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اخلميس 9 آذار 2017

ما اليقل عن 108 حوادث اعتداء على 
مراكز حيوية مدنية يف شباط 2017

النظام السوري ال يُبايل ابتفاق وقف إطالق النار
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حمتوايت التقرير: 
أواًل: امللخص التنفيذي.
اثنياً: تفاصيل احلوادث.

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

4- املربعات السكانية.
5- الشارات اإلنسانية اخلاصة.

6- البىن التحتية.
7- خميمات الالجئني.

اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: امللخص التنفيذي:
يف 30/ كانــون األول/ 2016 مت اإلعــالن عــن اتفــاق وقــف إطــالق انر شــامل يف ســوراي برعايــة روســية - تركيــة، وأقــرَّت 
األطــراف املوقعــة علــى البيــان، النظــام الســوري مــن جهــة، وفصائــل املعارضــة املســلحة مــن جهــة اثنيــة، وقــف كافــة اهلجمــات 
املســلحة مبــا فيهــا اهلجمــات اجلويــة وإيقــاف عمليــات االقتحــام والتقــدُّم الــري، ومتَّ اســتثناء املناطــق العســكرية اخلاضعــة لســيطرة 
تنظيــم داعــش )يطلــق علــى نفســه اســم الدولــة اإلســالمية(، ومنــذ دخــول اتفــاق أنقــرة لوقــف إطــالق النــار يف ســوراي حيِّــَز التنفيــذ 
اخنفضــت وتــرة القصــف والطلعــات اجلويــة الــي يشــنها الطــران احلــريب )الســوري والروســي(، وابلتــوازي معهــا اخنفضــت ســوية 

قصــف املراكــز احليويــة املدنيــة يف الشــهر الفائــت.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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عــادت وتــرة حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة املدنيــة علــى يــد قــوات النظــام الســوري -الــذي يبــدو أنــه املتضــرر األكــر مــن 
اســتمرار وقــف إطــالق النــار- يف شــباط إىل مــا كانــت عليــه قبــل توقيــع اتفــاق وقــف إطــالق النــار، واهلــدف الرئيــس مــن مجيــع 

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

عــر عمليــات التوثيــق واملتابعــة اليوميــة ســجلنا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا اليقــل عــن 108 حادثــة اعتــداء علــى 
مراكــز حيويــة مدنيــة، يف شــباط 2017، توزعــت حســب اجلهــة الفاعلــة علــی النحــو التــايل:

ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 73
ابء: القوات الروسية: 11

اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش: 3

اثء: فصائل املعارضة املسلحة: 2
جيم: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي- فرع حزب العمال الكردستاين(: 1

 حاء: قوات التحالف الدويل: 12
خاء: جهات أخرى: 6

 
- أبرز املنشآت اليت مت االعتداء عليها يف شباط 2017:

43 مــن البــىن التحتيــة، 17 مــن املراكــز احليويــة الرتبويــة، 13 مــن املراكــز احليويــة الدينيــة، 24 مــن املراكــز احليويــة الطبيــة، 5 مــن 
املربعات الســكانية، 5 من الشــارات اإلنســانية اخلاصة، 1 من خميمات الالجئني.

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

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

الجهة الفاعلة
قوات 
النظام 
السوري

القوات 
الروسية

تنظيم 
داعش

فصائل 
المعارضة 
المسلحة

قوات االدارة 
الذاتية 
الكردية

قوات 
التحالف 
الدولي

جهات 
أخرى

المركز المستهدف
:المراكز الحيوية الدينية

13المساجد
بوية :المراكز الحيوية التر

92111المدارس
3رياض األطفال

:المراكز الحيوية الطبية
1161المنشآت الطبية
6سيارات اإلسعاف
:المربعات السكانية

1الحدائق
31األسواق

الشارات اإلنسانية الخاصة
113منظمة الهالل األحمر

:البنى التحتية
11محطات ومصادر الطاقة

ي
13مراكز الدفاع المدنى

11المنشآت والمصادر المائية
1مزارع الحيوانات الداجنة
73المقرات الخدمية الرسمية

37وسائط النقل
2األفران

2المنشآت الصناعية
1المقرات والمنظمات الدولية

ى :مخيمات الالجئي 
ى 1مخيمات الالجئي 

7311321126:المجموع

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

ســيطرته الــي حتظــى عمليــاً أبمــان نســي.

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

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

اثنياً: تفاصيل احلوادث: 
يســتعرض التقريــر تفاصيــل حــوادث االعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة ابســتثناء تفاصيــل حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة 

الطبيــة ومراكــز الدفــاع املــدين والشــارات اإلنســانية اخلاصــة، والــي مت إدراجهــا ضمــن تقريــر شــهري ســابق
 “مقتــل 9 مــن الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين - 42 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة طبيــة ومراكــز للدفــاع املــدين يف 

شــباط 2017”.

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

- املساجد: 
ظهــر اخلميــس 2/ شــباط/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري وميليشــياته قذيفــة علــى مســجد احلــي اجلنــويب 
يف بلــدة مضــااي مشــال غــرب حمافظــة ريــف دمشــق، ســقطت القذيفــة أمــام املســجد، مــا أدى إىل إصابــة بنائــه ومــواد إكســائه 

أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

http://sn4hr.org/arabic/?p=7699
http://sn4hr.org/arabic/?p=7699
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFX3ltUGRBZEFuVUE/view
https://www.youtube.com/watch?v=EeB7aO0UIsE&feature=youtu.be
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اجلمعــة 3/ شــباط/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري ابلقذائــف مســجد اإلميــان يف بلــدة مضــااي مشــال 
غــرب حمافظــة ريــف دمشــق، مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع البلــدة لســيطرة 

فصائــل املعارضــة املســلحة.

اإلثنــني 6/ شــباط/ 2017 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة قــرب مســجد أبــو عبيــدة 
بــن اجلــراح يف مدينــة كفــر زيتــا بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل، مل نســجل أيــة أضــرار ماديــة يف بنــاء املســجد، ختضــع املدينــة لســيطرة 

فصائــل املعارضــة املســلحة.

الثالاثء 7/ شباط/ 2017 قصفت مدفعية اتبعة لقوات النظام السوري قذيفة على املسجد الكبر يف مدينة دوما يف الغوطة 
الشــرقية شــرقي حمافظــة ريــف دمشــق، ســقطت القذيفــة يف ســاحة املســجد، مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد ومــواد إكســائه 

أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع مدينــة دومــا لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

ظهــر اجلمعــة 10/ شــباط/ 2017 قصفــت مدفعيــة قــوات النظــام الســوري املتمركــزة يف كتيبــة العداننيــة ابلقذائــف مســجد قريــة 
ســرج فــارع بريــف حمافظــة حلــب اجلنــويب، مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد وإصابــة مــواد 

إكســائه أَبضــرار ماديــة كبــرة، ختضــع قريــة ســرج فــارع لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

الســبت 11/ شــباط/ 2017 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب مســجد الرمحــن يف قريــة 
ســفوهن بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، ســقطت الصواريــخ علــى بعــد حنــو 50م مــن املســجد، دون تســجيل أيــة أضــرار ماديــة يف 

بنائــه، ختضــع قريــة ســفوهن لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فــح الشــام.

صباح اجلمعة 17/ شباط/ 2017 قصف طران اثبت اجلناح )Su-22( اتبع لقوات النظام السوري صاروخاً قرب مسجد 
الرئيــس “املعــروف ابســم املســجد العمــري” يف حــي الوعــر غــريب مدينــة محــص، ســقط الصــاروخ علــى بعــد حنــو 100م مــن 
املســجد، مــا أدى إىل إصابــة مــواد إكســاء بنــاء املســجد أبضــرار ماديــة متوســطة، خيضــع احلــي لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

اجلمعــة 17/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات 
النظــام الســوري/ الروســي )مــا زال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة 
بدقــة( صواريــخ عــدة علــى مســجد أســامة بــن زيــد يف احلــي الشــرقي مــن 
مدينــة بصــرى الشــام بريــف حمافظــة درعــا الشــرقي، مــا أدى إىل إصابــة بنــاء 
املســجد وأاثثــه ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة كبــرة، ختضــع املدينــة لســيطرة 

فصائــل املعارضــة املســلحة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWUNHQnltUnRXQjA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcTdvVXJ3QmFkd1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcm5QdFhlTmhzU2c/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTFRNOW9uT0Q3SlU/view
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اجلمعــة 17/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي )مــا زال قيــد التحقــق لتحديــد 
اجلهة الفاعلة بدقة( صواريخ عدة قرب مســجد الصحايب أبو بكر الصديق يف مدينة بصرى الشــام بريف حمافظة درعا الشــرقي، 
مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد وأاثثــه ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

ظهــر األحــد 19/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب مســجد علــي 
بــن أيب طالــب يف قريــة نصيــب بريــف حمافظــة درعــا الشــرقي، ســقطت الصواريــخ علــى بعــد أمتــار قليلــة مــن املســجد، مــا أدى إىل 

إصابــة بنائــه ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة مؤقتــاً، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

الثــالاثء 21/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً قــرب مســجد ترمــال الكبــر 
وســط قريــة ترمــال بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، ســقط الصــاروخ علــى بعــد حنــو 50م مــن املســجد، دون تســجيل أيــة أضــرار 

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

األحــد 26/ شــباط/ 2017 قرابــة الســاعة 14:52 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح )Su-22( اتبــع لقــوات النظــام الســوري 
صاروخــني يف حميــط مســجد شــعيب غــريب مدينــة إدلــب، ســقط الصاروخــان علــى بعــد قرابــة 100م مــن املســجد؛ مــا أدى إىل 
إصابــة بنائــه أبضــرار ماديــة بســيطة. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

اإلثنــني 27/ شــباط/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف هــاون عــدة قــرب مســجد أبــو بكــر الصديــق 
املعــروف ابملســجد الكبــر يف حــي القابــون مشــال شــرق مدينــة دمشــق؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد وأاثثــه أبضــرار ماديــة 

متوســطة، خيضــع احلــي لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس: 

اجلمعــة 3/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح )MiG-21( اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب اثنويــة 
املتنــي يف األجــزاء الشــمالية مــن مدينــة إدلــب؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة وأاثثهــا أبضــرار ماديــة بســيطة، ختضــع املدينــة 

لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFc2kxb0o4dHQ0ZWM/view
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اإلثنــني 6/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً علــى اثنويــة معــرة حرمــة يف قريــة 
معــرة حرمــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، ســقط الصــاروخ وســط ابحــة املدرســة؛ مــا أدى إىل هتــدم أحــد الغــرف الصفيــة، وإصابــة 
مــواد إكســاء بنــاء املدرســة أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع قريــة معــرة حرمــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة 

وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

اإلثنــني 6/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً علــى مدرســة أمحــد ايســني 
االبتدائيــة يف قريــة معــرة حرمــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة وســورها أبضــرار ماديــة متوســطة، 

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

الســبت 11/ شــباط/ 2017 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب مدرســة بنــني ســفوهن 
يف قريــة ســفوهن بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، ســقطت الصواريــخ علــى بعــد حنــو 10م مــن املدرســة؛ مــا أدى إىل إصابــة ســورها 

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

اجلمعــة 17/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي )مــا زال قيــد التحقــق لتحديــد 
اجلهــة الفاعلــة بدقــة( صواريــخ عــدة علــى مدرســة الشــهيد فريــد النجــم يف األجــزاء الغربيــة مــن مدينــة بصــرى الشــام بريــف حمافظــة 
درعــا الشــرقي، مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة وأاثثــه ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل 

املعارضــة املســلحة.

اخلميــس 23/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات 
تربويــة يضــم اثنويــة وليــد  قــرب جتمــع ملراكــز  الســوري صاروخــاً  النظــام 
شــعبان، واثنويــة البنــات، وروضــة الباســل –الــي تشــغل إحــدى كتــل بنــاء 
اثنويــة البنــات-، يف األجــزاء الشــمالية مــن مدينــة جســر الشــغور بريــف 
حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء الروضــة وانــدالع 
حريق فيه، وإصابة بناءي املدرســتني أبضرار مادية بســيطة، ختضع املدينة 
لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaXFRNXdNV3EyM1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTmdRcm52d1Y4WGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dXhVRmh3TV9CaXM/view
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الســبت 25/ شــباط/ 2017 قرابــة الســاعة 12:30 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة 
قــرب اثنويــة غــازي للبنــات يف مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية شــرقي حمافظــة ريــف دمشــق، ســقطت الصواريــخ علــى بعــد أمتــار 
قليلــة مــن الثانويــة؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنائهــا وإصابــة مــواد إكســائها أبضــرار ماديــة كبــرة، ختضــع مدينــة دومــا لســيطرة 

فصائــل املعارضــة املســلحة.

األحــد 26/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات 
النظــام الســوري صواريــخ عــدة جــواَر مدرســة قرطبــة االبتدائيــة يف حــي 
الوعــر غــريب مدينــة محــص؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف ســور املدرســة، 
وإصابــة بنائهــا ومــواد إكســائها أبضــرار ماديــة كبــرة، خيضــع احلــي لســيطرة 

فصائــل املعارضــة املســلحة.

- رايض األطفال: 
اجلمعــة 10/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب روضــة األنــوار يف 
األجــزاء الغربيــة مــن مدينــة بنــش بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، ســقطت الصواريــخ علــى بعــد حنــو 50م مــن الروضــة؛ مــا أدى 
إىل إصابــة مــواد إكســاء بنــاء الروضــة أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع مدينــة بنــش لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة 

وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

https://www.youtube.com/watch?v=TRZqYl_GK_g&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRWNURGRLSm02Y0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFU2RnWnNRQzZwV00/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMVgzejVhcS1VM1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbXo3bVNJXzYtQ28/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbXo3bVNJXzYtQ28/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbm80UVhfQ3gtQlk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeVphZ0k5LTFXN3c/view
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اخلميــس 16/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي )مــازال قيــد التحقــق لتحديــد 
اجلهــة الفاعلــة( صواريــخ عــدة قــرب روضــة شــعاع األمــل يف قريــة النعيمــة بريــف حمافظــة درعــا الشــرقي، مــا أدى إىل إصابــة بنــاء 

الروضــة ومــواد إكســائها أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

املربعات السكانية:
- احلدائق:

الســبت 25/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً قــرب حديقــة املشــتل يف 
األجــزاء الغربيــة مــن مدينــة إدلــب؛ مــا أدى إىل إصابــة احلديقــة وســورها أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة 

بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

- األسواق:
الثــالاثء 7/ شــباط/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري ابلقذائــف الســوق الشــعي يف مدينــة دومــا يف الغوطــة 
الشــرقية شــرقي حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل إصابــة مرافــق الســوق وعــدد مــن احملــالت التجاريــة أبضــرار ماديــة متوســطة، 

ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYlIzbTBZT3RKZ0k/view
https://www.youtube.com/watch?v=L2Do-aJc9DU
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaWNkUEQzT0dBeHc/view
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الســبت 25/ شــباط/ 2017 قرابة الســاعة 16:00 قصف طران اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام الســوري 3 صواريخ على 
الســوق الرئيــس قــرب دوار البــازار وســط مدينــة أرحيــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل دمــار 
كبــر يف عــدد مــن احملــالت التجاريــة، وإصابــة مرافــق الســوق أبضــرار ماديــة كبــرة، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل 

املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

الســبت 25/ شــباط/ 2017 قرابــة الســاعة 12:30 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة 
علــى الســوق التجــاري يف مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية شــرقي حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل إصابــة عــدد مــن احملــالت 

التجاريــة أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع مدينــة دومــا لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

البىن التحتية:
- املنشآت واملصادر املائية:

اإلثنــني 13/ شــباط/ 2017 قرابــة 12:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ خــزان امليــاه 
الرئيــس يف منطقــة درعــا البلــد وســط مدينــة درعــا؛ مــا أدى إىل دمــار اخلــزان بشــكل كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة، اخلــزان يقــع 

ضمــن األجــزاء الــي ختضــع لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة مــن منطقــة درعــا البلــد.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFS2xRZ0hWTTA1dU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFazhQSVJHT3E4eE0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFckdodWJKM1kxaDg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYWZycFhqTUNwcGc/view
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- املقرات اخلدمية الرمسية )مؤسسات – وزارات(:
اجلمعــة 3/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب مركــز بريــد تشــرين يف 
حــي الناعــورة مشــايل مدينــة إدلــب؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املركــز وأاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع مدينــة إدلــب لســيطرة 

مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

األحــد 5/ شــباط/ 2017 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري متمركــزة يف مطــار محــاة العســكري صــاروخ 
أرض - أرض علــى مبــىن احملكمــة الشــرعية التابعــة حلركــة أحــرار الشــام اإلســالمية جنــويب قريــة ترمــال بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ 
ما أدى إىل دمار جزئي يف مبىن احلرس وإصابة مبىن احملكمة أبضرار مادية متوسطة، ختضع القرية لسيطرة مشرتكة بني فصائل 

املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

اإلثنــني 6/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ خمفــر الشــرطة الســورية احلــرة 
–يتخــذ مــن املدرســة اإلعداديــة مقــراً لــه- وســط قريــة معــرة حرمــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء 
املخفــر ومــواد إكســائه وســوره، وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع قريــة معــرة حرمــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة 

وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

األحــد 12/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت النظــام اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي )مــازال قيــد التحقــق لتحديــد 
اجلهــة الفاعلــة( ابلصواريــخ حمكمــة “دار العــدل يف حــوران” يف منطقــة غــرز بريــف حمافظــة درعــا الشــرقي، مــا أدى إىل دمــار 
جزئــي يف بنــاء احملكمــة وإصابــة مــواد إكســائها وأاثثهــا أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع منطقــة غــرز لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل 

املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

الســبت 25/ شــباط/ 2017 قرابــة الســاعة 08:10 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً علــى 
بنــاء ســكين جمــاور ملبــىن احملكمــة الشــرعية التابعــة حلركــة أحــرار الشــام اإلســالمية يف األجــزاء الشــرقية مــن مدينــة بنــش بريــف حمافظــة 
إدلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل إصابــة 8 مدنيــني جبــراح، إضافــة إىل إصابــة مبــىن احملكمــة ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة متوســطة، 
ننــوه إىل أن الطــران ذاتــه عــاود قصــف املطقــة ذاهتــا عقــب جتمــع األهــايل واملســعفني، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل 

املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMlU3WDBoYjFYVlE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZ3hvS0ZYMjBscXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFX18zeW1PR3pyQlE/view
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الســبت 25/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً قــرب مؤسســة الســكر وســط 
مدينــة أرحيــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املؤسســة أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع املدينــة لســيطرة 

مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

األحــد 26/ شــباط/ 2017 قرابــة الســاعة 09:50 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح  )Su-24(اتبــع لقــوات النظــام الســوري 
صاروخــاً قــرب مركــز هاتــف أرحيــا الواقــع وســط مدينــة أرحيــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املركــز أبضــرار 

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

- األفران:
اخلميــس 2/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ روســي )مــازال قيــد التحقــق لتحديــد 
اجلهــة الفاعلــة( ابلصواريــخ فــرن احليــاة للخبــز اإلفرنــي يف حــي القابــون مشــال شــرق مدينــة دمشــق، مــا أدى إىل إصابــة بنــاء الفــرن 

أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة، خيضــع احلــي لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

MiG-( اجلمعــة 3/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح
21( اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ فــرن الــذرة مشــايل مدينــة 
إدلــب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء الفــرن إضافــة إىل انــدالع حرائــق 
يف أجــزاء كبــرة منــه وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع مدينــة إدلــب لســيطرة 

مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeWhZLWtLQWVyUWs/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFc2V4N3JaU054ZjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUWdrQ0FoMDRfYkE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUWdrQ0FoMDRfYkE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOTVlMVdlUktaa2s/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSGw3MVpSY19JaTA/view
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- مزارع احليواانت الداجنة:
اخلميــس 2/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري مزرعــة احليــاة لرتبيــة األبقــار يف حــي القابــون 

مشال شــرق مدينة دمشــق؛ ما أدى إىل إصابة املزرعة أَبضرار مادية متوســطة، خيضع احلي لســيطرة فصائل املعارضة املســلحة.

- املنشآت الصناعية )معامل صناعة األدوية واملستلزمات الطبية - املنشآت واملدن الصناعية(:
اخلميــس 2/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي )مــا زال قيــد التحقــق لتحديــد 
اجلهــة الفاعلــة( ابلصواريــخ معمــل احليــاة لألحذيــة يف حــي القابــون مشــال شــرق مدينــة دمشــق، مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة 

إىل إصابــة بنــاء املعمــل أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة، خيضــع حــي القابــون لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.
ظهــر اخلميــس 9/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ معمــل خزنــة للميــاه 
الغازيــة يف قريــة الشــيخ علــي بريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املعمــل وانــدالع حرائــق فيــه، ختضــع 

القريــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

ابء: القوات الروسية:
املراكز احليوية الرتبوية:

- املدارس:
اجلمعــة 3/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة قــرب مدرســة املعلوماتيــة يف مدينــة 
امليادين بريف حمافظة دير الزور الشــرقي؛ ما أدى إىل إصابة بناء املدرســة وأاثثها أبضرار مادية متوســطة، ختضع املدينة لســيطرة 

تنظيــم داعــش.

الثــالاثء 7/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى املدرســة الريفيــة يف قريــة معــرة حرمــة 
بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املدرســة وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع البلــدة 

لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

https://www.youtube.com/watch?v=87ycaZXhUWw&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcHd4dDdaLUVFQkU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYnJKVV9DUGEwQjA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaV9sTmRBdnNpMzA/view
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البىن التحتية:
- وسائط النقل:

صبــاح األحــد 19/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد 
أنــه روســي ابلصواريــخ جســر قريــة زعــرااي التابعــة ملدينــة ديــر حافــر بريــف 
حمافظــة حلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف اجلســر وخروجــه عــن 

اخلدمــة، ختضــع قريــة زعــرااي لســيطرة تنظيــم داعــش.

صبــاح اإلثنــني 20/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد 
أنــه روســي ابلصواريــخ جســر قريــة الــدوايل التابعــة ملدينــة ديــر حافــر الواقعــة 
بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار اجلســر بشــكل كامــل 

وخروجــه عــن اخلدمــة، ختصــع قريــة الــدوايل لســيطرة تنظيــم داعــش. 

ظهــر الثــالاثء 28/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد 
أنــه روســي ابلصواريــخ جســر قريــة بعاجــة التابعــة ملدينــة مســكنة بريــف 
حمافظــة حلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف اجلســر وخروجــه عــن 

اخلدمــة، ختضــع قريــة بعاجــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش:

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

اجلمعــة 24/ شــباط/ 2017 انفجــرت ســيارة مفخخــة يقودهــا انتحــاري اتبــع لتنظيــم داعــش قــرب مدرســة يف قريــة سوســيان 
التابعــة ملدينــة البــاب بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل إصابــة بنــاء املدرســة ومــواد إكســائها 
أبضرار مادية متوسطة، ختضع قرية سوسيان لسيطرة قوات درع الفرات )فصائل املعارضة املسلحة مدعومة من القوات الرتكية(.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFb0h2Q1prTzFoZ0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUEU1cDhLTFNzV1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFd0lnQkVwb194VHM/view
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البىن التحتية:
- حمطات ومصادر الطاقة:

الســبت 25/ شــباط/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لتنظيــم داعــش قذائــف هــاون عــدة علــى معمــل غــاز اجلنــوب “إيبــال” يف 
منطقــة الفرقلــس بريــف حمافظــة محــص الشــرقي؛ مــا أدى إىل انــدالع حرائــق يف بنــاء املعمــل وإصابتــه أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه 
عــن اخلدمــة، إضافــة إىل انقطــاع التيــار الكهرابئــي يف عــدة مناطــق يُغــذِّي املعمــل حمطاهتــا الكهرابئيــة، ختضــع منطقــة الفرقلــس 

لســيطرة قــوات النظــام الســوري.

- املقرات واملنظمات الدولية:
األحد 19/ شباط/ 2017 اقتحم مسلحون اتبعون لتنظيم داعش مكتب دعم الشباب التابع لوكالة غوث وتشغيل الالجئني 
الفلســطينيني “األونــروا” يف خميــم الرمــوك جنــويب مدينــة دمشــق، حيــث قــام العناصــر مبصــادرة معــدات وجتهيــزات املكتــب حبجــة 

أهنــا “غنائــم عائــدة للتنظيــم”؛ مــا أدى إىل خــروج املكتــب عــن اخلدمــة، خيضــع خميــم الرمــوك لســيطرة تنظيــم داعــش.

اثء: فصائل املعارضة املسلحة:
املراكز احليوية الرتبوية:

- املدارس:
ظهــر اإلثنــني 20/ شــباط/ 2017 ســقطت عــدة قذائــف صاروخيــة حمليــة الصنــع علــى مدرســة موســى بــن نصــر يف حــي حلــب 
اجلديــدة غــريب مدينــة حلــب، مصدرهــا مدفعيــة متمركــزة يف حميــط البحــوث العلميــة خاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا 
أدى إىل إصابة ســور املدرســة ومواد إكســائها أبضرار مادية متوســطة، خيضع حي حلب اجلديدة لســيطرة قوات النظام الســوري.

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

اخلميــس 16/ شــباط/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات اإلدارة 
الذاتيــة )بشــكل رئيــس قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي- فــرع حــزب 
العمــال الكردســتاين( املتمركــزة يف قريــة كفــر جنــة قذائــف هــاون عــدة علــى 
املخيــم العشــوائي يف قريــة ايزي ابغ التابعــة ملدينــة اعــزاز بريــف حمافظــة 
ماديــة  اخليــم أبضــرار  مــن  عــدد  إصابــة  إىل  أدى  مــا  الشــمايل،  حلــب 

متوســطة، ختضــع قريــة ايزي ابغ لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWllhbGZwUXFYM3c/view
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حاء: قوات التحالف الدويل:
املراكز احليوية الرتبوية:

- املدارس:
اخلميــس 16/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل صواريــخ عــدة قــرب مدرســة عمــر 
املختــار يف األجــزاء اجلنوبيــة مــن مدينــة الطبقــة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة أبضــرار ماديــة بســيطة، 

ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

البىن التحتية:
- املقرات اخلدمية الرمسية:

األحــد 5/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات 
األول يف  احلــي  الطبقــة يف  مبــىن حمكمــة  الــدويل ابلصواريــخ  التحالــف 
مدينــة الطبقــة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب، مــا أدى إىل دمــار كبــر يف املبــىن 

وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

اخلميــس 16/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات 
التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مبــىن البلديــة يف قريــة اليمامــة بريــف حمافظــة 
الرقة الغريب؛ ما أدى إىل دمار املبىن بشــكل كامل وخروجه عن اخلدمة، 

ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

اجلمعــة 24/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مبــىن املؤسســة العامــة لســد 
الفــرات يف احلــي األول يف مدينــة الطبقــة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املؤسســة وخروجهــا عــن 

اخلدمــة. ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

- املنشآت واملصادر املائية:
اخلميس 2/ شــباط/ 2017 قصف طران اثبت اجلناح اتبع لقوات التحالف الدويل ابلصواريخ جســر الرشــيد املعروف ابســم 
اجلســر اجلديــد جنــويب مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل دمــار أحــد خطــوط جــر ميــاه الشــرب املنشــأة فــوق اجلســر وانقطــاع ميــاه الشــرب 

عــن املدينــة الــي ختضــع لســيطرة تنظيــم داعــش.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSk9kemJaNlNxRXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFelhGM2c3T3lzNm8/view
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- وسائط النقل:
اخلميــس 2/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ جســر املنصــور املعــروف 
ابســم اجلســر القــدمي جنــويب مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل دمــار كامــل يف إحــدى فتحــات اجلســر وخروجــه عــن اخلدمــة، نشــر إىل أن 

اجلســر يصــل بــني مركــز مدينــة الرقــة وريَفيهــا الغــريب واجلنــويب، ختضــع مدينــة الرقــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

اخلميس 2/ شــباط/ 2017 قصف طران اثبت اجلناح اتبع لقوات التحالف الدويل ابلصواريخ جســر الرشــيد املعروف ابســم 
اجلســر اجلديــد جنــوب غــريب مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل دمــار كامــل يف إحــدى فتحــات اجلســر وخروجــه عــن اخلدمــة، ننــوه إىل أن 

اجلســر يربــط بــني مركــز مدينــة الرقــة وريفهــا الغــريب، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

اخلميــس 2/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ عبــارة مائيــة علــى جمــرى 
قنــاة ري يف قريــة العبــارة بريــف حمافظــة الرقــة الشــمايل؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف العبــارة وخروجهــا عــن اخلدمــة، ختضــع القريــة 

لســيطرة تنظيــم داعــش.

اخلميس 2/ شــباط/ 2017 قصف طران اثبت اجلناح اتبع لقوات التحالف الدويل ابلصواريخ جســر الكالطة –الذي يصل 
قريــة الكالطــة بباقــي قــرى ريــف حمافظــة الرقــة الشــمايل- الواقــع علــى هنــر البليــخ يف قريــة الكالطــة بريــف حمافظــة الرقــة الشــمايل؛ 

مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء اجلســر وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع قريــة الكالطــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

اجلمعة 3/ شــباط/ 2017 قصف طران اثبت اجلناح اتبع لقوات التحالف الدويل ابلصواريخ جســر املغلة الواقع قرب مدينة 
معــدان بريــف حمافظــة الرقــة الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار اجلســر بشــكل كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة، ننــوه إىل أن اجلســر يربــط بــني 

مدينــة معــدان وقريــة األحــواس بريــف حمافظــة الرقــة الشــرقي، ختضــع مدينــة معــدان لســيطرة تنظيــم داعــش.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYzZ1SXl1cjFiQms/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTkJWNU5lSHZVMDQ/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=822&token=nfW04I66ogA8EECJFZWzsbPH3VWExDvL
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUWk4VFVRVzg3RlU/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=822&token=nfW04I66ogA8EECJFZWzsbPH3VWExDvL
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRXdjYTRlOHNXZU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNkxic2JacFpZUUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFc1pvVE1wQTF3dW8/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=824&token=qmQ4r5NKNZ3NvBRhARyGB7tHZkBvrbBH
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFV3VBQTBaOC1GOTg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQzlWRmtxQXVIbXM/view
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اجلمعــة 17/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ جســر املغلــة -وهــو عبــارة 
عــن جســر صغــر يف قريــة مغلــة الكبــرة التابعــة لناحيــة مدينــة معــدان بريــف حمافظــة الرقــة الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء 

اجلســر وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع قريــة مغلــة الكبــرة لســيطرة تنظيــم داعــش.

اإلثنــني 20/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات 
التحالف الدويل ابلصواريخ جســر املنصور املعروف ابســم اجلســر القدمي 
الواقــع جنــويب مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف اجلســر، نشــر 
إىل أن اجلســر خــرج عــن اخلدمــة نتيجــة قصفــه الطــران ذاتــه يــوم اخلميــس 

2/ شــباط/ 2017، ختضــع مدينــة الرقــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

خاء: جهات أخرى:
املربعات السكانية:

- األسواق:
اجلنــاح داعــم  ظهــر اجلمعــة 3/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت 
القــوات  مــن  املســلحة مدعومــة  املعارضــة  الفــرات )فصائــل  لقــوات درع 
الرتكية( ابلصواريخ السوق املسقوف يف مدينة الباب بريف حمافظة حلب 
الشــرقي، مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف ســقف الســوق وعــدد مــن احملــالت 
التجاريــة، كانــت املدينــة خاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت حــدوث 

االعتــداء - ختضــع لســيطرة قــوات درع الفــرات حلظــة إعــداد التقريــر.

البىن التحتية:
- حمطات ومصادر الطاقة:

األحــد 5/ شــباط/ 2017 قــام جمهولــون بتفجــر خــط غــاز –املغــذي حملطــة توليــد كهــرابء الناصريــة- ميــرُّ مــن مدينــة جــرود مشــال 
غــرب حمافظــة ريــف دمشــق، مــا أدى إىل دمــار جــزء مــن اخلــط وخروجــه عــن اخلدمــة، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن 

التفجــر وآليتــه حــى حلظــة إعــداد التقريــر، ختضــع املنطقــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=868&token=XF7EdRDipEd55MS1jZKjdVio68eiZbqM
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWkFveW5VZEFHcWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWXZrWHZHZV9aSFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWVlVWjdFYWF1S0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdzFOUlVDaVFVaXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMkpZa2hNbGRQQ0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWVlVWjdFYWF1S0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFM1FJZ08zMWlKc2c/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTVFjNU5XZ2xfaTQ/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 19

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

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

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

التوصيات:
إىل جملس األمن الدويل:

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

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

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