حصيلة احلوادث اإلمجالية، 98 % منها كانت يف حمافظة إدلب.

املراكــز احليويــة الطبيَّــة كان هلــا الّنصيــب األكــرب يف هــذا الشــهر بـــ 27 % مــن حصيلــة حــوادث االعتــداء، فيمــا حلَّــت املراكــز 
احليويــة الدينيــة اثنيــاً بـــ 22 %.

اثلثاً: امللخص التنفيذي:
عــرب عمليــات التَّوثيــق واملتابعــة اليوميــة ســجَّلنا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 156 حادثــة اعتــداء علــى 

مراكــز حيَّويــة مدنيَّــة، يف شــباط 2018. توزَّعــت حســب اجلهــة الفاعلــة علــى النحــو التــايل:

https://drive.google.com/file/d/1RG0nXheSwUhSL7zgYUnwYJq26d4D5eHS/view
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ألف: قوات النظام السوري: 103
ابء: القوات الروسية: 42

اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 1

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

حاء: جهات أخرى: 6

توزعــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة املدنيَّــة يف شــباط علــى احملافظــات، وفــق األطــراف الرئيســة الفاعلــة علــى 
النحــو التــايل:

https://drive.google.com/file/d/1Ly4PEh6m4_u-rnCS1gE0kZmQk3lrLXkA/view
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- أبرز املنشآت الـُمـعتدى عليها يف شباط 2018:
42 مــن املراكــز احليويــة الطبيــة، 33 مــن املراكــز احليويــة الدينيــة، 29 مــن البــىن التحتيــة، 27 مــن املراكــز احليويــة الرتبويــة، 22 

مــن املربعــات الســكانية، 2 مــن الشــارات اإلنســانية اخلاصــة، 1 مــن خميمــات الالجئــني. 

قوات النظام الجهة الفاعلة
السوري

القوات 
الروسية

التنظيمات اإلسالمية 
المتشددة

قوات 
التحالف 

الدولي

قوات اإلدارة الذاتية 
الكردية

جهات 
أخرى

تنظيم داعشالمركز المستهدف

ة الدينية المراكز الحيويَّ

2731المساجد

11الكنائس واألديرة

بوية المراكز الحيوية التر
11121المدارس

1رياض األطفال
1الجامعات

1المعاهد التعليمية

المراكز الحيوية الطبية
21111المنشآت الطبية
171سيارات اإلسعاف
المربعات السكنية 

2011األسواق
الشارات اإلنسانية الخاصة
2منظمة الهالل األحمر

البنى التحتية

ي
95مراكز الدفاع المدنى

1المنشآت والمصادر المائية

622المقرات الخدمية الرسمية

21أفران

1مزارع الحيوانات الداجنة
ى مخيمات الالجئي 
ى 1مخيمات الالجئي 

103421226المجموع

ي شباط عام 
ة حسب الجهة الفاعلة فى 2018توزع حوادث االعتداء عىل المراكز الحيوية المدنيَّ
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رابعاً: تفاصيل أبرز احلوادث يف شباط: 
نســتعرض تفاصيــل أبــرز حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويَـّـة املدنيَّــة، وحنتفــظ بتفاصيــل احلــوادث كاملــة يف قاعــدة بيــاانت 

الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.

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

- املساجد:
اجلمعــة 2/ شــباط/ 2018 ألقــى الطــريان املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة قــرب املســجد الكبــري يف 
قريــة الغدفــة التابعــة ملدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد وأاثثــه أبضــرار ماديــة 

متوســطة. ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

األحــد 4/ شــباط/ 2018 قرابــة الســاعة 21:30 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً قــرب 
مســجد مســرااب الكبــري يف بلــدة مســرااب يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد 
وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة وخروجــه عــن اخلدمــة. ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

اإلثنــني 5/ شــباط/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب مســجد النعســان يف 
مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد وأاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة. 

ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

األربعــاء 7/ شــباط/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مســجد زملــكا الكبــري يف بلــدة 
زملــكا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد وأاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرية. ختضــع البلــدة 

لســيطرة فصائل يف املعارضة املســلحة وقت احلادثة.

اخلميس 8/ شــباط/ 2018 قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام الســوري ابلصواريخ مســجد أمحد بن حنبل وســط 
بلــدة جســرين يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد وإصابــة أاثثــه أبضــرار 

ماديــة كبــرية. ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

https://drive.google.com/file/d/1i5AK6dkoHx_ZM_Jhz5E0VRM16tgXaaaC/view
https://drive.google.com/file/d/1L9zB-zPH9KD3PJf-5jKPd_WgW36t3O1C/view
https://drive.google.com/file/d/179kyhiA2eDxQ_gYZEGqls9tmRR4iPFzE/view
https://drive.google.com/file/d/1B8Py3IEsUrCZfeOcr3uDKd40lSKGYn1_/view
https://goo.gl/7yrmJJ
https://drive.google.com/file/d/19dY98m-liuzb5ddB04KJ3olAo5ptkHXJ/view
https://drive.google.com/file/d/1VKGbMS0FqEPi0Z4-Iq-1iyN9MsVk93Ck/view
https://www.google.com.tr/maps/place/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%AD/@33.5711058,36.3945354,16.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518ef84a8e817bb:0xaffd77b97246862b!2sDuma,+Syria!3b1!8m2!3d33.5727724!4d36.4093761!3m4!1s0x1518ef9e38a25e11:0xccd5150c1e9d0209!8m2!3d33.5697171!4d36.3944583
https://drive.google.com/file/d/1d7etGIRB5osAFPkQyHyKwO92JdAQ-iNK/view
https://www.google.com.tr/maps/place/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF+%D8%B2%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B1%E2%80%AD/@33.5255498,36.3532179,16.75z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e42a52e0be23:0xfcd3c743bd18e4e9!2sZamalka,+Syria!3b1!8m2!3d33.5264878!4d36.3525183!3m4!1s0x1518e42c941b63f5:0x9b054e5d2d4ec848!8m2!3d33.5261735!4d36.3562649
https://drive.google.com/file/d/1bikI9i_FgWed11O6Bw_Ft1tW6avukv8p/view
https://drive.google.com/file/d/1jDqZiQQSRj6DfO502qnRt9OO_TEzF0l0/view
https://drive.google.com/file/d/1h7Vnw-DEX9by9IRb1k-f-NM3qxr2Mht7/view
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اخلميــس 15/ شــباط/ 2018 أقدمــت امليليشــيات العراقيــة الشــيعية التابعــة لقــوات النظــام الســوري علــى حــرق مســجد عمــر 
بــن اخلطــاب يف قريــة الســويعية التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنائــه وأاثثــه أبضــرار 

ماديــة كبــرية وخروجــه عــن اخلدمــة. ختضــع القريــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

الثــالاثء 20/ شــباط/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي )ال يــزال قيــد التحقــق لتحديــد 
اجلهــة الفاعلــة( ابلصواريــخ مســجد التوبــة يف بلــدة زملــكا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل 
عــدد مــن املصلــني أثنــاء خروجهــم مــن املســجد، وإصابــة بنــاء املســجد أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل 

يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

الثــالاثء 27/ شــباط/ 2018 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري مســجد أم حبيبــة املعــروف ابســم مســجد 
أبــو الرهــج يف مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد وإصابــة 
أاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرية وخروجــه عــن اخلدمــة مؤقتــاً، ُنشــري إىل أنَّ املســجد أصيــب أبضــرار ماديــة جــراء قصفــه مــن قبــل القــوات 
ذاهتــا بصواريــخ الفيــل يــوم الســبت 17/ شــباط/ 2018. ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

- الكنائس واألديرة:
اخلميــس 8/ شــباط/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب كنيســة القديــس 
جاورجيــوس للــروم األرثوذوكــس يف مدينــة عربــني يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء 

الكنيســة، وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة كبــرية. ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

أضرار إثر هجوم طريان النظام السوري على مسجد أمحد بن حنبل وسط بلدة جسرين/ ريف دمشق 8/ 2/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1_qtYuROYs12Edl1Fwd8CBjWqBbsuCxVV/view
https://drive.google.com/file/d/1_qtYuROYs12Edl1Fwd8CBjWqBbsuCxVV/view
https://drive.google.com/file/d/1s5lLKrksBKwA-Bo7IhIlx0UMA9LNIakD/view
https://www.youtube.com/watch?v=At0ZkaZIt-Y
https://drive.google.com/file/d/1AFERYnhmAn8xCJ0Kl4lhN_97dZxoN-pY/view
https://drive.google.com/file/d/1s5lLKrksBKwA-Bo7IhIlx0UMA9LNIakD/view
https://drive.google.com/file/d/1h4_1n0oxpC6Reno2LuW2pZ8-ClJuo372/view
https://drive.google.com/file/d/1gr-gDOA5wvBc6e2Snh-o9YldFyN3T_qc/view
https://drive.google.com/file/d/1RHDDvmvAvlUOgM0_8VQoTq3XqkvBpH67/view
https://drive.google.com/file/d/1RHDDvmvAvlUOgM0_8VQoTq3XqkvBpH67/view
https://drive.google.com/file/d/1qOs58I0AUb10OopxoNczxW-Te67bnrXN/view
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املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

اخلميس 8/ شــباط/ 2018 قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام صواريخ عدة قرب املدرســة األهلية اخلاصة التابعة 
لكنيســة القديــس جارجيــوس للــروم األرثوذوكــس يف مدينــة عربــني يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل 

إصابــة بنــاء املدرســة أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

اجلمعــة 9/ شــباط/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري 4 صواريــخ قــرب جتمــع مــدارس كمــال 
قلعجــي -الــذي يضــم 4 مــدارس )مدرســة كمــال قلعجــي االبتدائيــة، وإعداديــة حــاس للبنــني وإعداديــة حــاس للبنــات واثنويــة 
حــاس(– يف احلــي الشــرقي لقريــة حــاس بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املــدارس أبضــرار ماديــة متفاوتــة، 

ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

اجلمعــة 16/ شــباط/ 2018 قرابــة الســاعة 14:50 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري أســطوانة متفجــرة قــرب 
اثنويــة تــري معلــة وســط قريــة تــري معلــة بريــف حمافظــة محــص الشــمايل؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف ســور املدرســة وإصابــة بنائهــا 

وأاثثهــا أبضــرار ماديــة بســيطة. ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

أضــرار إثــر قصــف قــوات النظــام الســوري قــرب املدرســة األهليــة اخلاصــة التابعــة لكنيســة القديــس جارجيــوس للــروم األرثوذوكــس يف 
مدينــة عربــني/ ريــف دمشــق 8/ 2/ 2018

https://www.youtube.com/watch?v=3ziv4tKeenA&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1PS-Jqioz4CZPq1hV_T5_XTe5JFxg9JHG/view
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- اجلامعات:
اجلمعــة 9/ شــباط/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ بنــاء يضــم كليــة االقتصــاد 
ومعهــد اإللكــرتون التابَعــني جلامعــة حلــب “احلــرة” يف مدينــة عربــني يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى 
إىل دمــار كبــري يف املبــىن وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرية وخروجــه عــن اخلدمــة، ُنشــري إىل أنَّ جامعــة حلــب “احلــرة” تتَّخــذ 
مــن بنــاء اثنويــة عبــد املنعــم رايض يف عربــني مقــراً لكليــة االقتصــاد ومعهــد اإللكــرتون. ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وقــت احلادثــة.

- املعاهد التعليمية:
الثــالاثء 6/ شــباط/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مركــز النســاء اآلن للتنميــة 
-مركــز يقــدم عــدة دورات مهنيــة وتعليميــة للســيدات- يف بلــدة كفــر بطنــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا 
أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املركــز، وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرية. ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة 

وقــت احلادثــة.
أصدر منظمة النساء اآلن يف اليوم ذاته بياانً عن احلادثة.

أضــرار إثــر قصــف قــوات النظــام الســوري مركــز النســاء اآلن للتنميــة يف بلــدة كفــر بطنــا/ ريــف دمشــق 
2018 /2 /6

https://drive.google.com/file/d/1CmV3YwuPriUvBGdXyMe4r1rfOgo-ntr4/view
https://drive.google.com/file/d/1Se_T4w2GdtNskSpbHlyTVPO_L0v87COC/view
https://drive.google.com/file/d/1YXkbI2PCzXEGfO-wGMerec9ABsLRZKYq/view
https://drive.google.com/file/d/1OBZrUkF9eUJ1k4UzjgyunpneA3deFErl/view
https://drive.google.com/file/d/1bo-N6ZrS8uT4JG2aJCpscl62yTavLTWD/view
https://drive.google.com/file/d/1jwcvJOvEOz38dxjq4vL9CRft0tfvjcnN/view
https://drive.google.com/file/d/1IImter_c3ezW1vX41SRVcEqqdy5zcuwQ/view
https://women-now.org/wp-content/uploads/2017/10/Press-Release_Arabic-6-Feb-2018.pdf
https://drive.google.com/file/d/16zT6bVb585RlDq2QJfDdGgomIB88xM2J/view
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- رايض األطفال:
الثــالاثء 6/ شــباط/ 2018 قرابــة الســاعة 11:30 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ روضــة 
نقابــة املعلمــني لألطفــال وســط بلــدة كفــر بطنــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء 

الروضــة وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
أخــربان أنــس أبــو أميــن1، الناشــط اإلعالمــي يف كفــر بطنــا، أنــه يف قرابــة الســاعة العاشــرة مــن صبــاح يــوم 6/ شــباط تعــرَّض أحــد 
األحيــاء الســكنية يف جنــوب غــرب بلــدة كفــر بطنــا لغــارة جويــة شــنَّها طــريان النظــام الســوري؛ مــا أســفر عــن جمــزرة، تالهــا بعــد 
حنــو ســاعة غــارة مــن طائــرة أخــرى علــى وســط البلــدة بصاروخــني: “توجَّهــت مــع املســعفني ورجــال الدفــاع املــدين إىل املوقــع 
“الشــارع العــام” حيــث شــاهدت الدمــار اهلائــل الــذي حلــَق بروضــة نقابــة املعلمــني، لقــد أصاهبــا الصــاروخ األول بشــكل 
مباشــر، يف حــني ســقط الصــاروخ الثــاين يف منــزل، ومت إجــالء جرحيــني مــن حتــت أنقاضــه” أضــاف أنــس أنَّ احلملــة العســكرية 
الــي بــدأت قبــل ثالثــة أشــهر تســبَّبت بتوقــف العمليــة التعليميــة عمومــاً يف الغوطــة الشــرقية: “تســبَّبت هــذه الغــارة يف مقتــل اثنــني 

وإصابــة قرابــة 70 آخريــن جبــراح، كمــا ُأصيــب مركــز النِّســاء اآلن أبضــرار ماديــة كبــرية جــراء الغــارة نفســها”.

أضرار إثر قصف قوات النظام السوري روضة نقابة املعلمني لألطفال وسط بلدة كفر بطنا/ ريف دمشق 6/ 2/ 2018

1 تواصلنا معه عرب تطبيق الواتساب يف 13/ شباط/ 2018

https://drive.google.com/file/d/18Ox858QjZWw4LMlxpo6vibwuN4qqEkt0/view
https://drive.google.com/file/d/1MCPb4x4cIPavHn1-RiqslNkgcZIC8HCv/view
https://drive.google.com/file/d/1k7vzWV2JmkfrEO_ecKCaUKgrT_-LelDJ/view
https://drive.google.com/file/d/18Ox858QjZWw4LMlxpo6vibwuN4qqEkt0/view
https://drive.google.com/file/d/1bIuCDygFwI02RUWTiZRrPWt0IUAFvMY2/view
https://drive.google.com/file/d/1HK2M79AeiPFctlsWMmG1v-g9tuF3KjTi/view
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املربعات السكانية:
- األسواق:

اخلميــس 1/ شــباط/ 2018 قرابــة الســاعة 11:00 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى ســوق 
شــعي وســط مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل إصابــة عــدد مــن احملــالت التجاريــة ومرافــق 

الســوق أبضــرار ماديــة كبــرية. ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

اإلثنــني 5/ شــباط/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ ســوقاً شــعبياً يف بلــدة حــزة يف 
الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل إصابــة عــدد مــن احملــالت التجاريــة أبضــرار ماديــة كبــرية. ختضــع البلــدة 

لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

اخلميــس 8/ شــباط/ 2018 قرابــة الســاعة 13:00 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً علــى 
ســوق شــعي وســط بلــدة جســرين يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل دمــار كبــري يف عــدد مــن احملــالت 

التجاريــة وإصابــة مرافــق الســوق أبضــرار ماديــة كبــرية. ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

أضرار إثَر قصف قوات النظام السوري سوقاً شعبياً وسط مدينة دوما/ ريف دمشق 1/ 2/ 2018

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1485&token=Xy8uPNqYVEe3oJN9alrKe7dOjpKr3kmR
https://drive.google.com/file/d/1w14Jm4jCDkaSzfrhwo9CWuOueija37F-/view
https://drive.google.com/file/d/1kOjrGzbSk3gzkTrLalcGjnhVLaChg4cz/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Duma,+Syria/@33.5711741,36.4045333,14z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518ef84a8e817bb:0xaffd77b97246862b!2sDuma,+Syria!3b1!8m2!3d33.5727724!4d36.4093761!3m4!1s0x1518ef84a8e817bb:0xaffd77b97246862b!8m2!3d33.5727724!4d36.4093761
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1485&token=Xy8uPNqYVEe3oJN9alrKe7dOjpKr3kmR
https://drive.google.com/file/d/1qiujPaD4SlytaYzklzi_WtL19ilMbSow/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Hazeh,+Syria/data=!4m2!3m1!1s0x1518e4380f24a547:0xef6b0119973cba62?sa=X&ved=0ahUKEwi3pvXw6bzZAhVDthQKHaXXDy8Q8gEIJjAA
https://drive.google.com/file/d/17WjdIl5Yki8Eyjv063mEJluDFzimGol-/view
https://drive.google.com/file/d/1S2PUhZfbSD7345Aa8yNURtyDkeYHpCGd/view
https://drive.google.com/file/d/1qRgnh9gHjYEc1Tsg4HzXbaZwOhLblgqI/view
https://drive.google.com/file/d/1aiEhwxFooRBkI99bOB7FT4hSvg30MBUt/view
https://drive.google.com/file/d/1kVnsdvkM-TGuvRm3C06LvhYgHo-6L9LI/view
https://drive.google.com/file/d/1bscrIsfkKBT_GrV02Yeqo5NzDXIFvvXL/view
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ظهــر الســبت 17/ شــباط/ 2018 قصفــت قــوات النظــام الســوري صواريــخ فيــل عــدة علــى ســوق األلبســة يف مدينــة دومــا يف 
الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل دمــار جزئــي يف عــدد مــن احملــالت التجاريــة 

وإصابــة مرافــق الســوق أبضــرار ماديــة كبــرية. ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

الثــالاثء 27/ شــباط/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ ســوقاً شــعبياً وســط مدينــة 
خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة مرافــق الســوق أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع املدينــة لســيطرة 

مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

البىن التحتية:
- املقرات اخلدمية الرمسية:

اجلمعــة 9/ شــباط/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري 4 صواريــخ قــرب مبــىن اجمللــس احمللــي وســط 
قريــة حــاس بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة املبــىن وأاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة 

بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

أضرار إثر قصف قوات النظام السوري سوقاً شعبياً وسط مدينة خان شيخون/ إدلب 27/ 2/ 2018

https://www.google.com.tr/maps/place/Hass,+Syria/@35.6173252,36.5932918,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x152458135269b317:0x72eed6d7c9044532!2sHass,+Syria!3b1!8m2!3d35.6181774!4d36.5958947!3m4!1s0x152458135269b317:0x72eed6d7c9044532!8m2!3d35.6181774!4d36.5958947
https://drive.google.com/file/d/1y5K2PXtv_Iyi0btOtMW23bcctQOn4iQ1/view
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األربعــاء 21/ شــباط/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ روســي )ال يــزال قيــد التحقــق لتحديــد 
اجلهــة الفاعلــة( ابلصواريــخ مبــىن اجمللــس احمللــي يف بلــدة حــزة يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل إصابــة 

املبــىن أبضــرار ماديــة كبــرية وخروجــه عــن اخلدمــة. ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

- األفران:
األربعــاء 21/ شــباط/ 2018 ألقــى الطــريان املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة قــرب فــرن للخبــز يف 
بلــدة حــزة يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء الفــرن ومعداتــه أبضــرار ماديــة كبــرية وخروجــه 

عــن اخلدمــة. ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

ابء: القوات الروسية:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد:
الســبت 17/ شــباط/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً قــرب مســجد أبــو بكــر الصديــق يف قريــة 
حزانــو بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد وأاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع القريــة لســيطرة 

مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

اإلثنــني 5/ شــباط/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى مدرســة طــارق بــن زايد -احملاذيــة 
ملدرســة حســني العلــي- جنــوب قريــة حيــش بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املدرســة وانــدالع 
حرائــق داخــل عــدد مــن الغــرف الصفيــة وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة كبــرية وخروجهــا عــن اخلدمــة. ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل 

يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9+%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A8%D9%83%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%E2%80%AD/@36.0869072,36.7160159,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x15257399286d13cf:0x21b66608c1e1753!2sHazano,+Syria!3b1!8m2!3d36.0916195!4d36.7145927!3m4!1s0x152573a1fd75250d:0x69d4151790c9e73e!8m2!3d36.0878293!4d36.7173707
https://drive.google.com/file/d/1O1zJbBR7Eb6vpNx9gnhs67B6ZimA6LgC/view
https://drive.google.com/file/d/1Y5F8e1qtmSVcOPIz-XNmAJjx4Vkzs7uI/view
https://drive.google.com/file/d/1r6e_Y4YIOa0yWF5xgnHntiA28JlXo9iB/view
https://www.youtube.com/watch?v=LwgGpth4tQM
https://drive.google.com/file/d/1urlTVc5cqwI-RJqp1Ggx6ibkk-D73Edr/view
https://drive.google.com/file/d/1KlgJSn8WlquSZmi-nCxo0hZEjfTwrLxv/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Hesh,+Syria/@35.5471781,36.6444225,15.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1524f67a394c7ecf:0x6196dd3aa455af04!2sHesh,+Syria!3b1!8m2!3d35.5488997!4d36.6444758!3m4!1s0x1524f67a394c7ecf:0x6196dd3aa455af04!8m2!3d35.5488997!4d36.6444758
https://drive.google.com/file/d/1urlTVc5cqwI-RJqp1Ggx6ibkk-D73Edr/view
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اخلميس 8/ شباط/ 2018 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً قرب اثنوية ذكور مشمشان الواقعة قرب مركز 
الرعايــة الصحيــة األوليــة يف قريــة مشمشــان بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املدرســة وســورها وإصابــة 

أاثثها أبضرار مادية متوســطة. ختضع القرية لســيطرة مشــرتكة بني هيئة حترير الشــام واحلزب اإلســالمي الرتكســتاين وقت احلادثة.

البىن التحتية:
- املقرات اخلدمية الرمسية:

اخلميــس 1/ شــباط/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى مبــىن اجمللــس احمللــي ملدينــة ســراقب 
وريفهــا يف مدينــة ســراقب بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف املبــىن وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرية 

وخروجــه عــن اخلدمــة. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

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

املراكز احليوية الدينية:
- املساجد:

اخلميــس 8/ شــباط/ 2018 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لتنظيــم داعــش 4 قذائــف هــاون علــى مســجد عامــر بــن اجلــراح يف قريــة 
حيــط بريــف حمافظــة درعــا الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد وإصابــة أاثثــه ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة 

متوســطة. ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

حرائق ودمار إثَر هجوم جوي روسي على مدرسة طارق بن زايد جنوب قرية حيش/ إدلب 5/ 2/ 2018

https://drive.google.com/file/d/12hF5fCl3bYjXIGY10bA8aBr6wO41oAm7/view
https://drive.google.com/file/d/1G4L9b8jDAl3YRYBwrH_6e_M5bLcN4w8i/view
https://www.youtube.com/watch?v=fVGqsq5iwAc&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/12craI2AxUANn0QF2j3jz_e6qdQDK2R3M/view
https://drive.google.com/file/d/16i1v2BurufOqQVU9OqD2udNB4rCPBtz1/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Saraqib,+Syria/@35.8597461,36.8069018,14.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1525106da4a89577:0x65d330cb021bd08f!2sSaraqib,+Syria!3b1!8m2!3d35.8614715!4d36.7981073!3m4!1s0x1525106da4a89577:0x65d330cb021bd08f!8m2!3d35.8614715!4d36.7981073
https://drive.google.com/file/d/1C3a74fefwD0XEoZmqUGQ8qRgtn4mfbY4/view
https://drive.google.com/file/d/1UhGjOusQd5AZwgNg-u_yzc3y0u3t40ig/view
https://drive.google.com/file/d/10lWipLj--4_Pe49RZQJanfqt7gMGDMnm/view
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اثء: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي – فرع حزب العمال الكردستاين(:
خميمات الالجئني:

الثــالاثء 6/ شــباط/ 2018 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات اإلدارة الذاتيــة )بشــكل رئيــس قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي – 
فــرع حــزب العمــال الكردســتاين( املتمركــزة يف منطقــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل 3 قذائــف علــى خميــم البيــان للنازحــني 
الواقــع ضمــن جتمــع خميمــات أطمــة علــى احلــدود الســورية – الرتكيــة بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، 
إضافــة إىل إصابــة عــدد مــن اخليــم أبضــرار ماديــة كبــرية، ختضــع املنطقــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة 

حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

دمار إثر قصف تنظيم داعش مسجد عامر بن اجلراح يف قرية حيط/ درعا 8/ 2/ 2018

ــع  الواقــع ضمــن جتمُّ للنَّازحــني  البيــان  الكرديــة خميــم  الذاتيــة  قــوات اإلدارة  إثــر قصــف  أضــرار 
2018 /2 /6 إدلــب  الرتكيــة/  الســورية –  احلــدود  علــى  أطمــة  خميمــات 

https://www.youtube.com/watch?v=uxjGhke7TDU
https://drive.google.com/file/d/1xPM1wnfPpjNEnbXcUXQQZU17HPw3ukM_/view
https://www.youtube.com/watch?v=0sf4YPyHLSw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0sf4YPyHLSw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5A8e7ZueL2A&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1SMc_JIFaIcyFJGMLvy1mq5cBlLJAh2Sq/view
https://drive.google.com/file/d/11gHq1RI1cBrKqrsnPwm80LiJU8ebrLys/view
https://drive.google.com/file/d/1wgzDlTDs4Dbe_uOShVaAiSMzwl8HjIfK/view
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جيم: قوات التحالف الدويل:
البىن التحتية:

- األفران:
اإلثنــني 19/ شــباط/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التَّحالــف الــدويل ابلصواريــخ فــرن اخلضرييــن للخبــز يف 
مدينــة هجــني بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء الفــرن أبضــرار ماديــة كبــرية وخروجــه عــن اخلدمــة. ختضــع 

املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

حاء: جهات أخرى: 
املراكز احليوية الدينية:

- الكنائس واألديرة:
اإلثنــني 5/ شــباط/ 2018 ســقطت قذائــف هــاون عــدة علــى الكنيســة املرمييــة يف حــي ابب تومــا شــرق مدينــة دمشــق؛ مــا أدى 
إىل إصابــة بنــاء الكنيســة ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة متوســطة، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت ابلقصــف حــى حلظــة 

إعــداد التقريــر. خيضــع احلــي لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

املربعات السكانية:
- األسواق:

الســبت 10/ شــباط/ 2018 انفجــرت عبــوة انســفة مزروعــة أســفل بنــاء الســاعة الواقعــة ضمــن ســوق ســاحة الســاعة وســط 
مدينــة إدلــب؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل إصابــة احملــالت التجاريــة ومرافــق الســوق أبضــرار ماديــة كبــرية، مل نتمكــن مــن حتديــد 
اجلهــة الــي قامــت ابلتفجــري حــى حلظــة إعــداد التقريــر؛ نظــراً للصعوبــة البالغــة يف حتديــد مرتكــي التفجــريات. ختضــع املدينــة لســيطرة 

هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

البىن التحتية:
- املقرات اخلدمية الرمسية:

اإلثنــني 12/ شــباط/ 2018 انفجــرت عبــوة انســفة أمــام خمفــر اتبــع هليئــة حتريــر الشــام يف مدينــة معــرة مصريــن بريــف حمافظــة 
إدلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل عــدد مــن عناصــر الشــرطة، وجــرح 15 آخريــن، وإصابــة مدخــل املخفــر أبضــرار ماديــة 
متوســطة، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت ابلتفجــري حــى حلظــة إعــداد التقريــر؛ نظــراً للصعوبــة البالغــة يف حتديــد مرتكــي 

التفجــريات. ختضــع املدينــة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام.

https://drive.google.com/file/d/1BnhzEImRGATAA3z4ZVM_ugQd1-swOdGe/view
https://drive.google.com/file/d/1Cuw2qrV1pjrWF623r97NDjxNxhQa5d23/view
https://www.youtube.com/watch?v=SpiiTrQQ6Rk
https://drive.google.com/file/d/1EfgYyocqgvbXbqe6fenxUZwcVVhjmvyN/view
https://drive.google.com/file/d/1mcawYaya2qX07WaGKHah80__gdthiTqe/view
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خامساً: االستنتاجات والتوصيات:
قوات النظام السوري والقوات الروسية:

• خرقــت قــوات احللــف الســوري الروســي اإليــراين بشــكل ال يقبــل التَّشــكيك قــراَري جملــس األمــن رقــم 2139 و2254 
العشــوائية.  القاضيَــني بوقــف اهلجمــات 

• نؤكــد علــى أنَّ القصــف الــوارد يف التَّقريــر قــد اســتهدف أعيــاانً مدنيَّــة، وابلتَّــايل فــإنَّ قــوات احللــف الســوري الروســي اإليــراين 
انتهكــت املــواد 52، 53، 54، 55، 56 مــن الربتوكــول اإلضــايف األوَّل امللحــق ابتفاقيــات جنيــف. 

• إنَّ اهلجمــات الــواردة يف التَّقريــر، الــي قامــت هبــا قــوات احللــف الســوري الروســي اإليــراين تُعتــرب مبثابــة انتهــاك لقواعــد القانــون 
اإلنســاين الــدويل العــريف )القواعــد مــن 7 إىل 10(. 

• بعض عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية يف حدوث خسائر طالت أرواح املدنيني أو إحلاق إصاابت هبم. وهناك 
مؤشــرات قوية جداً حتمل على االعتقاد أبنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن ابلفائدة العســكرية املرجوة.

ــقة للهجمــات واالســتهداف املتكــرر، ال ميكــن أن يكــون إال بتوجيهــات عليــا  • إن الطابــع العشــوائي للقصــف والطبيعــة املنسَّ
وهــي سياســة دولــة.

قوات احللف )التحالف الدويل، وقوات سوراي الدميقراطية(:
لقــد تســبَّبت اهلجمــات الــي نفَّذهتــا قــوات احللــف )التحالــف الــدويل، وقــوات ســوراي الدميقراطيــة( إبحلــاق ضــَرر كبــري ابألعيــان 
املدنيَّــة، وترافــق ذلــك يف معظــم األحيــان مــع خســائر طالــت أرواح املدنيــني أو أحلقــت إصــاابت هبــم وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً 

حتمــل علــى االعتقــاد أبنَّ الضَّــرر كان ُمفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.

القوات األخرى: 
ارتكــب كل مــن تنظيــم داعــش وجهــات أخــرى هجمــات اســتهدفت أعيــاانً مدنيَّــة ترافقــت أحيــاانً مــع خســائر يف أرواح املدنيــني، 
إنَّ هــذه االنتهــاكات قــد ترقــى إىل جرائــم حــرب، لكنَّهــا مل تصــل إىل مســتوى اجلرائــم ضــدَّ اإلنســانية علــى غــرار النظــام الســوري 

والقــوات املواليــة لــه، الــي تُنفِّــذ هجمــات غــري مشــروعة علــى حنــو منهجــي وواســع النطــاق. 
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التوصيات:
إىل جملس األمن الدويل:

• يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القراريــن رقــم 2139 و2254 وال يوجــد التزامــات بوقــف 
عمليــات القصــف العشــوائي، وجيــب أن يلتــزم هبــا مجيــع أطــراف النــزاع، إىل جانــب االلتــزام بقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين. 
• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــني، مبــن فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت 

تورطــه يف ارتــكاب جرائــم حــرب.
• توســيع العقــوابت لتشــمَل النظــام الســوري واإليــراين والروســي املتورطــني بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــدَّ 

اإلنســانية ضــدَّ الشَّــعب الســوري.
• إدراج امليليشــيات الــي حُتــارب إىل جانــب احلكومــة الســورية، والــي ارتكبــت مذابــح واســعة، كامليليشــيات اإليرانيــة، وحــزب هللا 

اللبنــاين واأللويــة الشــيعية األخــرى، وجيــش الدفــاع الوطــي، والشــبيحة علــى قائمــة اإلرهــاب الدوليــة.
• التَّوقــف عــن اعتبــار احلكومــة الســورية طرفــاً رمسيــاً “بعــد أن ارتكبــت جرائــم ضــدَّ اإلنســانية” فيمــا يتعلــق ابجلانــب اإلغاثــي، 
والتَّوقــف عــن إمدادهــا ابلقســم األكــرب مــن املســاعدات املاليــة واملعنويــة، والــي غالبــاً ال تصــل إىل ُمســتحقيها بــل إىل املوالــني 

للحكومــة الســورية.

إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظلِّ انقســام جملس األمن وشــَلِله الكامل، يتوجب التَّحرك على املســتوى الوطي واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشَّــعب 
مــة علــى الصَّعيــد  الســوري، ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزايدة جرعــات الدَّعــم املقدَّ
اإلغاثــي. والسَّــعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة، يف حماكمــات عادلــة جلميــع 

األشــخاص املتورطــني.
• دعت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان مراراً وتكراراً يف عشــرات الدراســات والتقارير وابعتبارها عضو يف “التحالف الدويل 
لتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )ICRtoP(”، إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )R2P(، وقــد متَّ اســتنفاذ اخلطــوات 
السياســية عــرب اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة الســيد كــويف عنــان ومــا جــاء بعدهــا مــن بيــاانت لوقــف األعمــال العدائيــة واتفاقيــات 
أســتانة، وابلتَّــايل ال بُــدَّ بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )R2P(، الــذي أقرَّتــه 

اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، واليــزال جملــس األمــن يُعرقــل محايــة املدنيــني يف ســوراي.
• جتديد الضَّغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

• السَّــعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة واحملاســبة يف ســوراي عــرب اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس حقــوق اإلنســان، واســتخدام 
مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة.
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إىل املفوضية السَّامية حلقوق اإلنسان:
علــى املفوضيــة الســامية أن تُقــدم تقريــراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــريه مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن احلــوادث الــواردة يف هــذا 
التقريــر، واحلــوادث الــي ســبقتها ابعتبارهــا عالمــة صارخــة يف ظــلِّ انتهــاكات يوميــة متفرقــة أقــلَّ حجمــاً، وحماولــة تنفيــذ التَّوصيــات 

الــواردة يف هــذا التقريــر.

:COI إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة
فتــح حتقيقــات يف احلــاالت الــواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّــابقة، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون 

والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 

:IIIM إىل اآللية الدولية احملايدة املستقلة
النَّظــر يف احلــوادث الــواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّــابقة، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد 

مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل.

إىل االحتاد األورويب والوالايت املتحدة األمريكية:
دعــم اآلليــة الدوليــة احملايــدة املنشــأة بقــرار اجلمعيــة العامــة رقــم 71/248 الصــادر يف 21/ كانــون األول/ 2016 وفتــح حماكــم 

الــدول احملليــة الــي لديهــا مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة، ومالحقــة جرائــم احلــرب املرتكبــة يف ســوراي.

إىل النظام الروسي:
• فتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف التقرير، وإطالع اجملتمع السوري على نتائجها، وحماسبة املتورطني.

• تعويــض مجيــع املراكــز واملنشــآت املتضــررة وإعــادة بنائهــا وجتهيزهــا مــن جديــد، وتعويــض ُأســر الضحــااي واجلرحــى كافــة، الذيــن 
قتلهــم النظــام الروســي احلــايل.

• التوقف التام عن قصف األعيان املشمولة ابلرعاية واملناطق املدنية واحرتام القانون العريف اإلنساين. 
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إىل احللف )قوات التحالف الدويل، وقوات سوراي الدميقراطية(: 
• يتوجــب علــى دول التحالــف أن تعــرتف بشــكل صريــح أبن بعــض عمليــات القصــف قــد اســتهدفت اعيــاان مدنيــة وخلــف 
بعضهــا قتلــى مدنيــني أبــرايء، وأن حتــاول بــداًل عــن اإلنــكار املســارعة يف فتــح حتقيقــات جديــة، واإلســراع يف عمليــات تعويــض 

الضحــااي واملتضرريــن، واالعتــذار منهــم.
• جيــب علــى الــدول الدَّاعمــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة الضغــط عليهــا لوقــف جتاوزاهتــا كافــة يف مجيــع املناطــق والبلــدات الــي 

ُتســيطر عليهــا.
ــالح والدَّعــم  ــالح وغــريه، حيــث أن تزويــد هــذه القــوات ابلسِّ • يتوجــب إيقــاف مجيــع أشــكال دعــم قــوات ســوراي الدميقراطيــة ابلسِّ

مــع العلــم إبمكانيــة اســتخدامها لــه يف جرائــم حــرب أو جرائــم ضــّد اإلنســانية، يُعتــرب مبثابــة مســامهة يف ارتــكاب هــذه اجلرائــم. 

إىل فصائل املعارضة املسلحة:
ضمان محاية املدنيني واألعيان املدنيَّة يف مجيع املناطق وفتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف هذا التقرير. 

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