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األحد 8 كانون الثاين 2017

1373 حادثة اعتداء على مراكز حيوية 
مدنية يف عام 2016

120 حادثة اعتداء يف كانون األول 2016
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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. املراكز احليوية الثقافية.
5. املربعات السكانية.

6. الشارات اإلنسانية اخلاصة.
7. البىن التحتية.

اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: امللخص التنفيذي:
• حصيلة استهداف املراكز احليوية يف عام 2016:

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.

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Rkx3bjVWMGs1WWs/view
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عــر عمليــات التوثيــق واملتابعــة اليوميــة ســجلنا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا اليقــل عــن 1373 حادثــة اعتــداء علــى 
منشــآت حيويــة مدنيــة، يف عــام 2016، توزعــت حســب اجلهــة الفاعلــة علــی النحــو التــايل:

ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 761
ابء: القوات الروسية: 437

اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش: 31

- تنظيم جبهة فتح الشام )النصرة سابقاً(: 1
اثء: فصائل املعارضة املسلحة: 55

جيم: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس حزب االحتاد الدميقراطي فرع حزب العمال الكردستاين(: 3
حاء: قوات التحالف الدويل: 43

خاء: جهات أخرى: 42

- أبرز املنشآت اليت مت االعتداء يف عام 2016:
421 مــن البــىن التحتيــة، 271 مــن املراكــز احليويــة الرتبويــة، 224 مــن املراكــز احليويــة الدينيــة، 277 مــن املراكــز احليويــة الطبيــة، 
109 من املربعات الســكانية، 17 من املراكز احليوية الثقافية، 23 من الشــارات اإلنســانية اخلاصة، 31 من خميمات الالجئني.
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القوات الجهة الفاعلة
الحكومية

القوات 
الروسية

فصائل 
المعارضة 
المسلحة

قوات 
اإلدارة 
الذاتية

قوات التحالف 
الدولي

جهات أخرى

تنظيم المركز المستهدف
داعش

تنظيم 
جبهة فتح 
الشام

:المراكز الحيوية الدينية
12969210225المساجد

41الكنائس واألديرة
بوية :المراكز الحيوية التر

1318681045المدارس
441المعاهد التعليمية
61رياض األطفال
244الجامعات

1المدن الجامعية
:المراكز الحيوية الطبية
89752432المنشآت الطبية
4155123سيارات اإلسعاف

:المراكز الحيوية الثقافية
121المناطق األثرية
4المتاحف

:المربعات السكنية
51الحدائق
702321األسواق

31دور العجزة
111المالعب

:الشارات اإلنسانية الخاصة
77117منظمة الهالل األحمر

:البنى التحتية
235574محطات ومصادر الطاقة

ي
1203814مراكز الدفاع المدنى

196272المنشآت والمصادر المائية
4120232المقرات الخدمية الرسمية

1044125وسائط النقل
151321أفران

1المصارف
111صوامع الحبوب

13المزارع والحيوانات الداجنة
111المقرات والمنظمات الدولية

717المنشآت الصناعية
ى :مخيمات الالجئي 
ى 19318مخيمات الالجئي 

7614373115534342:المجموع

ي عام 
2016توّزع المراكز الحيوية المدنية المعتدى عليها، حسب الجهة الفاعلة فى

التنظيمات اإلسالمية 
المتشددة
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• حصيلة استهداف املراكز احليوية يف كانون األول 2016:
عــر عمليــات التوثيــق واملتابعــة اليوميــة ســجلنا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا اليقــل عــن 120 حادثــة اعتــداء علــى 

منشــآت حيويــة مدنيــة، يف كانــون األول 2016، توزعــت حســب اجلهــة الفاعلــة علــی النحــو التــايل:
ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 81

ابء: القوات الروسية: 28
اتء: فصائل املعارضة املسلحة: 2
 اثء: قوات التحالف الدويل: 5

جيم: جهات أخرى: 4
 

- أبرز املنشآت اليت مت االعتداء عليها يف كانون األول 2016:
36 مــن البــىن التحتيــة، 36 مــن املراكــز احليويــة الرتبويــة، 17 مــن املراكــز احليويــة الدينيــة، 14 مــن املراكــز احليويــة الطبيــة، 10 

مــن املربعــات الســكانية، 1 مــن املراكــز احليويــة الثقافيــة، 6 مــن الشــارات اإلنســانية اخلاصــة.
ميكن 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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قوات النظام الجهة الفاعلة
السوري

القوات 
الروسية

فصائل المعارضة 
المسلحة

قوات التحالف 
جهات أخرىالدولي

المركز المستهدف
:المراكز الحيوية الدينية

1421المساجد
بوية :المراكز الحيوية التر

1814المدارس
1الجامعات

2رياض األطفال
1المعاهد التعليمية

:المراكز الحيوية الطبية
92المنشآت الطبية
21سيارات اإلسعاف

:المراكز الحيوية الثقافية
1المناطق األثرية

:المربعات السكانية
72األسواق
1دور العجزة

:الشارات اإلنسانية الخاصة
132منظمة الهالل األحمر

:البنى التحتية
111محطات ومصادر الطاقة

ي
112مراكز الدفاع المدن 

3121المنشآت والمصادر المائية
6المقرات الخدمية الرسمية

12وسائط النقل
4األفران

8128254:المجموع

ي كانون األول 
2016توزع المراكز الحيوية المدنية الُمعتدى عليها حسب الجهة الفاعلة فى
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إن 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 القــوات 
احلكوميــة 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، وُنشــر إىل أنَّ هــذا هــو احلــد األدىن؛ ذلــك بســبب املعوِّقــات العمليــة العديــدة الــي ُتصادفنــا أثنــاء عمليــات 

التوثيــق الــي ُنريهــا.

تقــوم الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان إىل جانــب عمليــات توثيــق الضحــااي برصــد وتســجيل حــوادث االعتــداء علــى املنشــآت 
احليويــة املدنيــة )أســواق، مــدارس، مشــايف، أماكــن دينيــة، وغرهــا(، مــن قبــل األطــراف الرئيســة، ويتــم ذلــك بشــكل رئيــس مــن 

قبــل ابحثينــا املوجوديــن يف خمتلــف احملافظــات الســورية، ابلتعــاون والتنســيق مــع األهــايل والنشــطاء احملليــني.
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 القــوات احلكوميــة وغرهــا مــن مرتكــي تلــك اجلرائــم أن يُــرروا 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 167 مــن 

الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين، و448 حادثــة اعتــداء علــى منشــآهتم العاملــة يف 2016” .

http://sn4hr.org/arabic/?p=7353
http://sn4hr.org/arabic/?p=7353
http://sn4hr.org/arabic/?p=7353
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ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد: 
الثــالاثء 6/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح صواريــخ عــدة قــرب مســجد الفــردوس وســط 
مدينة ســرمني بريف حمافظة إدلب الشــمايل، اخلاضعة لســيطرة مشــرتكة بني فصائل املعارضة املســلحة وتنظيم جبهة فتح الشــام، 

مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد وأاثثــه ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة متوســطة.

الثالاثء 6/ كانون األول/ 2016 قصف طران النظام الســوري اثبت اجلناح صواريخ عدة قرب املســجد الكبر وســط مدينة 
ســرمني بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام، مــا 

أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد وأاثثــه ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة متوســطة.

الثــالاثء 6/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح صواريــخ عــدة قــرب مســجد عثمــان بــن عفــان 
وســط مدينــة ســرمني بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح 

الشــام، مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد وأاثثــه ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة متوســطة.

ظهــر اجلمعــة 9/ كانــون األول/ 2016 ألقــى طــران النظــام الســوري املروحــي برميــاًل متفجــراً قــرب مســجد الزيتونــة يف حــي 
اجللــوم مبدينــة حلــب، الــذي كان خاضعــاً لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت حــدوث االعتــداء - خيضــع لســيطرة قــوات 

النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر، مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة متوســطة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeFQ1cUVwdi0xSzA/view
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اجلمعــة 9/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح ابلصواريــخ قــرب مســجد الصديــق يف مدينــة 
تفتنــاز بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام، مــا 

أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد وأاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة.

اجلمعــة 9/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح ابلصواريــخ قــرب مســجد البــدر يف مدينــة تفتنــاز 
بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام، مــا أدى إىل 

إصابــة بنــاء املســجد وأاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة.

الســبت 10/ كانــون األول/ 2016 قصفــت مدفعيــة النظــام الســوري بقذائــف اهلــاون مســجد مضــااي الشــمايل يف بلــدة مضــااي 
مبحافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد ومــواد إكســائه أبضــرار 

ماديــة متوســطة.

ظهــر الثــالاثء 13/ كانــون األول/ 2016 قصفــت رامجــة صواريــخ النظــام الســوري ابلصواريــخ مســجد البتــول يف حــي الزبديــة 
مبدينــة حلــب، الــذي كان خاضعــاً لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت حــدوث االعتــداء -خيضــع لســيطرة قــوات النظــام 

الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-، مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد وأاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة.

األربعــاء 21/ كانــون األول/ 2016 قصفــت مدفعيــة قــوات النظــام الســوري 
ابلقذائــف مســجد اخلــوالين يف مدينــة محوريــة يف الغوطــة الشــرقية مبحافظــة ريــف 
دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا أدى إىل إحــداث 

ثقــب يف قبــة املســجد، وإصابــة أاثثــه ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة متوســطة.

اخلميــس 22/ كانــون األول/ 2016 ألقــى طــران النظــام الســوري املروحــي براميــل متفجــرة عــدة قــرب مســجد الرمحــن يف بلــدة 
بســيمة مبحافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة مــع وجــود لعناصــر مــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام، مــا 

أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة متوســطة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQmhTeEVLaTJtRTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTENTZzRPRHY2U2M/view
https://youtu.be/4glg9LL4ctU
https://youtu.be/9JsltmGr-wE
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaXhLWG45OTRSMmc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUzJxdkxwY19IaHc/view
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اجلمعــة 23/ كانــون األول/ 2016 ألقــت طائــرات النظــام الســوري 
املروحيــة براميــل متفجــرة قــرب مســجد عــني الفيجــة الرئيــس يف بلــدة عــني 
الفيجــة يف منطقــة وادي بــردى مبحافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة 
فصائــل املعارضــة املســلحة مــع وجــود لعناصــر مــن تنظيــم جبهــة فتــح 
الشــام، مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد وأاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرة، ننــوه 
إىل أن املنطقــة تعرضــت يف ابدئ األمــر لقصــف الراميــل املتفجــرة تــاله 
قصــف الطــران الثابــت اجلنــاح ابلصواريــخ واملدفعيــة الثقيلــة ابلقذائــف 

التابعــني للنظــام الســوري.

اإلثنني 26/ كانون األول/ 2016 قصفت مدفعية النظام الســوري قذائف عدة على مســجد بلدة احلســينية يف منطقة وادي 
بــردى مبحافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف مئذنــة املســجد، وإصابــة 

بنائــه ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة متوســطة.

اخلميــس 29/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح صاروخــاً علــى مســجد أم حبيبــة يف مدينــة 
دومــا يف الغوطــة الشــرقية مبحافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا أدى إىل اهنيــار ســقف 

املســجد، وإصابــة أاثثــه ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة.

https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZjVqWGQtQWlpSHM
https://youtu.be/EFBi9TFxd1w
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFc0dHMVB4Z2haTGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVzdUTE0tNjZOakU/view
https://youtu.be/4yYyOXI98h8
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFc1ZVRjNZbWdUdUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYXVNMnFFZFVQYTg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZ0ljXzFKcWNxMDQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFLTNZaHpwdUZYajg/view
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اجلمعــة 30/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح ابلصواريــخ مســجد حلفــااي الكبــر يف مدينــة 
حلفــااي بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد وأاثثــه ومــواد 

إكســائه أبضــرار ماديــة كبــرة.

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس: 

األربعــاء 16/ تشــرين الثــاين/ 2016 قصــف طــران النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب جتمــع للمــدارس يضــم 3 مــدارس هــي 
اثنويــة الشــهيد خالــد املوســى، إعداديــة القادســية للبنــني، وإعداديــة خولــة بنــت األزور لــإانث يف اجلهــة اجلنوبيــة الشــرقية مــن 
بلــدة اهلبيــط بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام، 
مــا أدى إىل إصابــة بنــاء الثانويــة وســورها أبضــرار ماديــة متوســطة ومل تســجل أيــة أضــرار ماديــة يف بنــاء املدرســتني اأُلخرتَــني، يــوم 

الثــالاثء 13/ كانــون األول/ 2016 تواصلنــا مــع انشــطي املنطقــة الذيــن أكــدوا لنــا احلادثــة.

األحــد 4/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران النظــام الســوري اثبــت 
اجلنــاح ابلصواريــخ مدرســة الشــهيد أمحــد طعــان للتعليــم األساســي يف 
حــي الروضــة وســط مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، 
اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة 
فتــح الشــام؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املدرســة، وإصابــة أاثثهــا 

ومــواد إكســائها أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن اخلدمــة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYVkzVnJqVW1wU1E/view
https://youtu.be/kB5s_5arAiU
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWURzZHNaQXhJaW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFODhtMFVlb2dVLWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVk8xQzBTMmd2aU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRmhoYjBteFl6d1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdUtfV0ZIWFVkQ28/view
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األحــد 4/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح )ســيخوي 24( صواريــخ عــدة قــرب املدرســة 
الريفيــة ومدرســة ذي قــار الثانويــة يف األجــزاء الشــمالية الغربيــة مــن مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اخلاضعــة لســيطرة 
مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام، ســقطت الصواريــخ بــني بنائــي املدرســتني وعلــى بعــد قرابــة 50 
مــرتاً عــن كلِّ منهمــا، ننــوه إىل أن مدرســة ذي قــار كانــت مقــراً لقــوات النظــام الســوري قبــل ســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة 

علــى املدينــة وهــي متوقفــة عــن العمــل منــذ متركــز قــوات النظــام الســوري فيهــا.

الثــالاثء 6/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح صواريــخ عــدة قــرب اثنويــة اإلانث يف مدينــة 
معــرة مصريــن بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام، 

مــا أدى إىل إصابــة بنــاء الثانويــة وأاثثهــا أبضــرار ماديــة متوســطة.

الثــالاثء 6/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح صواريــخ عــدة قــرب مدرســة الشــهيد عبــد هللا 
يســوف يف بلــدة زردان بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة 

فتــح الشــام، مل ُتســجل أيــة أضــرار ماديــة يف بنــاء املدرســة.

الثــالاثء 6/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح صواريــخ عــدة قــرب اثنويــة اإلانث وســط مدينــة 
ســرمني بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام، مــا 

أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة متوســطة.

األربعاء 7/ كانون األول/ 2016 قصف طران النظام الســوري اثبت 
اجلنــاح )ســيخوي 24( ابلصواريــخ مدرســة الشــهيد عبــد الكــرمي حــالق 
يف بلــدة املــوزرة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة 
بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام، مــا أدى إىل 

إصابــة بنــاء املدرســة ومــواد إكســائها أبضــرار ماديــة كبــرة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSzlPaVZnd1l3OFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbzJHbW9YT3lmbDg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbzJHbW9YT3lmbDg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdUdaRHUtMG11WW8/view
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اجلمعة 9/ كانون األول/ 2016 قصف طران النظام الســوري اثبت اجلناح ابلصواريخ مدرســة الثورة احملدثة يف احلي اجلنويب 
مــن مدينــة إدلــب، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام، مــا أدى إىل دمــار جزئــي 

يف ســور املدرســة، وإصابــة بنائهــا وأاثثهــا أبضــرار ماديــة بســيطة.

ظهر اجلمعة 9/ كانون األول/ 2016 ألقت طائرات النظام الســوري املروحية برمياًل متفجراً قرب مدرســة عبد القادر النَّجار 
يف حــي اجللــوم مبدينــة حلــب، الــذي كان خاضعــاً لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت حــدوث االعتــداء -خيضــع لســيطرة 
قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-، مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل دمــار جزئــي يف ســور املدرســة، وإصابــة أاثثهــا ومــواد 

إكســائها أبضــرار ماديــة متوســطة.

الســبت 10/ كانــون األول/ 2016 قصفــت مدفعيــة قــوات النظــام الســوري صــاروخ “فيــل” قــرب املدرســة الثانويــة يف بلــدة 
مضــااي مبحافطــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة ومــواد إكســائها 

أبضــرار ماديــة متوســطة.

األربعــاء 14/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح ابلصواريــخ مدرســة ابــن طفيــل يف شــارع النــور 
مبدينــة الرقــة، اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش، مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املدرســة وخروجهــا عــن اخلدمــة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbFpPZVViWFBQV3M/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdWQ1Qm5pTzNIQkk/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 13

اجلمعــة 23/ كانــون األول/ 2016 اقتحمــت قــوات النظــام الســوري –عناصــر فــرع األمــن السياســي- مدرســة اثنويــة التــل 
للبنــني عنــد ســاحة البانورامــا يف مدينــة دمشــق اخلاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري، واختــذوا مــن قبــوا البنــاء مقــراً هلــم. 

النظــام  قصفــت رامجــة صواريــخ   2016 25/ كانــون األول/  األحــد 
الســوري املتمركــزة يف رحبــة خطــاب بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل صــاروخ 
أرض- أرض علــى مدرســة مــدااي للتعليــم األساســي يف بلــدة مــدااي بريــف 
حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة 
املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام، ما أدى إىل إحداث فتحة يف سقف 

املدرســة وإصابــة جدراهنــا وأاثثهــا أبضــرار ماديــة متوســطة.

اخلميــس 29/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح صاروخــاً علــى مدرســة املســتقبل للتعليــم 
األساســي يف مدينــة عربــني يف الغوطــة الشــرقية مبحافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا أدى إىل 

دمــار جزئــي يف بنــاء املدرســة وفنائهــا، وإصابــة مــواد إكســائها وأاثثهــا أبضــرار ماديــة كبــرة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdXVhNFlWYW1saGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMVpYY1ZPd2xseFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTkRxTzNPV004MTA/view
https://youtu.be/mCnPyY36NaY
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFLUJ6eGs3U0U5N1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbDRqZ1pWNE1SSUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTFZ0c2h3Z2ZXSVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFd2xxVEVadnRmcDA/view
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صبــاح اخلميــس 29/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح صاروخــاً علــى مدرســة اهلامشيــة للتعليــم 
األساســي يف مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية مبحافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا تســبب 

خبســائر بشــرية، إضافــة إىل إصابــة بنــاء املدرســة أبضــرار ماديــة كبــرة.

- املعاهد التعليمية: 
اإلثنــني 19/ كانــون األول/ 2016 قصفــت مدفعيــة قــوات النظــام الســوري اســطواانت متفجــرة عــدة قــرب مبــىن يضــم معهديــن 
متوســطني )معهــد معلــم صــف - ومعهــد اللغــة العربيــة( اتبعــني لــوزارة الرتبيــة يف احلكومــة الســورية املؤقتــة يف حــي الوعــر مبدينــة 
محــص، اخلاضــع لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف املبــىن وإصابــة مــواد إكســائه وأاثثــه أبضــرار 

ماديــة كبــرة، وخروجــه عــن اخلدمــة.

- رايض األطفال: 
األربعــاء 28/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح صاروخــاً علــى إحــدى روضــات األطفــال 
علــى أطــراف مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية مبحافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا أدى إىل 

دمــار جزئــي يف بنــاء الروضــة وإصابــة أاثثهــا ومــواد إكســائها أبضــرار ماديــة كبــرة.

اخلميــس 29/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح صاروخــاً قــرب روضــة فجــر الصبــاح وســط 
مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية مبحافظــة ريــف دمشــق اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا أدى إىل إصابــة بنــاء 

الروضــة ومــواد إكســائها أبضــرار ماديــة كبــرة.

املراكز احليوية الثقافية:
- املناطق األثرية:

اجلمعــة 23/ كانــون األول/ 2016 ألقــى طــران النظــام الســوري املروحــي براميــل متفجــرة عــدة علــى معبــد الربــة تيــكا الرومــاين 
األثــري داخــل منشــأة مأخــذ نبــع عــني الفيجــة يف بلــدة عــني الفيجــة يف منطقــة وادي بــردى مبحافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة 
لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة مــع وجــود لعناصــر مــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام، مــا أدى إىل إصابــة املعبــد أبضــرار ماديــة 
متوســطة، ننــوه إىل أن املنطقــة تعرضــت يف هــذا اليــوم يف ابدئ األمــر لقصــف الراميــل املتفجــرة تــاله قصــف الطــران اثبــت اجلنــاح 

ابلصواريــخ واملدفعيــة الثقيلــة ابلقذائــف التابعــني للنظــام الســوري.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVElqd2FWQ2N1N1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUTEya2k0YXRqeDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPSnJvSmVhQUVXeDg/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUTEya2k0YXRqeDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPNGpFM3dyaS0yNlk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSTBkX0dNNVdRNTA/view
https://youtu.be/CaArnhQyxZM
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFc1A0T3prRXNrYTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYWMxLVdHZ2R6UlE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTnA0cW01cmJjcEU/view
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املربعات السكانية:
- األسواق:

األحــد 4/ كانــون األول/ 2016 قرابــة 2:40 عصــراً قصــف طــران النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح )ســيخوي 24( ابلصواريــخ 
ســوق اخلضــار الرئيــس وســط مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة 

املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام، مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل دمــار كبــر يف عــدد مــن احملــالت التجاريــة ومرافــق الســوق.

الثــالاثء 6/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح ابلصواريــخ ســوق البــازار يف مدينــة معــرة مصريــن 
بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام، مــا أدى إىل 

إصابــة عــدد مــن احملــالت التجاريــة أبضــرار ماديــة كبــرة.

الثــالاثء 6/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران النظــام الســوري اثبــت 
اجلنــاح ابلصواريــخ مدخــل الســوق الرئيــس وســط مدينــة ســرمني بريــف 
حمافظــة إدلــب الشــمايل، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة 
املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام، مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل إصابــة 

عــدد مــن احملــالت التجاريــة ومرافــق الســوق أبضــرار ماديــة كبــرة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFemdOcFZnNUxjUTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFemdOcFZnNUxjUTA/view
https://youtu.be/QTw7iV0wL_8
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNmVDejdUNlRpUFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdXlCVXM1Rm5iNHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVUFlUU52a3RyLVE/view
https://youtu.be/wrKp7Wexe88
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaWRvWWJ4X0ZraTg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFb1J2RTh3WkxXOWs/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFN3JfZU5qTS1kNTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUkRPLXZ1SHU5V0U/view
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الســبت 10/ كانــون األول/ 2016 قصفــت مدفعيــة النظــام الســوري ابلقذائــف الســوق الشــعي يف مدينــة دومــا يف الغوطــة 
الشــرقية مبحافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا أدى إىل دمــار كبــر يف 5 حمــالت جتاريــة.

األحــد 11/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح ابلصواريــخ الســوق الرئيــس وســط مدينــة معــرة 
النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام، مــا 

تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل دمــار كبــر يف عــدد مــن احملــالت التجاريــة ومرافــق الســوق.

األحــد 11/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح ابلصواريــخ الســوق الرئيــس وســط مدينــة 
ســراقب بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام، مــا 

تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل دمــار كبــر يف عــدد مــن احملــالت التجاريــة وإصابــة مرافــق الســوق أبضــرار ماديــة كبــرة.

األحد 11/ كانون األول/ 2016 قصفت مدفعية قوات النظام السوري ابلقذائف السوق الشعي يف مدينة دوما يف الغوطة 
الشــرقية مبحافطــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل دمــار جزئــي 

يف 4 حمــالت جتاريــة.

https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPUTV4djZSUVVoS28
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPenFDeXBnc2IzTEE
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWlRwbDROQlljYjA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUEwtWEhQeDZfOVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPcVBIbFg3T05aNzQ/view
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- دور العجزة:
الثــالاثء 15/ تشــرين الثــاين/ 2016 قصفــت رامجــات صواريــخ النظــام الســوري املتمركــزة يف كليــة اهلندســة العســكرية يف قريــة 
املشــرفة حبمــص صواريــخ عــدة قــرب مبــىن دار الســعاة للعجــزة الواقعــة يف املنطقــة الواصلــة بــني مدينــة تلبيســة وبلــدة الســعن بريــف 
حمافظــة محــص الشــمايل، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، ســقطت الصواريــخ علــى أراضــي زراعيــة تبعــد أمتــاراً قليلــة 
عــن املبــىن، دون تســجيل أيــة أضــرار ماديــة فيــه، يــوم األحــد 25/ كانــون األول/ 2016 تواصلنــا مــع انشــطي املنطقــة الذيــن 
أكــدوا احلادثــة، ُنشــر إىل أّن دار الســعادة تعتــر مــأوى العجــزة الوحيــد بريــف حمافطــة محــص الشــمايل حيــث يقطنــه حنــو 200 

شــخص مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة وكبــار الســن.

البىن التحتية:
- حمطات ومصادر الطاقة:

اجلمعــة 23/ كانــون األول/ 2016 ألقــى طــران النظــام الســوري املروحــي برميــاًل متفجــراً علــى حمطــة حتويــل الكهــرابء يف بلــدة 
عــني الفيجــة يف منطقــة وادي بــردى مبحافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة مــع وجــود لعناصــر 
مــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام، مــا أدى إىل إصابــة بنــاء احملطــة وجتهيزاهتــا أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن اخلدمــة، ننــوه إىل أن 
املنطقــة تعرضــت يف هــذا اليــوم يف ابدئ األمــر لقصــف الراميــل املتفجــرة تــاله قصــف الطــران الثابــت اجلنــاح ابلصواريــخ واملدفعيــة 

الثقيلــة ابلقذائــف التابعــني للنظــام الســوري.

- املنشآت واملصادر املائية:
اجلمعــة 9/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح ابلصواريــخ حمطــة ميــاه ترمــال يف احلــي اجلنــويب 
الغــريب مــن بلــدة ترمــال بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح 

الشــام؛ مــا أدى إىل انــدالع حريــق داخــل احملطــة وإصابــة بنائهــا ومعداهتــا أبضــرار ماديــة كبــرة.

اجلمعــة 23/ كانــون األول/ 2016 ألقــى طــران النظــام الســوري املروحــي براميــل متفجــرة عــدة علــى منشــأة مأخــذ نبــع عــني 
الفيجــة يف بلــدة عــني الفيجــة يف منطقــة وادي بــردى يف الغوطــة الغربيــة مبحافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل 
املعارضــة املســلحة مــع وجــود لعناصــر مــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام، مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املنشــأة وإصابــة جتهيزاهتــا 
امليكانيكيــة والكهرابئيــة أبضــرار ماديــة متوســطة، وخروجهــا عــن اخلدمــة، إضافــة إىل تلــوث ميــاه النبــع نتيجــة اختالطهــا ابألتربــة 
واحملروقــات، ننــوه إىل أن املنطقــة تعرضــت يف هــذا اليــوم يف ابدئ األمــر لقصــف الراميــل املتفجــرة تــاله قصــف الطــران الثابــت 

اجلنــاح ابلصواريــخ واملدفعيــة الثقيلــة ابلقذائــف التابعــني للنظــام الســوري.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUlB0MXVLcHROajQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbmxjNWdsSWJ1VDQ/view
https://youtu.be/HK_5lsFUIvE
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaWZQbTAtRy1EMlU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNWVDRDFSRjRpeTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMkd5LVpYLVRVSVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUlB0MXVLcHROajQ/view
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تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الناشــط اإلعالمــي أبــو حممــد الــرداوي عضــو اهليئــة اإلعالميــة يف منطقــة وادي 
بــردى مبحافظــة ريــف دمشــق - عــر موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك، وأفــادان مبــا يلــي: 

“يف 23/ كانــون األول قصــف النظــام الســوري بشــى أنــواع الســالح منشــأة نبــع عــني الفيجــة وحميطهــا، حيــث مت اســتهدافه 
بعــدة براميــل متفجــرة وصواريــخ فراغيــة وقذائــف هــاون، مــا أدى إىل حتطــم املضخــات الــي تضــخ امليــاه مــن ابطــن األرض وانفجــار 
خــزاانت الكلــور الــي مهمتهــا تعقيــم األانبيــب اخلاصــة واألنفــاق اخلاصــة الــي جتــرُّ ميــاه نبــع عــني الفيجــة إىل مدينــة دمشــق، وقــد 
أتــى تســرب كميــات كبــرة مــن الكلــور إىل نبــع عــني الفيجــة مــع املــواد األخــرى املوجــودة يف املضخــات مــن ابنزيــن ومــازوت وزيــت 

معــدين إىل تلــوث امليــاه.
وبعد تدمر النبع حتولت مياهه إىل جمرى هنر بردى وتسببت يف فيضان جمراه، ومنشأة نبع الفيجة متوقفة حالياً عن العمل”.

اإلثنــني 26/ كانــون األول/ 2016 ألقــى طــران النظــام الســوري برميلــني متفجريــن علــى نفــق )قنــاة( نقــل ميــاه نبــع عــني الفيجــة 
يف قريــة بســيمة بــوادي بــردى يف حمافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة مــع وجــود لعناصــر مــن تنظيــم 

جبهــة فتــح الشــام، مــا تســبب بتصدعــات يف النفــق.

- املقرات اخلدمية الرمسية )مؤسسات – وزارات(:
ظهــر الســبت 3/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح ابلصواريــخ قــرب مبــىن حمطــة البابــري 
لضــخ امليــاه يف مدينــة مســكنة بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي، اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش، مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء 

املؤسســة وخروجهــا عــن اخلدمــة مؤقتــاً.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFLWNBU0V5NGQ5WVU/view
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نعتقــد أن هــذه احلادثــة ليســت خرقــاً للقانــون الــدويل اإلنســاين، ألن املســتهدف هــو مقــر عســكري جمــاور، وقــد أوردانهــا يف 
التقريــر لتســجيلها ضمــن احلــوادث الــي تســببت أبضــرار يف مركــز حيــوي مــدين، حــى لــو كانــت ضمــن اجملــال الــذي يُتيحــه القانــون 

الــدويل اإلنســاين.

األحــد 4/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح )ســيخوي 24( صواريــخ عــدة قــرب احملكمــة 
الشــرعية وســط مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة 
وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام، ســقطت الصواريــخ علــى بعــد قرابــة 50م عــن احملكمــة، دون تســجيل أيــة أضــرار ماديــة يف بنائهــا.

الثــالاثء 6/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح ابلصواريــخ قــرب مبــىن املصــاحل العقاريــة التابــع 
إلدارة إدلــب املدنيــة يف مدينــة إدلــب، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام، مــا 

أدى إىل دمــار جزئــي يف املبــىن وإصابــة مــواد إكســائه وأاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرة.

الثــالاثء 6/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح صواريــخ عــدة قــرب مبــىن اجمللــس احمللــي وســط 
مدينة ســرمني بريف حمافظة إدلب الشــمايل، اخلاضعة لســيطرة مشــرتكة بني فصائل املعارضة املســلحة وتنظيم جبهة فتح الشــام، 

مــا أدى إىل إصابــة املبــىن وأاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة. 

اخلميــس 15/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران النظــام الســوري 
إدلــب -اإلدارة  إدارة  مبــىن  24( ابلصواريــخ  اجلنــاح )ســيخوي  اثبــت 
املدنيــة جليــش الفتــح- )مبــىن اخلدمــات الفنيــة ســابقاً( يف األجــزاء الشــرقية 
املعارضــة  فصائــل  بــني  مشــرتكة  لســيطرة  اخلاضعــة  إدلــب،  مدينــة  مــن 
املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام، مــا أدى إىل إصابــة املبــىن وأاثثــه 

أبضــرار ماديــة كبــرة.

اجلمعــة 23/ كانــون األول/ 2016 ألقــى طــران النظــام الســوري املروحــي براميــل متفجــرة عــدة علــى مقســم هاتــف وادي بــردى 
املركــزي يف بلــدة عــني الفيجــة يف منطقــة وادي بــردى مبحافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة مــع 
وجــود لعناصــر مــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام، مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املقســم وأاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة، 
ننــوه إىل أن املنطقــة تعرضــت يف هــذا اليــوم يف ابدئ األمــر لقصــف الراميــل املتفجــرة تــاله قصــف الطــران الثابــت اجلنــاح 

ابلصواريــخ واملدفعيــة الثقيلــة ابلقذائــف التابعــني للنظــام الســوري.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYVZManc2R2ktLXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFV2lJVUVWc19SYm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZXhNdjFmdmJYX2M/view
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- األفران:
األحــد 4/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح )ســيخوي 24( ابلصواريــخ قــرب فــرن كفــر نبــل 
اآليل للخبــز الواقــع علــى الطريــق العــام كفــر نبــل – البــارة مشــايل مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اخلاضعــة لســيطرة 
مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام، مــا أدى إىل إصابــة بنــاء الفــرن ومعداتــه أبضــرار ماديــة بســيطة.

األحــد 4/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح )ســيخوي 24( صواريــخ عــدة قــرب فــرن اخلــر 
للخبــز املعــروف بفــرن ُمضــر يف األجــزاء الشــمالية الغربيــة مــن مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اخلاضعــة لســيطرة 

مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام، مــا أدى إىل إصابــة بنــاء الفــرن أبضــرار ماديــة بســيطة.

اجلمعــة 9/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح ابلصواريــخ فــرن اخلــر للخبــز املعــروف بفــرن مضــر 
يف األجــزاء الشــمالية الغربيــة مــن مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة 
املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام، مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء الفــرن، وإصابــة معداتــه أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن 
اخلدمــة، ننــوه إىل أن الفــرن تعــرَّض الســتهداف ابلصواريــخ مــن قبــل طــران النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح يــوم األحــد 4/ كانــون 

األول/ 2016.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFajI2U3dneG15V28/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZ1FKSEVQaFZBY1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOGR4UDE1eF9tOFU/view
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اجلمعة 30/ كانون األول/ 2016 قصف طران النظام السوري اثبت اجلناح ابلصواريخ فرن اخلبز اآليل يف مدينة حلفااي بريف 
حمافظة محاة الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء الفرن ومعداته أبضرار مادية كبرة.

ابء: القوات الروسية:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد: 
اإلثنــني 14/ تشــرين الثــاين/ 2016 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً قــرب مســجد الروضــة يف حــي 
الروضــة مبدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم 
جبهــة فتــح الشــام، مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد وأاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة، يــوم األحــد 11/ كانــون األول/ 2016 

تواصلنــا مــع انشــطي املنطقــة الذيــن أكــدوا لنــا احلادثــة.

عصــر الثــالاثء 27/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة قــرب مســجد عثمــان 
بــن عفــان يف قريــة اجلينــة بريــف حمافظــة حلــب الغــريب، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف 

قبــة املســجد.

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس: 

الســبت 3/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة قــرب مدرســة فيلــون للتعليــم 
األساســي يف بلــدة فيلــون بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة 

فتــح الشــام، ســقطت الصواريــخ يف أرض زراعيــة قريبــة مــن املدرســة، مــا أدى إىل إصابــة بنائهــا أبضــرار ماديــة بســيطة.

الســبت 3/ كانون األول/ 2016 قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روســي صواريخ عدة قرب مدرســة بســامس اإلعدادية 
يف بلــدة بســامس يف جبــل الزاويــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم 

جبهــة فتــح الشــام، مــا أدى إىل إصابــة مــواد إكســاء بنــاء املدرســة أبضــرار ماديــة متوســطة.

الســبت 3/ كانــون األول/ 2016 قصفــت طائــرات اثبتــة اجلنــاح نعتقــد أهنــا روســية صواريــخ عــدة قــرب مدرســة نســائم اإلســالم 
يف حــي املغايــر مبدينــة حلــب، الــذي كان خاضعــاً لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت حــدوث االعتــداء -خيضــع لســيطرة 

قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-، مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املدرســة وخروجهــا عــن اخلدمــة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFLVVVVzhXRnk5ek0/view
https://youtu.be/5Cv1rBLXA3Y
https://youtu.be/03YnOez7AWQ
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ظهــر األحــد 4/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة قــرب مدرســة الصفــا 
واملــروة يف حــي الفــردوس مبدينــة حلــب، الــذي كان خاضعــاً لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت حــدوث االعتــداء -خيضــع 
لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-، مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املدرســة وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة 

كبــرة، وخروجهــا عــن اخلدمــة.

األحــد 4/ كانــون األول/ 2016 قصفــت طائــرات اثبتــة اجلنــاح نعتقــد أهنــا روســية ابلقنابــل العنقوديــة قــرب مدرســة عبــدو 
جــالل يف مدينــة ســرمني يف احلــي الشــمايل الغــريب مــن مدينــة ســرمني بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة 
بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام، مــا أدى إىل إصابــة قرابــة 15 شــخصاً جبــراح، إضافــة إىل إصابــة بنــاء 

املدرســة أبضــرار ماديــة بســيطة.

اإلثنــني 5/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بقنابــل عنقوديــة عــدة قــرب اثنويــة بنــش لــإانث 
يف مدينــة بنــش بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح 

الشــام، مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة أبضــرار ماديــة بســيطة.

اإلثنــني 5/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ مدرســة الفنــون النســوية يف مدينــة 
معــرة مصريــن بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام، 

مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املدرســة وإصابــة مــواد إكســائها وأاثثهــا أبضــرار ماديــة متوســطة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFT19GQVpkdTB0bmM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUGV6WDRWOUVtdnM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaUtEY09FRktpTlk/view
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صبــاح الثــالاثء 6/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة قــرب مدرســة اقــرأ يف 
قريــة كفــر نــوران بريــف حمافظــة حلــب الغــريب، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة 

إىل دمــار جزئــي يف ســور املدرســة.

فجــر اجلمعــة 9/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ قــرب مدرســة معــارة األرتيــق 
احملدثــة يف بلــدة معــارة األرتيــق بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا أدى إىل دمــار 

جزئــي يف بنــاء املدرســة وســورها، وإصابــة ابحتهــا أبضــرار ماديــة متوســطة.

الســبت 10/ كانون األول/ 2016 قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روســي ابلصواريخ مدرســة مصطفى عموري للتعليم 
األساســي يف احلــي الغــريب مــن مدينــة بنــش بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة 
املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام، مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املدرســة وســورها، وإصابــة أاثثهــا ومــواد إكســائها أبضــرار 

ماديــة كبــرة، وخروجهــا عــن اخلدمــة.

ظهــر األحــد 11/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ جممــع األاترب الرتبــوي 
يف مدينــة األاترب بريــف حمافظــة حلــب الغــريب، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء 

اجملمــع، وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMFJ1MVNOR0NaWlU/view
https://youtu.be/uhE-x5qqXTs
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFX3NsY0gwZ29rWmc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFX05Id3ZRUXkxNXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZ3E3RUlmbTAyZEE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOUdyb05ndjZBUFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZndpZ0lBZjNnZms/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSVJDekxULVZmdjg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUFAybjhoTDlHWWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWkdvbXBIRkhZMHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVHEtYVRTbTcwZ3c/view
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الثــالاثء 20/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران اثبــت اجلنــاج نعتقــد أنــه روســي ابلقنابــل العنقوديــة اثنويــة اإلانث يف احلــي 
الغــريب مــن مدينــة جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم 

جبهــة فتــح الشــام، مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة أبضــرار ماديــة بســيطة.

ظهــر اجلمعــة 23/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة قــرب مدرســة احلاجــب 
االبتدائيــة يف بلــدة احلاجــب بريــف حمافظــة حلــب اجلنــويب، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا أدى إىل دمــار جزئــي 

يف ســور املدرســة وإصابــة أاثثهــا ومــواد إكســائها أبضــرار ماديــة متوســطة.

اجلنــاح  اثبــت  طــران  قصــف   2016 األول/  كانــون   /24 الســبت 
نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى منــزل مالصــق ملدرســة مصطفــى البكــري 
إدلــب  حمافظــة  بريــف  التمانعــة  بلــدة  مــن  الغــريب  احلــي  يف  االبتدائيــة 
املســلحة  املعارضــة  فصائــل  بــني  مشــرتكة  لســيطرة  اخلاضعــة  اجلنــويب، 
وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام، مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة وأاثثهــا 

متوســطة. مايــة  أبضــرار 

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVllkeEFRcm80OW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQlA4cTdxdHhmMTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFY1RtWlJwdlIxcEE/view
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املربعات السكانية:
- األسواق:

ظهــر الثــالاثء 6/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ املبــاين الســكنية قــرب ســوق 
شــعي يف مدينــة األاترب بريــف حمافظــة حلــب الغــريب، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا أدى إىل دمــار جزئــي 

يف عــدد مــن احملــالت التجاريــة.

اإلثنــني 12/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ “ســوق املدينــة” وســط مدينــة 
الرقــة، اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش، مــا أدى إىل تدمــر وتضــرر حنــو 30 حمــاًل جتــارايً.

البىن التحتية:
- املنشآت واملصادر املائية: 

اإلثنــني 12/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ أحــد خطــوط نقــل ميــاه الشــرب 
وســط مدينــة الرقــة، اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش، مــا أدى إىل دمــار جــزء مــن اخلــط بشــكل شــبه كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة، 

وانقطــاع امليــاه عــن بعــض أحيــاء املدينــة.

https://youtu.be/pE5EKrK29QU
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeVhKa3dwWFQ3Zmc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdkdlTWp1cXJKRFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVjJ0Sl90ZFI0SnM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNGhxVUZ0RXQ4NTA/view
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- وسائط النقل:
ظهــر األحــد 11/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ جســر احلــج يف حــي 
الفــردوس مبدينــة حلــب، الــذي كان خاضعــاً لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت حــدوث االعتــداء - خيضــع لســيطرة قــوات 
النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر، مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف اجلســر، ُنشــر إىل أن اجلســر قــد تعــرض للقصــف مــن قبــل 

الطــران ذاتــه يف 14/ تشــرين األول/ 2016.

جيم: فصائل املعارضة املسلحة:
املراكز احليوية الرتبوية:

- اجلامعات:
ظهــر الســبت 10/ كانــون األول/ 2016 ســقطت عــدة صواريــخ غــراد 
علــى مبــىن كليــة اهلندســة املدنيــة يف جامعــة حلــب مبدينــة حلــب، اخلاضعــة 
الســوري، مصدرهــا رامجــة صواريــخ متمركــزة يف  النظــام  قــوات  لســيطرة 
بلــدة املنصــورة بريــف حمافظــة حلــب، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة 
املســلحة، مــا أدى إىل إصابــة الطابــق العلــوي مــن بنــاء الكليــة ومــواد 

إكســائه أبضــرار ماديــة كبــرة.

https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFRkhwa2Z3bWlFTDg
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFVVdZY3FQZFh0eGc
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFaDU3c1FEUm5pX1E
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFVU81V09vYzFvYjA
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcDdVOEdhTDRyMms/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdkM3bDNZMzF6WDg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYnNHQ3dCemdEaE0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQXpRNk1tVERfMk0/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 27

البىن التحتية:
- حمطــات ومصــادر الطاقــة )شــبكات الكهــرابء- حمطــات توليــد ونقــل الكهــرابء-  حمطــات الوقــود - آابر النفــط وحمطاهتــا 

- آابر الغــاز وحمطاهتــا - أانبيــب نقــل النفــط والغــاز(:
اخلميــس 29/ كانــون األول/ 2016 قامــت فصائــل املعارضــة املســلحة إبغــالق خــط الغــاز يف منطقــة القلمــون الشــرقي بريــف 
دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، يف حماولــة للضغــط علــى النظــام الســوري إليقــاف القصــف علــى منطقــة 

وادي بــردى يف ريــف دمشــق، مــا أدى إىل توقــف ضــخ الغــاز إىل حمطــات الكهــرابء يف دمشــق وريفهــا، وتوقفهــا عــن العمــل. 

حاء: قوات التحالف الدويل:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد: 
اجلمعــة 9/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران التحالــف الــدويل اثبــت اجلنــاح ابلصواريــخ مســجد معيزيلــة يف قريــة معيزيلــة 

بريــف الرقــة الشــمايل، واخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش، مــا تســبب بدمــار شــبه كامــل يف املســجد وخروجــه عــن اخلدمــة.

البىن التحتية:
- وسائط النقل:

اثبــت  الــدويل  التحالــف  طــران  قصــف   2016 األول/  كانــون   /9 اجلمعــة 
اجلنــاح ابلصواريــخ جســر البليــخ الواقــع علــى جمــرى هنــر البليــخ والواصــل بــني قريــة 
ســويدية كبــرة وقريــة مزرعــة اليمامــة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب، اخلاضــع لســيطرة 

تنظيــم داعــش، مــا أدى إىل دمــار كبــر يف اجلســر وخروجــه عــن اخلدمــة.

اخلميــس 29/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران التحالــف الــدويل اثبــت اجلنــاح ابلصواريــخ عبــارة مائيــة لتصريــف الســيول 
يف قريــة املشــرفة الواقعــة غــرب مدينــة الطبقــة بريــف حمافظــة الرقــة الشــمايل، اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش، مــا أدى إىل دمــار 

كبــر يف اجلســر وخروجــه عــن اخلدمــة.

https://youtu.be/yAAHDdTVlKs
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVmZoQTlLR0NidUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFU0RmTTQ1Qy1VMWM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdUlwbDc0MmtIcVE/view
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- احملطات واملنشآت املائية:
اإلثنــني 5/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران التحالــف الــدويل اثبــت اجلنــاح ابلصواريــخ حمطــة حتليــة امليــاه الوحيــدة يف بلــدة 
اجلرنيــة بريــف حمافظــة الرقــة الشــمايل، اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش، مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل دمــار كبــر يف بنــاء احملطــة 

وجتهيزاهتــا وخروحهــا عــن اخلدمــة.

اجلمعــة 9/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران التحالــف الــدويل اثبــت اجلنــاح ابلصواريــخ حمطــة امليــاه يف بلــدة اجلرنيــة بريــف 
حمافظــة الرقــة الشــمايل، اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش، مــا أدى إىل دمــار بنــاء احملطــة بشــكل كامــل، نشــر إىل أن احملطــة خرجــت 

عــن اخلدمــة نتيجــة قصفهــا ابلصواريــخ مــن قبــل طــران التحالــف الــدويل اثبــت اجلنــاح يــوم اإلثنــني 5/ كانــون األول/ 2016.

واو: جهات أخرى:
البىن التحتية:

- حمطات ومصادر الطاقة:
ظهــر األحــد 11/ كانــون األول/ 2016 قصفــت دابابت قــوات درع الفــرات املدعومــة مــن القــوات الرتكيــة حمطــة الكهــرابء يف 
مدينــة البــاب بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي، اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش، مــا أدى إىل انقطــاع الكهــرابء عــن املدينــة نتيجــة 

إصابــة احملــول الرئيــس أبضــرار ماديــة كبــرة واحــرتاق عــدد مــن الكابــالت داخــل احملطــة.

- املنشآت واملصادر املائية:
ظهــر األربعــاء 21/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران التحالــف الــدويل/ الرتكــي اثبــت اجلنــاح )مــازال قيــد التحقــق لتحديــد 
اجلهــة الفاعلــة( ابلصواريــخ خــزان امليــاه يف منطقــة جبــل الشــيخ عقيــل يف مدينــة البــاب بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي، اخلاضعــة 

لســيطرة تنظيــم داعــش، مــا أدى إىل دمــار وعــاء اخلــزان بشــكل كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFN2cyYnhiTnZIYVE/view
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اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات:
حبســب القانــون الــدويل اإلنســاين تُعتــر اهلجمــات العشــوائية أو املتعمــدة أو الغــر متناســبة، هجمــات غــر مشــروعة، وإن اعتــداء 
القــوات احلكوميــة 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 وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام وقــوات اإلدارة الذاتيــة وقــوات 
التحالــف الــدويل، وجهــات أخــرى 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 القــوات احلكوميــة 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 للقــوات احلكوميــة وللمجموعــات الــي ثبــت تورطهــا ابرتــكاب جرائــم حبــق املدنيــني، شــريكة 

يف ارتــكاب تلــك اجلرائــم، إضافــة إىل مجيــع املورديــن واملوزعــني.
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