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السبت 8 متوز 2017

ما اليقل عن 494 حادثة اعتداء على 
مراكز حيوية مدنية يف النصف األول 

من عام 2017

بينهم 51 حادثة اعتداء يف حزيران
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احملتوى:
أواًل: املقدمة واملنهجية.

اثنياً: امللخص التنفيذي.
اثلثاً: تفاصيل احلوادث يف حزيران.

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.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: مقدمة ومنهجية:
إنَّ عمليــات القصــف وابلتــايل القتــل والتدمــر املمنهــج الــي يقــوم هبــا النظــام احلاكــم يبــدو أهنــا هتــدف بشــكل رئيــس إىل إفشــال 
إنشــاء أي منوذج يُقدِّم بدياًل عن النظام احلاكم، كما تؤدي إىل نزوح الســكان من مناطق ُتســيطر عليها املعارضة إىل مناطق 

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 “الرباميــل املتفجــرة”، فــال أقــلَّ 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. 

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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شــهدت مدينــة األســتانة عاصمــة كازاخســتان علــى مــدار يومــني )3 – 4/ أاير/ 2017( اجلولــة الرابعــة مــن املفاوضــات بــني 
ممثلــني عــن روســيا وتركيــا وإيــران كــدوٍل راعيــٍة التفــاق أنقــرة لوقــف إطــالق النــار، واتفقــت الــدول الثــالث علــى إقامــة أربــع مناطــق 
خلفــض التَّصعيــد علــى أن يدخــل االتفــاق حيِّــز التَّنفيــذ يف 6/ أاير/ 2017، حــدَّد االتفــاق 4 مناطــق رئيســة خلفــض التصعيــد 
يف حمافظــة إدلــب ومــا حوهلــا )أجــزاء مــن حمافظــات حلــب ومحــاة والالذقيــة(، ومشــال حمافظــة محــص، والغوطــة الشــرقية، وأجــزاء 
مــن حمافظــي درعــا والقنيطــرة جنــوب ســوراي، علــى أن يتــم رســم حدودهــا بدقــة مــن قبــل جلنــة خُمتصــة يف وقــت الحــق. يشــمل 
االتفاق وقف األعمال القتالية والســماح بدخول املســاعدات اإلنســانية وعودة األهايل النازحني إىل تلك املناطق، ومنذ دخول 
هــذا االتفــاق حيِّــَز التنفيــذ شــهدت هــذه املناطــق خصوصــاً تراجعــاً ملحوظــاً وجيــداً نســبياً يف معــدَّل القتــل، مقارنــة مــع األشــهر 

الســابقة منــذ آذار 2011 حــى اآلن. 

لكــن علــى الرغــم مــن كل ذلــك فــإن اخلروقــات مل تتوقــف، وبشــكل رئيــس مــن قبــل النظــام الســوري، الــذي يبــدو أنــه املتضــرر 
األكــرب مــن اســتمرار وقــف إطــالق النــار، وخاصــة جرائــم القتــل خــارج نطــاق القانــون، واألفظــع مــن ذلــك عمليــات املــوت بســبب 
التعذيــب، وهــذا يؤكــد وبقــوة أن هنــاك وقفــاً إلطــالق النــار فــوق الطاولــة نوعــاً مــا، أمــا اجلرائــم الــي ال ُيكــن للمجتمــع الــدويل 

-حتديــداً للضامنــني الروســي والرتكــي واإليــراين- أن يلحَظهــا فهــي مازالــت مســتمرة مل يتغــر فيهــا شــيء. 
ســجلنا يف حزيــران املنصــرم اخنفاضــاً يف حصيلــة اعتــداءات قــوات النظــام الســوري علــى املراكــز احليويــة املدنيــة مقارنــة ابألشــهر 
الســابقة التفــاق خفــض التصعيــد، يف حــني مل نســجل يف هــذا الشــهر أي حادثــة اعتــداء علــى يــد القــوات الروســية للمــرة األوىل 
منذ تدخلها يف سوراي يف 30/ أيلول/ 2015، كما استمرت قوات التَّحالف الدويل يف محلتها الشرسة على املناطق الشرقية 
مــن ســوراي والــي غــدت أشــدَّ كثافــة وتدمــراً للمراكــز احليويــة املدنيــة منــذ شــباط 2017، فجــاءت يف املرتبــة الثانيــة بعــد قــوات 

النظــام الســوري يف ارتكاهبــا حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة املدنيــة يف حزيــران.

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 يـُـربروا أمــام األمــم املتحــدة وجملــس األمــن قيامهــم بتلــك اهلجمــات. 
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يتفــاوت كــمُّ ونوعيــة األدلــة بــني حادثــة وأخــرى، ونظــراً لكثــرة مــا ورد ســابقاً مــن حتــدايت، فكثــر مــن احلــوادث يتغــر توصيفهــا 
القانــوين نظــراً حلصولنــا علــى أدلــة أو قرائــن جديــدة مل تكــن حبوزتنــا عندمــا قمنــا بنشــرها يف التقريــر، حيــث نقــوم إبضافــة تلــك 
األدلــة والقرائــن إىل أرشــيف قاعــدة البيــاانت لدينــا، ومــن انحيــة أخــرى، فكثــر مــن احلــوادث قــد ال يكــون فيهــا انتهــاك للقانــون 
الــدويل اإلنســاين، لكنَّهــا تضمَّنــت أضــراراً جانبيــة، فنحــن نقــوم بتســجيلها وأرشــفتها مــن أجــل معرفــة مــا حــدث اترخييــاً، وحفاظــاً 

عليهــا كســجٍل وطــي، لكننــا ال نصُفهــا أبهنــا ترقــى إىل جرائــم.

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

اثنياً: امللخص التنفيذي:
ألف: حصيلة حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنية يف النصف األول من عام 2017:

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Vital_Facilities.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPd2FUd252d3ZXZEk/view
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عــرب عمليــات التوثيــق واملتابعــة اليوميــة وثقنــا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا اليقــل عــن 494 حادثــة اعتــداء علــى 
منشــآت حيويــة مدنيــة، يف النصــف األول مــن عــام 2017، توزعــت حســب اجلهــة الفاعلــة علــی النحــو التــايل:

ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 238
ابء: القوات الروسية: 116

اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
• تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 19

• تنظيم جبهة فتح الشام )جبهة النصرة سابقاً(: 2
اثء: فصائل املعارضة املسلحة: 8

جيم: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس حزب االحتاد الديقراطي فرع حزب العمال الكردستاين(: 6
حاء: قوات التحالف الدويل: 75

خاء: جهات أخرى: 30

عتدى عليها يف النصف األول من عام 2017:
ُ
- أبرز املنشآت امل

175 مــن البــىن التحتيــة، 95 مــن املراكــز احليويــة الرتبويــة، 92 مــن املراكــز احليويــة الدينيــة، 79 مــن املراكــز احليويــة الطبيــة، 
32 مــن املربعــات الســكانية، 10 مــن الشــارات اإلنســانية اخلاصــة، 8 مــن خميمــات الالجئــني، 3 مــن املراكــز احليويــة الثقافيــة.
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الجهة الفاعلة
قوات النظام 
السوري

القوات 
الروسية

تنظيم 
داعش

تنظيم جبهة 
فتح الشام

فصائل المعارضة 
المسلحة

قوات اإلدارة 
الذاتية الكردية

قوات التحالف 
الدولي

جهات 
أخرى

المركز المستهدف
المراكز الحيوية الدينية

551312156المساجد
بوية المراكز الحيوية التر

442033122المدارس
6رياض األطفال
2111الجامعات

المراكز الحيوية الطبية
2324131المنشآت الطبية
131013سيارات اإلسعاف

المراكز الحيوية الثقافية
21المناطق األثرية
المربعات السكنية

2الحدائق
22611األسواق

الشارات اإلنسانية الخاصة
2116منظمة الهالل األحمر

البنى التحتية
3331131محطات ومصادر الطاقة

ي
33121مراكز الدفاع المدنى

521219المنشآت والمصادر المائية

1010197المقرات الخدمية الرسمية
616وسائط النقل

1025أفران
1صوامع الحبوب

1المزارع والحيوانات الداجنة
المقرات والمنظمات 

1الدولية
24المنشآت الصناعية
ى مخيمات الالجئي 
ى 21122مخيمات الالجئي 

238116192867530:المجموع

ي النصف األول من عام 
2017توزع المراكز الحيوية المدنية الُمعتدى عليها حسب الجهة الفاعلة ف 
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ابء: حصيلة حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنية يف حزيران:
عــرب عمليــات التوثيــق واملتابعــة اليوميــة ســجلنا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا اليقــل عــن 51 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز 

حيويــة مدنيــة، يف حزيــران 2017، توزعــت حســب اجلهــة الفاعلــة علــی النحــو التــايل:
ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 22

ابء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 3

- تنظيم جبهة فتح الشام )جبهة النصرة سابقاً(: 2
اتء: فصائل املعارضة املسلحة: 2

اثء: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الديقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين(: 2
جيم: قوات التحالف الدويل: 17

حاء: جهات أخرى: 3
 

-أبرز املنشآت الي مت االعتداء عليها يف حزيران 2017:
18 مــن البــىن التحتيــة، 18 مــن املراكــز احليويــة الدينيــة، 6 مــن املراكــز احليويــة الرتبويــة، 3 مــن املراكــز احليويــة الطبيــة، 3 مــن 

املربعــات الســكانية، 2 مــن خميمــات الالجئــني، 1 مــن الشــارات اإلنســانية اخلاصــة.
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اثلثاً: تفاصيل احلوادث يف حزيران: 
يســتعرض التقريــر تفاصيــل حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة املدنيــة يف حزيــران ابســتثناء تفاصيــل حــوادث االعتــداء علــى املراكــز 
احليويــة الطبيــة ومراكــز الدفــاع املــدين والشــارات اإلنســانية اخلاصــة، والــي مت إدراجهــا ضمــن تقريــر شــهري ســابق “مقتــل 69 مــن 
الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين، و135 حادثــة اعتــداء علــى مراكزهــم احليويــة العاملــة يف النصــف األول مــن عــام 2017”

الجهة الفاعلة

قوات النظام 
السوري

تنظيم 
داعش

تنظيم 
جبهة 

فتح الشام

فصائل 
المعارضة 
المسلحة

قوات اإلدارة 
الذاتية الكردية

قوات التحالف 
الدولي

جهات أخرى

المركز المستهدف

المراكز الحيوية الدينية
6282المساجد

بوية المراكز الحيوية التر
13المدارس
11الجامعات

المراكز الحيوية الطبية
12المنشآت الطبية
سيارات اإلسعاف
المربعات السكانية

3األسواق
الشارات اإلنسانية 

الخاصة
1منظمة الهالل األحمر

البنى التحتية

11 الطاقةمحطات ومصادر
ي
8مراكز الدفاع المدنى

المنشآت والمصادر 
21المائية

المقرات الخدمية 
11الرسمية
12األفران

ى مخيمات الالجئي 
ى 11مخيمات الالجئي 

223222173:المجموع

ي حزيران 
2017توزع المراكز الحيوية المدنية الُمعتدى عليها حسب الجهة الفاعلة فى

http://sn4hr.org/arabic/?p=8353
http://sn4hr.org/arabic/?p=8353
http://sn4hr.org/arabic/?p=8353
http://sn4hr.org/arabic/?p=8353
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ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد:

اجلمعــة 2/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران احللــف الســوري – الروســي اثبــت اجلنــاح )مــازال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة 
الفاعلــة( ابلصواريــخ مســجد أبــو بكــر الصديــق يف قريــة اجلــومي الواقعــة قــرب بلــدة مســكنة بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي؛ مــا أدى 
إىل إصابــة بنــاء املســجد وأاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرة، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. نشــر إىل أن املنطقــة يف 

ذلــك الوقــت كانــت تتعــرض لقصــف عنيــف مــن قبــل قــوات النظــام الســوري بُغيــة الســيطرة عليهــا. 

اجلمعــة 9/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ املســجد الغــريب املعــروف 
ابملســجد الكبــر يف قريــة جديــد عكيــدات بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املســجد وخروجــه 

عــن اخلدمــة، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

الدمار الناجم عن قصف قوات النظام السوري املسجد الكبر يف قرية جديد عكيدات/ دير الزور 9/ 6/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYThtTjRwa1lXamc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFS2pMbFVwMlBHUW8/view
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اجلمعــة 9/ حزيــران/ 2017 قرابــة الســاعة 00:10 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري 4 براميــل متفجــرة 
حمملــة مبــادة حارقــة يُعتقــد أهنــا انابمل علــى منطقــة درعــا البلــد وســط مدينــة درعــا؛ ســقط أحدهــا علــى املســجد العمــري؛ مــا أدى 
إىل انــدالع حريــق يف اجلــزء الشــمايل مــن املســجد وإصابــة بنائــه أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع منطقــة درعــا البلــد لســيطرة 

فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

الثــالاثء 13/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ حميــط مســجد الشــهداء يف 
حــي احلميديــة شــرق مدينــة ديــر الــزور؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد أبضــرار ماديــة متوســطة، خيضــع حــي احلميديــة لســيطرة 

تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

اخلميــس 15/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مســجد الســيد عايــد 
يف قريــة حطلــة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املســجد وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع القريــة 

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

احلرائــق النامجــة عــن قصــف قــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة حمملــة مبــادة حارقــة يعتقــد أهنــا انابمل علــى 
املســجد العمــري يف منطقــة درعــا البلــد/ درعــا 9/ 6/ 2017

https://www.youtube.com/watch?v=Aps2luynOYM&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNzI5WHdpdjljR00/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVzN6Yy1uY2VwU0k/view
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الســبت 24/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مســجد حرويــل يف حــي 
العرضــي مشــال مدينــة ديــر الــزور؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املســجد ومئذنتــه، وخروجــه عــن اخلدمــة، خيضــع احلــي لســيطرة 

تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

األحــد 25/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب مدرســة الشــهيد عبــد 
الغفــور مــال هاشــم يف مدينــة املياديــن بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة أبضــرار ماديــة متوســطة، 

ختضــع مدينــة املياديــن لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

املربعات السكانية:
- األسواق:

اخلميــس 1/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ ســوق البــازار يف قريــة الطيبــة 
بريــف حمافظــة محــص الشــرقي؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل إصابــة مرافــق الســوق أبضــرار ماديــة كبــرة، ختضــع القريــة 

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اجلمعــة 9/ حزيــران/ 2017 قرابــة الســاعة 00:10 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة حمملــة 
مبــادة حارقــة يُعتقــد أهنــا انابمل علــى الســوق الرئيــس وســط منطقــة درعــا البلــد وســط مدينــة درعــا؛ مــا أدى إىل انــدالع حريــق يف 

مرافــق الســوق، ختضــع منطقــة درعــا البلــد لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

اجلمعــة 23/ حزيــران/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة علــى الســوق الشــعي يف بلــدة عــني ترمــا 
شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل إصابــة مــدين جبــراح، إضافــة إىل إصابــة مرافــق الســوق أبضــرار ماديــة بســيطة، ختضــع 

البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
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البىن التحتية:
- األفران:

اجلمعــة 9/ حزيــران/ 2017 قرابــة الســاعة 00:10 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة 
حمملــة مبــادة حارقــة يعتقــد أهنــا انابمل علــى فــرن احلســان يف منطقــة درعــا البلــد وســط مدينــة درعــا؛ مــا أدى إىل انــدالع حريــق يف 

بنــاء الفــرن واحــرتاق آلياتــه، ختضــع منطقــة درعــا البلــد لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

خميمات النازحني:
األربعــاء 14/ حزيــران/ 2017 قرابــة الســاعة 13:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري بصــاروخ مــأوى 
للنازحــني -مــن بلــدة عتمــان بريــف حمافظــة درعــا الشــمايل- يف مدينــة طفــس بريــف حمافظــة درعــا الغــريب؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة 
إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املــأوى وإصابــة مــواد إكســائه أبضــرار ماديــة متوســطة، ُنشــر إىل أن املــأوى عبــارة عــن مبــىن مدرســة ســابقاً 

-مدرســة الشــهيد كيــوان- مت ختصيصــه إليــواء النازحــني، ختضــع مدينــة طفــس لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

الدمار الناجم عن قصف قوات النظام السوري مدرسة تؤوي انزحني يف مدينة طفس/ درعا 14/ 6/ 2017

https://www.youtube.com/watch?v=zDRvYYYJtAo&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbWwwYmVvT2RiVFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFU3RLMzVUbEZvUkU/view
https://www.youtube.com/watch?v=zDRvYYYJtAo&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFd1JtWC1yZnViY1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFS0ItTGppdWo4d0E/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeFVxclZBRFZRNzQ/view
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ابء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش:

البىن التحتية:
- حمطات ومصادر الطاقة:

اجلمعــة 16/ حزيــران/ 2017 أقــدم تنظيــم داعــش علــى إحــراق جتهيــزات ومعــدات واألانبيــب احمليطــة حبقــل أراك للنفــط الواقــع 
مشال شــرق مدينة تدمر بريف حمافظة محص الشــرقي؛ ما أدى إىل إصابة املعدات والتجهيزات أبضرار مادية كبرة، كان حقل 

أراك خيضــع لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة -خيضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-.

- املنشآت واملصادر املائية:
اإلثنــني 19/ حزيــران/ 2017 أقــَدم تنظيــم داعــش علــى تفخيــخ وتفجــر خــزان امليــاه العــايل يف قريــة رطلــة بريــف حمافظــة الرقــة 
اجلنــويب، بواســطة عبــوات انســفة؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف اخلــزان وخروجــه عــن اخلدمــة، وانقطــاع ميــاه الشــرب عــن القريــة، 

ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اجلمعــة 23/ حزيــران/ 2017 أقــَدم تنظيــم داعــش علــى تفخيــخ وتفجــر خــزان امليــاه العــايل قــرب عــني علــي يف ابديــة مدينــة 
القوريــة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، بواســطة عبــوات انســفة؛ مــا أدى إىل دمــار اخلــزان بشــكل كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة، 

ختضــع املنطقــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

الدمار الناجم عن تفجر تنظيم داعش خزان مياه الشرب العايل يف مدينة القورية/ دير الزور 23/ 6/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdHdQZzJhQmIzZlU/view
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- تنظيم جبهة فتح الشام )جبهة النصرة سابقاً(:
املراكز احليوية الرتبوية:

- اجلامعات:
اجلمعــة 9/ حزيــران/ 2017 اقتحمــت عناصــر تنظيــم جبهــة فتــح الشــام التابعــة هليئــة حتريــر الشــام مبــىن كليــة الرتبيــة التابعــة 
جلامعــة حلــب احلــرة يف مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، وقامــت بتخريــب األاثث ومتزيــق أوراق االمتحــاانت 
والشــهادات، وكتابــة عبــارات علــى اجلــدران مناصــرة للهيئــة، ختضــع مدينــة معــرة النعمــان لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة 

املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام وقــت احلادثــة.

البىن التحتية:
- املقرات اخلدمية الرمسية:

اجلمعــة 9/ حزيــران/ 2017 اقتحمــت عناصــر تنظيــم جبهــة فتــح الشــام التابعــة هليئــة حتريــر الشــام اجملمــع الرتبــوي يف مدينــة معــرة 
النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب وقامــت مبصــادرة ممتلــكات اجملمــع الرتبــوي )املفروشــات - الطابعــات(، ختضــع مدينــة معــرة 

النعمــان لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام وقــت احلادثــة.

اتء: فصائل املعارضة املسلحة:
املراكز احليوية الرتبوية:

- اجلامعات:
الثــالاثء 20/ حزيــران/ 2017 ســقطت قذائــف هــاون عــدة علــى الســكن اجلامعــي التابــع لكليــة اهلندســة امليكانيكيــة التابعــة 
جلامعــة دمشــق والواقعــة بدايــة الطريــق املــؤدي إىل مطــار دمشــق الــدويل مــن مدينــة دمشــق، نعتقــد أن مصدرهــا مدفعيــة متمركــزة 
يف منطقــة خاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء الســكن أبضــرار ماديــة بســيطة، ختضــع املنطقــة 

لســيطرة قــوات النظــام الســوري.
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البىن التحتية:
- حمطات ومصادر الطاقة:

الثالاثء 20/ حزيران/ 2017 ســقطت صواريخ عدة على احملطة احلرارية لتحويل الكهرابء يف مدينة حمردة بريف حمافظة محاة 
الغــريب، نعتقــد أن مصدرهــا رامجــة صواريــخ متمركــزة يف منطقــة خاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة؛ مــا أدى إىل انــدالع 
حريــق داخــل احملطــة وإصابــة بنائهــا ومعداهتــا أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع مدينــة حمــردة لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت 

احلادثــة. نشــر إىل أن قــوات النظــام الســوري تتمركــز يف بعــض منشــآت احملطــة.

اثء: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين(:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد:
الثــالاثء 13/ حزيــران/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات ســوراي الديقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة قذائــف عــدة علــى 
املســجد الكبــر يف شــارع املنصــور شــرق مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف مئذنــة املســجد، ختضــع املنطقــة لســيطرة تنظيــم 

داعــش وقــت احلادثــة. 

األضــرار يف مئذنــة املســجد الكبــر النامجــة عــن قصــف قــوات 
ســوراي الديقراطيــة املســجد يف شــارع املنصــور/ الرقــة 13/ 

2017 /6

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZmszdVBVRzFXRWM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUTVpaldhSFZmUms/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWGUwd19Zb2xNZzA/view
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اإلثنــني 19/ حزيــران/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات ســوراي الديقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة قذائــف عــدة علــى 
مســجد الرمحــن يف حــي الســباهية غــرب مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة، 
خيضــع حــي الســباهية لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. نشــر إىل أن هــذا املســجد قــد تعــرَّض للقصــف عــدة مــرات مــن قبــل 

القــوات ذاهتــا يف هــذا الشــهر ضمــَن محلتهــا العســكرية إلحــكام الســيطرة علــى املدينــة مــن تنظيــم داعــش.

جيم: قوات التحالف الدويل:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد:
الثــالاثء 6/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مســجد احلســني بــن علــي 
يف منطقــة كليــة الرتبيــة مشــال مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد أبضــرار ماديــة كبــرة، ختضــع املنطقــة لســيطرة تنظيــم 

داعــش وقــت احلادثــة. 

اخلميــس 8/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مســجد الســباهية يف حــي 
الســباهية غــرب مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املســجد وخروجــه عــن اخلدمــة، خيضــع حــي الســباهية لســيطرة تنظيــم 

داعــش وقــت احلادثــة. 

الســبت 10/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مســجد أبــو بكــر الصديــق 
يف قريــة حميميــدة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املســجد وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع القريــة 

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

الســبت 10/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مســجد النــور يف حــي 
الدرعيــة غــرب مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املســجد وخروجــه عــن اخلدمــة، خيضــع حــي الدرعيــة لســيطرة تنظيــم 

داعــش وقــت احلادثــة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVzJtaWpGM1hXWFE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMnN0NDFsLThCQ1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMnN0NDFsLThCQ1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbVV1MURmUjFCdFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQkJyRUtDZE13RGM/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1004&token=GMF0uTVIXCi3hdMDOxfBkclUoe2CFlOc
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUHFqSDFVRFZ5VTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQkJyRUtDZE13RGM/view
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اخلميــس 22/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مســجد الزبــر بــن العــوام 
يف قريــة كســرة فــرج بريــف حمافظــة الرقــة اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار بنــاء املســجد بشــكل كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع 

القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اجلمعــة 23/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ جتمعــاً لعناصــر تنظيــم 
داعــش وآلياتــه قــرب املســجد الكبــر يف قريــة الطواطحــة التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل 

إصابــة بنــاء املســجد أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

الســبت 24/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مســجد فاطمــة الزهــراء يف 
قريــة كســرة الشــيخ مجعــة بريــف حمافظــة الرقــة اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار بنــاء املســجد بشــكل شــبه كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة، 

ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

الدمار الناجم عن قصف قوات التحالف الدويل مسجد النور يف حي الدرعية/ الرقة 10/ 6/ 2017

https://www.youtube.com/watch?v=-eL5fKq4vWM
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVWJyYmhFdXdER1U/view
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الثــالاثء 27/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مســجد احلــي يف شــارع 
املعتــز وســط مدينــة الرقــة؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل دمــار كبــر يف بنــاء املســجد وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع املنطقــة 

وســط مدينــة الرقــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

اجلمعــة 2/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل صاروخــاً قــرب إحــدى املــدارس يف قريــة 
الســويدة التابعة لناحية معدان بريف حمافظة الرقة الشــرقي؛ ما تســبب خبســائر بشــرية، إضافة إىل دمار جزئي يف ســور املدرســة، 

ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

الثــالاثء 6/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مدرســة االنتفاضــة يف حــي 
املشــلب شــرق مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة أبضــرار ماديــة كبــرة، وخروجهــا عــن اخلدمــة، خيضــع حــي املشــلب 

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

اجلمعــة 23/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ جتمعــاً لعناصــر تنظيــم 
داعــش وآلياتــه قــرب مدرســة الطواطحــة للتعليــم األساســي يف قريــة الطواطحــة التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور 

الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة أبضــرار ماديــة بســيطة، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

الدمار الناجم عن قصف قوات التحالف الدويل حميط إحدى املدارس يف قرية السويدة الدرعية / الرقة 2/ 6/ 2017 

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUGlhb1l5NWtOa2s/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUGlhb1l5NWtOa2s/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFckxId3FSYlRhdEE/view
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البىن التحتية:
- املنشآت واملصادر املائية:

الســبت 17/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ أحــد خطــوط امليــاه الرئيســة 
قــرب مدخــل مدينــة الرقــة الشــمايل؛ مــا أدى إىل دمــار اخلــط وخروجــه عــن اخلدمــة، وانقطــاع ميــاه الشــرب عــن أجــزاء مــن مدينــة 

الرقــة، ختضــع املنطقــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

- األفران:
الســبت 17/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ خمبــز النضــر يف شــارع 
املنصــور وســط مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء الفــرن وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع املنطقــة وســط مدينــة الرقــة 

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

األربعــاء 21/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل صواريــخ عــدة قــرب خمبــز الــراين يف 
حــي أمــن الدولــة غــرب مدينــة الرقــة؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل إصابــة بنــاء الفــرن أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة، 

خيضــع احلــي لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
خميمات الالجئني:

الســبت 17/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مدرســة عبــد اجلبــار العبيــد 
-تــؤوي انزحــني- يف مدينــة املياديــن بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا تســبب مبجــزرة، إصافــة إىل دمــار كبــر يف بنــاء املدرســة 

وخروجهــا عــن اخلدمــة، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 19

حاء: جهات أخرى:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد:
األربعــاء 7/ حزيــران/ 2017 انفجــرت عبــوة انســفة كانــت مزروعــة يف ســيارة قــرب مســجد أبــو بكــر يف مدينــة الرســن بريــف 
حمافظــة محــص الشــمايل، كانــت تبعــد الســيارة حنــو 10م مــن املســجد؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد بعــدة شــظااي، مل نتمكــن 
مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت بــزرع العبــوة حــى حلظــة إعــداد التقريــر، ختضــع مدينــة الرســن لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة 

وقــت احلادثــة.

اجلمعــة 16/ حزيــران/ 2017 أقــدم انتحــاري علــى تفجــر نفســه بواســطة حــزام انســف كان يرتديــه قــرب مســجد أبــو ذر 
الغفــاري يف حــي الثــورة جنــوب غــرب مدينــة إدلــب، يبعــد االنفجــار قرابــة 5م عــن بنــاء املســجد؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، 
إضافــة إىل إصابــة بنــاء املســجد وأاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن التفجــر حــى حلظــة 

إعــداد التقريــر، ختضــع مدينــة إدلــب لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
البىن التحتية:

- املقرات اخلدمية الرمسية:
اجلمعــة 23/ حزيــران/ 2017 انفجــرت عبــوة انســفة مزروعــة يف ســيارة أمــام مبــىن يضــم مركــز الشــرطة احلــرة ومكتــب اجمللــس 
احمللــي -مبــىن البلديــة ســابقًا- يف مدينــة الــداان بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، تبعــد الســيارة قرابــة 5م عــن املبــىن؛ مــا تســبب 
خبســائر بشــرية، دون تســجيل أيــة أضــرار ماديــة يف املبــىن، ننــوه إىل أنــه ســبق هــذا االنفجــار انفجــار آخــر انتــج عــن إلقــاء قنبلــة 

صوتيــة علــى املوقــع ذاتــه، ختضــع مدينــة الــداان لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 20

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات:

حبســب القانــون الــدويل اإلنســاين تُعتــرب 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 اعتــدت القــوات الروســية وفصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم داعــش وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام وقــوات اإلدارة الذاتيــة، وقــوات 
التحالف الدويل، وجهات أخرى )تشمل جهات مل نتمكن من حتديدها إضافة إىل القوات الرتكية واللبنانية واألردنية( على بعض 

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