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اجلمعة 9 شباط 2018

ما اليقل عن 136 حادثة اعتداء على مراكز 
حيويَّة مدنيَّة يف كانون الثاين 2018

107 منها على يد قوات احللف السوري الروسي
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احملتوى:
أواًل: مقدمة.

اثنياً: ملخص كانون الثاين
اثلثاً: ملخص تنفيذي.

رابعاً: تفاصيل أبرز احلوادث يف كانون الثاين.
1 - املراكز احليوية الدينية.
2 - املراكز احليوية الرتبوية.
3 - املراكز احليوية الطبية.
4 -املراكز احليوية الثقافية.

5 - البىن التحتية.
6 - خميمات الالجئني.

خامساً: االستنتاجات والتوصيات.

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

االســتيالء عليهــا ميِّــزة عســكرية أكيــدة”.
وتشــمل هــذه األعيــان املنشــآت الطبيَّــة والتعليميــة، والبــىن التحتيــة، واملنشــآت الدينيــة، وغريهــا مــن املنشــآت الــي تســتخدم 

ألغــراض مدنيَّــة.
منــذ آذار/ 2011 تفوَّقــت قــوات النظــام الســوري ومــن مثَّ قــوات احللــف الســوري الروســي علــى بقيــة األطــراف يف اســتهدافها 
املراكــز احليويَّــة املدنيَّــة، خاصــة يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة، وبشــكل أقــل يف املناطــق اخلاضعــة 

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

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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ــَد تدمريهــا وختريبهــا، كمــا  لســيطرة تنظيــم داعــش، وقــد ســجَّلنا تعــرَُّض آالف املراكــز احليويَّــة هلجمــات ُمتكــّرِرة؛ مــا يُثبــت تعمُّ
رصــدان مئــات اجملــازر الــي خلَّفتهــا اهلجمــات علــى هــذه األعيــان.

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

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

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

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

كاملغــارات والكهــوف. 

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

 
منهجية:

يرصــد التَّقريــر حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويَّــة املدنيَّــة الــي متكنَّــا مــن توثيقهــا يف كانــون الثــاين، ابســتثناء حــوادث 
االعتــداء علــى املراكــز احليويَّــة الطبيَّــة ومراكــز الدفــاع املــدين والشــارات اإلنســانية اخلاصــة، الــي متَّ ختصيــص تقريــر شــهري مفصَّــل هلــا.

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

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

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

يوثـّـق الّتقريــر أيضــاً حــوادث اعتــداء عــدة؛ جــراء تفجــريات مل نتمكَّــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت هبــا بدقــة؛ نظــراً لصعوبــة حتديــد 
مرتكــي التفجريات.

وتضمَّــن التقريــر عــدة هجمــات بقذائــف هــاون ومدفعيــة مل نتمكــن مــن حتديــد مصــدر إطالقهــا بدقــة؛ نظــراً لعــدم متكنُّنــا مــن زايرة 
املوقــع أو احلصــول علــى دالئــل تســاعدان يف متييــز هــذا املصــدر ابلدِّقــة املطلوبــة.

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

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

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

القانــون الــدويل اإلنســاين.

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

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

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

اثنياً: ملخص كانون الثاين:
ترافقــت اهلجمــة العســكرية الــي تشــنُّها قــوات احللــف الســوري الروســي علــى مناطــق خفــض التَّصعيــد يف حمافظــة إدلــب والغوطــة 
الشــرقية يف حمافظــة ريــف دمشــق ابرتفــاع غــري مســبوق يف االعتــداءات علــى املنشــآت احليويَّــة املدنيَّــة منــذ متَّ اإلعــالن عــن مناطــق 

خفــض التَّصعيــد هنايــة اجلولــة الرابعــة مــن مفاوضــات أســتانة يف )3 – 4/ أاير/ 2017(.

ارتكبت قوات احللف الســوري الروســي يف كانون الثاين 107 حادثة اعتداء على منشــآت حيوية مدنية، 61 منها يف حمافظة 
إدلب، و31 يف الغوطة الشرقية بريف دمشق، و11 يف حمافظة محاة.

ــزت هجمــات قــوات احللــف الســوري الروســي يف هــذا الشــهر علــى املنشــآت احليويَّــة األكثــر أمهيــة للمدنيــني، حيــث  كمــا تركَّ
ســجَّلنا 20 حادثــة اعتــداء علــى مســاجد، و18 علــى مــدارس، و16 علــى منشــآت طبيــة، و14 علــى أســواق، و13 علــى 

مراكــز للدفــاع املــدين.

اثلثاً: امللخص التنفيذي:
عــرب عمليــات التَّوثيــق واملتابعــة اليوميــة ســجَّلنا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا اليقــل عــن 136 حادثــة اعتــداء علــى 

مراكــز حيَّويــة مدنيَّــة، يف كانــون الثــاين 2018. توزَّعــت حســب اجلهــة الفاعلــة علــى النحــو التــايل:
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ألف: قوات النظام السوري: 54
ابء: القوات الروسية: 53 

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

- هيئة حترير الشام )حتالف بني جبهة فتح الشام وفصائل يف املعارضة املسلحة(: 1
اثء: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس حزب االحتاد الدميقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين(: 3 

جيم: جهات أخرى: 24

https://drive.google.com/file/d/1n40WQpbPXG5N_Hu-dXoEqum1HpYSBfSd/view
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توزعت حصيلة حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنية يف كانون الثاين على احملافظات، على النحو التايل:

- أبرز املنشآت الـُمـعتدى عليها يف كانون الثاين 2018:
34 مــن البــىن التحتيــة، 30 مــن املراكــز احليويَّــة الطبيــة، 24 مــن املراكــز احليويــة الرتبويــة، 25 مــن املراكــز احليويــة الدينيــة، 14 

مــن املربعــات الســكانية، 6 مــن خميمــات الالجئــني، 2 مــن املراكــز احليويــة الثقافيــة، 1 مــن الشــارات اإلنســانية اخلاصــة.

https://drive.google.com/file/d/1EH44-YaY_IKw2Y5YtXLr7NWOTfKh9aHS/view
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املركز املستهدف

ة الدينية المراكز الحيويَّ
11912المساجد

2الكنائس واألديرة

بوية المراكز الحيوية التر
1082المدارس

1رياض األطفال
11الجامعات

1المعاهد التعليمية

المراكز الحيوية الطبية
8823المنشآت الطبية
252سيارات اإلسعاف
المراكز الحيوية 

الثقافية
1المناطق األثرية
1المتاحف

المربعات السكنية
122األسواق

الشارات اإلنسانية 
الخاصة

1منظمة الهالل األحمر
البنى التحتية

ي
671مراكز الدفاع المدنى

المنشآت والمصادر 
2المائية

المقرات الخدمية 
326الرسمية

1وسائط النقل
1أفران

1صوامع الحبوب
121المنشآت الصناعية
ى مخيمات الالجئي 
ى 411مخيمات الالجئي 

545311324المجموع

2018توزع حوادث االعتداء على املراكز احليويَّة املدنيَّة حسب اجلهة الفاعلة يف كانون الثاين 

قوات النظام اجلهة الفاعلة
السوري

القوات الروسية

التنظيمات اإلسالمية 
قوات اإلدارة املتشددة

الذاتية الكردية
جهات 
أخرى تنظيم 

داعش
هيئة حترير 

الشام
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رابعاً: تفاصيل أبرز احلوادث يف كانون الثاين: 
نســتعرض تفاصيــل أبــرز حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويَـّـة املدنيَّــة، وحنتفــظ بتفاصيــل احلــوادث كاملــة يف قاعــدة بيــاانت 

الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان:

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

- املساجد:
الســبت 6/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ روســي )ال يــزال قيــد التحقــق 
لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( ابلصواريــخ مســجد قريــة التفاحيــة وحميطــه يف جبــل األكــراد بريــف حمافظــة الالذقيــة الشــمايل؛ مــا أدى إىل 
دمــار كبــري يف بنــاء املســجد وإصابــة مــواد إكســائه أبضــرار ماديــة كبــرية، إضافــة إىل دمــار كبــري يف منــازل القريــة احمليطــة ابملســجد، 

ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

األربعــاء 17/ كانــون الثــاين/ 2018 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة تزامنــاً مــع رامجــة صوارخيــه 
علــى مســجد اإلميــان يف حــي امللعــب غــرب مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل دمــار كبــري 
يف بنــاء املســجد وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرية، وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة 

وقــت احلادثــة.

األحــد 21/ كانــون الثــاين/ 2018 اعتــدت امليليشــيات التابعــة لقــوات النظــام الســوري علــى مســجد خالــد بــن الوليــد يف قريــة 
بقــرص حتتــاين بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، حيــث اســتولت علــى جــزء مــن أاثث املســجد وأحرقــت جــزءاً آخــر منــه؛ مــا أدى 

إىل خــروج املســجد عــن اخلدمــة، ختضــع قريــة بقــرص حتتــاين لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

https://drive.google.com/file/d/1gQt2wLw9-1w7kgKXynKNtTodky7ac971/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Al-Eman,+Duma,+Syria/@33.5705547,36.390446,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518ef84a8e817bb:0xaffd77b97246862b!2sDuma,+Syria!3b1!8m2!3d33.5727724!4d36.4093761!3m4!1s0x1518ef7453bfb5a3:0x63f0bb6a8ebe9c44!8m2!3d33.5716324!4d36.3901734
https://drive.google.com/file/d/1gxLLKwshrBSCKNdM1ow9s6KcEJAwSgA4/view
https://drive.google.com/file/d/1jT2p7Fipb3gma0jahqdxrWUyrhAU2Hlj/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Boqruss+Tahtani,+Syria/@35.0615935,40.3765119,13z/data=!4m5!3m4!1s0x154871077854d339:0x957b21fa2cbe!8m2!3d35.0575204!4d40.4006833?hl=en
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اإلثنــني 22/ كانــون الثــاين/ 2018 قرابــة الســاعة 12:00 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً 
علــى املســجد الكبــري وســط مدينــة عربــني يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء 
املســجد، وإصابــة أاثثــه ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة كبــرية وخروجــه عــن اخلدمــة مؤقتــاً، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف 

املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

الثــالاثء 30/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً قــرب مســجد عائشــة يف 
احلــي اجلنــويب مــن مدينــة ســراقب بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد وأاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة، 

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

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

الســبت 6/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ روســي )ال يــزال قيــد التحقــق 
لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( ابلصواريــخ اثنويــة عربــني لــإانث يف مدينــة عربــني يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا 
أدى إىل دمــار كبــري يف بنــاء الثانويــة وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة كبــرية، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة 

وقــت احلادثــة.

أضــرار إثــر حــرق قــوات النظــام الســوري األاثث يف مســجد خالــد بــن الوليــد/ قريــة بقــرص 
حتتــاين/ ديــر الــزور 21/ 1/ 2018

https://www.youtube.com/watch?v=sv4bWRayKNs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=w9J00JR8bRM&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1SinTE8IcIK71vP8mbgjx6G73uQD7298A/view
https://drive.google.com/file/d/1QkILK6ocwvGAIbkHV8_9JJT6E1Yn6SWm/view
https://drive.google.com/file/d/1YfI5i2-KyMXV3owxb3mZWGx4mRoSlPXC/view
https://www.youtube.com/watch?v=zkgjIeSkWrA&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/142bHOaef95n7lZVRfJbbeWkQt3l1LQ44/view
https://drive.google.com/file/d/1ARjzyJEwGbTDfU_Xqrs470pe99buOTav/view
https://drive.google.com/file/d/1SinTE8IcIK71vP8mbgjx6G73uQD7298A/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Aisha+mosque/@35.8642939,36.8041099,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1525106da4a89577:0x65d330cb021bd08f!2sSaraqib,+Syria!3b1!8m2!3d35.8614715!4d36.7981073!3m4!1s0x15251a98e8fe1b65:0x855a71861303c81!8m2!3d35.857557!4d36.8053445
https://drive.google.com/file/d/1ibf0uoxzxBhwney1bk7OSIzSOgMiTnZh/view
https://drive.google.com/file/d/1GbnJzSxTTxAIpai_dYVzq0fbHZqZUCJR/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Irbin,+Syria/@33.5373956,36.3692166,14.5z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e5c6b3a87075:0x408755925b6e1b6e!2sIrbin,+Syria!3b1!8m2!3d33.5389052!4d36.3660597!3m4!1s0x1518e5c6b3a87075:0x408755925b6e1b6e!8m2!3d33.5389052!4d36.3660597
https://drive.google.com/file/d/1bf0sNWauzIWlsidE8pXYZMlWBMtrYGqa/view
https://drive.google.com/file/d/1yMT6Sks-d_UL7Lnu9y3X4ExC6Y79SQow/view
https://drive.google.com/file/d/1UacxE_XMKgxF_cYKK79eNoewppEzb9_O/view
https://drive.google.com/file/d/1dbshfI3XVz22nDnI9Q2-FttzJvcIxX3Y/view
https://drive.google.com/file/d/108hI396o1jk3OONLep4LiXF1PMfbFNQI/view
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اإلثنــني 29/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة –صغــرية احلجــم- 
قــرب مدرســة أبــو بكــر الصديــق وســط مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة أبضــرار 

ماديــة متوســطة، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

- املعاهد التعليمية:
األحد 7/ كانون الثاين/ 2018 ألقى الطريان املروحي التابع لقوات النظام السوري برميالً متفجراً “حاوية متفجرة” قرب معهد 
إعــداد املدرســني يف احلــي اجلنــويب يف بلــدة جرجنــاز بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املعهــد وإصابــة 

أاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع البلــدة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

املربعات السكانية:
- األسواق:

الثــالاثء 2/ كانــون الثــاين/ 2018 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري -املتمركــزة يف معســكر قريــة جوريــن يف 
ســهل الغــاب بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل الغــريب- ســوق اخلضــار الرئيــس يف مدينــة جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ 
مــا أدى إىل إصابــة حنــو 20 مدنيــاً جبــراح، إضافــة إىل إصابــة عــدد مــن احملــالت التجاريــة ومرافــق الســوق أبضــرار ماديــة متوســطة، 

ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني هيئــة حتريــر الشــام واحلــزب اإلســالمي الرتكســتاين وقــت احلادثــة.

األحــد 7/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري 5 صواريــخ علــى الســوق الرئيــس 
وســط بلــدة أبــو الظهــور بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف عــدد مــن احملــالت التجاريــة وإصابــة مرافــق 

الســوق أبضــرار ماديــة كبــرية، ختضــع البلــدة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

عصــر اإلثنــني 8/ كانــون الثــاين/ 2018 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري 3 قذائــف -يُرجَّــح أنَّ مصدرهــا مدينــة 
املليحــة- علــى الســوق الرئيــس وســط مدينــة ســقبا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا تســبَّب خبســائر بشــرية، 
إضافــة إىل إصابــة 4 حمــالت جتاريــة أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

أخــربان مســلَّم عبــد الباســط1 وهــو مصــور فوتوغــرايف، أنَّ قرابــة ثالثــة قذائــف مدفعيــة ســقطت يف منطقــة وجــوده: “ســقطت 
إحداهــا علــى ســطح البنــاء الــذي يضــمُّ مشــفى الزهــراء وجنــم عنهــا أضــرار ماديــة بســيطة، مث ســقطت القذيفــة الثانيــة يف 
الســوق الشــعيب املوجــود يف الشــارع العــام قبــل ســاحة احملطــة ابجتــاه ســاحة اجلمعيــة” أضــاف مســلم إنَّــه لــدى وصولــه إىل 

1 تواصلنا معه عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 9 / كانون الثاين/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1uftdsLhZPBjpgGyZ7MT6U6Mz0OzvVKww/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Jarjanaz,+Syria/@35.6181178,36.782488,14z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1524e4cd26622593:0x6fdaca38deabe26!2sJarjanaz,+Syria!3b1!8m2!3d35.6179551!4d36.7846436!3m4!1s0x1524e4cd26622593:0x6fdaca38deabe26!8m2!3d35.6179551!4d36.7846436
https://www.youtube.com/watch?v=DjqyFaEQNZU&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1fUDIE2LfljcSKpvHqy2IqoRbggeE_ZTj/view
https://drive.google.com/file/d/1fUDIE2LfljcSKpvHqy2IqoRbggeE_ZTj/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Abu+Adh+Dhuhur,+Syria/@35.7378715,37.0320366,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15252486ddbf98e9:0xd3f4e41f3f81751f!8m2!3d35.7369445!4d37.0480843
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املــكان كان املســعفون ينتشــلون أبــو صــاحل القوتلــي مــن دكانــه الــذي ســقطت قذيفــة أمامــه: “مل يكــن الدمــار يف املــكان كبــرياً 
واقتصــر علــى واجهــة احملــالت”.

األربعــاء 10/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ الســوق الشــعي يف 
مدينــة عربــني يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل دمــار كبــري يف عــدد مــن 

احملــالت التجاريــة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

الســبت 20/ كانــون الثــاين/ 2018 قرابــة الســاعة 14:00 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري ابلقذائــف ســوقاً 
شــعبياً يف مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل إصابــة عــدد مــن 

احملــالت التجاريــة أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

الثــالاثء 30/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري 3 صواريــخ علــى ســوق اهلــال 
وســط مدينــة أرحيــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل إصابــة عــدد مــن احملــالت التجاريــة ومرافــق الســوق 

أبضــرار ماديــة كبــرية، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

أضرار إثر قصف قوات النظام السوري سوقاً شعبياً يف مدينة دوما/ ريف دمشق 20/ 1/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1UYEbFsZYpFG7C459ypqiPq5jN0r3Epzb/view
https://drive.google.com/file/d/1WJqoje6iMATE0v6BHfFuD1Pauql1Rzba/view
https://drive.google.com/file/d/1gV_Ryzuh4FmMkUNiIke2XNk6ABqjoeUd/view
https://www.youtube.com/watch?v=AbQSdFickMc&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1dGc6ulYduojV9JhEvQUI2whq5tBWx6vH/view
https://drive.google.com/file/d/1y469jCXt4yCOupej1wb7IMtuOJOyuT7b/view
https://drive.google.com/file/d/1RS71yKdAOwtqlJ6QjhEnxIv8pKYzfEgF/view
https://drive.google.com/file/d/1RS71yKdAOwtqlJ6QjhEnxIv8pKYzfEgF/view
https://drive.google.com/file/d/1FXOmIjm3i7k2UbxE4DpxUY5pwf8bGvEI/view
https://drive.google.com/file/d/1_VOXxEY7wQ-h-o1dRpSvriu2f7nrE5CX/view
https://www.youtube.com/watch?v=I_CrDczvrjc&feature=youtu.be
https://www.google.com.tr/maps/place/Arihah,+Syria/@35.8135023,36.6112482,14.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1525aa85be11a54b:0x9533e3643775dd52!2sArihah,+Syria!3b1!8m2!3d35.8138694!4d36.6077207!3m4!1s0x1525aa85be11a54b:0x9533e3643775dd52!8m2!3d35.8138694!4d36.6077207
https://drive.google.com/file/d/1PmqBu-zWNHBRsKXZciERukXgYi4xVASZ/view
https://drive.google.com/file/d/1-2fclhcRUBBsPtwkyRdjFB-v2InigaeO/view
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البىن التحتية:
- املقرات اخلدمية الرمسية:

الســبت 13/ كانــون الثــاين/ 2018 قرابــة الســاعة 17:20 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري صواريــخ 
أرض - أرض علــى مــرآب للســيارات اتبــع للمجلــس احمللــي يف مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا 
أدى إىل دمــار كبــري يف بنــاء املــرآب وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

أصدر اجمللس احمللي يف مدينة دوما يف 20/ كانون الثاين/ 2018 بياانً يُدين احلادثة.

أضرار إثر قصف قوات النظام السوري سوق اهلال يف مدينة أرحيا/ إدلب 30/ 1/ 2018

أضرار إثر قصف قوات النظام السوري مرآابً للسيارات اتبع للمجلس احمللي يف مدينة دوما/ ريف دمشق 13/ 1/ 2018

https://drive.google.com/file/d/10bVIc3w10ElT-oDQkpMaYhhYDYVtnbRW/view
https://drive.google.com/file/d/1yTVF1mlCscMqYhUX1qXWBsPM-dPilXkR/view
https://drive.google.com/file/d/17Naa0bTSjMN_cAYFzywC3HlzGOlCmib2/view
https://drive.google.com/file/d/1a9yQ_FPhdTCkeouxxJ3GyODhYOgI2B8l/view
https://drive.google.com/file/d/1oVYYRxX8A7Pdo16YOzM6KrNQJajOQEbT/view
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- املنشآت الصناعية:
األحــد 28/ كانــون الثــاين/ 2018 ألقــى الطــريان املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى مطحنــة 
احلبــوب يف احلــي الغــريب مــن مدينــة ســراقب بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار كبــري يف بنــاء املطحنــة وإصابــة 
معداهتــا أبضــرار ماديــة كبــرية وخروجهــا عــن اخلدمــة، ُنشــري إىل أنَّ املطحنــة تعرَّضــت لقصــف مــن طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد 
أنــه روســي ابلصواريــخ يــوم األحــد 21/ كانــون الثــاين/ 2018، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة 

وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

ابء: القوات الروسية:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد:
صبــاح الثــالاثء 2/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــني علــى مســجد أويــس القــرين 
يف شــارع الكورنيــش شــرق مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــري يف بنــاء املســجد وإصابــة 
أاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرية وخروجــه عــن اخلدمــة، ُنشــري إىل وجــود مقــر عســكري هليئــة حتريــر الشــام علــى بعــد قرابــة 100م. ختضــع 

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

دمار إثر قصف قوات النظام السوري مطحنة احلبوب يف مدينة سراقب/ إدلب 28/ 1/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1ugtbSdI214qFesPVVJ-xHrli7jHKeXO3/view
https://drive.google.com/file/d/1JSDVZM6o1vwLFDtlPPkwnx1oTjZfvame/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Aweys+Qarni+Mosque/@35.6470896,36.6763751,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1524f9768c985b59:0x2829bde238d93718!2sMa%60arat+al-Nu%60man,+Syria!3b1!8m2!3d35.6479869!4d36.6795425!3m4!1s0x1524f971ad3746fb:0x6e694a56d15d1151!8m2!3d35.649921!4d36.6822016
https://drive.google.com/file/d/1bNtiqLvKbrpISgRLOOSUnFXiiASv89i0/view
https://www.youtube.com/watch?v=UX6yyMwErqI&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1Ymk3LiTp_A4jOSX5oEckHolAUowkcM-c/view
https://drive.google.com/file/d/1yvjq81sV9BJrWgNSsVNnBkL-e7fo2qr8/view
https://drive.google.com/file/d/1EedEaeyU7BWzeZYUxVHlDnTPfXspB7EY/view
https://www.youtube.com/watch?v=7ipAh81FF3Y&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1lSffkUoykzaaOFnTJMWANGavNGqCYbG-/view
https://drive.google.com/file/d/1lSffkUoykzaaOFnTJMWANGavNGqCYbG-/view
https://drive.google.com/file/d/18_IyuVuDfsc0vSCqq7iG4LAxVDbaRpDA/view
https://drive.google.com/file/d/1WcDZM9-Ayv3iY3HeVyIcFzpuNfjcwosn/view
https://drive.google.com/file/d/1n8IXgXNWE9X3GHacLYeYimQNFPdLfpQn/view
https://drive.google.com/file/d/1S212_Cj25pB0xxI9LxhpKgkPDGopPAdA/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 14

األربعــاء 3/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً قــرب مســجد تــل الطوقــان الكبــري 
وســط قريــة تــل الطوقــان بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد وإصابــة أاثثــه ومــواد إكســائه 

أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع القريــة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

دمار إثر قصف القوات الروسية مسجد أويس القرين يف مدينة معرة النعمان/ إدلب 2/ 1/ 2018

دمار إثر قصف القوات الروسية مسجد تل الطوقان الكبري/ قرية تل الطوقان/ إدلب 3/ 1/ 2018

https://www.youtube.com/watch?v=Of4SBaoyfow&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1xsjW8mceh29SgsIBoAJcr85cdnh7HmHL/view
https://drive.google.com/file/d/1SGAd7MiwkyUsF-iQiNFhuouilsKE8eOO/view
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اجلمعــة 12/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ مســجد عائشــة أم املؤمنــني يف 
قريــة اهلبيــط بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل انــدالع حريــق يف املســجد وإصابــة بنائــه وأاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرية، ختضــع 

القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

األحــد 21/ كانــون الثــاين/ 2018 شــنَّ طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي غــارة ابلرشاشــات –مســتخدماً صواريــخ صغــرية 
احلجم- على مسجد اهلدى يف احلي الغريب يف مدينة سراقب بريف حمافظة إدلب الشرقي؛ ما أدى إىل دمار مئذنة املسجد وإصابة 

بنائــه أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

اإلثنــني 29/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى مصلــى األوضــة )مســجد 
صغــري( وســط مدينــة ســراقب بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار املســجد بشــكل شــبه كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة، 

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

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

الثــالاثء 2/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى مدرســة قطــرة االبتدائيــة يف قريــة 
قطــرة بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املدرســة وإصابــة أاثثهــا أبضــرار 

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

دمار إثر قصف القوات الروسية مسجد اهلدى يف مدينة سراقب/ إدلب 21/ 1/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1nwNU15w9RY0KNPsVkJTdLWY_582C4bEP/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Hobait,+Syria/@35.4375198,36.5422088,14.5z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x152461437f0c7c47:0xb8184f7cea715e26!2sHobait,+Syria!3b1!8m2!3d35.4409636!4d36.539177!3m4!1s0x152461437f0c7c47:0xb8184f7cea715e26!8m2!3d35.4409636!4d36.539177
https://drive.google.com/file/d/1tb1kMNDvxj_pnM4D7Up566bXvsXbly_o/view
https://drive.google.com/file/d/1nGUAPjwdl0RvgpHCTw9Rct08kCnzBwNI/view
https://drive.google.com/file/d/1tb1kMNDvxj_pnM4D7Up566bXvsXbly_o/view
https://drive.google.com/file/d/1RuruEHg2iw5TcoLqRE8NZ9ZdgDIUezro/view
https://www.youtube.com/watch?v=o9qU7CLJ8mQ&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1tRHMaL8ADJ644K_Xcwk3UZxJ5SDwTp9R/view
https://drive.google.com/file/d/1vpBbG9p8D9LxaERKHCnQmFVn2DMN-hAt/view
https://drive.google.com/file/d/1KgBf4v529h6SIlf2GzjN68e-Z85DioW-/view
https://drive.google.com/file/d/11Mq_mh0mL0eA08gnNYHK0n2-tUZR2nBZ/view
https://drive.google.com/file/d/1sHDTp9YZIFVeJ0dgO5lNtbjYCjkg1Od6/view
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اجلمعــة 12/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ اثنويــة خالــد املوســى يف األطــراف 
الشــمالية الشــرقية لقريــة اهلبيــط بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اخرتقــت الصواريــخ الطوابــق العلويــة وانفجــرت يف الطوابــق الســفلية 
مــن بنــاء املدرســة؛ مــا أدى إىل انــدالع حريــق وإصابــة بنــاء املدرســة وأاثثهــا أبضــرار ماديــة كبــرية. ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل 

يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

اخلميــس 25/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى مدرســة حطــني للتَّعليــم 
األساســي يف مدينــة ســراقب بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي، ســقط الصــاروخ قــرب قســم دورات امليــاه يف املدرســة، مــا أدى إىل 
دمــار جزئــي يف البنــاء وانــدالع حريــق داخلــه، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر 

الشــام وقــت احلادثــة.

- اجلامعات:
األحــد 21/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى جامعــة إيبــال اخلاصــة 
الواقعــة علــى الطريــق الــدويل حلــب – دمشــق قــرب مدينــة ســراقب بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة عــدد مــن 
الطــالب جبــراح، إضافــة إىل دمــار جزئــي يف بنــاء اجلامعــة وإصابــة أاثثهــا ومــواد إكســائها أبضــرار ماديــة كبــرية، ختضــع املنطقــة 

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

حرائق ودمار إثر قصف القوات الروسية اثنوية خالد املوسى يف قرية اهلبيط/ إدلب 12/ 1/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1U2FYg6ksxlJmmaLamGMGBa7aicf2R2Lt/view
https://drive.google.com/file/d/1jBuEVbHN-AvSJUMxEny46dRFAhHpTXTU/view
https://drive.google.com/file/d/1VN4L4M7nrrRoXxC9uPqEuGS8o17cXH2M/view
https://drive.google.com/file/d/1SMWm4FDHjE_0tPiZCXq9q378hUiZyK4z/view
https://drive.google.com/file/d/1r1M4ewwrDfR6u0icWbjh8XlpPOP1eILN/view
https://drive.google.com/file/d/1SMWm4FDHjE_0tPiZCXq9q378hUiZyK4z/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Ebla+Private+University/@35.9802199,36.7144738,10.75z/data=!4m5!3m4!1s0x1525147469a70f91:0x4cb0a8cd30bd3fb1!8m2!3d35.9373222!4d36.8722744?hl=en
https://www.youtube.com/watch?v=zk4CzwBoOfE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=g7jQ_LN1MCs&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1ZADH_TkFpZo73U6_x3CAhMhP4FDREBH2/view
https://drive.google.com/file/d/1ViUGrNOCywwga91uNPr3--yCkzOzkBi6/view
https://drive.google.com/file/d/1siLcyH9r44MMkcsubBE2U6tGS7n8K-XH/view
https://drive.google.com/file/d/1fn3roL0fA49JHa5CMjGg2-dXLrR6_6rQ/view
https://drive.google.com/file/d/1qW-nfkw8W2rfKy7Lp8WVwFs-dygXwlr9/view
https://drive.google.com/file/d/1yFSLTR8IybZN1KRY4gIDDjp7Q0gm9t3a/view
https://drive.google.com/file/d/1qdAt_htD0ZXSzRRxNZUg4BPEMeCqp4he/view
https://drive.google.com/file/d/1NmBgPi2pwNZAhxwGQhxIvl6NtWIOUWol/view
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املراكز احليوية الثقافية: 
- املتاحف:

الثــالاثء 2/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــني علــى متحــف معــرة النعمــان األثــري 
)املعــروف خبــان مــراد ابشــا( الواقــع يف هنايــة الشــارع الرئيــس وســط مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى 
إىل دمــار جزئــي يف عــدة غــرف داخــل املتحــف ومقتنياتــه -عــدد مــن لوحــات فسيفســاء وبعــض القطــع األثريــة-، ُنشــري إىل أنَّ 
جــزءاً مــن بنــاء املتحــف مدمَّــر نتيجــة تعرضــه لقصــف ســابق، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة 

وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

املربعات السكانية:
- األسواق:

اإلثنــني 29/ كانــون الثــاين/ 2018 شــنَّ طــريان اثبــت اجلنــاح )Su-25( نعتقــد أنــه روســي غــارة ابلرشاشــات -مســتخدماً 
صواريــخ صغــرية احلجــم- علــى ســوق البطاطــا اجلديــد مشــال مدينــة ســراقب بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا تســبب مبجــزرة، 
إضافــة إىل إصابــة مرافــق الســوق أبضــرار ماديــة كبــرية، ُنشــري إىل أنَّ السُّــوق يتخــذ مــن منشــأة معمــل الويــس ســابقاً مقــراً لــه، 

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

دمــار إثــر قصــف القــوات الروســية متحــف معــرة النعمــان األثــري )املعــروف خبــان مــراد ابشــا( يف مدينــة معــرة 
2018  /1  /2 إدلــب  النعمــان/ 

https://www.google.com.tr/maps/place/Maart+Museum/@35.6470896,36.6763751,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1524f9768c985b59:0x2829bde238d93718!2sMa%60arat+al-Nu%60man,+Syria!3b1!8m2!3d35.6479869!4d36.6795425!3m4!1s0x1524f9715e44e567:0xf3d7272b3bd955a7!8m2!3d35.6489882!4d36.6797662
https://drive.google.com/file/d/1K7sc8ag1awdepd39oYYG-hKxpG1mK568/view
https://drive.google.com/file/d/1971FpqWyyFZh-ESLtrDoQRo5yN0SCOoT/view
https://drive.google.com/file/d/1Itgaow2pnObLpXc0Zvvhv4PShfFfexxm/view
https://drive.google.com/file/d/13Zis6WDCTbjSmKwZqgJoa-95RQ9AzIVO/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1478&token=8yxi5Ax1EqmfDSNIq5Q9IGiWHGbhHOvG
https://drive.google.com/file/d/1H0qhi90iRR93MTbSCGnyHbE2CeFM_x_Y/view
https://drive.google.com/file/d/1OJC05AR5HrK0nW4hLb70EA7KLT4jKdHl/view
https://drive.google.com/file/d/1hux9HbH9a0WStktQkw6zWV3JBdhNKgj_/view
https://drive.google.com/file/d/16ZRrK2kulZtnXDGLc5poT0KqSAQP1K85/view
https://drive.google.com/file/d/18OOX-qQdynfNd3VCQszOpK3KNAnzvc7_/view
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البىن التحتية:
- املنشآت واملصادر املائية:

اإلثنــني 15/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً حممــاًل بذخائــر عنقوديــة قــرب خــزان 
امليــاه الرئيــس جنــوب قريــة الغدفــة التابعــة ملدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، دون تســجيل أيــة أضــرار ماديــة يف 

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

- املقرات اخلدمية الرمسية:
األربعــاء 3/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً قــرب مبــىن اجمللــس احمللــي ملدينــة معــرة 
النعمــان الواقــع يف احلــي الشــمايل مــن مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة املبــىن ومــواد إكســائه 
وأاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة، ننــّوِه إىل أنَّ اجمللــس احمللــي يتَّخــذ مــن مبــىن املاليــة ســابقاً يف معــرة النعمــان مقــرَّاً لــه، ختضــع املدينــة 

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

- األفران:
األربعــاء 3/ كانــون الثــاين/ 2018 اســتخدم طــريان حــريب نعتقــد أنــه روســي أســلحة حارقــة مســتهدفاً فــرن اجمللــس احمللــي للخبــز 
–اجملــاور ملــرآب اجمللــس احمللــي- يف احلــي الشــمايل مــن مدينــة ســراقب بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل انــدالع حريــق 
ــذ جــزءاً مــن بنــاء مركــز انطــالق حافــالت نقــل  يف الفــرن وإصابــة بنائــه ومعداتــه أبضــرار ماديــة متوســطة، ُنشــري إىل أنَّ الفــرن يتخِّ

املســافرين )كراجــات إدلــب اجلديــدة( ســابقاً يف ســراقب مقــرَّاً لــه، ختضــع املدينــة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

أضرار إثر قصف القوات الروسية سوق البطاطا اجلديد يف مدينة سراقب/ إدلب 29/ 1/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1RPbhPfJPAWjDMcfVWfRbR4liGoCqEBYp/view
https://drive.google.com/file/d/13VtTXW3mOCOdUkI7QmXmXk8LRsxhlW8R/view
https://drive.google.com/file/d/1xLnaJiJfsbXhhtqELiMcBPwCqYJPGbj0/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Ma%60arat+al-Nu%60man,+Syria/@35.6485717,36.6777484,14.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1524f9768c985b59:0x2829bde238d93718!2sMa%60arat+al-Nu%60man,+Syria!3b1!8m2!3d35.6479869!4d36.6795425!3m4!1s0x1524f9768c985b59:0x2829bde238d93718!8m2!3d35.6479869!4d36.6795425
https://drive.google.com/file/d/1wppq6Vp-wE5p6nn_0o_-ipG6v6aYsaV5/view
https://drive.google.com/file/d/11joZC781DiE2x9xx9rYEn5eVcHpr_tkS/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Saraqib,+Syria/@35.8597461,36.8069018,14.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1525106da4a89577:0x65d330cb021bd08f!2sSaraqib,+Syria!3b1!8m2!3d35.8614715!4d36.7981073!3m4!1s0x1525106da4a89577:0x65d330cb021bd08f!8m2!3d35.8614715!4d36.7981073
https://drive.google.com/file/d/1vPznuZAvPhn1ZOziEyf3YbZ1_kgt8nak/view
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- صوامع احلبوب:
اجلمعــة 26/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى صوامــع احلبــوب الواقعــة قــرب 
الطريــق الــدويل حلــب – دمشــق مشــال قريــة مرديــخ بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء الصوامــع أبضــرار ماديــة 

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

- املنشآت الصناعية:
األحــد 21/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى مطحنــة احلبــوب يف احلــي 
الغــريب يف مدينــة ســراقب بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املطحنــة، وإصابــة معداهتــا أبضــرار ماديــة 

متوســطة، ختضع املدينة لســيطرة مشــرتكة بني فصائل يف املعارضة املســلحة وهيئة حترير الشــام وقت احلادثة.

خميمات الالجئني:
اإلثنــني 15/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي 3 صواريــخ علــى خميــم حفصــة أم املؤمنــني 
جنــوب غــرب قريــة معصــران التابعــة ملدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي، مــا أدى إىل إصابــة عــدد مــن اخليــم أبضــرار 

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

حرائق إثر هجوم جوي روسي أبسلحة حارقة على فرن اجمللس احمللي للخبز يف مدينة سراقب/ إدلب 3/ 1/ 2018

https://drive.google.com/file/d/113KcfNh2QcjL7ZvevInnYrPYFKgJqp4H/view
https://drive.google.com/file/d/1nUomlbgtWWLKtSFDnnDuRcQn6iw3IgCY/view
https://drive.google.com/file/d/113KcfNh2QcjL7ZvevInnYrPYFKgJqp4H/view
https://drive.google.com/file/d/1T6bILdgS310fVWp-9ESciUAuXQiiVVDW/view
https://drive.google.com/file/d/1TtnO9zc9sTELrIKy6gA2ggLkDcuuyu67/view
https://drive.google.com/file/d/1TtnO9zc9sTELrIKy6gA2ggLkDcuuyu67/view
https://drive.google.com/file/d/1RUTKwHWPhKku3ioQCfcBAc3UVIJqHrW9/view
https://drive.google.com/file/d/1cfIPfkm6lrXk7iVY_1J8Ff8CTlweDZF5/view
https://drive.google.com/file/d/1kDG__QCq_SGEOroK4AaN_W76bYFYHy_E/view
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اخلميــس 18/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى مــأوى للنازحــني شــرق 
قريــة معردبســة بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة عــدد مــن النازحــني جبــراح، إضافــًة إىل دمــار جزئــي يف بنــاء 
املــأوى، ننــّوِه إىل أنَّ املــأوى يتخــذ مــن بنــاء مدجنــة ســابق مقــرَّاً لــه، ختضــع قريــة معردبســة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة 

وقــت احلادثــة.

اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش:

املراكز احليوية الدينية:
- املساجد:

اخلميــس 28/ كانــون األول/ 2017 أقــدم تنظيــم داعــش علــى تفجــري مئذنــة مســجد الســيدة عائشــة أم املؤمنــني يف مدينــة 
غرانيــج التابعــة ملنطقــة الشــعيطات بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، بواســطة عبــوات انســفة؛ مــا أدى إىل دمــار املئذنــة بشــكل 
كامــل وإصابــة بنــاء املســجد أبضــرار ماديــة كبــرية وخروجــه عــن اخلدمــة، يــوم اإلثنــني 15/ كانــون الثــاين/ 2018 متكنَّــا مــن 

التواصــل مــع انشــطي املنطقــة الذيــن أكــدوا احلادثــة، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

- هيئة حترير الشام:
املراكز احليوية الرتبوية:

- اجلامعات:
الســبت 6/ كانــون الثــاين/ 2018 أقدمــت عناصــر اتبعــة هليئــة حتريــر الشــام مــع ممثلــني عــن حكومــة اإلنقــاذ علــى إغــالق مبــىن 
يتضمَّــن كليــات اهلندســة املعلوماتيــة واآلداب واإلعــالم التابعــة جلامعــة حلــب احلــرة يف مدينــة الــداان بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل؛ 

مــا أدى إىل توقــف الــدوام يف تلــك الكليــات، ختضــع املدينــة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

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

االحتــاد  قــوات حــزب  رئيــس  الذاتيــة )بشــكل  اإلدارة  لقــوات  2018 قصفــت مدفعيــة اتبعــة  الثــاين/  26/ كانــون  اجلمعــة 
الدميقراطــي – فــرع حــزب العمــال الكردســتاين( –املتمركــزة يف مدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل- قذائــف عــدة قــرب 
خميــم اجلزيــرة للنَّازحــني، الواقــع ابلقــرب مــن معــرب أطمــة علــى احلــدود الســورية – الرتكيــة )ضمــن جتمــع خميمــات أطمــة( بريــف 
حمافظــة إدلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل إصابــة عــدد مــن اخليــم أبضــرار ماديــة بســيطة، ختضــع املنطقــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل 

يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

https://drive.google.com/file/d/1PNIeyx8oRNBS43EctUjwFTxQmEtvp6Bz/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Maarrat+Dibsah,+Syria/@35.7803769,36.7688798,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x15250339bafcf799:0x6add7184194bf251!2sMaarrat+Dibsah,+Syria!3b1!8m2!3d35.7798408!4d36.7684838!3m4!1s0x15250339bafcf799:0x6add7184194bf251!8m2!3d35.7798408!4d36.7684838
https://www.youtube.com/watch?v=96ZSgOu7hD4&feature=youtu.be
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جيم: جهات أخرى:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد:
األربعــاء 10/ كانــون الثــاين/ 2018 قرابــة الســاعة 17:00 انفجــرت عبــوة انســفة مزروعــة داخــل ســيارة قــرب مســجد الفتــح 
وســط مدينــة منبــج بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي، يبعــد موقــع االنفجــار قرابــة 10م عــن املســجد؛ مــا أدى إىل إصابــة بنائــه ومــواد 
إكســائه أبضــرار ماديــة كبــرية، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت ابلتفجــري حــى حلظــة إعــداد التقريــر؛ نظــراً للصعوبــة البالغــة 
يف حتديــد مرتكــي التفجــريات، ختضــع املنطقــة لســيطرة قــوات اإلدارة الذاتيــة )بشــكل رئيــس قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي – 

فــرع حــزب العمــال الكردســتاين( وقــت احلادثــة.

- الكنائس واألديرة:
الثــالاثء 9/ كانــون الثــاين/ 2018 ســقطت قذيفــة صاروخيــة علــى كنيســة كاتدرائيــة ســيدة النيــاح املعروفــة بكنيســة الزيتــون يف حــي 
ابب شــرقي شــرق مدينــة دمشــق؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء الكنيســة ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة متوســطة، مل نتمكــن مــن حتديــد 

اجلهــة املســؤولة عــن القصــف حــى حلظــة إعــداد التقريــر، خيضــع حــي ابب شــرقي لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

أضــرار إثــر ســقوط قذيفــة صاروخيــة جمهولــة املصــدر علــى كنيســة كاتدرائيــة ســيدة النيــاح املعروفــة بكنيســة الزيتــون يف 
حــي ابب شــرقي/ دمشــق 9/ 1/ 2018

https://www.google.com.tr/maps/place/Manbij,+Syria/@36.54202,37.9275052,12.75z/data=!4m5!3m4!1s0x1531aaf40861e571:0x632a18d36ef51a6d!8m2!3d36.5352848!4d37.9678652
https://www.google.com.tr/maps/place/Zaitoun+Church,+%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9+%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AD%E2%80%AD/@33.5089321,36.3124289,17.25z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x1518e6d1dcd6c449:0x80b455d4f35b4e11!2zWmFpdG91biBDaHVyY2gsINmD2KfYqtiv2LHYp9im2YrYqSDYs9mK2K_YqSDYp9mE2YbZitin2K0!8m2!3d33.5084364!4d36.3166642!3m4!1s0x1518e6d1dcd6c449:0x80b455d4f35b4e11!8m2!3d33.5084364!4d36.3166642
https://drive.google.com/file/d/1AUqKe4KvkWzkhSslwTAXGhTIcAFrXtm8/view
https://drive.google.com/file/d/1vrNySy6r_O9ooGfCq7jVjquVJDYE-zSx/view
https://drive.google.com/file/d/1N63SKjHEgj66LEzf4q4CpVfp9G6wsIhP/view
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املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

مســاء اخلميــس 25/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه تركــي ابلصواريــخ تزامنــاً مــع قصــف مدفعيــة 
نعتقــد أهنــا متمركــزة يف منطقــة خاضعــة لســيطرة القــوات الرتكيــة قذائــف هــاون مدرســة راجــو القدميــة يف بلــدة راجــو التابعــة ملدينــة 
عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء وســور املدرســة، ختضــع البلــدة لســيطرة قــوات اإلدارة 

الذاتيــة )بشــكل رئيــس قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي - فــرع حــزب العمــال الكردســتاين( وقــت احلادثــة.

- رايض األطفال:
الثــالاثء 16/ كانــون الثــاين/ 2018 قرابــة الســاعة 11:30 ســقطت قذيفــة مدفعيــة علــى روضــة واحــة األطفــال يف حــي 
الشــهباء غــرب مدينــة حلــب؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل دمــار جزئــي يف بنــاء الروضــة، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة 

الــي قامــت ابلقصــف حــى حلظــة إعــداد التقريــر، خيضــع احلــي لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

املراكز احليوية الثقافية:
- املناطق األثرية:

مســاء اجلمعــة 26/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه تركــي صاروخــاً علــى موقــع عــني دارة األثــري 
يف مدينــة عــني دارة التابعــة ملدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف ســاحة املعبــد األثــري، 
ختضــع املدينــة لســيطرة قــوات اإلدارة الذاتيــة )بشــكل رئيــس قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي – فــرع حــزب العمــال الكردســتاين( 

وقــت احلادثــة.

البىن التحتية:
- املقرات اخلدمية الرمسية:

األحــد 7/ كانــون الثــاين/ 2018 أســفرت االشــتباكات بــني تنظيــم داعــش وقــوات ســوراي الدميقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة 
-ابألســلحة اخلفيفــة واملتوســطة- وتبــادل إطــالق النــار بينهمــا يف حميــط مقســم اهلاتــف يف مدينــة غرانيــج بريــف حمافظــة ديــر الــزور 
الشــرقي؛ عــن إصابــة بنــاء املقســم أبضــرار ماديــة كبــرية وخروجــه عــن اخلدمــة، مل نتمكــن حــى حلظــة إعــداد التقريــر مــن حتديــد أي 
الطرفــني تســبب ابألضــرار، ختضــع أجــزاء مــن مدينــة غرانيــج لســيطرة تنظيــم داعــش وأجــزاء أخــرى مــن املدينــة لســيطرة قــوات ســوراي 

الدميقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة وقــت احلادثــة.

https://www.google.com.tr/maps/place/Rajo,+Syria/@36.6748125,36.6536416,14z/data=!4m5!3m4!1s0x152fa1da859a2e37:0x7d091ad3ee6a6311!8m2!3d36.6725148!4d36.6660572
https://drive.google.com/file/d/1wlzfSi6d9GHTlHlcLN8flE_ueV8__v0k/view
https://drive.google.com/file/d/1erSwba3AztpIL0jlf5NVUkHRGDNBQYIy/view
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%AD%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%A1%D8%8C+Aleppo,+Syria%E2%80%AD/@36.2187318,37.1168557,15.75z/data=!4m5!3m4!1s0x152ff7f4889a5eed:0x130ef3600d40b22e!8m2!3d36.2183234!4d37.1191578?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%AD%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%A1%D8%8C+Aleppo,+Syria%E2%80%AD/@36.2187318,37.1168557,15.75z/data=!4m5!3m4!1s0x152ff7f4889a5eed:0x130ef3600d40b22e!8m2!3d36.2183234!4d37.1191578?hl=en
https://www.youtube.com/watch?v=XVWXvfQQcko&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1TIM9BRLD39eYsTuw304hZkMWNbWk3wJo/view
https://drive.google.com/file/u/1/d/1O6xdg8XZDhdgQw23MoWZhxqEQLPe1BIk/view?usp=drive_web
https://www.google.com.tr/maps/place/A'en+Darah,+Syria/@36.4643638,36.8456983,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152f918af793e953:0x31ed4c73a342ea4a!8m2!3d36.459374!4d36.862699
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الســبت 13/ كانــون الثــاين/ 2018 انفجــرت عبــوة انســفة أمــام مبــىن وزارة اإلدارة احملليــة واخلدمــات التابعــة حلكومــة اإلنقــاذ 
–الــي تتخــذ مــن بنــاء املصــرف املركــزي ســابقاً مقــراً هلــا- يف منطقــة كراجــات البوملــان شــرق مدينــة إدلــب؛ مــا أدى إىل إصابــة 
مدخــل املبــىن أبضــرار ماديــة بســيطة، نشــري إىل انفجــار عبــوة انســفة اثنيــة يف املوقــع ذاتــه بعــد جتمــع األهــايل؛ مــا تســبب خبســائر 
بشــرية، إضافــة إىل إصابــة مبــىن الــوزارة أبضــرار ماديــة جديــدة، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت ابلتفجــري حــى حلظــة إعــداد 

التقريــر؛ نظــراً للصعوبــة البالغــة يف حتديــد مرتكــي التفجــريات، ختضــع مدينــة إدلــب لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

- وسائط النقل:
األربعــاء 31/ كانــون الثــاين/ 2018 ســقطت قذائــف هــاون عــدة علــى مطــار دمشــق الــدويل شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا 
أدى إىل إصابــة بنــاء املطــار أبضــرار ماديــة متوســطة، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت ابلقصــف حــى حلظــة إعــداد التقريــر، 

ختضــع املنطقــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

- املنشآت الصناعية:
األربعاء 31/ كانون الثاين/ 2018 انفجرت عبوة انســفة يف املنطقة الصناعية يف مدينة الداان بريف حمافظة إدلب الشــمايل؛ 
مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل إصابــة عــدد مــن احملــالت الصناعيــة أبضــرار ماديــة متوســطة، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة 
الــي قامــت ابلتفجــري حــى حلظــة إعــداد التقريــر؛ نظــراً للصعوبــة البالغــة يف حتديــد مرتكــي التفجــريات، ختضــع املدينــة لســيطرة هيئــة 

حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

خميمات الالجئني:
األحــد 21/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه تركــي صاروخــاً علــى مــأوى للنازحــني يف قريــة عنابكــة 
التَّابعــة ملدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل دمــار كبــري يف بنــاء املــأوى، ُنشــري إىل أنَّ 
املــأوى يتخــذ مــن بنــاء مدجنــة ســابقاً مقــراً لــه، ختضــع املنطقــة لســيطرة قــوات اإلدارة الذاتيــة )بشــكل رئيــس قــوات حــزب االحتــاد 

الدميقراطــي - فــرع حــزب العمــال الكردســتاين( وقــت احلادثــة.

https://www.google.com.tr/maps/place/Bab+Sharqi,+Damascus,+Syria/@33.5091136,36.3157742,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1518e6d10cdabcf3:0xbbd8da351912bf77!8m2!3d33.5091091!4d36.3179629
https://drive.google.com/file/d/1RlbXEa8kKFiBRtGr_0soS-QfPjEyZKU-/view
https://drive.google.com/file/d/1D-1O1WqGPCqQ_jOYp_WrvPJhhXlmLiVG/view
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خامساً: االستنتاجات والتوصيات:
قوات النظام السوري والقوات الروسية:

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

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

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

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

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

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

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

القوات األخرى: 
ارتكــب كل مــن تنظيــم داعــش وهيئــة حتريــر الشــام وقــوات اإلدارة الذاتيــة وجهــات أخــرى هجمــات اســتهدفت أعيــاانً مدنيَّــة 
ترافقــت أحيــاانً مــع خســائر يف أرواح املدنيــني، إنَّ هــذه االنتهــاكات قــد ترقــى إىل جرائــم حــرب، لكنَّهــا مل تصــل إىل مســتوى 
ــذ هجمــات غــري مشــروعة علــى حنــو منهجــي  اجلرائــم ضــدَّ اإلنســانية علــى غــرار النظــام الســوري والقــوات املواليــة لــه، الــي تُنفِّ

وواســع النطــاق. 
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التوصيات:
إىل جملس األمن الدويل:

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

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

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

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

للحكومــة الســورية.

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

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

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

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

الــواردة يف هــذا التقريــر.

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

والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 

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

مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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