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الثالاثء 29 آذار 2016

حمتوايت التقرير:
أواًل: مقدمة. 

اثنياً: ملخص تنفيذي.
اثلثاً: تفاصيل احلوادث.

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

4. املراكز احليوية الثقافية.
5. املربعات السكانية.

6. الشارات اإلنسانية اخلاصة.
7. البىن التحتية.

8. خميمات الالجئني.
رابعاً: االستنتاجات والتوصيات.

املراكز احليوية املدنية اليت قصفتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري يف سوراي
تسجيل ما اليقل عن 243 حادثة قصف عشوائي أو متعمد

أواًل: المقدمة:
أعلن الرئيس الروسي بتاريخ 14/ آذار/ 2015 عن انسحاب اجلزء الرئيس من قواته العسكرية يف 
القوات الروسية ارتكبت  سوراي، وهذه خطوة إجيابية يف اجتاه ختفيف معاانة اجملتمع السوري، كون 
حبقه عشرات اجلرائم اليت ترقى إىل جرائم حرب، وفق العديد من التقارير اليت أصدرهتا الشبكة السورية 
حلقوق اإلنسان، واليت بلغت 11 تقريراً خاصاً ابنتهاكات القوات الروسية منذ تدخلها املباشر يف 
سوراي 30/ أيلول/ 2015 وكنا على وشك إصدار حتديث آلخر تلك التقارير، إضافة إىل دراسة 

خاصة عن االستخدام املوسع غري املسبوق للذخائر العنقودية.

التدخل الروسي املباشر يف سوراي منذ 30/ أيلول/ 2015 حىت  التقرير الذي يغطي فرتة  يف هذا 
الروسية،  القوات  قصفتها  اليت  املدنية  احليوية  املراكز  نستعرض  2016، سوف  آذار/   /15 صباح 
واليشمل التقرير املنشآت احليوية اليت حتولت إىل مقرات عسكرية كوهنا تصبح هدفاً مشروعاً، لكن 
األهداف الواردة يف هذا التقرير حتققنا يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من أهنا مل تكن مقراً عسكرايً 
واليوجد ابلقرب منها مقر عسكري أو جتمع ملقاتلني، وإن اهلجمات املتعمدة أو العشوائية ضد املدنيني 
واملنشآت املدنية، املرتكبة بقصد جنائي، هي جرائم حرب، وحنن نؤكد أن القوات الروسية مل تتجنب 

السكان املدنيني ومل تتخذ أي احتياطات لتقليل اخلسائر يف أرواح املدنيني أو أعياهنم املدنية.

اليت  االنتهاكات  توثيقه من حجم وخطورة  من  الذي متكنا  األدىن  احلد  ُيثل  التقرير  ماورد يف هذا 
حصلت، كما ال يشمل احلديُث األبعاَد االجتماعية واالقتصادية والنفسية.

لألسف فإن السلطات الروسية تنكر كل هذه احلوادث واجلرائم، ومل تفتح حتقيقاً واحداً، وهي بذلك 
تسري على هنج النظام السوري الذي مل حياسب أحداً من قواته منذ آذار 2011 لكن ذلك ابلتأكيد 

اليُعفيهما من املسؤولية.
يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:

النزاع يف سوراي،  القانون الدويل اإلنساين الذي حيكم  اتفاقيات جنيف اليت هي جزء من  »مبوجب 
فإنه يتوجب على الدول أن تبحث وحتاكم األشخاص الذين ارتكبوا جرائم حرب، أو أمروا ابرتكاب 
هذه اجلرائم، إما يف حماكمها اخلاصة، أو تسليمهم للمحاكمة يف دولة أخرى إذا قدمت احملكمة دلياًل 
ضدهم، حنن نطالب احلكومة الروسية أن تفتح حتقيقات يف هذه احلوادث، مث حتاسب مجيع املتورطني 
ابرتكاب هذه اجلرائم يف سوراي مبحاكمها اخلاصة، نظراً لعدم وجود حمكمة خمتصة ابلشأن السوري 

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/2011 
قبل  من  معتمدة  رحبية،  مستقلة، غري حكومية، غري  منظمة  وهي 

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

http://www.sn4hr.org
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حىت اآلن، بسبب الفيتو الروسي يف جملس األمن الدويل«.

ثانيًا: الملخص التنفيذي:
منذ بدء هجمات القوات الروسية يف 30/ أيلول/ 2015 حىت اتريخ انسحاهبا يف 15/ آذار/ 2016 وعرب عمليات التوثيق واملتابعة اليومية 

سجلنا يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 243 حادثة اعتداء على منشآت حيوية، كان أبرزها:
51 من املراكز احليوية الطبية، 57 من البىن التحتية، 52 من املراكز احليوية الرتبوية، 50 من املراكز احليوية الدينية، 25 من املربعات السكانية، 

2 من املراكز احليوية الثقافية، 5 من خميمات الالجئني، 1 من الشارات اإلنسانية اخلاصة.

وثقنا يف شهر تشرين الثاين 2015 العدد األكرب من احلوادث حيث بلغ عددها 55 حادثة اعتداء.
كان النصيب األكرب من حوادث االعتداء على املساجد حيث بلغ عددها 50 حادثة اعتداء، تلتها املدارس بـ 48 حادثة، فاملنشآت الطبية بـ 35.

لوحظ اعتداء القوات الروسية على بعض املراكز احليوية مرات عدة وقد مت ذكرها مجيعاً يف سياق التقرير.
يكن االطالع على املنهجية املتبعة من قبل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف تصنيف املراكز احليوية يف الرابط

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Vital_Facilities.pdf
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من آذار/ 2016
النصف األول  املركز املستهدف

املراكز احليوية الدينية:

املساجد

املراكز احليوية الرتبوية:

املدارس

اجلامعات

املعاهد التعليمية

املراكز احليوية الطبية:

املنشآت الطبية

سيارات اإلسعاف

املراكز احليوية الثقافية:

املناطق األثرية

املربعات السكانية:

احلدائق

األسواق

الشارات اإلنسانية اخلاصة:

منظمة اهلالل األمحر

البىن التحتية:

حمطات ومصادر الطاقة

مراكز الدفاع املدين

أفواج اإلطفاء

املنشآت واملصادر املائية

املقرات اخلدمية الرمسية

وسائط النقل

األفران

مزارع احليواانت الداجنة

املنشآت الصناعية

املقرات واملنظمات الدولية

خميمات الالجئني:

خميمات الالجئني

اجملموع:

توزع املراكز احليوية املُعتدى عليها منذ بدء تدخل القوات الروسية يف 30/ أيلول/ 2015 حىت 15/ آذار/ 2016

تشرين األول/ 2015

8

8

7

2

5

2

2

2

1

3

1

41

تشرين الثاين/ 2015

6

9

1

5

1

1

2

4

2

1

1

4

2

3

4

8

1

55

كانون األول/ 2015

12

6

2

1

5

1

7

1

4

2

1

3

45

كانون الثاين/ 2016

11

12

10

3

1

1

3

2

1

1

1

46

شباط/ 2016

13

12

8

9

3

1

1

1

2

3

1

54

1

1

2
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ثالثًا: تفاصيل الحوادث:
ألف: حوادث االعتداء على املراكز احليوية من قبل القوات الروسية يف تشرين األول 2015

املراكز احليوية الدينية:
- املساجد. 

اخلميس 1/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة على مسجد عمر بن اخلطاب يف احلي الشمايل مبدينة جسر 
الشغور بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار شبه كامل ببناء املسجد.

األحد 4/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مسجد اسكيف يف مدينة جسر الشغور بريف حمافظة إدلب، ما 
أدى إىل إصابته أبضرار جزئية.

الثالاثء 13/ تشرين األول/ 2015، قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ حميط مسجد اإلمام الشافعي يف بلدة حيان بريف حلب 
الشمايل واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تشقق جدران املسجد وحتطم النوافذ فيه.

األحد 18/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً على مسجد قرية بشرفة الغربية يف جبل األكراد مبحافظة الالذقية 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، الذي حيوي مدرسة ألطفال القرية يف الطابق األول، ما تسبب بدمار كبري يف املسجد وخروجه عن 

اخلدمة.
آاثر الدمار يف مسجد القرية –مصدر الصورة اإلعالمي هاشم البكري-

أنه  يُزعم  2015، قصف طريان حريب  19/ تشرين األول/  اإلثنني 
حلب  بريف  زيتان  بلدة  يف  الكبري  املسجد  حميط  ابلصواريخ  روسي 
اجلنويب واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار 

جزئي يف بناء املسجد وأضرار مادية كبرية يف أاثثه.

الثالاثء 27/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة على مسجد أم ميال بقرية أم ميال بريف حمافظة محاة اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب بدمار جزئي ابملسجد.

الثالاثء 27/ تشرين األول/ 2015، قصف طريان يُزعم أنه روسي ابلصواريخ املسجد الكبري يف بلدة حيان بريف حلب الشمايل واخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار كبري ابملسجد وخروجه عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/WhYFv0P2EAo
https://youtu.be/WhYFv0P2EAo
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dm9uWHlNR01HUk0/view?usp=sharing
https://youtu.be/TXuPedKM6Mk
https://youtu.be/vk4kTYOf39U
https://youtu.be/vk4kTYOf39U
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0VTFROTEzUUNPcms
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPODUxdG1MSWNZZ1U
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZHg5NFM3UV9iZG8
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0bnJMaUxCa25TUHM/view
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األربعاء 28/ تشرين األول/ 2015، قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية بصاروخ مسجد اخلياطة يف حي الفردوس مبدينة حلب واخلاضع 
لسيطرة املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار كبري يف بناء املسجد وهتدم مئذنته إضافة إىل أضرار كبرية يف قبته وأاثثه.

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس. 

اإلثنني 13/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مدرسة تؤوي انزحني يف بلدة عني الروز بريف مبحافظة إدلب، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار كبري يف بناء املدرسة.

السبت 17/ تشرين األول/ 2015، قصف طريان حريب يزعم أنه روسي ابلصواريخ مدرسة العيس االبتدائية يف بلدة العيس بريف حلب اجلنويب 
واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أسفر عن دمار جزئي يف بعض الغرف الصفية وأضرار مادية كبرية يف أبنيتها وابحتها.

األحد 18/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً على مدرسة لألطفال يف قرية بشرفة الغربية يف جبل األكراد 
مبحافظة الالذقية اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، واليت مت ختصيص الطابق األول من مسجد القرية هلا، ما تسبب بدمار كبري يف املدرسة 

وخروجها عن اخلدمة.
آاثر الدمار يف مدرسة القرية –مصدر الصورة اإلعالمي هاشم البكري-

الثالاثء 20/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي ابلصواريخ مدرسة اثنوية يف مدينة سرمني بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء املدرسة وسورها.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/D14jtQdXYfU
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0bHpJaTBGdENXXzg/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bHpJaTBGdENXXzg/view?usp=sharing
https://youtu.be/OssC54JlH8U
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPYlRmT093dWxOb0U/view?usp=sharing
https://youtu.be/UKYP6XBwOn4
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0YTlPYmh1U1NHSlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0eGFiSC13eWotWnc/view
https://youtu.be/5VmYIottNeY
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VW1xcWg3ZEFlRVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0dm9uWHlNR01HUk0/view
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الثالاثء 20/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي ابلصواريخ املدرسة الريفية يف مدينة سرمني بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي يف سور املدرسة.

الثالاثء 27/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة على مدرسة املعلوماتية يف مدينة كفر نبل بريف حمافظة إدلب 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف أحد جدران مبناها ويف ابحتها إضافة إىل تضرر أاثثها.

اخلميس 29/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عنقودية على مدرسة أمحد مغالج يف بلدة كفر عويد بريف 
حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أحلق دماراً جزئياً جبدراهنا.

السبت 31/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مدرسة العيس احملدثة يف بلدة العيس بريف حلب اجلنويب 
واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل أضرار مادية كبرية ودمار جزئي يف بعض الغرف الصفية.

املراكز احليوية الطبية:
- املنشآت الطبية )املستشفيات – املستوصفات-  النقاط الطبية – املشايف امليدانية(:

السبت 3/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي منظومة أورينت لإلسعاف يف بلدة إحسم إبدلب؛ ما تسبب بدمار كبري 
يف مبىن املنظومة.

اخلميس 15/ تشرين األول/ 2015، قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مشفى احلاضر امليداين يف بلدة احلاضر بريف حلب اجلنويب 
واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة عدد من أفراد الكادر الطيب جبراح، إضافة إىل أضرار جسيمة يف بناء املشفى وخروجه 

عن اخلدمة.

اخلميس 15/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي ابلصواريخ مشفى بلدة العيس بريف حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة املشفى أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة.

أنه  يزعم  2015 قصف طريان حريب  األول/  تشرين   /20 الثالاثء 
روسي صواريخ عدة على مشفى ميداين يف مدينة سرمني بريف حمافظة 
إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار 
جزئي ببعض غرف املشفى إضافة إىل أضرار مادية كبرية ببقية املنشأة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eElkNE9ZSk1aeWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZEJ0NUVQOGhtdHM/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=44&token=lXwlMXCxR0RrAem4pc8Yv4xIysbdLNjW
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZE9tSUlqZXRoRWM/view
https://youtu.be/jY_1o44X8Zg
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0S0tQbTdIT005dVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dm8zNnFjbkE0U3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dm8zNnFjbkE0U3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0S0tQbTdIT005dVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0S0tQbTdIT005dVE/view
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اإلثنني 26/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي مشفى كفر زيتا التخصصي يف مدينة كفر زيتا بريف حمافظة محاة اخلاضع 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب بدمار جزئي مبنشأة املشفى وأضرار مادية كبرية بتجهيزاته.

الثالاثء 27/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة على مشفى أورينت يف مدينة كفر نبل بريف حمافظة إدلب 
اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل تضرره بشكل كبري وخروجه عن اخلدمة.

اخلميس 29/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ املشفى امليداين يف مدينة دوما مبحافظة ريف دمشق اخلاضع 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة املشفى أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة.

- سيارات اإلسعاف:
السبت 3/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي منظومة أورينت لإلسعاف يف بلدة إحسم إبدلب؛ ما تسبب بتضرر إحدى 

سيارات اإلسعاف التابعة للمنظومة بشكل كبري وخروجها عن اخلدمة.
حذفت فقرة

اخلميس 29/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي بصاروخ سيارة إسعاف اتبعة للمشفى امليداين يف مدينة دوما مبحافظة 
ريف دمشق واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار السيارة بشكل شبه كامل وخروجها عن اخلدمة.

املربعات السكانية:
- األسواق:

األحد 4/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ سوقاً لبيع األغنام يف قرية عقريابت بريف محاة الشرقي؛ ما أدى 
إىل إصابة موقع السوق أبضرار مادية ومقتل عدد من املاشية.

اجلمعة 2/ تشرين األول/ 2015، قصف طريان حريب يزعم أنه روسي صواريخ عدة على 
سوق يف مدينة دير حافر بريف حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى 

إىل تضرر كبري بعدد من احملالت التجارية.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZUx5RmFNMG91ck0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WWdOOERvajlDYUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NjRwckwzWXNIOG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dVl5cFI1MkVWV1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0NGxzUzlaVGFDRXM/view
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اجلمعة 2/ تشرين األول/ 2015، قصف طريان حريب يزعم أنه روسي ابلصواريخ السوق الرئيس يف املدينة املتخصص يف بيع اخلضار )سوق اهلال( 
يف مدينة الباب بريف حلب الشرقي اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار كبري ابحملال التجارية واحرتاق عدد من السيارات.

اإلثنني 5/ تشرين األول/ 2015، قصفت طريان حريب يزعم أنه روسي صواريخ عدة على شارع جتاري يف مدينة الباب بريف حلب الشرقي 
اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل تضرر عدد من احملالت التجارية بشكل كبري، واحرتاق عدد من السيارات.

اجلمعة 30/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة ابلقرب من سوق شعيب يف قرية الكسنت مبحافظة إدلب، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل أضرار مادية كبرية ابحملال التجارية.

البىن التحتية:
- املنشآت واملصادر املائية )أانبيب املياه - آابر املياه - حمطات ضخ ومعاجلة املياه - قنوات الري – السدود - خزاانت املياه - حمطات 

معاجلة الصرف الصحي – شبكات الصرف الصحي(:
األربعاء 14/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي خزان مياه على قمة تل بدران يف بلدة كنصفرة أبربعة صواريخ؛ ما تسبب 

أبضرار مادية كبرية يف اخلزاانت اليت تُغذي املنطقة، إضافة إىل تدمري شبه كامل لتجهيزاته )3 مضخات مياه ومولدتني للطاقة الكهرابئية(.

اخلميس 29/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي بصاروخني حيمالن قنابل عنقودية منطقة تسمى حرش معرة النعمان 
يف معرة النعمان، ما أدى إىل تضرر أحد آابر املياه املغذية للمدينة بشكل كبري، إضافة إىل دمار مضخة املياه ومولدة الكهرابء اخلاصتني ابلبئر.

- املقرات اخلدمية الرمسية )مؤسسات – وزارات(:
الثالاثء 20/ تشرين األول/ 2015، قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية بصاروخني مبىن جملس حمافظة حلب احلرة يف بلدة دير مجال بريف 

حلب الشمايل واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي مببىن اجمللس واحرتاق عدد من السيارات التابعة له.

الثالاثء 27/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة على اجمللس احمللي يف مدينة كفر نبل بريف حمافظة إدلب 
اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابته أبضرار مادية بسيطة.

- األفران:
اخلميس 15/ تشرين األول/ 2015  قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً قرب فرن يف بلدة تري معلة مبحافظة محص واخلاضعة لسيطرة 

فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار كبري يف بناء الفرن ومعداته.

اخلميس 15/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي صاروخني قرب فرن اتبع ملؤسسة اإلحسان لإلغاثة والتنمية يف مدينة 
سراقب مبحافظة إدلب، واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب بدمار كبري يف املنشأة وخروجها عن اخلدمة.

- مزارع احليواانت الداجنة: 
السبت 3/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مدجنة تؤوي انزحني يف بلدة إحسم بريف حمافظة إدلب، ما 

أدى إىل دمار شبه كامل أبحد أبنيتها.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WVlGenJYTUlmVDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZnNLVDliQm5ULTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VG5PNGFxTFVTX2s/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=BmkgjpdHYQ4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BmkgjpdHYQ4&feature=youtu.be
https://youtu.be/9lpZPhtXcoU
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UDlfNXl2MmgwRjg/view?usp=sharing
https://youtu.be/hZoqJR2iCX0
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZUhGUmFDdG1TZG8/view
https://youtu.be/QNe-SxCxSNE
https://youtu.be/W_qkR2531_I
https://youtu.be/cygHJrKaqq4
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- املنشآت الصناعية )معامل صناعة األدوية واملستلزمات الطبية - املنشآت واملدن الصناعية(:
اخلميس 15/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي بصاروخني مطحنة مؤسسة اإلحسان لإلغاثة والتنمية يف مدينة سراقب 

مبحافظة إدلب، واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب بدمار كبري يف املنشأة وخروجها عن اخلدمة.

الثالاثء 27/ تشرين األول/ 2015، قصف طريان حريب يزعم أنه روسي ابلصواريخ معمل بوادقجي لألنسجة يف بلدة الزربة بريف حلب اجلنويب 
الغريب واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل اندالع النريان داخل املعمل واحرتاق عدد من اآلالت وتوقفه عن العمل.

اجلمعة 30/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي أبربعة صواريخ معمل الوطنية لصناعة األدوية يف بلدة خان العسل بريف 
حلب الغريب واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار كبري يف بناء املعمل ومستودعاته.

خميمات الالجئني:  
اخلميس 15/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخني على ملجأ للمدنيني يف بلدة الغنطو مبحافظة محص اخلاضعة 

لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار كبري يف بناء امللجأ، وخروجه عن اخلدمة.

ابء: حوادث االعتداء على املراكز احليوية من قبل القوات الروسية يف تشرين الثاين 2015
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد.
اخلميس 5/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي ابلصواريخ حميط مسجد عمر بن اخلطاب وسط مدينة البوكمال بريف دير 

الزور الشرقي الواقعة حتت سيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل حدوث أضرار مادية يف املسجد.

السبت 7/ تشرين الثاين/ 2015، قصفت طائرات حربية يزعم أهنا روسية ابلصواريخ مسجد عمر بن اخلطاب يف بلدة كفر انها بريف حلب الغريب 
واخلاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املسجد أبضرار مادية كبرية ودمار جزئي بسوره من اجلهة اجلنوبية.

السبت 14/ تشرين الثاين/ 2015، قصفت الطائرات احلربية اليت يزعم أهنا روسية ابلصواريخ مسجد األمني يف مدينة كفر محرة بريف حلب 
الشمايل واخلاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة، تسبب القصف بتضرر بناء وأاثث املسجد.

أنه  يُزعم  2015 قصف طريان حريب  الثاين/  تشرين   /18 األربعاء 
روسي صاروخني قرب مسجد قشقارة يف مدينة جسر الشغور بريف 
حمافطة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل 

إصابة بناء املسجد أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/kZcCrzCrVLs
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TFFZRnItRG1IMGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Y3JuOEV4VmNOLTQ/view?usp=sharing
https://youtu.be/xC0qn3642lM
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dDlGbUlaeEkzZDg/view?usp=sharing
https://youtu.be/Z0tjpepdpNk
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPcGxEaW1yQTJwTm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0M3JnX1V5X3U1MFE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZFN5b1ZhUHAtLWc/view?usp=sharing
https://youtu.be/FDpSZb7Tc2w
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPVUtieUdweW5IcjQ/view
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األربعاء 18/ تشرين الثاين/ 2015، قصف طريان حريب يزعم أنه روسي ابلصواريخ حميط مسجد الصبحان يف حي الكالسة مبدينة حلب واخلاضع 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب أبضرار جزئية بسيطة يف بناء اجلامع وتكسر بعض النوافذ.

األحد 22/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً قرب مسجد اإليان يف مدينة تدمر بريف حمافظة محص، اخلاضعة 
لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب إبحداث أضرار كبرية يف بناء املسجد نتيجة سقوط الصاروخ بشكل مباشر على حميط املسجد من اجلهة الغربية.

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس. 

اخلميس 5/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي ابلصواريخ مدرسة تشرين يف مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي الواقع 
حتت سيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل حدوث أضرار مادية يف املدرسة.

األحد 8/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي ابلصواريخ مدرسة قرية تل العلباوي يف حمافظة محاة، اخلاضعة لسيطرة فصائل 
املعارضة املسلحة، ما تسبب أبضرار مادية يف ابحة املدرسة وأحد أبنيتها.

األربعاء 11/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي ابلصواريخ املدرسة الثانوية الصناعية يف مدينة معرة النعمان بريف حمافظة 
إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي ببناء املدرسة وخروجها عن اخلدمة.

روسي  أنه  يزعم  حريب  طريان  قصف   2015 الثاين/  تشرين   /15 األحد 
ابلصواريخ مدرسة أمحد الطعان يف مدينة خان شيخون بريف حمافظة إدلب، 
ببناء  جزئي  دمار  إىل  أدى  ما  املسلحة،  املعارضة  فصائل  لسيطرة  اخلاضعة 

املدرسة.

األحد 15/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي ابلصواريخ مدرسة أبو العالء املعري اإلعدادية للبنني يف مدينة معرة النعمان 
بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 3 طالب، وإصابة 10 آخرين، إضافة إىل إصابة بناء املدرسة 

أبضرار مادية كبرية.

اجلمعة 20/ تشرين الثاين/ 2015 استهدف صاروخ بعيد املدى يُزعم أن مصدره البوارج الروسية مدرسة الشهيد نسيم اخلليل يف بلدة كنصفرة 
بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي ببناء املدرسة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OTVtc091UE9ZZm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPTlM0bXV2aDk0cVE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0SVh4Y29OdUQ3djA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eVpDQ3RiaHI3cEE/view?usp=sharing
https://youtu.be/q2Udgj5OP1s
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPYk0yMFNOclZ6SjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPYk0yMFNOclZ6SjA/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=vaufbIFSnfA&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPTFhwQVNqNEpFSVE/view?usp=sharing
https://youtu.be/2FKAGx34Ie0
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUDJ2cWdic1RtMWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdHNuMTlNamMwOWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPcktLNkFUcjZlTXM/view
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األربعاء 25/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان جريب يزعم أنه روسي ابلصواريخ مدرسة رابعة العدوية يف مدينة جسر الشغور بريف حمافظة 
إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املدرسة ودمار جزئي بسورها.

اجلمعة 27/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي ابلصواريخ مدرسة حممد حسني العمشة اإلعدادية يف مدينة تدمر بريف 
حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل إصابة بناء املدرسة أبضرار مادية كبرية.

السبت 28/ تشرين الثاين/ 2015، قصفت طائرات حربية يزعم أهنا روسية ابلصواريخ املدرسة اجلنوبية االبتدائية يف مدينة األاترب بريف حلب 
الغريب واخلاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة، ما تسبب بدمار كبري يف ابحة املدرسة وبنائها وسورها اخلارجي وخروجها عن اخلدمة.

- اجلامعات. 
الثالاثء 17/ تشرين الثاين/ 2015، قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مدرسة الصناعة الثانوية )اليت كان من املقرر افتتاحها كجامعة 
اتبعة للمناطق احملررة يف حلب( يف مدينة األاترب بريف حلب الغريب واخلاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تضرر البناء والغرف الصفية 

بشكل كبري.

املراكز احليوية الطبية:
املستوصفات-    – )املستشفيات  الطبية  املنشآت   -

النقاط الطبية – املشايف امليدانية(.
اإلثنني 2/ تشرين الثاين/ 2015، قصفت طائرات حربية 
بلدة  امليداين يف  العيس  أهنا روسية ابلصواريخ مشفى  يزعم 
املعارضة  لسيطرة  واخلاضعة  اجلنويب  حلب  بريف  العيس 

املسلحة، ما أحلق دماراً كبرياً ببناء املشفى.

الثالاثء 3/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ املشفى الوطين العام يف مدينة الرقة واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ 
ما أدى إىل تدمري قسم احلواضن والكلى والعناية املشددة وخروج املشفى عن العمل بشكل هنائي.

اخلميس 5/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلقرب من بنك الدم التابع للمشفى الوطين مبدينة تدمر يف حمافظة محص 
واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب بتحطم زجاج الواجهة اجلنوبية ملبىن البنك بفعل شظااي الصاروخ.

السبت 7/ تشرين الثاين/ 2015 شن طريان حريب يُزعم أنه روسي غارة بصاروخني على املشفى الوطين يف مدينة تدمر بريف حمافظة محص، 
اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، أصاب أحد الصواريخ مبىن اإلسعاف بينما سقط اآلخر على مبىن بنك الدم، ما أدى إىل تضررمها بشكل كبري 

إضافة إىل تضرر بسيط يف األسوار اخلارجية الغربية للمشفى نتيجة سقوط صاروخ ابلقرب منها.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPTWtWR3pycDE4UjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0a1FHQzVLOUFSRk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SHNpU2Ezd25sMDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RkZMYTYxM21TNlk/view?usp=sharing
https://youtu.be/Ymx-Ltf0nMo
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VXBFRnZyZ0xhZmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WGdGWW9iYmpZS0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPaS1PcjNYLTkwODA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVUJXRUJHVWRUV2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbXJ1S0NPMGRfNHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0RDVfUjJ1TkYwRlk/view
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اإلثنني 23/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي صواريخ عدة قرب مستوصف الوفاء يف قرية الناجية بريف حمافظة إدلب، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املستوصف أبضرار مادية بسيطة.

- سيارات اإلسعاف.
اخلميس 5/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي ابلصواريخ سيارة إسعاف يف مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي الواقعة 

حتت سيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل إصابتها أبضرار مادية كبرية وخروجها عن اخلدمة.

املراكز احليوية الثقافية:
- املناطق األثرية )القالع واحلصون – املدافن  –  املعابد - املدرجات واملسارح(.

اجلمعة 27/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً على املنطقة األثرية اجملاورة لفرع األمن العسكري يف حي القلعة 
مبدينة تدمر يف حمافظة محص اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب إبحداث عدة حفر ودمار بسيط يف املدافن األثرية املوجودة يف املنطقة.

املربعات السكانية:
- احلدائق.

يوم الثالاثء 3/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي حديقة األطفال يف مدينة الرقة اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى 
إىل إصابتها أبضرار مادية متوسطة.

اخلميس 5/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي ابلصواريخ حديقة الشهداء يف مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي الواقعة 
حتت سيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل حدوث أضرار مادية يف احلديقة واشتعال النريان هبا.

- األسواق:
اخلميس 5/ تشرين الثاين/ 2015 شّن طريان حريب يزعم أنه روسي غارتني ابلصواريخ على سوق شعيب يف مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي 

الواقعة حتت سيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار ما اليقل عن 20 حماًل جتارايً.

السبت 7/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي 
ابلصواريخ سوقاً شعبياً يف مدينة دوما مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تضرر وتدمري عدد من 

احملالت التجارية.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPa3owRk5KZHJ4amM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPb05iZUxsX0dvTVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6TFk1STFBdEtCekE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPTlM0bXV2aDk0cVE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPNjM0RDVGVkJnN3c/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPb0syd21lM0FreTg/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPb0syd21lM0FreTg/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPNDJvanNwbGQtVTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZjNYOHpqYW9lVDA/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=_bwRvmXSj2E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_bwRvmXSj2E&feature=youtu.be
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPS0tJelJEWjJ0TlU/view
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األحد 8/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي ابلصواريخ سوقاً جتارايً يف مدينة معرة النعمان بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة احملالت التجارية داخل السوق أبضرار مادية كبرية.

األحد 29/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي ابلصواريخ سوقاً يف مدينة أرحيا بريف حمافظة إدلب، ما أدى إىل تضرر 
ودمار عدد كبري من احملالت التجارية.

البىن التحتية:
- حمطات ومصادر الطاقة )شبكات الكهرابء - حمطات توليد ونقل الكهرابء-  حمطات الوقود - آابر النفط وحمطاهتا - آابر الغاز وحمطاهتا 

- أانبيب نقل النفط والغاز(.
يوم الثالاثء 3/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي ابلصواريخ حمطة الكهرابء اليت تغذي مدينة الرقة ابلكهرابء واخلاضعة 

لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل تضرر احملطة أبضرار مادية متوسطة، وانقطاع التيار الكهرابئي عن املدينة لعدة ساعات.

األحد 8/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخني على حمطة كهرابء منطقة عديّة الواقعة على طريق عام تدمر – 
دمشق ابلقرب من منطقة األبرت، واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب إبحداث أضرار كبرية يف مبىن احملطة ومعداهتا وخروجها عن اخلدمة.

- مراكز الدفاع املدين )منشآت – آليات(.
يوم اخلميس 12/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة على سيارة إسعاف اتبعة للدفاع املدين يف قرية بينني 

مبحافظة إدلب اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تضررها بشكل كبري وخروجها عن اخلدمة.

- أفواج اإلطفاء )منشآت – آليات(.
يوم اخلميس 12/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة قرب سيارة لإلطفاء يف قرية بينني مبحافظة إدلب اخلاضعة 

لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة حمرك السيارة بشظية.

- املنشآت واملصادر املائية )أانبيب املياه - آابر املياه - حمطات ضخ ومعاجلة املياه - قنوات الري – السدود - خزاانت املياه - حمطات 
معاجلة الصرف الصحي – شبكات الصرف الصحي(.

الثالاثء 3/ تشرين الثاين/ 2015 شن طريان حريب يزعم أنه روسي عدة غارات ابلصواريخ على جسر الرشيد )اجلسر القدمي( الذي يربط مدينة 
الرقة بريفها والواقعة حتت سيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل حتطم أنبوب املياه الرئيس الذي يغذي املدينة مبياه الشرب والواقع على رصيف اجلسر؛ 

ما أدى إىل انقطاع املياه لعدة ساعات قام خالهلا تنظيم داعش برتميم األنبوب وإعادة تزويد املدينة ابملياه.

الثالاثء 17/تشرين الثاين/ 2015، قصفت طائرات حربية يزعم أهنا روسية ابلصواريخ حمطة املياه يف األجزاء اخلاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة من 
حي سليمان احلليب يف حلب، ما أدى إىل هتدم أجزاء من سور احملطة، دون أن يؤدي إىل وقف عمل احملطة أو ضخ املياه إىل أحياء مدينة حلب.

اخلميس 26/ تشرين الثاين/ 2015، قصف طريان حريب يزعم أنه روسي بصاروخني حمطة املياه يف بلدة اخلفسة بريف حلب الشرقي واخلاضعة 
لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل إصابة عدد من عمال احملطة، إضافة إىل تضرر أحد أحواض معاجلة املياه، وانقطاع بعض الكابالت الكهرابئية 

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=196&token=ECdXe28ekrYM6FNa0fqfWxgR5xaZzQN4
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPTDlIbGd4dHdHdEE/view?usp=sharing
https://youtu.be/w_w8HfIMCAM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0N2pxWHZjVk5qQjg
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6RWJZaFN1bzV1Rk0/view?usp=sharing
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املغذية للمضخات وتكسر بعض األانبيب، اجلدير ابلذكر أنه هذه احملطة تزود مدن منبج ومسكنة واخلفسة وغريها من القرى والبلدات ابلريف 
الشرقي من حلب ابملياه الصاحلة للشرب اليت يتم ضخها من هنر الفرات وتنقيتها ضمن هذه احملطة، وقد أدى القصف إىل توقفها عن العمل عدة 

ساعات؛ ما تسبب أبزمة مياه يف مناطق ريف حلب الشرقي.

حريب  طريان  قصف   2015 الثاين/  تشرين   /28 السبت 
مدينة  يف  الشرب  ملياه  منهاًل  ابلصواريخ  روسي  أنه  يزعم 
معرة النعمان بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل 
بشكل كبري  املنهل  تضرر  إىل  أدى  ما  املسلحة،  املعارضة 

وخروجه عن اخلدمة.

- املقرات اخلدمية الرمسية )مؤسسات – وزارات(:
اخلميس 26/ تشرين الثاين/ 2015، قصف طريان حريب يزعم أنه روسي ابلصواريخ مقسم اهلاتف يف بلدة تل حدية بريف حلب اجلنويب واخلاضعة 

لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي يف غرفة التجهيزات الرئيسة وتدمري حمولة الكهرابء وخروج املقسم عن اخلدمة.

اجلمعة 27/ تشرين الثاين/ 2015، قصفت طائرات حربية يزعم أهنا روسية ابلصواريخ مبىن جملس حمافظة حلب احلرة الواقع مشال بلدة دير مجال 
بريف حلب الشمايل واخلاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار بناء اجمللس بشكل شبه كامل وتضرر امللحق السكين بشكل كبري 

إضافة إىل احرتاق عدد من السيارات التابعة للمجلس.

- وسائط النقل )اجلسور - املعابر املائية - الطرق العامة - السكك احلديدية - كراجات وحمطات السيارات والباصات والسكك احلديدية 
- املطارات املدنية - معابر حدودية ومكاتبها(.

الثالاثء 3/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي ابلصواريخ جسر السياسية يف املدخل الرئيس ملدينة دير الزور من اجلهة 
الشمالية والواقعة حتت سيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل تضرر اجلسر بشكل بسيط.

الثالاثء 3/ تشرين الثاين/2015 شن طريان حريب يزعم أنه روسي عدة غارات ابلصواريخ على جسر املنصور )اجلسر اجلديد( الذي يربط مدينة 
الرقة ابلريف الغريب للمدينة والواقعة حتت سيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل دمار جزئي ابجلسر وخروجه عن اخلدمة.

الثالاثء 3/ تشرين الثاين/ 2015 شن طريان حريب يزعم أنه روسي عدة غارات ابلصواريخ على جسر الرشيد )اجلسر القدمي( الذي يربط مدينة 
الرقة بريفها والواقعة حتت سيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل دمار جزئي ابجلسر.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/ALA_Wrka_Vo
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPcllTTkNva2ZsY2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPcllTTkNva2ZsY2s/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=-j4Ah57qxEY
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQ0ZOcUJ3TFZpcEU/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=-j4Ah57qxEY
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPM2lZalZuMFVHWnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPM2lZalZuMFVHWnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0a3BJMEY2azJkcmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0X2F1Q0RCclZFQjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPSkZYYm1oWmNHVzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPNXVVNkJ4dnpOVkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPLTZOZWZUS01id2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPNV81QkxYYzBmSFE/view?usp=sharing
https://youtu.be/CK5BbB77LVw
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRlQ2R2Z2d0RKbUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bzNkM2k0N2tHOTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6YTJoNlNhLWk3RHc/view?usp=sharinghttp://
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbFVXUkVPa3NBSlU/view
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- األفران:
يوم اخلميس 12/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة على فرن يف قرية بينني مبحافظة إدلب اخلاضعة لسيطرة 

فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دماره بشكل شبه كامل وخروجه عن اخلدمة.

الثالاثء 17/ تشرين الثاين/ 2015، قصفت طائرات حربية 
األساسي(  الفرن   ( للخبز  فرانً  أهنا روسية ابلصواريخ  يزعم 
لسيطرة  واخلاضعة  الغريب  حلب  بريف  األاترب  مدينة  يف 
املعارضة املسلحة، ماتسبب بدمار كبري يف بناء الفرن إضافة 
ما  وإتالف  اخلبز(  )خطوط سري  لإلنتاج  دمار خطني  إىل 

يقارب 200 طن من مادة الطحني.

اجلمعة 27/ تشرين الثاين/ 2015، قصفت طائرات حربية يزعم أهنا روسية ابلصواريخ فرانً للخبز يف مدينة األاترب بريف حلب الغريب واخلاضعة 
لسيطرة املعارضة املسلحة، ماتسبب بدمار كبري يف بناء الفرن وإحداث أضرار يف خط سري اإلنتاج الثالث وخروجه عن اخلدمة بشكل كامل.

األحد 29/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي صواريخ عدة على فرن اتبع ملؤسسة اإلحسان لإلغاثة والتنمية يف مدينة 
سراقب مبحافظة إدلب، واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب بدمار كبري يف املبىن.

- املنشآت الصناعية )معامل صناعة األدوية واملستلزمات الطبية - املنشآت واملدن الصناعية(:
السبت 7/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أهنا روسي ابلصواريخ معمل الديري لصناعة اخليوط والنسيج يف قرية كفر جوم بريف 
حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل اشتعال حريق ضخم يف مبىن املعمل وخروجه عن اخلدمة، إضافة إىل احرتاق 

عدد من سيارات الشحن التابعة له.

يوم اخلميس 12/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ على معصرة للزيتون يف قرية بينني مبحافظة إدلب اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تضررها بشكل كبري وتعطل عدد من آلياهتا.

السبت 14/ تشرين الثاين/ 2015، قصف طريان حريب يزعم أنه روسي بثالثة صواريخ معمل آسيا للصناعات الدوائية يف منطقة آسيا بريف 
حلب الشمايل واخلاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة، ما أدى الندالع حرائق كبرية داخل املعمل نتيجة احرتاق كميات ضخمة من املواد الدوائية 

املخزنة يف املستودعات.

السبت 14/ تشرين الثاين/ 2015، قصفت طائرات حربية يزعم أهنا روسية ابلصواريخ مشغاًل للخياطة اتبعاً ملؤسسة مسرات السورية للرعاية 
اإلنسانية والتنمية يف بلدة كفر محرة بريف حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، تسبب القصف بتهدم أجزاء من سقف املشغل 

وأعطال يف خطوط الكهرابء الداخلية واخلارجية وعطل يف بعض املاكينات.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/qt-wo3yEMd0
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=144&token=VMZIFBXhEZXvg0jRkm5C5dreqn56D1Yo
https://youtu.be/PcEhUHZQkgo
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPUlZIXzZSa1NuM0k
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPNWVRX0RLaHhycjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPMDZtZWpySEZTX1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPR0FNRW0xN0tXNUk/view?usp=sharing
https://youtu.be/dFYDczESL0Q
https://youtu.be/w1E3czmnPMs
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPU09NMnRFSXNwVVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPU09NMnRFSXNwVVU/view?usp=sharing
https://youtu.be/qt-wo3yEMd0
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZko4MmRqQ2o3blk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPS3RHX0dfNUdFeU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRGx2ZXFOYXlLNkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPYjdIMmNLdlpkbkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPN1dWUHdYby1LYVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPMmRnTmVmSnJhdzA/view
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الثالاثء 17/ تشرين الثاين/ 2015، قصف طريان حريب يزعم أنه روسي معمل أطلس لألقطان يف بلدة حيان بريف حلب الشمايل واخلاضعة 
لسيطرة املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تضرر بناء املعمل وآلياته بشكل كبري ونشوب حريق يف املستودعات احلاوية على القطن.

اجلمعة 20/ تشرين الثاين/ 2015، قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ معمل »كالس« لصناعة الغزل والنسيج يف بلدة حيان بريف 
حلب الشمايل واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء املعمل، واندالع النريان يف بعض املواد املخزنة ضمن 

قسم الغزل.

اإلثنني 23/ تشرين الثاين/ 2015، قصف طريان حريب يزعم أنه روسي ابلصواريخ معمل آسيا للصناعات الدوائية يف منطقة آسيا التابعة ملدينة 
حريتان بريف حلب الشمايل واخلاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة، للمرة الثانية خالل هذا الشهر، ما سبب دماراً كبرياً يف عدد من صاالته وخروجه 

عن اخلدمة.

أنه  يُزعم  حريب  طريان  قصف   2015 الثاين/  تشرين   /29 األحد 
روسي صواريخ عدة على مطحنة مؤسسة اإلحسان لإلغاثة والتنمية 
يف مدينة سراقب مبحافظة إدلب، واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة 

املسلحة، ما تسبب بدمار كبري يف املنشأة.

- خميمات الالجئني:
اإلثنني 9/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي 
اخلاضعة  إدلب  مبحافظة  أوبني  قرية  يف  للنازحني  خميماً  ابلصواريخ 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب أبضرار مادية كبرية يف 

اخليام.

اتء: حوادث االعتداء على املراكز احليوية من قبل القوات الروسية يف كانون األول 2015
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد. 
اخلميس 3/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ املنازل احمليطة ابملسجد الكبري يف قرية أبو الرويل بريف حلب 

اجلنويب واخلاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة، ما أدى إىل هتدم السور اخلارجي للمسجد وتضرر بنائه بشكل كبري.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/3bLASGJZH00
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbjM2TVJzNks0SE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPSnBkTUlWYkVRV1k/view?usp=sharing
https://youtu.be/VvwoN9h9qIU
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPX2VBYTV2Sy1idmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPN0RQXzc4VG54bGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPX2VBYTV2Sy1idmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVmhXQWFXTFJxVTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPYV9vRG01RDE1Zm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdDFhSXdvZXJMSWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WnUxLWZ4QVM5QUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WnUxLWZ4QVM5QUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WnUxLWZ4QVM5QUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPMjZFV1dMSG5qams/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPYzAyeEw4NGs3MmM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0OUdtOFBiYTF0NTQ/view
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اجلمعة 4/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ قرب املسجد الكبري يف مدينة كفر بطنا مبحافظة ريف دمشق، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب حبدوث جمزرة، إضافة إىل إحداث ثقوب يف جدران املسجد، وتضرر أاثثه بشكل كبري.

األحد 6/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مسجد معاذ بن جبل )املعروف ابسم املسجد الصغري( يف حي 
الشهايب مبدينة الباب بريف حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل إصابة قبة املسجد أبضرار مادية متوسطة ودمار جزئي بسوره.

اإلثنني 7/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة قرب مسجد أبو بكر الصديق يف مدينة كفر محرة بريف حمافظة 
حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبجزرة، إضافة إىل دمار جزئي بسور املسجد وأضرار مادية كبرية يف املوضأ 

وأاثث املسجد وخروجه عن اخلدمة مؤقتاً.

السبت 12/ كانون األول/ 2015، قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ حميط مسجد الشرعية يف مدينة منبج بريف حلب الشرقي 
اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار أجزاء من سور املسجد إضافة إىل تضرر مواد إكسائه وأاثثه بشكل كبري.

2015 قصف طريان حريب  األول/  كانون   /15 الثالاثء 
يزعم أنه روسي ابلصواريخ املسجد الكبري يف مدينة سراقب 
املعارضة  فصائل  لسيطرة  اخلاضعة  إدلب،  حمافظة  بريف 
املسلحة، ما تسبب بتدمري منرب وحمراب املسجد، وإحداث 
حفرتني يف القبة الرئيسة للمسجد، إضافة إىل اهنيار املوضأ 
نتيجة  املسجد  وأاثث  املكتبة  وتدمري  شبه كامل،  بشكل 

اشتعال النريان فيها، وخروج املسجد عن اخلدمة.

الثالاثء 15/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مسجد الزاوية يف مدينة سراقب بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي ببناء املسجد وقبته، إضافة إىل إحداث عدة حفر يف احلائط الغريب للمسجد.

الثالاثء 15/ كانون األول/ 2015، قصفت طائرات حربية يزعم أهنا روسية ابلصواريخ امللحق السكين اخلاص مبسجد الشرعية )مدرسة تعليم 
العلوم الشرعية سابقاً( يف مدينة منبج بريف حلب الشرقي واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ماتسبب بدمار جزئي يف امللحق وتضرر مواد إكساء 

املسجد وأاثثه.

األربعاء 16/ كانون األول/ 2015، قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ املنازل احمليطة مبسجد عروة بن الزبري يف حي طريق الباب 
يف مدينة حلب واخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة ، ما أدى إىل دمار جزئي يف سور املسجد من اجلهة الشرقية ودمار كبري يف املدخل 

الرئيس للمسجد.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=310&token=arv73plh122NG2JDTgGxGPo4XNajV1rV
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPa0JxZTlJaWVpZXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPMDdNWnlBTTExTlE/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=321&token=YFjwyttvyfyNtqIX46PAR5msyzP5nOzc
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPLUl0QklRaksycG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbkZ1NWpsM0hIWWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQXpjbnVtM3UwWE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQXpjbnVtM3UwWE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWmJRM0xXcGIxNXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWW44NXI1X2Z1RDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPOGc2YmJRaFJ2V1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWmJRM0xXcGIxNXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPOGc2YmJRaFJ2V1k/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=328&token=qc09MqxlkxiCURA1dx4Iz8WpUn1FS379
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQWdETXBCaE9BaUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWDZSaXg0NFZHMjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MUlzdUpMaWNGdWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0R3NobTN0a21VS1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0R3NobTN0a21VS1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPSVk4ZUZ0czdyWU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPUXFZTzJUQ0taVG8/view
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اجلمعة 18/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة قرب مسجد الرباء بن مالك يف مدينة حريتان بريف حمافظة 
حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املسجد أبضرار مادية بسيطة ودمار جزئي مبئذنته.

الثالاثء 22/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً على مسجد قرية شحرورة يف جبل الرتكمان بريف الالذقية، 
الرئيسة للمسجد، إضافة إىل إحداث فتحة يف سقف  الواجهة األمامية والبوابة  بتدمري  املعارضة املسلحة، ما تسبب  واخلاضعة لسيطرة فصائل 

املسجد، وتدمري أاثثه، وخروجه عن اخلدمة.

اجلمعة 25/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً قرب مسجد البتول يف حي الزبدية مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، إضافة إىل إصابة إكساء املسجد وسوره أبضرار مادية بسيطة.

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس. 

اإلثنني 7/ كانون األول/ 2015 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية بصاروخ مبىن ُيستخدم لتعليم األطفال يف شارع املفروشات حبي اهللك 
يف مدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ماتسبب أبضرار مادية كبرية ابلبناء.

اخلميس 17/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة قرب مدرسة غزال برهو اخلضر على طريق القسطل يف مدينة 
اعزاز بريف حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املدرسة أبضرار مادية متوسطة.

األحد 20/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مدرسة العروبة االبتدائية يف مدينة إدلب، اخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة وجبهة النصرة، ما أدى إىل دمار جزئي بسور املدرسة اجلنويب والغريب، إضافة إىل دمار مستودع الكتب املدرسية داخل 

املدرسة.

الثالاثء 22/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مدرسة كفر داعل االبتدائية يف بلدة كفر داعل بريف حمافظة 
حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املدرسة أبضرار مادية كبرية ودمار جزئي يف سورها.

األربعاء 23/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مدرسة حسن نعناع يف احلي الغريب مبدينة حريتان بريف 
حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة مواد إكساء املدرسة وأاثثها أبضرار مادية متوسطة ودمار 

جزئي بسورها.

اخلميس 24/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي 4 صواريخ وسط بلدة محورية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، تسبب القصف ببعض األضرار املادية يف إحدى املدارس اخلارجة عن اخلدمة جراء تعرضها لقصف سابق.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPM3RZNHdzWk0yWEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRlNULTJ2a29Zelk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZVZKcU5PQ21aUU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWXhmT3BxTjNnZEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQkxSTHVWcTR1cG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRGtObHN2WmJHY0E/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=324&token=7rv0NrHrfwFwhncC0XuK7g0mT0jLN9sK
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRThGRlFGZ0lfNGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRThGRlFGZ0lfNGs/view?usp=sharing
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- اجلامعات: 
الثالاثء 8/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ املعهد التقاين يف بلدة الربانص بريف حمافظة الالذقية، اخلاضعة 

لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املعهد أبضرار مادية كبرية.

قصفت   ،2015 األول/  كانون   /12 السبت 
املنازل  طائرات حربية يزعم أهنا روسية ابلصواريخ 
من  )اليت كان  الصناعة  بثانوية  احمليطة  السكنية 
يف  احملررة  للمناطق  اتبعة  افتتاحها كجامعة  املقرر 
الغريب  حلب  بريف  األاترب  مدينة  يف  حلب( 
ما  املسلحة،  املعارضة  فصائل  لسيطرة  واخلاضعة 
تسبب مبجزرة، وأضرار جزئية حلقت ببناء املدرسة 
الثاين/  تشرين   /17 يف  للقصف  تعرضت  اليت 

 2015

- املعاهد التعليمية: 
السبت 19/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ الغرف املسبقة الصنع املخصصة ملركز براعم لذوي االحتياجات 
اخلاصة قرب سكة احلديد يف مدينة تل رفعت بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة الغرف 

أبضرار مادية متوسطة، ما دفع ابلقائمني عليها إىل إيقاف العمل هبا حىت إشعار آخر خشية تكرار القصف.

املراكز احليوية الطبية:
- املنشآت الطبية )املستشفيات – املستوصفات-  النقاط الطبية – املشايف امليدانية(:

الثالاثء 8/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مشفى التوليد وأمراض األطفال يف بلدة الربانص بريف حمافظة 
الالذقية، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي ببناء املشفى.

صباح اإلثنني 14/ كانون األول/ 2015، قصفت طائرات حربية يزعم أهنا روسية ابلصواريخ املنازل احمليطة مبشفى مدينة األاترب امليداين يف 
األحياء الشمالية من مدينة األاترب بريف حلب الغريب واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة اثنني من كادر املشفى بينهم 
ممرضة، إضافة إىل أضرار يف قسم غسيل الكلى ومعدات، وتضرر املبىن عموماً بشكل كبري، أدى ذلك إىل إغالق املشفى ونقله إىل خارج األاترب 

حبسب ما جاء يف بيان صادر عن اجمللس احمللي يف األاترب.

السبت 19/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً حمماًل بذخائر عنقودية قرب املشفى امليداين يف اجلهة الشرقية من 
مدينة مارع بريف حلب الشمايل واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPeVhPSGRMdWZTdUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPeVhPSGRMdWZTdUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPeVhPSGRMdWZTdUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPeVhPSGRMdWZTdUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPeVhPSGRMdWZTdUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWTh1WW1OUlRuQXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbG1MRUJPZ2tEbVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPYks5MHhIX0lFcmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPR2ltX25TMmNBdEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPYTl4MlRyRXJqdHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPM0dwcmg1YUFkbEU/view
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اجلمعة 25/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ املشفى الوطين الواقع على الطريق املؤدي إىل مدينة عفرين يف 
مدينة اعزاز بريف حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املشفى أبضرار مادية كبرية. واحرتاق عدد من 

سيارات اخلدمة.

أنه  يُزعم  حريب  طريان  قصف   2015 األول/  كانون   /25 اجلمعة 
روسي بصواريخ عدة دوار الرئيس قرب مشفى النسائية واألطفال يف 
الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل  مدينة إعزاز بريف حمافظة حلب 
املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة اثنني من أفراد الكادر الطيب، 
إضافة إىل دمار يف معدات غرف العمليات وسبع حاضنات أطفال 

وخروجه عن اخلدمة.

- سيارات اإلسعاف:
الثالاثء 8/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً ابلقرب من سيارة إسعاف اتبعة إلحدى املشايف امليدانية يف منطقة 
مرج الزاوية جببل األكراد بريف الالذقية، واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب ابنقالب السيارة وتضررها بشكل كبري، وخروجها 

عن اخلدمة.

املربعات السكانية:
- األسواق:

اجلمعة 4/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم 
أنه روسي ابلصواريخ سوقاً جتارايً يف مدينة كفر بطنا مبحافظة 
املسلحة،  املعارضة  فصائل  لسيطرة  اخلاضعة  دمشق،  ريف 
ما تسبب حبدوث جمزرة، إضافة إىل تضرر وتدمري عدد من 

احملالت التجارية.

ظهر األحد 13/ كانون األول/ 2015، قصفت طائرات حربية يزعم أهنا روسية ابلصواريخ سوق مدينة مسكنة بريف حلب الشرقي اخلاضعة 
لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب مبجزرة، إضافة إىل دمار كبري ابلعديد من احملال التجارية.

الثالاثء 15/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ سوقاً شعبياً وسط مدينة مسكنة بريف حمافظة حلب، اخلاضعة 
لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب حبدوث جمزرة، إضافة إىل إصابة مرافق السوق أبضرار مادية كبرية ومقتل عدد من املاشية.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=325&token=rOA558nbvSxC6z4WnpwlvmxfdHRQG9rY
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=325&token=rOA558nbvSxC6z4WnpwlvmxfdHRQG9rY
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdlIzd1lTWHdINGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdGUyRHRMM05LZnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQjN6LXpTeUlCYWs/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=310&token=arv73plh122NG2JDTgGxGPo4XNajV1rV
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPd3Z1WE5nWFJVQXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdWdaX183bUZsakU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPd3Z1WE5nWFJVQXM/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=323&token=XkBP3v5ROYYnqURPvMV1TkWqoMa72W0Q
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPa19ocGxmZHducUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPV2Ewd3ktMGRxWk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPenZiT3VzRWNKNWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVE9FNkFoMl8wdTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPWlFZQXg0bEtsMnc/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPd3Z1WE5nWFJVQXM/view
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الثالاثء 15/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي صاروخاً على سوق لبيع املازوت يف مدينة معارة النعسان بريف إدلب، 
واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما تسبب بتدمري عدة خزاانت وصهاريج ومضخات مازوت تعود ملكيتها ألهايل املدينة، إضافة إىل 

احرتاق عدد آخر منها، وتضرره بشكل شبه كامل.

األحد 20/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي صاروخني على سوق جتاري يف مدينة إدلب اخلاضعة لسيطرة فصائل 
املعارضة املسلحة وجبهة النصرة، ما تسبب بدمار عدد من احملالت التجارية.

اخلميس 24/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ سوقاً شعبياً يف مدينة محورية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب حبدوث جمزرة، إضافة إىل دمار وتضرر عدد من احملالت التجارية.

 
السبت 26/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ سوق الدجاج يف حي ابب احلديد مبدينة حلب، اخلاضع 

لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار وتضرر عدد من احملالت التجارية.

البىن التحتية:
- حمطات ومصادر الطاقة )شبكات الكهرابء- حمطات توليد ونقل الكهرابء-  حمطات الوقود - آابر النفط وحمطاهتا - آابر الغاز وحمطاهتا 

- أانبيب نقل النفط والغاز(:
اخلميس 31/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ حمطة التحويل الكهرابئي يف بلدة الزربة بريف حمافظة حلب 
 230K.V االستطاعة ذات  الكهرابء  دمار جزئي إبحدى حموالت  إىل  أدى  ما  املسلحة،  املعارضة  فصائل  لسيطرة  اخلاضعة  الغريب،  اجلنويب 

وخروجها عن اخلدمة.

- أفواج اإلطفاء )منشآت – آليات(:
اخلميس 17/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مبىن فوج اإلطفاء يف مدينة الرقة، اخلاضعة لسيطرة تنظيم 

داعش، ما أدى إىل دمار جزئي ببناء املركز وخروجه عن اخلدمة.

اخلميس 17/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مبىن فوج اإلطفاء يف مدينة الرقة، اخلاضعة لسيطرة تنظيم 
داعش، ما أدى إىل تدمري 3 سيارات إطفاء وخروجها عن اخلدمة.

- املقرات اخلدمية الرمسية )مؤسسات – وزارات(:
األحد 20/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مبىن الكتب املدرسية يف شارع اجلالء مبدينة إدلب، اخلاضعة 

لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي ابملبىن.

األحد 20/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي صاروخاً على حميط القصر العديل يف مدينة إدلب اخلاضعة لسيطرة فصائل 
املعارضة املسلحة وجبهة النصرة، ما تسبب بتدمري نوافذ وأبواب القسم الشمايل من املبىن، إضافة إىل تدمري السور الشرقي للمبىن.  

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPb3E3U0JrRS12M2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPTFhMcXZrNG5kTGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPTFhMcXZrNG5kTGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVW5RbUp1cnhucVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPekxVaXY5MmotMXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPTEhCTjIyNFp1Sm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPOXB4Rl9WN01VWUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbTRXQ2d0Rnc5bTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbl9XbE5Kb3pkTk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPOFFuSjNEamg5aEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6eGI4bkNYNWltSXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6T1RqRkRzWGJrZFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6T1RqRkRzWGJrZFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPYU9JYmVqWnVNRTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWmdKcWFkTXh2QlU/view?usp=sharing
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- األفران:
األربعاء 9/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ املباين احمليطة بفرن للخبز يف حي الصاحلني مبدينة حلب، اخلاضع 

لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي ببناء الفرن وإصابة خطوط اإلنتاج أبضرار مادية كبرية وخروجه اخلدمة.

خميمات الالجئني:
قصف   2015 األول/  كانون   /30 األربعاء 
خميماً  ابلصواريخ  روسي  أنه  يُزعم  حريب  طريان 
للنازحني يف منطقة عابدين بريف حمافظة إدلب، 
ما  املسلحة،  املعارضة  فصائل  لسيطرة  اخلاضعة 
مرافق  إصابة  إىل  إضافة  جمزرة،  حبدوث  تسبب 
املخيم أبضرار مادية كبرية واحرتاق عدد من اخليام.

اخلميس 31/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مركزاً إليواء النازحني يف اجلهة الشرقية ملدينة اعزاز بريف حمافظة 
حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة املركز أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة.

اخلميس 31 /كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي صاروخاً ابلقرب من خميم للنازحني يف قرية الشيخ مصطفى يف الريف 
اجلنويب الغريب ملدينة معرة النعمان، ما تسبب ابحرتاق 5 خيام.

اثء: االعتداء على املراكز احليوية من قبل القوات الروسية يف كانون الثاين 2016
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد: 
السبت 2/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة قرب مسجد عمر بن خطاب وسط بلدة معارة األرتيق بريف 
حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املسجد أبضرار مادية متوسطة، وتسببت شظااي الصواريخ بثقوب 

يف جدار املسجد.

اخلميس 7/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي بصواريخ عدة املنازل السكنية احمليطة مبسجد عمر بن خطاب يف بلدة بيانون 
بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تضرر مواد إكسائه وأاثثه جزئياً.

السبت 9/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ املنازل السكنية احمليطة مبسجد عبد هللا بن العباس يف حي 
العامرية مبدينة حلب واخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إحداث أضرار جزئية يف املسجد وحتطم بعض النوافذ.

اإلثنني 11/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ مسجد اهلادي يف بلدة اببيص بريف حلب الغريب، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي يف قبة املسجد، إضافة إىل تضرر مواد إكساء املسجد وأاثثه بشكل كبري.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=322&token=kIyI1S4pXs3hJB5EyK5gGhy4Ge0TSpW2
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPNVBnLWZjV2RmRkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPa3VfdENTTGxmOFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPaWxNelR0NWl0bHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZHlrdVZjT0Vmam8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbGo4LUtEV2tIa3M/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=326&token=NSTJQ6KbP8ELyyxLOTWa6kfaRWRoW8cA
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPLU9DZE91eWI5ZGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRWN3a01RblVxTTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQWR5WGRVelFnak0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQWR5WGRVelFnak0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQWR5WGRVelFnak0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPMkgxdVU0WS1qelU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPd0RKMm15YjJmdWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPaFppaS1YSVV6UGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPM0l3V3hiSTNRWEE/view?usp=sharing
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الثالاثء 12/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية صاروخني يف حميط مسجد اهلبويب مبدينة معرة النعمان بريف حمافظة 
إدلب، ما تسبب أبضرار مادية متوسطة ببناء املسجد.

طريان  قصف   2016 الثاين/  كانون   /12 الثالاثء  عصر 
حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مسجد آغا جق يف حي 
فصائل  لسيطرة  اخلاضعة  حلب،  مبدينة  عسكر  قاضي 
املعارضة املسلحة، ما تسبب حبدوث جمزرة، إضافة إىل دمار 
املوضأ بشكل شبه كامل وجزء كبري من مئذنته، إضافة إىل 

أضرار مادية كبرية ببنائه وخروجه عن اخلدمة.

صباح الثالاثء 12/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة قرب املسجد الكبري على الطريق املؤدي إىل بلدة 
حيان من بلدة معرستة اخلان بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب حبدوث جمزرة، إضافة إىل تصدع 

جدرانه وأضرار متوسطة مبواد إكسائه.

الثالاثء 19/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مسجد النور يف حارة البوهالل حبي رويدة يف بلدة البوليل بريف 
حمافظة دير الزور الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب بثقب يف سقف املسجد وتضرر جدرانه، إضافة إىل تضرر مواد إكسائه جزئياً.

األربعاء 20/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً يف حميط أحد مساجد بلدة حزانو بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب بتصدع اجلدار الغريب للمسجد، وتدمري نوافذه وبوابته الرئيسة.

اجلمعة 22/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخني قرب مسجد احلين يف شارع 23 شباط وسط مدينة الرقة، 
اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل تضرر الواجهة األمامية للمسجد بشكل كبري ودمار جزئي بسوره.

األربعاء 27/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مسجد أبو بكر الصديق يف مدينة الباب بريف حمافظة حلب 
الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار كبري ببناء املسجد وخروجه عن اخلدمة.

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

األحد 3/ كانون الثاين/ 2016، قصفت طائرات حربية يزعم أهنا روسية ابلصواريخ مدرسة منغ اإلعدادية الواقعة ابجلهة الغربية من بلدة منغ 
بريف حلب الشمايل واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي يف بنائها، إضافة إىل دمار أجزاء من سورها اخلارجي 

وخروجها عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/kJ3TMbsd9_E
https://youtu.be/kJ3TMbsd9_E
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPelhRam9zdUxKOUU/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=366&token=bpfk79zhsXhaOJ4Ud0JiJPU3Hu4eHRrJ
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPelhRam9zdUxKOUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZlhSMXdvQnVMcnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVHVtUUNsUjl4QTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPSjMxSExPS29UNXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPeVcwYURteHc0MWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdlUzVDRBRGdrV2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVUNVUzhsVVBDaVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPMnpwZTNGYm5HM2c/view
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األحد 3/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية يزعم أهنا روسية ابلصواريخ مدرسة منغ االبتدائية يف اجلهة الغربية من بلدة منغ بريف 
حلب الشمايل واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي يف مرافق املدرسة واهنيار أجزاء من سورها اخلارجي، إضافة إىل 

تضرر مواد إكساء الغرف الصفية بشكل كبري.

السبت 9/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية صاروخني على مدرسة الدمشقي للتعليم األساسي يف احلي الشرقي 
ملدينة معرة النعمان بريف حمافظة إدلب، الواقعة أمام مبىن القصر العديل، ما أحدث حفراً بباحتها، وأدى إىل اهنيار سورها الغريب إضافة إىل تضرر 

مواد إكسائها.

اإلثنني 11/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مدرسة الشهيد مصطفى رستم االبتدائية يف بلدة عنجارة بريف 
حمافظة حلب الغريب، ما تسبب حبدوث جمزرة، إضافة إىل دمار كبري يف عدد من الغرف الصفية.

يُزعم  حربية  طائرات  قصفت   2016 الثاين/  كانون   /11 اإلثنني 
أهنا روسية ابلصواريخ اثنوية عنجارة للبنني شرقي بلدة عنجارة بريف 
حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما 

أدى إىل دمار جزء من املبىن وتضرر الغرف الصفية.

اإلثنني 11/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ اثنوية عنجارة للبنات جنوب بلدة عنجارة بريف حمافظة حلب 
الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل اهنيار غرفتني صفيتني وتصدعات يف الغرف الصفية اجملاورة.

اإلثنني 11/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً قرب مدرسة يف قرية حور بريف حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة بناء املدرسة أبضرار مادية متوسطة.

صباح الثالاثء 12/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية يزعم أهنا روسية بصواريخ عدة املنازل السكنية احمليطة بثانوية حيان للبنني يف بلدة 
حيان بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي بسورها وأضرار متوسطة مبواد إكسائها.

األربعاء 13/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مدرسة ابن القيم اجلوزية يف حي الزبدية مبدينة حلب، اخلاضع 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املدرسة أبضرار مادية كبرية.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPRG5mWjlzSHJ1X2s/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPblJXRURwdmE5S2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPaW1ueXRtRGdzUTQ/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=365&token=uEz9OkdzStPIyo6NtOyo4ykplP5XH3m1https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPeDJ4bGRtbU5Yd1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbWEyamJuWmhuTTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPMTVrUE0wOVY3Unc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPaW1ueXRtRGdzUTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUDg3SFlrSVl5ekE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPd2VzRTBUOHotcTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZE5aTHE0OXN5Zmc/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=367&token=7wT5vjcO6jOLTJvWA44aKO3h9XmHFDgD
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWXhhazc5RGxadzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPb0NhLXlVM1VHaW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPOW9saTBwUGJoSjQ/view
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األربعاء 20/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية صاروخني على مدرسة تؤوي انزحني يف قرية القصيب بريف حمافظة دير 
الزور الغريب، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار جزئي يف اجلهة الشرقية من املبىن وإصابته أبضرار مادية كبرية.

ظهر اجلمعة 22/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ مدرسة عمر املختار يف مدينة الباب بريف حمافظة 
حلب الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار جزئي ببناء املدرسة، وتضرر عدد من الغرف الصفية.

السبت 23/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ مدرسة منري حبيب الثانوية املعروفة ابسم اثنوية الرشيد يف 
شارع عدانن املالكي مبدينة الرقة، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار جزئي ببناء املدرسة، وتضرر واجهتها الشرقية.

املراكز احليوية الطبية:
- املنشآت الطبية )املستشفيات – املستوصفات-  النقاط الطبية – املشايف امليدانية(:

األحد 10/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة قرب مشفى بيويت يف بلدة كفرانها بريف حمافظة حلب الغريب، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املشفى أبضرار مادية متوسطة، مل تؤثر على استمرارية عمل عياداته.

السبت 16/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي بصاروخني املشفى الوطين الواقع وسط مدينة الرقة اخلاضعة لسيطرة تنظيم 
داعش، سقط أحد الصاروخني يف حديقة املشفى ما تسبب ابندالع حريق فيها، بينما سقط الثاين قرب املبىن الشمايل للمشفى؛ ما أدى إىل 

حتطم زجاجه.

السبت 16/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي بصاروخني مشفى املواساة الواقع قرب املشفى الوطين وسط مدينة الرقة 
اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار جزئي يف سور املشفى اخلارجي وحتطم زجاج النوافذ واألبواب. 

السبت 16/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي ابلصواريخ بنك الدم الواقع يف شارع املالكي ابلقرب من حي الشراكسة 
يف مدينة الرقة اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل حدوث أضرار مادية متوسطة يف املبىن.

األربعاء 20/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخني على املشفى امليداين يف بلدة الكسرة بريف حمافظة دير الزور 
الغريب، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل إصابة بناء املشفى أَبضرار مادية كبرية ودمار جزئي بسورها.

اخلميس 21/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخني على املشفى امليداين يف بلدة اخلريطة بريف حمافظة دير الزور 
الغريب، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب ابهنيار جزء من جدار املشفى اخللفي وتضرر بنائه ومواد إكسائه بشكل متوسط.

اجلمعة 22/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ مشفى السالم يف شارع 23 شباط مبدينة الرقة، اخلاضعة 
لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل إصابة بناء املشفى أبضرار مادية متوسطة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPeHpmLXZRU05uenc/view?usp=sharing
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اجلمعة 22/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مشفى األطفال يف شارع عدانن املالكي مبدينة الرقة، اخلاضعة 
لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار كبري بواجهة املشفى وحتطم زجاجه، اجلدير ابلذكر أن تنظيم داعش قام إبغالق املشفى قبل حنو عام.

السبت 23/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مبىن العيادات الشاملة يف الشارع العام وسط مدينة الرقة، 
اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل إصابة املبىن أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة.

األربعاء 27/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ حاضنة حمملة ابلذخائر العنقودية على املشفى اخلريي يف مدينة 
عندان بريف حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبقتل أحد كوادره، إضافة إىل إصابة بناء املشفى أبضرار مادية 

متوسطة، وخروجه عن اخلدمة.

- سيارات اإلسعاف:
األحد 10/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية صواريخ عدة قرب مشفى بيويت يف بلدة كفرانها بريف حمافظة حلب 

الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل احرتاق سيارة إسعاف اتبعة للمشفى وخروجها عن اخلدمة.

حريب  طريان  قصف   2016 الثاين/  كانون   /12 الثالاثء 
ملنظومة  اتبعة  إسعاف  سيارة  ابلصواريخ  روسي  أنه  يُزعم 
شام اإلسعافية يف مدينة معرة النعمان بريف حمافظة إدلب، 
إىل  أدى  ما  املسلحة،  املعارضة  فصائل  لسيطرة  اخلاضعة 

تدمري السيارة بشكل شبه كامل وخروجها عن اخلدمة.

األربعاء 27/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية يزعم أهنا روسية حاضنة حمملة ابلذخائر العنقودية قرب سيارة إسعاف يف مدينة عندان 
بريف حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة السيارة أبضرار مادية متوسطة، وخروجها عن اخلدمة.

املراكز احليوية الثقافية:
- املناطق األثرية )القالع واحلصون- املدافن –  املعابد - املدرجات واملسارح(:

األربعاء 27/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية 4 صواريخ على قلعة الرحبة األثرية يف مدينة امليادين بريف حمافظة دير 
الزور الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب أبضرار مادية كبرية يف اجلزء الشرقي من بناء القلعة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPYVJCcGY2Q2dHZmM/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPaEVMUmxDM1J1a0k/view
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPSHVvRlJ6aXZ4a2c
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=364&token=XDFaOjVeVIqqZeJxpeSV5q95uXFPL18z
https://youtu.be/Lhf0NxOV0l8
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=378&token=qFHRZd66deYWdHG7bSpQVbLB4AKWhb5y
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPeG1TRGt1d0o1V0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPeTk4R05wdHplWjg/view


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 27

املربعات السكانية:
- احلدائق:

السبت 16/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي بثالثة صواريخ اجملمع احلكومي )أحد مقرات تنظيم داعش( ابلقرب من 
حي الشراكسة يف مدينة الرقة اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل اندالع حريق يف حديقة الرشيد اليت تقع ابلقرب من اجملمع احلكومي.

 - األسواق:
السبت 16/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ بناء سكنياً يف سوق األلبسة يف حي السكري مبدينة حلب، 
اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب حبدوث جمزرة، ودمار عدد من احملالت التجارية، إضافة إىل دمار العيادة الوحيدة يف احلي 

واليت تعود ملكيتها للطبيب حممود ساطو.

اخلميس 28/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ سوقاً للماشية يف بلدة الشميطية بريف حمافظة دير الزور 
الغريب، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل إصابة موقع السوق أبضرار مادية كبرية إضافة إىل مقتل عدد من املاشية.

اخلميس 28/ كانون الثاين/ 2016 شّن طريان حريب يزعم أنه روسي غارتني بثمانية صواريخ مستهدفاً سوقاً لبيع النفط اخلام يف قرية عجاجة التابعة 
لناحية مدينة الشدادي بريف احلسكة اجلنويب، واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل احرتاق 15 سيارة، ودمار 5 حمالت بشكل كبري.

البىن التحتية:
- مراكز الدفاع املدين )منشآت – آليات(:

الثالاثء 12/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ سيارة إسعاف اتبعة ملنظومة الدفاع املدين يف حمافظة إدلب 
مبدينة معرة النعمان بريف حمافظة إدلب اجلنويب، ما أدى إىل تدمري السيارة بشكل شبه كامل وخروجها عن اخلدمة.

اإلثنني 25/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مدرسة تتخذها مديرية الدفاع املدين مركزاً هلا يف بلدة حردتنني 
بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املدرسة أبضرار مادية كبرية.

- املقرات اخلدمية الرمسية )مؤسسات – وزارات(:
السبت 9/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية صاروخني على مبىن القصر العديل يف مدينة معرة النعمان بريف حمافظة 
إدلب، والذي حّولته جبهة النصرة إىل حمكمة شرعية لتسيري األمور القضائية واجلنائية للسكان، ماتسبب بدمار كبري يف الطابق العلوي للمبىن، 

وتضرر واجهتيه اجلنوبية والغربية، وخروجه عن اخلدمة.

- األفران:
اإلثنني 11/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة على املنازل السكنية احمليطة بفرن جهالن للخبز وسط بلدة 
معارة األرتيق مشايل حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة الفرن أبضرار مادية كبرية وتوقفه عن 

العمل حىت يتم ترميم األضرار اليت حلقت به.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPNVFqajlQcFItODA/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPOTROOURBcThxbGs/view
https://youtu.be/emCwZADspUI
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPLTd3Z05QTVRXaWM/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=376&token=3VglsMCEaGSm7pF36x3PYljGI8QqArOt
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUnVEbUlVNGhTZms/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=343&token=bcflQMQY3ckIolfzyRnzOxI5CTO636w4
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=343&token=bcflQMQY3ckIolfzyRnzOxI5CTO636w4
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- املنشآت الصناعية )معامل صناعة األدوية واملستلزمات الطبية - املنشآت واملدن الصناعية(:
اإلثنني 11/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ معمل الديري للصناعات النسيجية يف بلدة كفرجوم بريف 
حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أحلق أضراراً جزئية مبجموعة توليد الكهرابء اخلاصة ابملعمل واندالع النريان 

أمام أحد أبوابه.

جيم: حوادث االعتداء على املراكز احليوية من قبل القوات الروسية يف شباط 2016
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد:
اإلثنني 1/ شباط/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ مسجد عمر بن اخلطاب يف بلدة اتدف شرقي حمافظة حلب، 

اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل إصابة بناء املسجد وموضئه أبضرار مادية كبرية ودمار جزئي بسوره.

اإلثنني 1/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة على املنازل السكنية قرب مسجد النور يف بلدة مسقان بريف حمافظة 
حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي بسوره إضافة إىل أضرار مادية متوسطة مبواد إكسائه وأاثثه.

الثالاثء 2/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة على منزل سكين قرب مسجد احلمزة يف مدينة عندان بريف حمافظة 
حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار أجزاء من سوره بشكل شبه كامل وتضرر مواد إكسائه بشكل كبري.

ظهر اجلمعة 5/ شباط/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية صواريخ عدة قرب مسجد اخلريات يف حي الصاخور مبدينة حلب، اخلاضع 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبجزرة، إضافة إىل إصابة مواد إكساء املسجد أبضرار مادية كبرية.

مساء األحد 7/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ قرب مسجد أبو بكر الصديق يف حي اهلراميس مبدينة حريتان 
بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املسجد والدرج املؤدي إليه أبضرار مادية كبرية.

اإلثنني 8/ شباط/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية 
بلدة مسقان مشايل  الفاروق يف اجلزء اجلنويب من  ابلصواريخ مسجد 
حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل 

إصابة بناء املسجد أبضرار مادية كبرية ودمار شبه كامل يف مئذنته.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdDJEZk4wV1RCQjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPM214S1hJZkZpcVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPM214S1hJZkZpcVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRDBRTVdzTFhRekE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPT1EyODh0X0tYOVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQVdEaFpQZ1BKcUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPTkhEZW9JRElzSzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPMVNwbmxfT19MYWM/view


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 29

صباح الثالاثء 9/ شباط/ 2016، قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ حميط مسجد النور وسط مدينة مارع بريف حلب الشمايل 
واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تضرر مواد إكساء املسجد، إضافة إىل أضرار حلقت يف املوضأ.

األربعاء 10/ شباط/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ مسجد الشيخ قاسم الواقع وسط بلدة حيان بريف حمافظة حلب 
الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار بناء املسجد بشكل شبه كامل وخروجه عن اخلدمة.

اإلثنني 15/ شباط/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية صواريخ عدة على املنازل السكنية احمليطة مبسجد العمري يف بلدة أورم الكربى 
بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تصدع أحد جدرانه وحتطم بعض نوافذه.

صباح اإلثنني 15/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة قرب مسجد عمر بن اخلطاب الواقع قرب الساحة يف قرية 
كلجربين بريف حمافظة حلب الشمايل، واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبجزرة، إضافة إىل أضرار مادية متوسطة يف بوابته 

ومرافقه اخلدمية.

السبت 20/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة على األبنية السكنية قرب مسجد حميي الدين بن عريب يف حي 
امليسر مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املسجد وأاثثه أبضرار مادية كبرية.

اجلمعة 26/ شباط/ 2016 قصفت طائرات حربية يزعم أهنا روسية صواريخ عدة على املنازل احمليطة مبسجد علي بن أيب طالب يف مدينة دارة عزة 
بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املسجد وموضئه أبضرار مادية متوسطة.

األحد 28/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة قرب مسجد الشيخ إبراهيم يف مدينة دارة عزة بريف حمافظة حلب 
الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املسجد أبضرار مادية متوسطة.

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

ظهر اإلثنني 1/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ املدرسة اجلنوبية االبتدائية يف مدينة عندان بريف حمافظة حلب، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي ببناء املدرسة.

اإلثنني 1/ شباط/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ مدرسة اثنوية بيانون للبنات يف بلدة بيانون بريف حمافظة حلب 
الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي يف عدد من الغرف الصفية يف الدور األول وتضرر مرافقها الصحية.

اإلثنني 1/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يزعم أنُه روسي ابلقنابل العنقودية مدرسة الفاروق )الربتقالة( الواقعة جنوب بلدة معدان بريف الرقة 
الشرقي واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل دمار يف ابحة املدرسة واهنيار أجزاء من السور اخلارجي هلا.

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=GrGpPTcgzHY&list=PLBcWo3dNdE5nrUFLAhJt_0Zumon0MDgQK&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=7cWXjCm1ES0&list=PLBcWo3dNdE5nrUFLAhJt_0Zumon0MDgQK&index=4
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWk1FYXY3MHgzTlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPaVdnd2htSDZHN2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPMGp2bkdqeXQ3SjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPal9mUm0xWTJaUWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPQWZYU1Q3bGhfMms
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRjFvX3FQd3QzWVE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPQ05mNElwSnU3UEU
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اإلثنني 1/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي ابلقنابل العنقودية قرب مدرسة طه كريبان الواقعة يف بلدة معدان بريف الرقة الشرقي 
واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل تضرر يف الواجهة األمامية للمدرسة وحتطم زجاج النوافذ واألبواب.

الثالاثء 2/ شباط/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ مدرسة حريتان احملدثة مشايل مدينة حريتان بريف حمافظة حلب 
الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أحلق دماراً كبرياً ابلغرف الصفية وأضراراً مادية مبرافقها اخلدمية وخروجها عن اخلدمة.

الثالاثء 2/ شباط/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية 
ابلصواريخ مدرسة أمحد كامل عرتو يف بلدة حيان بريف حمافظة حلب 
إىل  أدى  ما  املسلحة،  املعارضة  فصائل  لسيطرة  اخلاضعة  الشمايل، 
دمار كبري ببعض الغرف الصفية إضافة إىل أضرار مادية كبرية مبرافقها 

احليوية.

الثالاثء 9/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ اثنوية الشهيد عبد القادر حاج غازي للبنات يف بلدة معارة األرتيق 
بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة ابحة املدرسة ومكتبتها ومرافقها اخلدمية أبضرار مادية 

كبرية ودمار جزئي بسورها، وخروجها عن اخلدمة.

األربعاء 10/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مدرسة أمحد كامل عرتو االبتدائية يف بلدة حيان بريف حمافظة 
حلب الشمايل، واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، للمرة الثانية خالل هذا الشهر، ما تسبب بدمار أحد أبنيتها وتضرر األبنية اجملاورة 

له وخروجها عن اخلدمة.

ظهر اإلثنني 15/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مدرسة احملبة واإلخالص يف بلدة أورم الكربى غريب حمافظة حلب، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي يف بعض الغرف الصفية وابحة املدرسة.

الثالاثء 16/ شباط/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ مدرسة حيان اإلعدادية للبنات يف بلدة حيان مشايل حمافظة حلب، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املدرسة وساحتها أبضرار مادية كبرية.

اخلميس 18/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مدرسة التحرير الثانوية يف مدينة الشدادي بريف حمافظة احلسكة 
اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار اجلزء الشرقي من بنائها بشكل شبه كامل.

اخلميس 18/ شباط/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية 4 صواريخ على مدرسة األمل يف مدينة الشدادي مبحافطة احلسكة، اخلاضعة 
لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار كبري ببناء املدرسة وخروجها عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/NKo992VNgRA
https://www.youtube.com/watch?v=Gikv86oqkm4&list=PLBcWo3dNdE5nrUFLAhJt_0Zumon0M
https://www.youtube.com/watch?v=2Fav8se5IP8&list=PLBcWo3dNdE5nrUFLAhJt_0Zumon0MDgQK&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=rIDJQHRcmlY
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPd0JIMjFvbVdvaTg/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=rIDJQHRcmlY
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPd0JIMjFvbVdvaTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPV2RvNWV6cDNMbmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPT1BKLUw5M2JNNU0/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=DU8lGmBu3KI&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPMnZKVFdGaU15OTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPLThrLWZHMmlxLWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbGJIcVJPd0JpcVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdU4xeDVVOEMzYVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQVZUS1lhd2RnSEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPY2lZeEpOX29hSG8
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPY2VGNzVwWVhaeTQ/view
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املراكز احليوية الطبية:
- املنشآت الطبية )املستشفيات – املستوصفات-  النقاط الطبية – املشايف امليدانية(:

الثالاثء 2/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ منزاًل سكنياً قرب مركز الرعاية الصحية يف مدينة عندان بريف حمافظة 
حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املركز أبضرار مادية كبرية.

ظهر الثالاثء 2/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ بناًء سكنياً جماوراً ملشفى عندان اخلريي، املشفى امليداين يف مدينة 
عندان بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب أبضرار مادية كبرية بقسمي العيادات واإلسعاف وخروج 

املشفى عن اخلدمة.

الثالاثء 2/ شباط/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ مركز املعاجلة الفيزايئية الواقع مشال مدينة عندان بريف حمافظة حلب 
الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار كبري ببناء املركز، وحتطم بعض أدوات ومعدات املركز.

 4 أنه روسي  يُزعم  2016 شن طريان حريب  15/ شباط/  اإلثنني 
غارات ابلصواريخ على مشفى ميداين اتبع ملنظومة أطباء بال حدود يف 
قرية احلامدية بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة 
املسلحة، ما تسبب مبجزرة من بني ضحاايها 9 من الكوادر الطبية 
العاملة ابملشفى، إضافة إىل دمار كامل ببناء املشفى املؤلف من أربعة 

طوابق.

صباح اإلثنني 15/ شباط/ 2016 قصفت قوات يُزعم أهنا روسية صاروخ أرض - أرض بعيد املدى على مشفى النسائية واألطفال يف مدينة 
اعزاز بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب بدمار بوابة املشفى اخلارجية وأضرار مادية كبرية يف 

قسمي احلواضن والتوليد.

اخلميس 18/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ املستوصف الصحي )مركز اإلنعاش الريفي( يف مدينة الشدادي 
مبحافظة احلسكة، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل إصابة بناء املستوصف أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة.

مساء اجلمعة 26/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مشفى الكنانة يف مدينة دارة عزة غريب حمافظة حلب، اخلاضعة 
العمل جراء تعرضه  العيادات واالستقبال، أعلنت إدارة املشفى توقفه عن  لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تصدع جدران غرف 

للقصف.

اجلمعة 26/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ املشفى امليداين يف بلدة كفر محرة بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املشفى أبضرار مادية متوسطة وحتطم زجاجه.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/4VGv_YoaynI
https://youtu.be/4VGv_YoaynI
https://youtu.be/4VGv_YoaynI
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWDAxSk5mcVI1SDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWDAxSk5mcVI1SDA/view?usp=sharing
https://youtu.be/inovQh4zcQY
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPLUoxaEtBM1JxUk0/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=bk4rFKKu2KE&list=PLBcWo3dNdE5nrUFLAhJt_0Zumon0MDgQK&index=14
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbWVQVXhPcnFuSms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQjdlSVZnNG1BdGM/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=i6I4lDcs8RM&list=PLBcWo3dNdE5nrUFLAhJt_0Zumon0MDgQK&index=5
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPVVl5NU92QzFLa0E/view
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- سيارات اإلسعاف:
اإلثنني 1/ شباط/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية صواريخ عدة قرب سيارة إسعاف اتبعة للمشفى امليداين يف مدينة تل رفعت 

بريف حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة السيارة أبضرار مادية كبرية وخروجها عن اخلدمة.

الثالاثء 9/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ سيارة إسعاف اتبعة للمشفى امليداين يف األحياء الغربية ملدينة تل رفعت 
بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب بتحطمها وخروجها عن اخلدمة.

اإلثنني 15/ شباط/ 2016 قصفت قوات يُزعم أهنا روسية صاروخ أرض - أرض بعيد املدى على مشفى النسائية واألطفال يف مدينة اعزاز بريف 
حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة هيكلي سياريت إسعاف اتبعتني للمشفى أبضرار مادية متوسطة، 

وحتطم زجاجهما.

مساء اجلمعة 26/ شباط/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ مشفى الكنانة يف مدينة دارة عزة بريف حمافظة حلب 
الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة سياريت إسعاف اتبعتني للمشفى أبضرار مادية بسيطة، واحرتاق سيارة اثلثة 

وخروجها عن اخلدمة.

اجلمعة 26/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ املشفى امليداين يف بلدة كفر محرة مشايل حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة سياريت إسعاف اتبعتني للمشفى أبضرار مادية متوسطة.

املربعات السكانية:
- األسواق: 

اإلثنني 1/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة على املنازل السكنية قرب سوق مدينة تل رفعت بريف حمافظة حلب 
الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب أبضرار جسيمة يف عدد من احملالت التجارية.

األربعاء 3/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ سوق املدينة يف اجلهة الشرقية من مدينة عندان بريف حمافظة حلب 
الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار عدد من احملالت التجارية.

مساء السبت 13/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مقراً لتنظيم داعش داخل سوق الساللني )السوق املغطى( يف 
مدينة منبج بريف حمافظة حلب الشرقي، ما أدى إىل دمار عدد من احملالت التجارية بشكل كبري.

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=cLIKcJaLuIs&list=PLBcWo3dNdE5nrUFLAhJt_0Zumon0MDgQK&index=12
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPeTZYWmJlc1JMWkk
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPSnRUNmx0VzFhbGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPc3pRN0VsM0xpZmM/view?usp=sharing
https://youtu.be/MS86z0eoJo8
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWnM1bDZfX1dxZGs
https://youtu.be/NLbGWVYHf28
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPOUpRMVNzamNMdU0/view?usp=sharing
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الشارات اإلنسانية اخلاصة:
- منظمة اهلالل األمحر )منشآت – آليات(:

الثالاثء 2/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة قرب سيارة إسعاف اتبعة للهالل األمحر السوري عند املدخل الشرقي 
ملدينة عندان بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة السيارة أبضرار مادية متوسطة، إضافة 

إىل إصابة سائق السيارة جبراح.

البىن التحتية:
- حمطات ومصادر الطاقة )شبكات الكهرابء- حمطات توليد ونقل الكهرابء-  حمطات الوقود - آابر النفط وحمطاهتا - آابر الغاز وحمطاهتا 

- أانبيب نقل النفط والغاز(:
الثالاثء 9/ شباط/ 2016، قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ حمطة حتويل الكهرابء الواقعة على أوتوسرتاد حلب - غازي عنتاب 
جنويب مدينة حريتان بريف حلب الشمايل واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تضرر ابحملوالت الكهرابئية إضافة إىل تقطيع 
بعض األكبال وخروجها عن اخلدمة، ماتسبب ابنقطاع التيار الكهرابئي عن مدن حريتان وعندان وبلدات كفر محرة ومعارة األرتيق وحيان وغريها 

من البلدات والقرى.

- املنشآت واملصادر املائية )أانبيب املياه - آابر املياه - حمطات ضخ ومعاجلة املياه - قنوات الري – السدود - خزاانت املياه - حمطات 
معاجلة الصرف الصحي – شبكات الصرف الصحي(:

اخلميس 25/ شباط/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ حمطة ري األراضي الزراعية يف قرية احلصان غريب حمافظة دير الزور، 
اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل إصابة احملطة أبضرار مادية كبرية وخروجها عن اخلدمة.

- املقرات اخلدمية الرمسية )مؤسسات – وزارات(:
الثالاثء 16 /شباط/ 2016 قصف طريان حريب يزعم أنُه روسي ابلصواريخ مبىن الربيد يف مدينة الشدادي الواقعة بريف احلسكة اجلنويب واخلاضعة 

لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار املبىن بشكل شبه كامل، وخروجه عن اخلدمة.

اخلميس 18/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مبىن البلدية وسط مدينة الشدادي بريف حمافظة احلسكة اجلنويب، 
اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار جزئي بسور املبىن.

- األفران:
اجلمعة 5/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة قرب فرن اخلبز االحتياطي يف مدينة حريتان مشايل حمافظة حلب، 

اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء الفرن أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة.

الثالاثء 16/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي أبكثر من 4 صواريخ الفرن اآليل يف مدينة الشدادي بريف حمافظة احلسكة 
اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب مبجزرة، إضافة إىل دمار كبري يف بناء الفرن أدى إىل خروجه عن اخلدمة.

األحد 28/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة قرب فرن قوجة للخبز يف مدينة دارة عزة مشايل حمافظة حلب، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء الفرن وآلياته أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZTh6eGJUdUJJclk/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Bfu_y3Lx7_c&list=PLBcWo3dNdE5nrUFLAhJt_0Zumon0MDgQK&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=G9fd7ODVFAA
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- املقرات واملنظمات الدولية:
اإلثنني 1/ شباط/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مكتباً اتبعاً ملنظمة أوسوم الطبية UOSSM يف شارع بغداد الواقع 
جنويب مدينة حريتان بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل وقوع أضرار مادية كبرية يف بناء املكتب 

ومعداته، إضافة إىل تلف بعض املواد الطبية املخزنة يف أحد املستودعات.

حاء: حوادث االعتداء على املراكز احليوية من قبل القوات الروسية منذ 1/ آذار/ 2016 حىت 15/ آذار/ 2016
املراكز احليوية الرتبوية:

- املدارس:
األربعاء 2/ آذار/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مدرسة إبراهيم فالحة يف مدينة الباب شرقي حمافظة حلب، اخلاضعة 

لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل إصابة بناء املدرسة أبضرار مادية متوسطة.

البىن التحتية:
- املقرات اخلدمية الرمسية )مؤسسات – وزارات(:

األربعاء 2/ آذار/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلقنابل العنقودية مؤسسة املياه يف قرية كسرة فرج بريف حمافظة الرقة اجلنويب، 
اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب مبجزرة، إضافة إىل دمار كبري ببناء املؤسسة وخروجها عن اخلدمة.

رابعًا: االستنتاجات والتوصيات:
حبسب القانون الدويل اإلنساين تُعترب اهلجمات العشوائية أو املتعمدة أو الغري متناسبة، هجمات غري مشروعة، وإن اعتداء القوات الروسية على 
املدارس واملشايف واملساجد واألفران هلو استخفاف صارخ أبدىن معايري القانون الدويل اإلنساين وقرارات جملس األمن الدويل، ويرقى الفعل إىل جرية 

حرب.
 

التوصيات:
احلكومة الروسية:

فتح حتقيقات جدية يف اجملازر اليت حُيتمل أن قوات اتبعة هلا قد نفذهتا.
تعويض الضحااي وإعادة إعمار مجيع مادمرته القوات الروسية.

املسامهة بشكل حقيقي يف حتقيق انتقال سياسي حنو الديقراطية للدولة السورية حُيافظ على وحدة أراضيها، وُيسهم يف ترميم الكارثة اليت حلت هبا.

جلنة التحقيق الدولية املستقلة:
التحقيق ومتابعة اجملازر اليت يُزعم أن قوات روسية قد نفذهتا.

نشر تلك التحقيقات يف التقارير الدورية الصادرة عنها.

جملس األمن الدويل:
على بقية أعضاء جملس األمن مساءلة روسيا عن انتهاكها لقرار جملس األمن رقم 2245 الصادر يف 18/ كانون األول/ 2015 والتعهد بعدم 

تكرار ذلك.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPT2ZjdzFWTm9TTXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPYkdWV3duamYxekE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUTllRUlDaGtvUHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPb2YtWnRhcWkzRkk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWDNKa0VvNWdoM2M
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPY05XajQ3WnQ0TnM

