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األحد 11 كانون األول 2016

حمتوايت التقرير:
أواًل: امللخص التنفيذي.
اثنياً: تفاصيل احلوادث.

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

5. املربعات السكانية.
6. الشارات اإلنسانية اخلاصة.

7. البىن التحتية.
8. خميمات الالجئني.

اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.

ما اليقل عن 208 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية يف تشرين الثاين 2016
بينهم 181 حادثة على يد قوات النظام السوري والروسي

أواًل: امللخص التنفيذي:
ما  اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  يف  اليومية سجلنا  واملتابعة  التوثيق  عمليات  عرب 
اليقل عن 208 حوادث اعتداء على منشآت حيوية مدنية، يف تشرين الثاين 2016، 

توزعت حسب اجلهة الفاعلة علی النحو التايل:
الشيعية  امليليشيات  احمللية،  امليليشيات  األمن،  )اجليش،  احلكومية  القوات  ألف: 

األجنبية(: 126
ابء: القوات الروسية: 55

اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش: 2

اثء: فصائل املعارضة املسلحة: 10
جيم: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي- فرع حزب 

العمال الكردستاين(: 1

 حاء: قوات التحالف الدويل: 8
خاء: جهات مل نتمكن من حتديدها: 6

 
-  أبرز املنشآت اليت مت االعتداء عليها يف تشرين الثاين 2016:

58 من البىن التحتية، 59 من املراكز احليوية الرتبوية، 31 من املراكز احليوية الدينية، 
احليوية  املراكز  من   1 السكانية،  املربعات  من   15 الطبية،  احليوية  املراكز  من   38

الثقافية، 1 من الشارات اإلنسانية اخلاصة، 5 من خميمات الالجئني.
ميكن االطالع على املنهجية املتبعة من قبل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف تصنيف 

املراكز احليوية املدنية يف الرابط

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

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

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

املراكز احليوية الدينية:
املساجد

املراكز احليوية الرتبوية:
املدارس

اجلامعات
رايض األطفال
املدن اجلامعية

املراكز احليوية الطبية:
املنشآت الطبية

سيارات اإلسعاف
املراكز احليوية الثقافية:

املتاحف
املربعات السكانية:

األسواق
املالعب

الشارات اإلنسانية اخلاصة
منظمة اهلالل األمحر

البىن التحتية:
حمطات ومصادر الطاقة

مراكز الدفاع املدين
املنشآت واملصادر املائية
املقرات اخلدمية الرمسية

وسائط النقل
األفران

مزارع احليواانت الداجنة
املنشآت الصناعية
خميمات الالجئني:
خميمات الالجئني

اجملموع:

القوات احلكومية

17

38

2

13

4

1

13

8 

15

5

5

1

1

1

2

126

القوات الروسي

10

11

1

9

9

1

1

1

4

2

2

4

55

تنظيم داعش

1

1

2

فصائل املعارضة املسلحة

2

3

1

1

1

1

1

10

قوات اإلدارة الذاتية 

1

1

قوات التحالف الدويل

2

4

2

8

جهات مل نتمكن من حتديدها

1

2

3

6

توزع املراكز احليوية املدنية املُعتدى عليها حسب اجلهة الفاعلة يف تشرين الثاين 2016

http://www.sn4hr.org
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إن عمليات القصف وابلتايل القتل والتدمري املمنهج اليت يقوم هبا النظام احلاكم يبدو أهنا هتدف بشكل رئيس إىل إفشال إنشاء 
أي منوذج يُقدم بدياًل عن النظام احلاكم، كما تؤدي إىل نزوح السكان من مناطق ُتسيطر عليها املعارضة إىل مناطق سيطرته 

اليت حتظى عملياً أبمان نسيب.
إذا كان جملس األمن عاجزاً عن إلزام أطراف النزاع بتطبيق القرار رقم 2139 الصادر عنه بتاريخ 22/ شباط/ 2014، 
والقاضي بوضع حد »لالستخدام العشوائي عدمي التمييز لألسلحة يف املناطق املأهولة، مبا يف ذلك القصف املدفعي واجلوي، 
مثل استخدام الرباميل املتفجرة«، فال أقل من أن يقوم جملس األمن ابحلد األدىن من الضغط على القوات احلكومية بشكل 
رئيس إليقاف االعتداء على مراكز التجمعات احليوية، كاملدارس واملشايف، واألسواق، واملخابز، واألماكن الدينية. يف هذا 
التقرير ُتسلط الشبكة السورية حلقوق اإلنسان الضوء على ما متكنَّت من توثيقه من هجمات على هذه املراكز احليوية املدنية، 

وُنشري إىل أنَّ هذا هو احلد األدىن وذلك بسبب املعوِّقات العملية العديدة اليت تصادفنا أثناء عمليات التوثيق اليت ُنريها.
تقوم الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل جانب عمليات توثيق الضحااي برصد وتسجيل حوادث االعتداء على املنشآت 
احليوية املدنية )أسواق، مدارس، مشايف، أماكن دينية، وغريها(، من قبل األطراف الرئيسة، ويتم ذلك بشكل رئيس من قبل 

ابحثينا املوجودين يف خمتلف احملافظات السورية، ابلتعاون والتنسيق مع األهايل والنشطاء احملليني.
تؤكد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من خالل حتقيقاهتا على عدم وجود مقرات عسكرية يف تلك املراكز الواردة يف هذا التقرير 
سواء قبل أو أثناء اهلجوم، وعلى القوات احلكومية وغريها من مرتكيب تلك اجلرائم أن ُيربروا أمام األمم املتحدة وجملس األمن 
قيامهم بتلك اهلجمات. وكنا قد وثقنا حادثة اعتداء من قبل قوات النظام السوري على روضة لألطفال يف مدينة حرستا يف 

تشرين الثاين يف تقرير »النظام السوري يقصف روضة لألطفال ويقتل 9 منهم«.

اثنياً: تفاصيل احلوادث:
يستعرض التقرير تفاصيل حوادث االعتداء على مراكز حيوية مدنية ابستثناء تفاصيل حوادث االعتداء على املراكز احليوية 
الطبية ومراكز الدفاع املدين والشارات اإلنسانية اخلاصة، واليت مت إدراجها ضمن تقرير شهري سابق » 56حادثة اعتداء على 

مراكز حيوية طبية ومراكز للدفاع املدين واهلالل األمحر يف تشرين الثاين 2016«

ألف: القوات احلكومية:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد: 
األحد 6/ تشرين الثاين/ 2016 قصفت مدفعية القوات احلكومية قذائف عدة يف حميط مسجد اهلدى يف خميم خان الشيح 
لالجئني الفلسطينيني يف الغوطة الغربية مبحافظة ريف دمشق؛ ما أدى إىل إصابة جدران املسجد بعدة شظااي إضافة إىل حتطم 

زجاج بعض النوافذ.

الثالاثء 8/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي )سيخوي 22( صواريخ عدة قرب مسجد ترمال الكبري 
يف احلي الشرقي من بلدة ترمال بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح 

الشام؛ ما أدى إىل إصابة بناء املسجد وأاثثه أبضرار مادية متوسطة.

الثالاثء 8/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي صاروخاً على أحد مساجد مدينة دوما يف الغوطة 
الشرقية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إحداث فتحة يف سقف املسجد وإصابة 

مواد إكساء بنائه وأاثثه أبضرار مادية متوسطة.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=551&token=4qsmAxUIZJO4JpniadeKy6TgMaKVMUwH
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFR0N6ejQtaUJNeUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZXBiRnFydzRtZXc/view
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الثالاثء 8/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي صاروخاً قرب 
أحد املساجد يف بلدة أواتاي مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة 

املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة جدران املسجد ومواد إكسائه أبضرار مادية كبرية.

اجلمعة 11/ تشرين الثاين/ 2016 ألقت الطائرات املروحية احلكومية براميل متفجرة 
عدة قرب مسجد أيب عبيدة بن اجلراح يف مدينة كفر زيتا بريف حمافظة محاة الشمايل، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة بناء املسجد ومواد 

إكسائه أبضرار مادية كبرية.

األحد 13/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي/ روسي )ما زال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة 
بدقة( ابلصواريخ مسجد اهلدى الذي يتألف من أربع طوابق يف خميم خان الشيح لالجئني الفلسطينيني يف الغوطة الغربية 
مبحافظة ريف دمشق، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار كبري يف الطابق األول من املسجد وإصابة 
بقية الطوابق ومواد إكسائها أبضرار مادية كبرية، اجلدير ابلذكر أن املسجد يُعدُّ أكرب مساجد الغوطة الغربية ويتضمن مدرسة 

ومعهد للعلوم الشرعية.

الدمار يف أحد املساجد مبدينة دوما بريف دمشق جراء قصف الطريان احلريب احلكومي ابلصواريخ

أواتاي  بلدة  يف  املساجد  أحد 
مبحافظة ريف دمشق

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUVBRU1VKcnJtMlU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUVBRU1VKcnJtMlU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYVFWSFhwMkFrM28/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVXBkeGJ3U1ZULWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTDZvOXVucXBGOEE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSmVjS2dCSlBmUFE/view
https://youtu.be/vINIjTnAQ-c
https://youtu.be/pYSXlERPp8E
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFa01xSElfb25SdEU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZ2paNHdvS0trYWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVDM5OGlrbll4MTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFR0N6ejQtaUJNeUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUVBRU1VKcnJtMlU/view


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 5

اخلميس 17/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي صواريخ عدة قرب مسجد الزاوية املعروف ابملسجد 
القدمي يف مدينة تلدو بريف حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، سقطت الصواريخ على بعد حنو 40 

مرتاً من بناء املسجد؛ ما أدى إىل دمار كبري يف بناء دورات املياه اخلاص ابملسجد.

ظهر اجلمعة 18/ تشرين الثاين/ 2016 قصفت املدفعية احلكومية قذيفة مدفعية على مسجد صالح الدين يف حي صالح 
الدين مبدينة حلب، ضمن األجزاء اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة ابحة املسجد وبوابة احلرم 

أبضرار مادية بسيطة.

اجلمعة 18/ تشرين الثاين/ 2016 قصفت املدفعية احلكومية قذيفة هاون على املسجد الكبري يف بلدة جسرين يف الغوطة 
الشرقية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة جدران املسجد بعدة شظااي 

وحتطُّم زجاج بعض النوافذ.

اجلمعة 18/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ قرب مسجد الشيخ هاشم السيد يف مدينة 
دوما يف الغوطة الشرقية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة جدران املسجد 

ومواد إكسائه وأاثثه أبضرار مادية كبرية.

اجلمعة 18/ تشرين الثاين/ 2016 قصفت املدفعية احلكومية قذيفة مدفعية على املسجد القدمي يف مدينة كفر بطنا يف الغوطة 
بناء املسجد ومواد إكسائه  املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة  الشرقية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل 

أبضرار مادية متوسطة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRkdlYVdTTkJkSG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRmxNRjJtSGd2Z0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaTlsWmtTN2s0a1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTFotREg1ZXZPTFE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSjhfemt2bmtwV0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdkRkclRrY1NNNEU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMjJ2REN6UnFneHc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFajNjV1liYko5cEU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOE41ZktoSUFFejQ/view
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اجلمعة 18/ تشرين الثاين/ 2016 قصفت املدفعية احلكومية بقذائف اهلاون مسجد سقبا الكبري يف مدينة سقبا يف الغوطة 
الشرقية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة مواد إكساء بناء املسجد وأاثثه 

أبضرار مادية متوسطة.

صباح السبت 19/ تشرين الثاين/ 2016 ألقى الطريان املروحي احلكومي برمياًل متفجراً قرب مسجد املشاطية يف منطقة 
حلب القدمية مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء املسجد وقـُبَّته، وإصابة 

أاثثه أبضرار مادية متوسطة، وخروجه عن اخلدمة.

األحد 20/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ مسجد احلسني يف احلي الغريب من مدينة 
بنش بريف حمافظة إدلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل 

إحداث فتحة يف سقف املسجد، إضافة إىل إصابة جدرانه ومواد إكسائه أبضرار مادية متوسطة.

ليل اإلثنني 21/ تشرين الثاين/ 2016 شن طريان اثبت اجلناح حكومي غارة ابلرشاشات على مسجد الصحابة )مسجد 
الشيعة سابقاً( يف مدينة معرة مصرين بريف حمافظة إدلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة 

وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل إصابة بناء املسجد أبضرار مادية بسيطة.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=552&token=BDA1FJPbAo7FGun0yA2cIntRkKJ3beZC
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeV9mQzduSUk0N0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaEdOa2NSd2tkOHc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQm5wU1A4RDNSbEU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFa215ZlBhMjN6T1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFa05EaDFreGlmY0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQm5wU1A4RDNSbEU/view
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األربعاء 23/ تشرين الثاين/ 2016 استخدم طريان اثبت اجلناح حكومي/ روسي )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة 
بدقة( أسلحة حارقة قرب مسجد بدر املعروف ابسم مسجد الساعور الشرقي يف مدينة دوما يف الغوطة الشرقية مبحافظة ريف 
دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل اندالع حريق يف املسجد وإصابة بنائه وأاثثه أبضرار مادية 

كبرية.

صباح اإلثنني 28/ تشرين الثاين/ 2016 ألقى الطريان املروحي احلكومي برمياًل متفجراً على مسجد عباد الرمحن يف حي 
الشعار مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف مئذنة املسجد إضافة إىل إصابة 

قـُبَّته وأاثثه أبضرار مادية متوسطة.

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

طريان  قصف   2016 الثاين/  تشرين   /2 األربعاء 
ابلصواريخ   )22 )سيخوي  حكومي  اجلناح  اثبت 
مدرسة الصناعة يف احلي اجلنويب من مدينة سراقب 
لسيطرة  اخلاضعة  الشمايل،  إدلب  حمافظة  بريف 
فتح  املسلحة وجبهة  املعارضة  فصائل  بني  مشرتكة 
الشام؛ ما أدى إىل اندالع حريق يف املدرسة، ودمار 
من  جزء  وهتدم  شبه كامل،  بشكل  إحدى كتلها 

سورها.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbU9Tbi15Z3NjVnc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTUF4elN3TUNUR00/view
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFcXQzTVdSVjlIQU0
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNGNqeHo5bnNRSjQ/view
https://youtu.be/9gXcboP7Ek4
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFcXQzTVdSVjlIQU0
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVm0yblI4MTVyMDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFX1VkTVRLdVF0SnM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRzhRSnUtUnY3Rmc/view
https://youtu.be/vg2WN_gZZGU
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFS0FSS1dfeV9EOTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeThOSFVXUl9Tc2s/view
https://youtu.be/vg2WN_gZZGU
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeThOSFVXUl9Tc2s/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNGNqeHo5bnNRSjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeThOSFVXUl9Tc2s/view
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اخلميس 3/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي )سيخوي 24( ابلصواريخ اثنوية املوزرة يف بلدة املوزرة 
يف جبل الزاوية بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى 

إىل إصابة بناء املدرسة ومواد إكسائها أبضرار مادية متوسطة، إضافة إىل إحداث حفرة كبرية يف ابحتها.

السبت 5/ تشرين الثاين/ 2016 قصف 
ابلصواريخ  حكومي  اجلناح  اثبت  طريان 
احلي  يف  الوسطى  الظهور  أبو  مدرسة 
حمافظة  بريف  الظهور  أبو  بلدة  من  الغريب 
مشرتكة  لسيطرة  اخلاضعة  الشرقي،  إدلب 
فتح  وجبهة  املسلحة  املعارضة  فصائل  بني 
بناء  يف  جزئي  دمار  إىل  أدى  ما  الشام؛ 
مواد  إصابة  إىل  إضافة  وسورها،  املدرسة 
متوسطة،  مادية  أبضرار  وأاثثها  إكسائها 
مركز  تتضمن  املدرسة  أن  ابلذكر  اجلدير 
الطبيعي  للتوليد  وآخر  الالمشانيا  ملعاجلة 

والرعاية الطبية.

اإلثنني 7/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي بصاروخ مدرسة للبنني يف مدينة دوما يف الغوطة الشرقية 
بناء املدرسة، وإصابة مواد  مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف 

إكسائها وأاثثها أبضرار مادية متوسطة.

 2016 الثاين/  تشرين   /11 اجلمعة 
برميلني  احلكومية  املروحية  الطائرات  ألقت 
3 مدارس هي  متفجرين على جتمُّع يضم 
مدرسة  احملدثة،  املدرسة  الريفية،  املدرسة 
بريف  زيتا  مدينة كفر  يف  الشمايل  احلي 
لسيطرة  اخلاضعة  الشمايل،  محاة  حمافظة 
فصائل املعارضة املسلحة، سقط الربميالن 
إىل  أدى  ما  الريفية؛  املدرسة  ساحة  يف 
دمار كبري يف بنائها وأاثثها، وخروجها عن 
املدرستني  بناء  إصابة  إىل  إضافة  اخلدمة 

اأُلخرَتني أبضرار مادية متوسطة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFa2x6RXFBaGgwY0E/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNDZ4UUh2LW5ScVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNDZ4UUh2LW5ScVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFanpqUkhyY0t3c2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTDlESzgtUXVwYTg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYWJpeW9USDlBTFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMTMzRldnNlkwS3M/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMEdyLTg0MkRaQTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUVpvOUhRYnVpZ1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQjlLZDNYYTU1cHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNGVBWWRCVmVuSEU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRUxiRVlna05Fb3M/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFanpqUkhyY0t3c2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcGdEdW9yR1hzNVk/view
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السبت 12/ تشرين الثاين/ 2016 قصفت طائرات اثبتة اجلناح حكومية )سيخوي 24( صواريخ عدة قرب جتمٍع يضم 3 
مدارس هي مدرسة الشهيد أمحد بركات االبتدائية، إعدادية حزارين، واثنوية حزارين وسط بلدة حزارين بريف حمافظة إدلب 
اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل إصابة أبنية املدارس أبضرار 

مادية متوسطة.

األحد 13/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي صواريخ عدة قرب مدرسة احملدثة اإلعدادية يف بلدة 
كفر عويد يف جبل الزاوية بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح 

الشام؛ ما أدى إىل إصابة بناء املدرسة ومواد إكسائها أبضرار مادية متوسطة.

األحد 13/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي/ روسي )ما زال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة 
بدقة( ابلصواريخ مسجد اهلدى الذي يتضمن يف أحد طوابقه األربعة مدرسة شرعية يف خميم خان الشيح لالجئني الفلسطينيني 
يف الغوطة الغربية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة املدرسة وأاثثها أبضرار 

مادية كبرية.

الثالاثء 15/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان 
ابلصواريخ   )22 )سيخوي  حكومي  اجلناح  اثبت 
جبل  يف  جوزف  بلدة  يف  انزحني  تؤوي  مدرسة 
الزاوية بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة 
فتح  املسلحة وجبهة  املعارضة  فصائل  بني  مشرتكة 
الشام؛ ما أدى إىل إحداث حفرة يف ابحة املدرسة 

وإصابة بنائها أبضرار مادية متوسطة.

اخلميس 17/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان 
اثبت اجلناح حكومي )سيخوي 24( صواريخ عدة 
بلدة معراته يف جبل  قرب مدرسة مجيل جعفر يف 
الزاوية بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة 
فتح  املسلحة وجبهة  املعارضة  فصائل  بني  مشرتكة 
ومواد  املدرسة  بناء  إصابة  إىل  أدى  ما  الشام؛ 

إكسائها أبضرار مادية متوسطة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZEdDRVV5dzBFeEU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZEdDRVV5dzBFeEU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVjg4LWVvd194M1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYlVMZFp5TDRRckk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUGZoSC14SmoxVkU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeDNlbGg0cjVyNFE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUGZoSC14SmoxVkU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZEdDRVV5dzBFeEU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUGZoSC14SmoxVkU/view
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اخلميس 17/ تشرين الثاين/ 2016 قصفت رامجة 
على  أرض   - أرض  صاروخ  احلكومية  الصواريخ 
املتحدة  األمم  لوكالة  التابعة  االبتدائية  برياي  مدرسة 
إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )األونروا( يف 
مبحافظة  الفلسطينيني  لالجئني  الشيح  خان  خميم 
املعارضة  فصائل  لسيطرة  اخلاضع  دمشق،  ريف 
املسلحة؛ ما أدى إىل دمار كبري يف قسم من بناء 
املدرسة وإصابة مواد إكسائها وأاثثها أبضرار مادية 
كبرية وخروجها عن اخلدمة، اجلدير ابلذكر أن أكثر 
من 160 طالباً يراتدون املدرسة وقد علَّقت دوامها 
الذي  القصف  جراء  استهدافها  من  أايم   3 قبل 

تتعرَّض له املنطقة.

صباح السبت 19/ تشرين الثاين/ 2016 ألقى الطريان املروحي احلكومي برمياًل متفجراً قرب مدرسة أبو أيوب األنصاري يف 
حي األنصاري مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف سور املدرسة، إضافة إىل 

إصابة أاثثها ومواد إكسائها أبضرار مادية متوسطة.

السبت 19/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي صاروخني قرب اثنوية جسرين للبنات يف بلدة جسرين 
يف الغوطة الشرقية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة مواد إكساء بناء 

املدرسة أَبضرار مادية متوسطة.

قصف   2016 الثاين/  تشرين   /19 السبت  ليل 
إحدى  ابلصواريخ  حكومي  اجلناح  اثبت  طريان 
الشرقية  الغوطة  يف  الشيفونية  بلدة  يف  املدارس 
فصائل  لسيطرة  اخلاضعة  دمشق،  ريف  مبحافظة 
املدرسة  بناء  دمار  إىل  أدى  ما  املسلحة؛  املعارضة 

بشكل شبه كامل وخروجها عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFam1KcDdvZWltQXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFam1KcDdvZWltQXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdFJIZllUOUxuN1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZkE0c2FUMFdkWHM/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=543&token=L8nPiL85kcKBXcIBDFuzwtB4SLKxSJUt
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTHRnRTMtMW92aFE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWGt6ZWVQZnJhMTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZ1dCS2g3Z29ITHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZnZHd3VXWXMxems/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFd2M2NW5MQjUzc1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSWNtd05vZnVJX2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFam1KcDdvZWltQXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaFpNR01WUFBxYjg/view
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صباح األحد 20/ تشرين الثاين/ 2016 ألقى الطريان املروحي احلكومي برمياًل متفجراً على اجملمع الرتبوي الشرقي يف حي 
الصاخور مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء اجملمع وإصابة أاثثه ومواد 

إكسائه أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة.

األحد 20/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي )سيخوي 22( صواريخ عدة قرب جتمع مدارس 
الشهيد كمال قلعجي )الذي يضم 3 مدارس -مدرسة الشهيد كمال قلعجي االبتدائية وإعدادية حاس للبنات وإعدادية حاس 
للبنني( يف بلدة حاس بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ 

ما أدى إىل إصابة بناء مدرسة الشهيد كمال قلعجي االبتدائية أبضرار مادية بسيطة.

األحد 20/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي )سيخوي 22( صواريخ عدة قرب مدرسة عبد الرمحن 
بن عوف يف بلدة كللي بريف حمافظة إدلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام، 

سقطت الصواريخ على بعد حنو 50 مرتاً من بناء املدرسة؛ ما أدى إىل إصابته أبضرار مادية بسيطة.

األحد 20/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي صواريخ عدة قرب مدرسة احلاسوب يف مدينة معرة 
مصرين بريف حمافظة إدلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل 

إصابة 3 طالب جبراح، إضافة إىل دمار جزئي يف سور املدرسة وإصابة بنائها ومواد إكسائها أبضرار مادية متوسطة.

األحد 20/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ مدرسة أبو العالء املعري للبنني املعروفة ابسم 
اجملمع الرتبوي يف احلي الشمايل الغريب من مدينة معرة النعمان بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل 
املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل دمار كبرية يف إحدى الغرف الصفية إضافة إىل إصابة بناء املدرسة ومواد 
إكسائها أبضرار مادية كبرية، وخروجها عن اخلدمة، اجلدير ابلذكر أن بناء املدرسة ذاته يضم كلية الرتبية التابعة جلامعة إدلب.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNDFzNk9TbnhvbG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOFBCbkVkckxrMUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZmZZUFhtSjJLNUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeVM4SlZwZEY3TTg/view
https://www.youtube.com/watch?v=7udEFXXwo48
https://youtu.be/j3t31uLQ7-4
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNWFIYi1IczVuMGs/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFR1F1UXpaU2xXamc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNWFIYi1IczVuMGs/view


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 12

األحد 20/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي صواريخ عدة قرب مدرسة بالين يف احلي الشمايل 
الغريب من مدينة معرة النعمان بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح 

الشام؛ ما أدى إىل إصابة بناء املدرسة ومواد إكسائها وأاثثها أبضرار مادية متوسطة .

األحد 20/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ مدرسة القرما االبتدائية يف بلدة النشابية 
مبنطقة املرج يف الغوطة الشرقية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما تسبب خبسائر بشرية، 

إضافة إىل دمار كبري جزء كبري من بناء املدرسة وإصابة مواد إكسائها وأاثثها أبضرار مادية كبرية، وخروجها عن اخلدمة.

اإلثنني 21/ تشرين الثاين/ 2016 قصفت املدفعية احلكومية ابلصواريخ مدرسة دوما التاسعة يف مدينة دوما يف الغوطة الشرقية 
مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة عدد من األطفال جبراح، إضافة إىل أضرار 

مادية متوسطة يف بناء املدرسة ومواد إكسائها.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZlFuOUlIa0UyNzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUEtWejE3RXB3X2s/view
https://youtu.be/9KdHEHFdK4c
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdy1zZ2RET2hyY2M/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=578&token=acipenETBHLLuxWJytoV0SDv36Lp92fa
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMHRnWTJZY0dVOHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFX0oxTHZwcDNSVEk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUEtWejE3RXB3X2s/view
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اخلميس 24/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ أمام مدرسة الوحدة املعروفة ابسم املدرسة 
اإلرشادية يف بلدة معر مشارين بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح 

الشام؛ ما أدى إىل أضرار مادية كبرية يف بناء املدرسة ومواد إكسائها وأاثثها.

احلمزة  مدرسة  قرب  عدة  صواريخ  )سيخوي(  اجلناح حكومي  اثبت  طريان  قصف   2016 الثاين/  تشرين   /24 اخلميس 
االبتدائية يف احلي الغريب من بلدة كفر سجنة بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة 

املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل إصابة بناء املدرسة ومواد إكسائه أبضرار مادية متوسطة.

اخلميس 24/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ قرب مدرسة الشهيد حممود خلف للتعليم 
األساسي يف مدينة محورية ابلغوطة الشرقية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار 

جزئي يف سور املدرسة وإصابة مواد إكساء بنائها أبضرار مادية متوسطة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFa2d1NlJMWXIyM2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeEQ5b0pvQ3Fsdkk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFa2d1NlJMWXIyM2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdmNRUFZTRzBsVGM/view
https://www.youtube.com/watch?v=nLB709YS7aU&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFa2d1NlJMWXIyM2M/view
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اخلميس 24/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ مدرسة الشهيد بشري عبد اجلواد يف مدينة 
محورية يف الغوطة الشرقية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة حنو 7 أطفال 

جبراح، إضافة إىل دمار كبري يف بناء املدرسة ومواد إكسائها وخروجها عن اخلدمة.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع عبد املعني محص مسؤول قسم التوثيق يف مشفى دار الشفاء يف مدينة محورية 
بريف دمشق -عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك- ، وأفادان بشهادته:

صباح يوم اخلميس 24/ تشرين الثاين كان الوضع هادائً يف عموم الغوطة الشرقية، فجأة أغار الطريان احلريب 
بشكل مكثف تباعاً على عدة مناطق يف الغوطة، استهدفت إحدى الغارات مدينة محورية حيت سقطت 
الصواريخ على مدرسة بشري عبد اجلواد االبتدائية واليت تقع يف منطقة سكنية تضم عدة مدارس، واملنطقة خالية 

متاماً من أي مظهر أو مقر عسكري.
عندما وصلت إىل مكان حدوث الغارة  كان الغبار كثيفاً والدمار ال يوصف، وأصوات صرخات النساء وبكاء 

األطفال اجلرحى ميأل املكان وما زال يرتدد يف آذاين، كان املشهد مرعباً ومروعاً.
لكن من حسن احلظ أن القصف حدث عقب انصراف الطالب من املدرسة بقرابة نصف ساعة؛ ما حال 

دون وقوع جمزرة مروعة حبق أطفال املدرسة اليت تدّمر معظم بنائها وخرجت عن اخلدمة«.

اخلميس 24/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ مدرسة احلاسوب يف احلي الشمايل من 
مدينة بنش بريف حمافظة إدلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى 

إىل إحداث حفرة يف ابحة املدرسة وإصابة أاثثها ومواد إكسائها أبضرار مادية كبرية.

السبت 26/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ مدرسة كفر عني للتعليم األساسي يف 
بلدة كفر عني بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام، سقطت 
الصواريخ يف ساحة املدرسة أمام بنائها؛ ما أدى إىل إصابة معلمتني جبراح، إضافة إىل إصابة البناء ومواد إكسائه أبضرار مادية 

متوسطة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSU1VMU83Qko4cjA/view
https://youtu.be/HD0bTK_IonQ
https://youtu.be/nLB709YS7aU
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFemxMWURRWE0zeDg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYk53YmVMVkozTms/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRnNsZUk4bXE1Snc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNWFjeXlJVXdKOU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSU1VMU83Qko4cjA/view
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السبت 26/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ قرب جتمٍع للمدارس يضمُّ 3 مدارس هي 
مدرسة معر زيتا للتعليم األساسي، اثنوية معر زيتا، مدرسة الشهيد عبد الرمحن حالق يف بلدة معر زيتا بريف حمافظة إدلب 
اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل إصابة أبنية املدارس أبضرار 

مادية متوسطة، إضافة إىل دمار جزئي يف سور مدرسة معر زيتا.

األحد 27/ تشرين الثاين/ 2016 ألقى الطريان املروحي احلكومي برمياًل متفجراً أمام مدرسة التل الثانوية للبنني يف مدينة 
التل مبحافظة ريف دمشق؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف بعض الغرف الصفية وسور املدرسة إضافة إىل إصابة مواد إكساء بنائها 

أبضرار مادية كبرية، وخروجها عن اخلدمة.

- رايض األطفال: 
األحد 6/ تشرين الثاين/ 2016 قصفت املدفعية احلكومية 8 قذائف هاون يف حميط روضة أجيال املستقبل يف حي زحلة 
مبدينة حرستا يف حمافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، إحدى هذه القذائف سقطت على ساحة 

الروضة؛ ما تسبب مبجزرة، إضافة إىل إصابة مواد إكساء بناء الروضة وأاثثها أبضرار مادية متوسطة.  

فجر الثالاثء 22/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي صاروخاً على روضة جويرية بنت احلارث )براعم 
الغوطة سابقاً( يف مدينة سقبا يف الغوطة الشرقية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل 

دمار جزء كبري من بناء الروضة وإصابة مواد إكسائها وأاثثها أبضرار مادية متوسطة، وخروجها عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZkdYOHpLMmFra2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYnJNVDlsQl9KbGs/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFalN6aC02cHF2LW8/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=548&token=1lm2cvjnzOzNwH4T5wS4dxsuiUQA7QnY
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=547&token=1jY2YZRbMlAiny1uByu60DjKSjudZUsQ
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSnpZUVllOGpyZms/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=549&token=yq18ichelmBrrNYo6BRjBxv8R90sihaH
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFN0Q1YnZhRnhLSzA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMmZiNWVORHYxZE0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFajhyV2dFOFNySmM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSnpZUVllOGpyZms/view
https://youtu.be/P36-eszBJZA
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYkY3YzNoWE9yVFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRW1oZXhZZ2l5VU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZHM3OFd1V2RjenM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFN0Q1YnZhRnhLSzA/view
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املراكز احليوية الثقافية:
– املتاحف.

 2016 األول/  تشرين   /27 اخلميس 
قصف طريان اثبت اجلناح حكومي/ روسي 
الفاعلة  لتحديد اجلهة  التحقق  قيد  )مازال 
بدقة( ابلصواريخ متحف مدينة طيبة اإلمام 
اخلاضعة  الشمايل،  محاة  حمافظة  بريف 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى 
وخروجه  املتحف  بناء  يف  دمار كبري  إىل 
عن اخلدمة، يوم السبت 5/ تشرين الثاين/ 
2016 تواصلنا مع انشطي املنطقة الذين 
املتحف  أن  ابلذكر  اجلدير  احلادثة،  أكدوا 
يف  الفسيفساء  لوحات  أكرب  إحدى  يضم 
منذ مدة  نقل كافة حمتوايته  العامل، وقد مت 

زمنية طويلة خشية تعرُّضها للقصف.

املربعات السكانية:
- األسواق:

األربعاء 2/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي )سيخوي 22( ابلصواريخ السوق الرئيس وسط مدينة 
سراقب بريف حمافظة إدلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل 

إصابة عدد من احملالت التجارية أبضرار مادية كبرية إضافة إىل دمار جزئي يف عدة أبنية سكنية حميطة ابلسوق.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQVNMUXRxSVR6M1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVnZHdlljRW9uRjA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbW1xUU96aTJLYzg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYjVmaUdWay0zUUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUktTZ1dNVjVkY2s/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQVNMUXRxSVR6M1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbW1xUU96aTJLYzg/view
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قصف   2016 الثاين/  تشرين   /3 اخلميس  فجر 
قيد  )مازال  روسي  حكومي/  اجلناح  اثبت  طريان 
ابلصواريخ  بدقة(  الفاعلة  اجلهة  لتحديد  التحقق 
لالجئني  الشيح  خان  خميم  يف  الشعيب  السوق 
ريف  مبحافظة  الغربية  الغوطة  يف  الفلسطينيني 
دمشق، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ 
ما أدى إىل إصابة عدد من احملالت التجارية أبضرار 

مادية متوسطة.

األحد 6/ تشرين الثاين/ 2016 قصفت املدفعية احلكومية بقذائف اهلاون سوق ساحة الغنم الشعيب يف مدينة دوما يف الغوطة 
الشرقية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى مقتل عدة أشخاص، إضافة إىل إصابة عدد 

من احملالت التجارية أبضرار مادية متوسطة.

اإلثنني 7/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي صواريخ عدة قرب سوق شارع اجلالء يف مدينة دوما يف 
الغوطة الشرقية مبحافظة ريف دمشق؛ ما أدى إىل إصابة عدد من احملالت التجارية أبضرار مادية متوسطة.

الثالاثء 8/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي تزامناً مع الرامجات صواريخ عدة سوق شارع اجلالء يف 
مدينة دوما مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة عدد من احملالت التجارية 

أبضرار مادية كبرية.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdmRxRF80aVp1MHc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNGVNVGZsMFpkTEk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbGppbWcxMkE2ZVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdmRxRF80aVp1MHc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFamJQa0pzLVV2MDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFamJQa0pzLVV2MDA/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=550&token=m60ZqxnPmnqv9BRzcxtgW7tgA2KI3CXf
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdGk0aXJSQ0cyajA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFemw0UUpDbUpsLTA/view
https://youtu.be/IHEpgK0ZBKQ
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcUxndWw3T1BNYzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNmJQdDNKbW95cDg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFamJQa0pzLVV2MDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcUxndWw3T1BNYzQ/view
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األربعاء 9/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ السوق الرئيس يف حميط ساحة احملطة مبدينة 
سقبا يف الغوطة الشرقية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة عدد من احملالت 

التجارية أبضرار مادية كبرية.

اخلميس 10/ تشرين الثاين/ 2016 قصفت املدفعية احلكومية ابلقذائف سوق الروضة يف مدينة محورية يف الغوطة الشرقية 
مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة عدد من احملالت التجارية أبضرار مادية 

متوسطة.

اخلميس 17/ تشرين الثاين/ 2016 قصفت رامجة الصواريخ احلكومية صاروخ أرض - أرض على سوق شارع حلب يف مدينة 
دوما يف الغوطة الشرقية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل اندالع حريق يف أحد 

احملالت التجارية وإصابة عدد آخر منها أبضرار مادية كبرية.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFU0Z0bFFHeGhjVEU/view
https://youtu.be/Rp9nnUMB5TM
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFczRHNXF4aVZzMjA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMWp3Q3NQTG84WjA/view
https://youtu.be/xJYz5sUgPdE
https://youtu.be/LSgiJDV22dA
https://youtu.be/LSgiJDV22dA
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUlFBMFp4T1ZpN1k/view
https://youtu.be/cTZFHJvLF7I
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNjAycHBjbWNJc1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFc1RHc2xkWGd1MWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMWp3Q3NQTG84WjA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNjAycHBjbWNJc1U/view
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الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ سوق شارع القوتلي يف مدينة  مساء اخلميس 17/ تشرين 
دوما يف الغوطة الشرقية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار كبري يف عدد من 

احملالت التجارية.

اجلمعة 18/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ سوق املالبس يف مدينة كفر بطنا يف الغوطة 
الشرقية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة عدد من احملالت التجارية ومرافق 

السوق بأضرار مادية كبرية.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTEVfSW92dUw5VE0/view
https://youtu.be/TbjmoS_jlvM
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNUEtYXZSLURITjg/view
https://youtu.be/UIpQ0LMLEkQ
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaWIyT0U0N3RBd0E/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUGI5OUxTVWRXYTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTEVfSW92dUw5VE0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNUEtYXZSLURITjg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMVlfSFppaTFJcVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMVlfSFppaTFJcVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFalc1dkhfRUw5dWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFalc1dkhfRUw5dWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUGI5OUxTVWRXYTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFalc1dkhfRUw5dWc/view
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األربعاء 23/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي صاروخاً قرب سوق األربعاء وسط بلدة تلمنس 
بريف حمافظة إدلب الشرقي، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام، مل ُتسجل أي أضرار 

مادية يف السوق. 

ظهر األربعاء 23/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي صاروخني على السوق التجاري يف مدينة جاسم 
بريف حمافظة درعا، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما تسبب مبجزرة؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف عدد من احملالت 

التجارية وإصابة عدد آخر أبضرار مادية متوسطة.

عصر األربعاء 23/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ سوقاً يف مجعية الرحال يف بلدة كفر 
انها بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما تسبب خبسائر بشرية، إضافة إىل إصابة عدد 

من احملالت التجارية أبضرار مادية كبرية.

البىن التحتية:
- حمطات ومصادر الطاقة:

ظهر األربعاء 16/ تشرين الثاين/ 2016 ألقى الطريان املروحي احلكومي برميلني متفجرين على حمطة كهرابء حلب القدمية 
يف حي ابب النريب مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف سور احملطة، وإصابة 

جتهيزاهتا ومواد إكسائها أبضرار مادية متوسطة.

األربعاء 16/ تشرين الثاين/ 2016 قصفت رامجات الصواريخ احلكومية صواريخ عدة على 3 مراكز حتويل للكهرابء يف حي 
الشعار؛ ما أدى إىل دمار أحد املراكز بشكل شبه كامل وخروجها عن اخلدمة، إضافة إىل إصابة حمولة الكهرابء يف املركزين 

اآلخرين أبضرار مادية متوسطة.
 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPSWM1X2gzZzdKdEk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRGVYVTRwR2xPSDg
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPcGFNT01TVWxTRUk
https://youtu.be/QhQ4a_pKqMc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPSWM1X2gzZzdKdEk
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNHF3X2FyNnVNYnM/view
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFTnBFZ0laNjAtS2c
https://youtu.be/e_BQVU_LYN0
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFUTQzNUdsTW5xdnM
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFS3o2el9QUmRZU2M
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFZnhsN0hFRExuQUE
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFYjluZTV6VE1YaFk
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFUFNZQk9tcUdjZVU
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFZndXSjdaUWcwTT
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFTnBFZ0laNjAtS2c
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اخلميس 17/ تشرين الثاين/ 2016 شن طريان اثبت اجلناح حكومي/ روسي )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة 
بدقة( غارة جوية ابلصواريخ على حمطة كهرابء »حلب ن« يف حي ابب النريب؛ ما أدى إىل خروج احملطة عن اخلدمة نتيجة 
إصابة بنائها أبضرار مادية كبرية إضافة إىل تضرر حموليت كهرابء استطاعتهما »KV400« و«KV20« وحمولة اخلدمات 

وحمطة متنقلة لتكرير زيت التربيد.

مساء اجلمعة 18/ تشرين الثاين/ 2016 قصفت املدفعية 
احلكومية املتمركزة يف مطار النريب العسكري قذائف عدة 
على حمطة كهرابء حلب القدمية يف حي ابب النريب مبدينة 
حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى 
أبضرار  جتهيزاهتا  وبعض  احملطة  يف  املراقبة  قسم  إصابة  إىل 
مادية كبرية، وخروجها عن اخلدمة مؤقتاً، اجلدير ابلذكر أن 
املروحي  الطريان  إلقاء  نتيجة  مادية  أبضرار  أصيبت  احملطة 
احلكومي برميلني متفجرين ابلقرب منها يوم األربعاء 16/ 

تشرين الثاين/ 2016.

اجلمعة 25/ تشرين الثاين/ 2016 ألقت الطريان املروحي احلكومي برمياًل متفجراً قرب حمطة الكهرابء يف مدينة التل مبحافظة 
ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل انقطاع كابالت الطاقة يف احملطة وانقطاع التيار الكهرابئي 

عن املدينة وبعض البلدات القريبة.
اإلثنني 28/ تشرين الثاين/ 2016 ألقى الطريان املروحي احلكومي برمياًل متفجراً على حمطة الكهرابء يف مدينة التل مبحافظة 
ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل اندالع حريق يف احملطة وإصابة بنائها ومعداهتا أبضرار 
مادية متوسطة، إضافة إىل انقطاع التيار الكهرابئي عن املدينة، اجلدير ابلذكر أن احملطة تعرَّضت العتداء بربميل متفجر ألقاه 

الطريان املروحي احلكومي يف يوم اجلمعة 25/ تشرين الثاين/ 2016.

- املنشآت واملصادر املائية:
األحد 6/ تشرين الثاين/ 2016 قصفت مدفعية القوات احلكومية قذيفتني مدفعيتني على خزان املياه الرئيس يف خميم خان 
الشيح لالجئني الفلسطينيني يف الغوطة الغربية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل 

دمار جزئي يف بناء اخلزان وخروجه عن اخلدمة.

2016 قصف طريان اثبت  الثاين/  تشرين   /16 األربعاء 
اجلناح حكومي صواريخ عدة قرب حمطة ضخ املياه يف بلدة 
اهلبيط بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة 
أدى  ما  الشام؛  فتح  املسلحة وجبهة  املعارضة  بني فصائل 
املولدة  إصابة  إىل  إضافة  الضَّخ،  غرفة  دمار جزئي يف  إىل 

الكهرابئية أبضرار مادية متوسطة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFZUtpdXdLSU4wdkE
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFSGxFWm1KOHYxWGc
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFX2RBSU4zSEI4a0U
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFTHVvX1VfcVNack0
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFZDJnaS16eGFIZDQ
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFSG1KNV94anBQVX
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFVDVSUGI1OExZQj
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFOHJGZGJGcnBUbF
https://youtu.be/DBuNQYeXW_U
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbTdRTWFmaTE3MTg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaUdnY3ZrSWp5d28/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbTdRTWFmaTE3MTg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOHJGZGJGcnBUbFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbTdRTWFmaTE3MTg/view
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صباح اخلميس 17/ تشرين الثاين/ 2016 ألقى الطريان املروحي 
احلكومي برمياًل متفجراً قرب حمطة مياه ابب النريب يف حي ابب 
النريب مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما 
أدى إىل إصابة بناء احملطة ومعداهتا أبضرار مادية كبرية، إضافة إىل 

احرتاق خزاانت الوقود داخلها.

جلمعة 18/ تشرين الثاين/ 2016 ألقى الطريان املروحي احلكومي 
مبدينة  عواد  ضهرة  حي  يف  للمياه  ضخ  حمطة  على  متفجراً  برمياًل 
حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة 
الكهرابئية ومولدة كهرابء خاصة هبا أبضرار  واللوحات  احملطة  بناء 

مادية متوسطة وخروجها عن اخلدمة مؤقتاً.

اجلمعة 18/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ مضخة مياه اآلابر الرئيسة املغذية لشبكة 
مياه الشرب يف بلدة جسرين مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار املضحة 

بشكل كامل وخروجها عن اخلدمة، ما أدى إىل انقطاع املياه عن جزء كبري من البلدة.

- املقرات اخلدمية الرمسية )مؤسسات – وزارات(:
اثبت  طريان  قصف   2016 الثاين/  تشرين   /13 األحد 
اجلناح حكومي ابلصواريخ مقسم اهلاتف يف بلدة كفر عويد 
بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني 
إىل  أدى  ما  الشام؛  فتح  وجبهة  املسلحة  املعارضة  فصائل 
دمار كبري يف بناء املقسم وسوره، اجلدير ابلذكر أن املنشأة 

متوقفة عن العمل منذ قرابة عام.

صباح األربعاء 16/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي/ روسي )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة 
الفاعلة بدقة( صاروخاً قرب مركز الصيانة التابع لإلدارة العامة للخدمات يف حي الشعار مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل 

املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار كبري يف بناء املركز إضافة إىل اندالع حريق فيه وخروجه عن اخلدمة.

الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت  اخلميس 24/ تشرين 
اجلناح حكومي ابلصواريخ مبىن اجمللس احمللي يف احلي الغريب 
من بلدة كفر سجنة بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة 
فتح  املسلحة وجبهة  املعارضة  لسيطرة مشرتكة بني فصائل 
الشام؛ ما تسبب بدمار كبري يف بناء اجمللس، وإصابة أاثثه 

وجتهيزاته أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFSlZsUHZ5TWVxVDQ
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFeFpMcGxSb3MySFk
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFRzEydTJnRE5EQ1k
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFeFpMcGxSb3MySFk
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRnlUMzN2azBuUjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQ0J6OVZEeW5QQVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQ0J6OVZEeW5QQVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRzZsaEowTVlSWTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZ1hBUURrMzU2TG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcFZnZ3JoVUZQMUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeFpMcGxSb3MySFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQ0J6OVZEeW5QQVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcFZnZ3JoVUZQMUU/view
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اخلميس 17/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي/ روسي )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة 
بدقة( ابلصواريخ مبىن إدارة اخلدمات العامة يف حي الصاحلني مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى 

إىل تصدع جدران املبىن، وإصابة عدة سيارات اتبعة لإلدارة أبضرار مادية متفاوتة.
السبت 26/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ مبىن احملكمة اإلسالمية التابعة جلبهة فتح 
الشام يف األطراف الشمالية الشرقية من بلدة جباال بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة 

املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما تسبب مبجزرة، إضافة إىل إصابة بناء احملكمة أبضرار مادية كبرية.

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

اخلميس 10/ تشرين الثاين/ 2016 قرابة 1:30 ظهراً شنَّ طريان اثبت اجلناح حكومي غارتني ابلصواريخ على معرب نصيب 
على احلدود السورية األردنية بريف حمافظة درعا اجلنويب الشرقي، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما تسبب مبجزرة، 

إضافة إىل دمار جزئي يف أحد أبنية املعرب وإصابة مرافقه أبضرار مادية كبرية.

- األفران:
اجلناح  اثبت  طريان  قصف   2016 الثاين/  تشرين   /11 اجلمعة 
حكومي ابلصواريخ فرن اخلبز اآليل يف احلي الغريب من بلدة سنجار 
بريف حمافظة إدلب الشرقي، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل 
املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء 

الفرن، وإصابة معداته أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة.

- مزارع احليواانت الداجنة:
اجلناح  اثبت  طريان  قصف   2016 الثاين/  تشرين   /24 اخلميس 
تلمنس  بلدة  من  الشرقية  األطراف  مدجنة يف  ابلصواريخ  حكومي 
بريف حمافظة إدلب الشرقي، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل 
املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل دمار بناء املدجنة 

بشكل كامل وخروجها عن اخلدمة.

خميمات الالجئني:
السبت 12/ تشرين الثاين/ 2016 قصفت املدفعية احلكومية املتمركزة يف جبل الرتكمان بريف حمافظة الالذقية قذائف عدة 
قرب خميم خرماش للنازحني قرب بلدة بداما بريف حمافظة إدلب الغريب، اخلاضع لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة 

وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل إصابة عدد من اخليم وحمتوايهتا أَبضرار مادية بسيطة.

اجلمعة 18/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلقنابل العنقودية خميم أم الصري الواقع يف مزرعة أم 
الصري شرقي بلدة ترمال بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ 

ما تسبب خبسائر بشرية، إضافة إىل اندالع حريق يف عدد من اخليم.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=571&token=K3YIjo3cHqtS3dlHDWbXdXK51SYu3HIE
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdGk5YzFfUWFjV1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdGk5YzFfUWFjV1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNk5nRHhHQ2FKVkk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWXhGYlA0S0N4VWc/view
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPMVJhYXJLcE1qVW8
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPeUJYS0NQaUZXQWM
https://youtu.be/5XGJ7_dThpc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPMXZ1WmpTZG0wV2M
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdGk5YzFfUWFjV1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNk5nRHhHQ2FKVkk/view
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ابء: القوات الروسية:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد: 
صباح السبت 5/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ بلدة إبني مسعان بريف حمافظة 
حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، أصاب أحد هذه الصواريخ منزاًل مالصقاً للمسجد الكبري يف البلدة؛ 

ما أدى إىل إصابة بناء املسجد ومواد إكسائه وأاثثه أبضرار مادية كبرية.

صباح السبت 5/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ املباين السكنية قرب مسجد 
أيب بكر الصديق يف مدينة دارة عزة بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة 

مواد إكساء بناء املسجد وأاثثه أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة.

األربعاء 9/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صواريخ عدة قرب مسجد مشمشان يف احلي 
اجلنويب من بلدة مشمشان قرب مدينة جسر الشغور بريف حمافظة إدلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة 
املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء دار الوقف التابع للمسجد وإصابة بنائه ومواد إكسائه أبضرار 

مادية بسيطة.

أنه  الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد  اإلثنني 14/ تشرين 
روسي ابلصواريخ مسجد مشمشان يف بلدة مشمشان بريف حمافظة إدلب 
الغريب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح 
عن  وأاثثه وخروجه  املسجد  بناء  من  دمار جزء كبري  إىل  أدى  ما  الشام؛ 
اخلدمة. اجلدير ابلذكر أن املسجد تعرض لقصف من قبل طريان اثبت اجلناح 

نعتقد أنه روسي يف يوم األربعاء 9/ تشرين الثاين/ 2016.

مساء اخلميس 17/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد 
أنه روسي ابلصواريخ مسجد سيدان احلسني يف حي القاطرجي مبدينة حلب، 
بناء  املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار كبري يف  اخلاضع لسيطرة فصائل 

املسجد وهتدم مئذنته وخروجه عن اخلدمة.

صباح اخلميس 17/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ املباين السكنية املالصقة 
ملسجد برسني يف حي ابب النريب مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء 

املسجد ومئذنته، وإصابة أاثثه ومواد إكسائه أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة.

الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مسجد محزة بن عبد  صباح اخلميس 17/ تشرين 
املطلب يف مدينة عندان بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار جزء كبري 
من بناء املسجد وإصابة مواد إكسائه وأاثثه أبضرار مادية كبرية، وخروجه عن اخلدمة، اجلدير ابلذكر أن هذا املسجد قد تعرض 

للقصف يف 31/ أاير/ 2016 من قبل اجلهة نفسها.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/yB4THOkSvHw
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFcXVuSV9Ga2tXWmc
https://youtu.be/s6Ssi5gHMSU
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFT0s2WEhwNUJiM2s
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFUXd3R3B3b0lpbFU
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFT0s2WEhwNUJiM2s
https://youtu.be/-qgaO9LYMyg
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZUsycTZrcHlVdjA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNUp1c1l4RUw3WVE/view
https://youtu.be/EJmnfFml3Qs
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTXNLd2ZiMF9qZk0/view
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عصر اإلثنني 21/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ املباين السكنية يف حميط 
مسجد فاطمة عقيل يف حي السكري مبدينة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة بناء املسجد 

ومواد إكسائه أبضرار مادية متوسطة.

ظهر اجلمعة 25/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ املنازل السكنية يف حميط 
مسجد بلدة تُقاد بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما تسبب مبجزرة، إضافة إىل إصابة 

بناء املسجد وأاثثه ومواد إكسائه أبضرار مادية كبرية. 

الثالاثء 29/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ حميط مسجد برسني يف حي ابب 
النريب مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء املسجد وإصابة أاثثه ومواد 
إكسائه أبضرار مادية متوسطة اجلدير ابلذكر أن املسجد تعرض لقصف من قبل طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ 

يف يوم اخلميس 17/ تشرين الثاين/ 2016.

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

نعتقد  2016 قصف طريان اثبت اجلناح  الثاين/  فجر اجلمعة 4/ تشرين 
أنه روسي صاروخاً يف فناء مدرسة اثنوية اجلينة لإلانث يف قرية اجلينة بريف 
الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى  حمافظة حلب 
إىل دمار جزئي يف سور الثانوية وإصابة بنائها ومواد إكسائها أبضرار مادية 

كبرية، إضافة إىل إحداث حفرة يف الفناء.

صباح السبت 5/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد 
أنه روسي ابلصواريخ قرب مدرسة إبني الشرقية يف بلدة إبني مسعان بريف 
الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى  حمافظة حلب 
إىل دمار كبري يف إحدى الغرف الصفية، إضافة إىل إصابة مواد إكساء مبىن 

املدرسة وأاثثها وسورها أبضرار مادية متوسطة وخروجها عن اخلدمة.

مساء الثالاثء 8/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مدرسة التوامة الشمالية يف 
قرية التوامة بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة سطحها وسورها أبضرار 

مادية متوسطة.

الثالاثء 8/ تشرين الثاين/ 2016 ألقى طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صواريخ حتمل ذخائر عنقودية قرب مدرسة النريب 
لإلانث وسط بلدة النريب بريف حمافظة إدلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح 

الشام، سقطت الصواريخ على بعد حنو 50 مرتاً من بناء املدرسة؛ ما أدى إىل إصابته أبضرار مادية بسيطة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFYWJUbkRPU0tCNTA
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFekdwTmYwZkJyOHc
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZWQwMDNrZWliRzA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFM0w1NWh5YVR2QzA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRDV1Z2Vvbzd3WHc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcGw2eEpjU0VDWUE/view
https://youtu.be/kcEDLNCegyE
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFM0w1NWh5YVR2QzA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbVFsekZ3WHVXZm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRko3OUkyWldkVFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbVFsekZ3WHVXZm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRDV1Z2Vvbzd3WHc/view


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 26

ظهر األحد 13/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ اثنوية األاترب للبنني يف مدينة 
األاترب بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار كبري يف بناء الثانوية وسورها، 

إضافة إىل إصابة أاثثها أبضرار مادية كبرية وخروجها عن اخلدمة.

صباح اإلثنني 14/ تشرين الثاين/ 2016 استخدمت طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية أسلحة حارقة مستهدفة حميط 
مدرسة أبو عبدة االبتدائية يف قرية أبو عبدة بريف حمافظة حلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى 

إىل إصابة ابحة املدرسة أبضرار مادية بسيطة.

اإلثنني 14/ تشرين الثاين/ 2016 قصفت طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية صاروخاً على مدرسة صاحل ددو االبتدائية 
يف حي الروضة وسط مدينة خان شيخون بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة 

وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل دمار كبري يف بناء املدرسة وأاثثها وخروجها عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFS09DVDNycVBPMTg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWXBxWWVIWXlxb2c/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSWFEQUNOejhRNG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaUV0X2dqZHZyRG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFS09DVDNycVBPMTg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcTVYbFY4eWRyc0k/view
https://youtu.be/xyTMGmr_nHQ
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOUEzVHlwaWZ5aVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWWdiS2dQWHlIaFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSEo2RlpUdWYzZTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMXBzWlhKcHBsaEU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSTBQcGVaOGs1WFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMF9yQmk3ZUZvNHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcXJKTzRJNTJFdm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYzB0dlc4OUZyUUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMF9yQmk3ZUZvNHM/view
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اإلثنني 14/ تشرين الثاين/ 2016 استخدمت طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية أسلحة حارقة مستهدفة حميط مدرسة 
أمساء بنت أيب بكر وسط مدينة جسر الشغور بريف حمافظة إدلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة 
املسلح وجبهة فتح الشام، كان االستهداف على بعد حنو 10 أمتار من بناء املدرسة، دون تسجيل أية أضرار مادية يف بنائها.

اإلثنني 14/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صواريخ عدة قرب مدرسة نيب فاحل يف 
األجزاء اجلنوبية من مدينة إدلب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة، وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل إصابة 

بناء املدرسة ومواد إكسائها أبضرار مادية متوسطة.
نعتقد أن هذه احلادثة ليست خرقاً للقانون الدويل االنساين، ألن املستهدف هو مقر عسكري، وقد أوردانها يف التقرير لتسجيلها 

ضمن احلوادث اليت تسببت أبضرار يف مركز حيوي مدين، حىت لو كانت ضمن اجملال الذي يُتيحه القانون الدويل اإلنساين.

اإلثنني 14/ تشرين الثاين/ 2016 قصفت طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية صواريخ عدة قرب مدرسة الظاهر بيربس 
يف األجزاء اجلنوبية من مدينة إدلب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل 

إصابة بناء املدرسة وأاثثها أبضرار مادية متوسطة.
نعتقد أن هذه احلادثة ليست خرقاً للقانون الدويل االنساين، ألن املستهدف هو مقر عسكري، وقد أوردانها يف التقرير لتسجيلها 

ضمن احلوادث اليت تسببت أبضرار يف مركز حيوي مدين، حىت لو كانت ضمن اجملال الذي يُتيحه القانون الدويل اإلنساين.

الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت  اخلميس 17/ تشرين 
للتعليم  مدرسة حطني  ابلصواريخ  روسي  أنه  نعتقد  اجلناح 
األساسي يف احلي الشرقي من مدينة سراقب بريف حمافظة 
املعارضة  فصائل  بني  مشرتكة  لسيطرة  اخلاضعة  إدلب، 
املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء 
دورات املياه وسور املدرسة، إضافة إىل إصابة بنائها الرئيس 

أبضرار مادية متوسطة.

- اجلامعات: 
طريان  قصف   2016 الثاين/  تشرين   /18 اجلمعة  ظهر 
اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ كلية الرتبية التابعة 
جلامعة حلب احلرة يف مدينة دارة عزة بريف حمافظة حلب 
الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى 
إىل دمار قسم كبري من بناء الكلية بشكل كامل وإصابة مواد 

إكسائها وأاثثها أبضرار مادية كبرية وخروجها عن اخلدمة.

املربعات السكانية:
- األسواق:

اإلثنني 21/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ السوق املسقوف يف مدينة إدلب، 
اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل دمار كبري يف سقف السوق إضافة إىل 

إصابة احملالت التجارية أبضرار مادية كبرية.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/c-5T1SY74hY
https://youtu.be/c-5T1SY74hY
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTDRsX25SSmJhS00/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFd1VEQ1laWFBILUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUndudWRkVWdFSGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFY2FwX3Qxd3BZaG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFY2FwX3Qxd3BZaG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYXRPanFVX1NpNEU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFazZBM1d6S3h4Y0E/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOHdZRVhDdW8teDQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTUtINUNnQmFWYjg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFV0VEVzRvVnNtZjA/view
https://youtu.be/n9gzcsq0V7E
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaEg4TV9SeHJ6NzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTUtINUNnQmFWYjg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFc3lQWG85dUE5czA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYXRPanFVX1NpNEU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaEg4TV9SeHJ6NzQ/view
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البىن التحتية:
حمطات ومصادر الطاقة )شبكات الكهرابء- حمطات توليد ونقل الكهرابء-  حمطات الوقود - آابر النفط وحمطاهتا - 

آابر الغاز وحمطاهتا - أانبيب نقل النفط والغاز(
األحد 20/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صواريخ عدة قرب حمطة الكهرابء الرئيسة يف 
األطراف الشرقية من مدينة إدلب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل إصابة 

بناء احملطة ومعداهتا أبضرار مادية متوسطة.

- املقرات اخلدمية الرمسية:
صباح األربعاء 2/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مركز الربيد يف بلدة أورم 
الكربى بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار كبري يف بناء املركز ومواد 

إكسائه وأاثثه وخروجه عن اخلدمة.

صباح السبت 19/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مستودعاً اتبعاً للمجلس 
احمللي ملدينة حلب يف حي الفردوس مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار كبري يف بناء 

املستودع وإتالف مجيع ما فيه من مواد غذائية.

ظهر األحد 27/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مستودعاً اتبعاً للمجلس احمللي 
يف حي ابب النريب مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار كبري يف بناء املستودع ومواد 

إكسائه، إضافة إىل إتالف كميات من األدوية واملواد الغذائية.

صباح األحد 27/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مبىن الشرطة احلرة يف بلدة 
كفر محرة بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار كبري يف املبىن ومواد 

إكسائه وسيارة اتبعة له.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/G3Q4Fv8-01Q
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdmlfa2EzV0hXYjg/view
https://youtu.be/F-3_K4E5TcY
https://youtu.be/F-3_K4E5TcY
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUUliWW0yZDJfSnc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWHcwdVNfVTNGNnM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZ0NReFVRWEJ6U0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVVJyc0Z4RlB6d0E/view
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFVTB5eUppMzAzOWM
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVTkwV1JHNk9iaW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSHJYMlJQQmt6djg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVTkwV1JHNk9iaW8/view
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- األفران:
األربعاء 2/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلقنابل العنقودية قرب فرن اخلبز االحتياطي 
يف مدينة األاترب بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة بناء الفرن أبضرار 

مادية متوسطة وحتطم زجاج بعض نوافذه.

الثالاثء 8/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلقنابل العنقودية فرن اخلبز الرئيس يف احلي 
الغريب من مدينة سرمني بريف حمافظة إدلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح 

الشام؛ ما أدى إىل خروج الفرن عن اخلدمة مؤقتاً نتيجة إصابة مولدة الكهرابء اخلاصة به أبضرار مادية متوسطة وتعطُّلها.

- مزارع احليواانت الداجنة:
األحد 13/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مدجنة تؤوي انزحني يف األجزاء 
الشمالية الشرقية من بلدة مرديخ بريف حمافظة إدلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة 

فتح الشام؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء املدجنة.

الثالاثء 15/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صواريخ عدة قرب مدجنة على أطراف بلدة 
حنتوتني الواقعة مشال مدينة معرة النعمان بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة 

وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل إصابة بناء املدجنة أبضرار مادية متوسطة.

- املنشآت الصناعية:
طريان  قصف   2016 الثاين/  تشرين   /1 الثالاثء  صباح 
اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ معمل غزل تكس 
حمافظة  بريف  الصغرى  أورم  بلدة  يف  النسيجية  للصناعات 
حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما 
أدى إىل دمار جزئي يف بناء املعمل إضافة إىل اندالع حريق 
فيه وإصابة معداته أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة.

للبطارايت يف  أهنا روسية ابلصواريخ معمل طبيخ  نعتقد  2016 قصفت طائرات اثبتة اجلناح  الثاين/  20/ تشرين  األحد 
األطراف الشرقية من مدينة إدلب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما تسبب مبجزرة، 

إضافة إىل دمار كبري يف بناء املعمل وإصابة معداته أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة.

عصر اجلمعة 25/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ معمل شركة جويد للطباعة يف 
بلدة املنصورة بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل اندالع حريق داخل املعمل، 

إضافة إىل دمار جزئي يف بنائه وإصابة معداته أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة.

ظهر السبت 26/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ معمل الشفاء للصناعات 
الدوائية يف بلدة املنصورة بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار كبري يف بناء 

املعمل ومواد إكسائه، وإصابة معداته أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/5JRsZhTAgMU
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNGZ1Nk9MTlJXTE0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFS2RhZ0puRmNoMG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFX1U2VWdvNHJ6WEk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFT0VoY1owcGVvTFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMlROTE9WSC1ZUVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQWFGQjQwWld3bHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRXVhdUpCdVROX3M/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRWVwX09EMlpFa00/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcjFnMURyTXdSY0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFN2hqc2c0MHc5dGs/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQXI3M1ZvejFMdkE/view
https://youtu.be/71MldjcO934
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOWVzUFhLSWNCYzA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaktoZ3FiNVBVQjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZ2lnaEdZMkNraUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRHdWWWtyTTdqQ0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFV1hDY2wyQ2dRMW8/view
https://youtu.be/w3hG0mWgw1Y
https://youtu.be/c3JDlf2Ynxs
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRHdWWWtyTTdqQ0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRXVhdUpCdVROX3M/view
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اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش:

البىن التحتية:
- وسائط النقل:

األحد 6/ تشرين الثاين/ 2016 قام تنظيم داعش بتفخيخ وتفجري جسر السياسية الواقع على املدخل الشمايل ملدينة دير 
الزور، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، بواسطة عبوات انسفة؛ ما أدى إىل دمار اجلسر بشكل شبه كامل وخروجه عن اخلدمة، 

اجلدير ابلذكر أن اجلسر تعرَّض لقصف من قبل طريان اثبت اجلناح حكومي يوم اخلميس 6/ تشرين األول/ 2016.

اثء: فصائل املعارضة املسلحة:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد: 
ظهر اإلثنني 31/ تشرين األول/ 2016 سقطت عدة قذائف صاروخية حملية الصنع قرب مسجد أبو بكر الصديق يف حي 
احلمدانية مبدينة حلب، ضمن األجزاء اخلاضعة لسيطرة القوات احلكومية، مصدرها مدفعية متمركزة يف حي الراشدين، اخلاضع 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف سور املسجد وإصابة قبته أبضرار مادية متوسطة، يوم الثالاثء 

1/ تشرين الثاين/ 2016 متكنَّا من التواصل مع انشطي املنطقة الذين أكدوا احلادثة.

اخلميس 3/ تشرين الثاين/ 2016 سقط صاروخ قرب مسجد زين العابدين يف حي حلب اجلديدة مبدينة حلب، اخلاضع 
لسيطرة فصائل  اخلاضعة  بريف حمافظة حلب،  املنصورة  بلدة  متمركزة يف  القوات احلكومية، مصدره رامجة صواريخ  لسيطرة 

املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة بناء املسجد وأاثثه إضافة إىل سوره أبضرار مادية كبرية.

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

اخلميس 3/ تشرين الثاين/ 2016 سقطت عدة قذائف صاروخية حملية الصنع على مدرسة حممود طيفور يف حي األكرمية 
مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، مصدرها مدفعية متمركزة يف حي املشهد، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة 

املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة عدد من الغرف الصفية وأاثثها إضافة إىل ابحة املدرسة أبضرار مادية كبرية.

مدرسة  قرب  هاون  قذيفة  سقطت   2016 الثاين/  تشرين   /10 اخلميس 
القوات  لسيطرة  اخلاضع  دمشق،  مبدينة  املهاجرين  حي  يف  زايد  بن  طارق 
فصائل  لسيطرة  خاضعة  منطقة  يف  متمركزة  مدفعية  مصدرها  احلكومية، 
املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة حنو 7 أشخاص جبراح، دون تسجيل 

أية أضرار مادية يف بناء املدرسة.

صباح األحد 20/ تشرين الثاين/ 2016 سقطت عدة صواريخ غراد على 
مدرسة الفرقان احملدثة يف حي الفرقان مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة القوات 
بريف حمافظة  املنصورة  بلدة  متمركزة يف  احلكومية، مصدرها رامجة صواريخ 
حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما تسبب مبجزرة، إضافة 

إىل إصابة بناء املدرسة ومواد إكسائها وابحتها أبضرار مادية كبرية.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFLWIxZmlwM0lUcGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbjV4U0VHT1RlNDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaGd1N2ljQmxNS0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSmFvWWZOdklsNjA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSmFvWWZOdklsNjA/view
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- اجلامعات:
ظهر األربعاء 9/ تشرين الثاين/ 2016 سقطت عدة قذائف صاروخية حملية الصنع قرب مبىن كلية العلوم يف منطقة املدينة 
املنصورة بريف حمافظة حلب  بلدة  القوات احلكومية، مصدرها مدفعية متمركزة يف  اجلامعية مبدينة حلب، اخلاضعة لسيطرة 
الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة قسم الكيمياء يف مبىن كلية العلوم ومواد إكسائه أبضرار 

مادية متوسطة.

- املدن اجلامعية:
الصنع  قذائف صاروخية حملية  2016 سقطت عدة  الثاين/  9/ تشرين  األربعاء  ظهر 
على السكن اجلامعي يف منطقة املدينة اجلامعية مبدينة حلب، اخلاضعة لسيطرة القوات 
احلكومية، مصدرها مدفعية متمركزة يف بلدة املنصورة بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما تسبب خبسائر بشرية، إضافة إىل دمار جزئي يف 

وحدة سكنية وإصابة أاثثها أبضرار مادية كبرية.

املربعات السكانية:
- املالعب:

األحد 20/ تشرين الثاين/ 2016 سقطت عدة قذائف صاروخية 
حملية الصنع قرب صالة التدريب يف اندي االحتاد الرايضي يف حي 
احلمدانية مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، مصدرها 
املعارضة  املشهد، اخلاضع لسيطرة فصائل  مدفعية متمركزة يف حي 
املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة ملعب كرة السلة أبضرار مادية متوسطة.

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

- املساجد: 
الثاين/ 2016 قصفت مدفعية قوات سوراي الدميقراطية ذات األغلبية الكردية قذائف هاون عدة قرب  اإلثنني 7/ تشرين 
مسجد املشاهدة جنوب انحية عني عيسى بريف حمافظة الرقة الشمايل، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل إصابة 

بناء املسجد أبضرار مادية متوسطة.

حاء: قوات التحالف الدويل:
املراكز احليوية الرتبوية:

- املدارس:
اإلثنني 7/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان التحالف الدويل اثبت اجلناح ابلصواريخ املدرسة االبتدائية يف قرية تل السمن 

بريف حمافظة الرقة الشمايل، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء املدرسة وخروجها عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTG54WTE0aGxiTmc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTG54WTE0aGxiTmc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTVB3OWt2UDdPQVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbndyczRxTWNYb1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYlIxVUFEbjdwa0E/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSjBqVFAyTVR4ZW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTkE3LU5pMTRxX28/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTkE3LU5pMTRxX28/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbndyczRxTWNYb1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTkE3LU5pMTRxX28/view
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اإلثنني 21/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان التحالف الدويل اثبت اجلناح صواريخ عدة قرب مدرسة اإلعدادية يف قرية 
مزرعة األسدية بريف حمافظة الرقة الشمايل، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل إصابة بناء املدرسة أبضرار مادية بسيطة.

البىن التحتية:
- املنشآت واملصادر املائية:

اإلثنني 7/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان التحالف الدويل اثبت اجلناح ابلصواريخ حمطة تصفية املياه الوحيدة يف قرية تل 
السمن بريف حمافظة الرقة الشمايل، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل دمار كبري يف بناء احملطة وخروجها عن اخلدمة، 

ما تسبب حبرمان السكان من املياه الشروب.

الثالاثء 8/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان التحالف الدويل اثبت اجلناح ابلصواريخ خزان مياه الشرب الرئيس يف قرية 
خنيز التابعة لناحية عني عيسى بريف حمافظة الرقة الشمايل، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل دمار كبري يف اخلزان 

وخروجه عن اخلدمة.

األربعاء 9/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان التحالف الدويل اثبت اجلناح ابلصواريخ خزان مياه الشرب يف قرية العبارة 
التابعة لناحية عني عيسى بريف حمافظة الرقة الشمايل، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل دمار كبري يف اخلزان وخروجه 

عن اخلدمة، وانقطاع املياه عن أحد األحياء.

اخلميس 10/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان التحالف الدويل اثبت اجلناح ابلصواريخ خزان مياه الشرب يف قرية الكالطة 
التابعة لناحية عني عيسى بريف حمافظة الرقة الشمايل، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل دمار كبري يف اخلزان وخروجه 

عن اخلدمة، وانقطاع املياه عن القطاع الذي يُغذِّيه هذا اخلزان ابملياه.

- وسائط النقل:
اإلثنني 14/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان التحالف الدويل اثبت اجلناح ابلصواريخ عبَّارة مائية يف بلدة تل السمن 
بريف حمافظة الرقة الشمايل، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل دمار كبري ابلعبارة اليت تصل الشطر الشمايل للقرية 

ابلشطر اجلنويب منها، وخروجه عن اخلدمة.

السبت 19/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان التحالف الدويل اثبت اجلناح ابلصواريخ عبَّارة مائية على جمرى قناة الري 
يف قرية العبارة بريف حمافظة الرقة الشمايل، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل تدمري العبارة وخروجها عن اخلدمة.

خاء: جهات مل نتمكن من حتديدها:
مراكز حيوية دينية:

املساجد:
األربعاء 4/ تشرين الثاين/ 2016 اهنارت املئذنة األثرية اهلزازة يف مدينة طيبة اإلمام بريف حمافظة محاة، اخلاضعة لسيطرة 

فصائل املعارضة املسلحة، مل نتمكن حىت حلظة إعداد التقرير من التحقق من سبب اهنيارها ومن اجلهة املنفذة.

http://www.sn4hr.org
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خميمات الالجئني:
األربعاء 9/ تشرين الثاين/ 2016 قصفت طائرة استطالع صواريخ عدة على خميم اجلميلية يف بلدة اجلميلية التابعة ملدينة 
جسر الشغور بريف حمافظة إدلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى 
إىل إصابة طفلني جبراح، إضافة إىل إصابة عدد من اخليم أبضرار مادية متوسطة، مل نتمكن من حتديد اجلهة اليت قامت ابلقصف 

حىت حلظة إعداد التقرير.

اجلمعة 11/ تشرين الثاين/ 2016 قصفت طائرة استطالع عدة صواريخ على خميم اجلميلية يف بلدة اجلميلية مشايل مدينة 
جسر الشغور بريف حمافظة إدلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما تسبب 
خبسائر بشرية، إضافة إىل إصابة عدد من اخليم أبضرار مادية متوسطة، مل نتمكن من حتديد اجلهة اليت قامت ابلقصف حىت 

حلظة إعداد التقرير.

الثالاثء 15/ تشرين الثاين/ 2016 سقطت قذيفة -مل نتمكن من حتديد نوعها- على خميم كفر حوم للنازحني يف بلدة 
كفر حوم قرب مدينة حارم بريف حمافظة إدلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح 
الشام؛ ماتسبب خبسائر بشرية، إضافة إىل احرتاق خيمة، مل نتمكن حتديد مصدر القصف واجلهة املسؤولة عنه حىت حلظة 

إعداد التقرير.

اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات:
حبسب القانون الدويل اإلنساين تُعترب اهلجمات العشوائية أو املتعمدة أو الغري متناسبة، هجمات غري مشروعة، وإن اعتداء 
القوات احلكومية على املدارس واملشايف واملساجد واألفران هلو استخفاف صارخ أبدىن معايري القانون الدويل اإلنساين وقرارات 

جملس األمن الدويل.
كما قامت القوات الروسية وفصائل املعارضة املسلحة وتنظيم داعش وقوات اإلدارة الذاتية وقوات التحالف الدويل ابالعتداء 
على بعض تلك املراكز. وُيشكل القصف العشوائي عدمي التمييز خرقاً للقانون الدويل اإلنساين، ويرقى الفعل إىل جرمية حرب.

 
التوصيات:

إىل جملس األمن الدويل:
1 - إلزام مجيع األطراف وبشكل خاص القوات احلكومية ابعتبارها املرتكب األعظم للخروقات بتطبيق قرار جملس األمن رقم 

2139، وابحلد األدىن إدانة استهداف املراكز احليوية املدنية اليت ال غىن للمدنيني عنها.
2 - جيب فرض حظر تسليح شامل على احلكومة السورية، نظراً خلروقاهتا الفظيعة للقوانني الدولية ولقرارات جملس األمن الدويل.

3 - اعتبار الدول اليت تورد األسلحة للقوات احلكومية وللمجموعات اليت ثبت تورطها ابرتكاب جرائم حبق املدنيني، شريكة 
يف ارتكاب تلك اجلرائم، إضافة إىل مجيع املوردين واملوزعني.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWGFBaTV2bGEtWEU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPMkNVcng2TmktOWM

