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اإلثنني 7 آيلول 2015

حمتوايت التقرير:
أواًل: ملخص تنفيذي.

اثنياً: تفاصيل احلوادث.
املراكز الطبية.. 1
املربعات السكانية.. 2
املراكز الرتبوية. 3
املراكز الدينية.. 4
البىن التحتية.. 5
املراكز الثقافية.. 6

اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.

ما اليقل عن 87 حادثة استهداف ملراكز حيوية يف آب 2015
72 منها على يد القوات احلكومية

    أواًل: امللخص التنفيذي:

خالل شهر آب سجلنا يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 87 حادثة 
استهداف ملنشآت حيوية، توزعت حسب اجلهة الفاعلة علی النحو التايل:

الشيعية  امليليشيات  احمللية،  امليليشيات  األمن،  )اجليش،  احلكومية  القوات  ألف:    -
األجنبية(: 72

-  ابء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
-  تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 7

-  اتء: فصائل املعارضة املسلحة: 8
 

أبرز املنشآت اليت مت استهدافها يف آب:
18 من املراكز الطبية، 18 من املربعات السكانية، 16 من املراكز الرتبوية، 16 من 

البىن التحتية، 15 من املراكز الدينية، 4 من املراكز الثقافية.

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
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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 يقدم 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 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 القنابل الربميلية«، 
فال أقل من أن يقوم جملس األمن ابحلد األدىن من الضغط على القوات احلكومية بشكل رئيس إليقاف استهداف مراكز التجمعات 
احليوية، كاملدارس واملشايف، واألسواق، واملخابز، واألماكن الدينية. يف هذا التقرير ُتسلط الشبكة السورية حلقوق اإلنسان الضوء على 
ما متكنت من توثيقه من هجمات على هذه املراكز احليوية، ونشري إىل أن هذا هو احلد األدىن وذلك بسبب املعوقات العملية العديدة 

اليت تصادفنا أثناء عمليات التوثيق اليت ُنريها.

تقوم الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل جانب عمليات توثيق الضحااي برصد وتسجيل استهداف املنشآت احليوية )أسواق، مدارس، 
خمتلف  املتواجدين يف  ابحثينا  قبل  من  رئيس  بشكل  ذلك  ويتم  الرئيسة،  األربعة  األطراف  قبل  من  وغريها(،  دينية،  أماكن  مشايف، 

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.
 

     اثنياً: تفاصيل احلوادث:

ألف: القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:
املراكز الطبية:

املشايف والنقاط الطبية:
السبت 1/ آب/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً قرب مشفى أورينت يف مدينة كفر نبل إبدلب، ما أدى إىل إصابة 

مبىن املشفى أبضرار جزئية.

األحد 2/ آب/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على 
فصائل  لسيطرة  اخلاضع  دمشق  مبدينة  جوبر  حي  يف  امليداين  املشفى 
املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابته أبضرار مادية كبرية تسببت خبروجه 

عن اخلدمة، مل نسجل وقوع أي إصابة بشرية.

اجلمعة 7/ آب/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على 
مشفى الشفاء يف مدينة سراقب بريف حمافظة إدلب، ما أدى إىل مقتل 
4 أشخاص، إضافة إىل دمار كبري يف بعض غرف املشفى، وخروجه عن 

اخلدمة.

مشفى الشفاء

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Z0ZHcWwzMnBpaGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0akthc25SWElCOU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TFlKWExMZ251NzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TFlKWExMZ251NzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Nk42SEo3ZE0yREU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eVhtdV9wSzFNcUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MHgxeVhrNkdsZnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dC12X1BKWXhqeWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MHgxeVhrNkdsZnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0MG91eUZaVWIteU0/view
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اجلمعة 7/ آب/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على مشفى عدانن كيوان يف بلدة كنصفرة بريف إدلب اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة اثنني من الكادر الطيب، إضافة إىل دمار جزئي يف الطابق الثاين وخروج املشفى 

عن اخلدمة.

اجلمعة 7/ آب/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً قرب النقطة الطبية اخلامسة مبدينة إدلب اخلاضعة لسيطرة فصائل 
املعارضة املسلحة، ما تسبب بتخريب معدات وأاثث النقطة، مل نسجل وقوع أية إصابة بشرية.

اجلمعة 7/ آب/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة يف حميط مشفى حزارين بريف حمافظة إدلب، ما أدى إىل إصابة 
املشفى أبضرار مادية كبرية، وخروجه عن اخلدمة.

 
اجلمعة 7/ آب/ 2015 شن الطريان احلريب احلكومي غارة ابلصواريخ على مشفى أورينت يف مدينة كفرنبل بريف حمافظة إدلب، ما 

تسبب إبحلاق أضرار كبرية يف بناء املشفى، مل نسجل وقوع أية إصابة بشرية.

السبت 8/ آب/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة على مشفى الشفاء يف بلدة إحسم بريف إدلب، ما أدى إىل 
دمار جزئي ابملشفى وخروجه عن اخلدمة.

اإلثنني 10/ آب/ 2015 شن الطريان احلريب احلكومي غارتني متتاليتني ابلصواريخ على مشفى الطب احلديث يف مدينة امليادين بريف 
دير الزور الشرقي الواقعة حتت سيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل 8 أشخاص وإصابة العديد جبراح، إضافة إىل تضرر بناء املشفى 

بشكل كبري وخروجه عن اخلدمة.

اإلثنني 10/ آب/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على مشفى الشهيد حممد بظ يف مدينة معرة مصرين إبدلب، ما 
أدى إىل مقتل طفلني وأحد عناصر الكادر الطيب، إضافة إىل تضرر بناء املشفى وخروجه عن اخلدمة.

الشرقي،  بريف حلب  الباب  امليداين يف مدينة  املشفى  احلربية احلكومية ابلصواريخ  الطائرات  2015، قصفت  13/ آب/  اخلميس 
اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل إحداث أضرار جزئية يف املشفى.

اجلمعة 21/ آب/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مشفى الرمحة يف قرية الشيخ مصطفى بريف حمافظة إدلب، 
ما أدى إىل إصابة املشفى أبضرار مادية وخروجه عن اخلدمة.

يوم اإلثنني 24/ آب/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخني قرب املركز الطيب يف مدينة عربني بريف دمشق، ما أدى إىل 
مقتل 11 شخصاً، إضافة إىل إصابة املركز أبضرار متوسطة.

الثالاثء 25/ آب/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنابل برميلية قرب املشفى امليداين يف مدينة الزبداين بريف دمشق، ما تسبب 
إبصابة بعض عناصر الكادر الطيب واملرضى جبراح، وإصابة مبىن املشفى أبضرار مادية متوسطة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WFU3aG15MWNoMEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0R0hNZ3JId211Mmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eXpEUmN6XzFLMHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0N0N6Zm5EMndrRHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VTlVSUtCaDRoUW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B8SHN2UIyso6RlJ4WXJtaEpRWmM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B8SHN2UIyso6aWctbXVKSGVqTm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6NXJyXzNHMVV4Y1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0cGpCUThIT0ZmQmM/view
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سيارات اإلسعاف:
احلريب  الطريان  قصف   2015 آب/   /16 األحد 
ملنظومة  اتبعة  إسعاف  سيارة  قرب  صاروخاً  احلكومي 
اخلاضعة  دمشق  ريف  يف  دوما  مبدينة  الطبية  اإلحياء 
أدى إىل إصابة  ما  املسلحة،  املعارضة  لسيطرة فصائل 
سائقها جبروح خطرية، وتضررها بشكل كبري وخروجها 

عن اخلدمة.

احلريب  الطريان  قصف   2015 آب/   /24 اإلثنني 
على سيارة إسعاف اتبعة  ملنظومة  احلكومي صاروخاً 
اإلحياء الطبية يف مدينة زملكا بريف دمشق واخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تضررها 

بشكل كبري وخروجها عن اخلدمة.

الثالاثء 25/ آب/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً قرب سيارة إسعاف اتبعة  للدفاع املدين يف مدينة زملكا بريف 
دمشق واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة مسعفني جبراح، إضافة إىل إصابة السيارة أبضرار مادية كبرية.

األحد 30/ آب/ 2015 شن الطريان احلريب احلكومي ثالث غارات ابلصواريخ على مدينة سقبا بريف دمشق اخلاضعة لسيطرة فصائل 
املعارضة املسلحة، تسبب أحد هذه الصواريخ إبصابة إحدى سيارات اإلسعاف أبضرار مادية كبرية، وخروجها عن اخلدمة، إضافة إىل 

إصابة سائقها جبراح.

املربعات السكانية:
األسواق:

احلكومية  املدفعية  قصفت   2015 آب/   /1 السبت 
صاروخ أرض - أرض على سوق مدينة سراقب بريف 
ما  املسلحة،  املعارضة  فصائل  لسيطرة  اخلاضعة  إدلب 
تسبب بدمار كبري يف املنازل السكنية واحملالت التجارية.

اإلثنني 3/ آب/ 2015 سقطت طائرة حربية حكومية 
على السوق الرئيس ملدينة أرحيا مبحافظة إدلب، ما أدى 
إىل مقتل 44 شخصاً، إضافة إىل دمار شبه كامل يف 

بعض احملالت التجارية، وتضرر البعض بشكل كبري.

سيارة إسعاف - دوما

سوق رساقب

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0b19ieXVlTHY2WlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0c2VFQjh1TUNsYUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0c2VFQjh1TUNsYUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Tld1a0VMS1dNUlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cTZGWWd6THV0Ylk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0U3NCMnF4Z1hNNUk/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=1tZAg-Cqs3A&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0N3JubFh1akdjaGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VE9uMVR2OTJSNkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0N3JubFh1akdjaGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0aDhXSjRLcXRnQVk/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZjFYTWZUb0FLVkE/view
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يوم السبت 8/ آب/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي أربعة صواريخ على سوق الغنم يف قرية سنجار مبحافظة إدلب، ما أدى 
إىل مقتل 21 شخصاً، إضافة إىل تضرر عدد من السيارات ونفوق بعض األغنام.

يوم الثالاثء 11/ آب/ 2015 شن الطريان احلريب احلكومي غارتني ابلصواريخ على سوق للخضار يف مدينة إدلب، ما تسبب مبقتل 
21 شخصاً، إضافة إىل تضرر وتدمري عدد من احملالت التجارية.

األربعاء 12/ آب/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة على السوق الشعيب مبدينة دوما بريف دمشق اخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 24 شخصاً إضافة إىل دمار ابحملالت التجارية.

األربعاء 12/ آب/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً يف أحد الطرق الفرعية املؤدية إىل سوق شعيب يف مدينة محورية 
بريف دمشق اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبقتل 3 أشخاص، وتضرر احملالت التجارية.

األربعاء 12/ آب/ 2015 شن الطريان احلريب احلكومي غارة بصاروخني على سوق شعيب مبدينة سقبا يف ريف دمشق اخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبقتل 8 أشخاص وإصابة 30 آخرين جبراح، إضافة إىل أضرار مادية ابحملالت التجارية.

اخلميس 13/ آب/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على سوق للخضار يف مدينة معرة النعمان إبدلب، إضافة إىل 
تضرر عدد من احملالت التجارية.

األحد 16/ آب/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على السوق الشعيب يف درعا البلد مبدينة درعا، ما تسبب مبقتل 
8 أشخاص، إضافة إىل دمار يف احملالت التجارية.

سوق للخضار يف مدينة إدلب 11/ آب/ 2015

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=-87QfxIzctU&feature=youtu.be
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0dnlCRGR4ZWFTRzQ/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZWE1MVRLaUo4TzA/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZWE1MVRLaUo4TzA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0aFRlS3g2RmZERjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TDVDUmszWmpFMWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0X09peUstUHp4MnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0Rk5Dd3dXc01QcUU/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0ODYyWUhtYTBFT3c/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0TDREV0NWc2tWems/view
https://www.youtube.com/watch?v=kCE_AtuafCE
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Z0cwaWxMbkhPTFE/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=9Q1N8zqkAB0
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0dGR1d0UzbDBnSWc/view
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األحد 16/ آب/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخني على سوق اهلال مبدينة دوما يف ريف دمشق اخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل حصول جمزرة، إضافة إىل دمار كبري ابحملالت التجارية.

األحد 16/ آب/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على ساحة سوق الغنم مبدينة دوما يف ريف دمشق اخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل حدوث أضرار ابحملالت التجارية.

يوم األحد 23/ آب/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة على التجمعات السكنية ابلقرب من السوق الرئيس لبلدة 
محورية بريف دمشق، ما أدى إىل مقتل 13 شخصاً، إضافة إىل تضرر احملالت التجارية.

األحد 23/ آب/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة على السوق الرئيس يف مدينة سقبا بريف دمشق، ما تسبب 
بتدمري وتضرر عدد من احملالت التجارية.

األربعاء 26/ آب/ 2015 شّن الطريان احلريب احلكومي غارة ابلصواريخ استهدفت سوقاً شعبياً يف قرية حطلة بريف دير الزور الشرقي 
الواقعة حتت سيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل 4 أشخاص وجرح أكثر من 20 شخصاً، إضافة إىل دمار كبري يف احملالت التجارية.

اخلميس 27/ آب/ 2015 قصفت املدفعية احلكومية قذائف هاون عدة على سوق شعيب يف مدينة معضمية الشام بريف دمشق، ما 
أدى إىل تضرر عدد من احملالت التجارية.

األحد 30/ آب/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة على سوق شعيب يف مدينة دوما بريف دمشق اخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، إضافة إىل تدمري وتضرر عدد من احملالت التجارية.

اإلثنني 31/ آب/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على سوق شعيب يف بلدة عني ترما بريف دمشق، ما تسبب بتدمري وتضرر 
عدد من احملالت التجارية.

املراكز الرتبوية:
املدارس:

اخلميس 6/ آب/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخني قرب مدرسة رقية للبنات يف مدينة جسر الشغور بريف إدلب 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمارها بشكل جزئي وخروجها عن اخلدمة.

السبت 8/ آب/ 2015 شن الطريان احلريب احلكومي غارة بصاروخ على إحدى مدارس مدينة سراقب بريف حمافظة إدلب، ما أحلق 
هبا أضراراً جزئية.

السبت 8/ آب/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على إحدى املدارس االبتدائية يف مدينة إدلب، ما تسبب أبضرار 
جزئية مببىن املدرسة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0V3ZLcUlrdTZ4TEU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eTZ3U1ZvNGQ3ZjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0V3ZLcUlrdTZ4TEU/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Rl39IvfYckI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=waNdmfskcyc
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0S09xNWE0SExHZDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZEZkNFVSaHBWVVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0d2o0MzN4M1pDNU0/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=x89AnowCElM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Rhnu6K8Syhc&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Sldnbl91YXZ3Mk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0VzRaaUR0Uk1sUzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OVJQRXRmcmZBd2M/view?usp=sharing
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األحد 9/ آب/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على مدرسة يف بلدة زردان بريف إدلب، ما تسبب مبقتل 4 أطفال، 
إضافة إىل دمار جزئي ببناء املدرسة، وخروجها عن اخلدمة.

األربعاء 12/ آب/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً قرب مدرسة الكراكات يف قرية الكراكات بريف حمافظة محاة، ما 
أدى إىل إصابتها أبضرار مادية متوسطة.

اخلميس 13/ آب/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على مدرسة رابعة العدوية يف مدينة جسر الشغور بريف حمافظة 
إدلب، ما أدى إىل تضرر بناء املدرسة ودمار جزئي بسورها.

اخلميس 13/ آب/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على مدرسة تؤوي انزحني يف قرية املوزرة بريف حمافظة إدلب، ما 
تسبب مبقتل 4 أشخاص، إضافة إىل دمار جزئي يف أحد أبنية املدرسة.

األربعاء 19/ آب/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مدرسة مرعي التواب يف مدينة تدمر بريف محص واخلاضعة 
لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب مبقتل سيدة، إضافة إىل دمار جزئي يف بناء املدرسة.

اخلميس 20/ آب/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على إحدى املدارس يف قرية احلواش بريف حمافظة محاة، 
ماتسبب بدمار جزئي يف سور املدرسة وأضرار مادية يف بنائها.

اجلمعة 21/ آب/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على مدرسة يف بلدة معراتة بريف حمافظة إدلب، ما أدى إىل تضرر 
بناء املدرسة.

األحد 23/ آب/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة على مدرسة يف مدينة أرحيا بريف حمافظة إدلب، ما أدى إىل 
دمار جزئي ببناء املدرسة.

احلكومي  املروحي  الطريان  ألقى   2015 آب/   /28 اجلمعة 
مدينة جسر  شعبان يف  وليد  اثنوية  على  عدة  غاز  أسطواانت 
أبضرار  املدرسة  بناء  إصابة  إىل  أدى  ما  إدلب،  بريف  الشغور 

مادية كبرية.

احلكومي  احلريب  الطريان  قصف   2015 آب/   /31 اإلثنني 
صاروخاً قرب مدرسة يف بلدة عني ترما بريف دمشق اخلاضعة 
من  هتدم جزء  إىل  أدى  ما  املسلحة،  املعارضة  فصائل  لسيطرة 

سورها وإصابة بنائها أبضرار متوسطة. 

ثانوية وليد شعبان - جرس الشغور

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=CkI9QKa4_zw
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NTJEOEtNR1IwSGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0M09rUXp3eUl5MjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bkc0LUdLZHBiV1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MkFfT2NlQWIyTWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0LUFrY2FpeGJBaEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZmhTMlhQa2g3WG8/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0bmhEWFRFcjZBejg/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0N0ZTelRLNW1STGs/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0dnBlZ29rZ1V3MG8/view
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املعاهد التعليمية:
األربعاء 12/ آب/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً قرب مركز بسمة أمل التعليمي يف مدينة دوما بريف دمشق اخلاضعة 

لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابته أبضرار مادية بسيطة.

املراكز الدينية:
املساجد:

األحد 2/ آب/ 2015 ألقى الطريان احلريب احلكومي قنبلة قرب أحد مساجد بلدة التمانعة يف ريف حمافظة إدلب، ما تسبب أبضرار 
مادية كبرية ببناء املسجد.

األربعاء 5/ آب/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية قرب مسجد الرمحن يف مدينة داراي بريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تضرره بشكل كبري وخروجه عن اخلدمة.

األربعاء 5/ آب/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية قرب مسجد املصطفى يف مدينة داراي بريف دمشق، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابته أبضرار متوسطة وخروجه عن اخلدمة، مل نسجل وقوع إصاابت بشرية.

اجلمعة 7/ آب/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مسجد اجلسر الكبري يف مدينة الزبداين بريف دمشق، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تضرره بشكل كبري ودمار مئذنته بشكل شبه كامل، اجلدير ابلذكر أن هذا املسجد كان 

قبل آالف السنني كنيسة وقد مت حتويله إىل مسجد يف العصر األموي.

األربعاء 12/ آب/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على املسجد الكبري يف مدينة كفر بطنا بريف دمشق، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة املسجد بدمار جزئي يف سقفه وإصابة بنائه أبضرار مادية متوسطة.

يوم السبت 15/ آب/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي 3 قنابل برميلية على بلدة بسيمة بريف دمشق اخلاضعة لسيطرة فصائل 
املعارضة املسلحة، ما تسبب مبقتل 8 أشخاص، إضافة إىل إصابة مسجد بسيمة أبضرار جزئية.

األحد 16/ آب/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخني قرب املسجد الكبري مبدينة دوما يف ريف دمشق اخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب بتضرره بشكل جزئي.

األحد 16/ آب/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية قرب مسجد الرمحن يف احلي الشرقي بتدمر، ما أدى إىل دمار 
جزئي جبدران املسجد ومئذنته.

األربعاء 19/ آب/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مسجد الفرقان بريف محص اخلاضع لسيطرة تنظيم داعش، 
ما أدى إىل دمار بناء املسجد بشكل شبة كامل.

السبت 22/ آب/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على مسجد عربني الكبري يف مدينة عربني بريف دمشق اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزء من بناء املسجد وتضرر بقية أجزاء البناء.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B7O1jbPIaDd0fkdzQ2tuMVUxMklsRXNIVVNiNmNaaG1ESXc4TzNxaTJpZHNnVHVFVXF1bms
https://www.youtube.com/watch?v=sA_dAeyVLzM
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B7O1jbPIaDd0fkdzQ2tuMVUxMklsRXNIVVNiNmNaaG1ESXc4TzNxaTJpZHNnVHVFVXF1bms
https://www.youtube.com/watch?v=gIqxG3yWmfg
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0aUFRUmtBVGtSX3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0LXFTYXlmQ1lZSVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WGJ4RElrR0NHN1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0N20zVjF4eEpua1U/view?usp=sharing
https://youtu.be/v_j8AvxBcL4
https://youtu.be/2UaFNQhCY28
https://www.youtube.com/watch?v=KIF4nEF0KbA
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احلكومي  املروحي  الطريان  ألقى   2015 آب/   /22 السبت 
للمرة الثانية خالل هذا الشهر قنبلة برميلية على مسجد اجلسر 
الكبري يف مدينة الزبداين بريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل 
املسجد  داخل  حريق  اشتعال  إىل  أدى  ما  املسلحة،  املعارضة 

ودماره بشكل جزئي وخروجه عن اخلدمة.

احلكومي  احلريب  الطريان  قصف   2015 آب/   /23 األحد 
للمرة الثانية خالل هذا الشهر صاروخاً قرب املسجد الكبري يف 
مدينة كفر بطنا بريف دمشق اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة 

املسلحة، ما أدى إىل إصابته أبضرار مادية متوسطة.

للمرة  احلكومي  الطريان  استهدف   2015 آب/   /28 اجلمعة 
الثانية خالل هذا الشهر مسجد املصطفى مبدينة داراي يف ريف 
شن  حني  املسلحة،  املعارضة  فصائل  لسيطرة  التابعة  دمشق 
الطريان احلريب احلكومي غارة ابلصواريخ عليه؛ ما أدى إىل دمار 
يف سقف املسجد وتضرر بنائه بشكل كبري، مل نسجل وقوع أي 

إصابة بشرية.

األحد 30/ آب/ 2015 شن الطريان احلريب احلكومي ثالث غارات ابلصواريخ على مدينة سقبا بريف دمشق اخلاضعة لسيطرة فصائل 
املعارضة املسلحة، تسبب أحد هذه الصواريخ بدمار جزئي مبسجد الصحابة وتضرره بشكل كبري.

البىن التحتية:
املقرات احلكومية:

األحد 2/ آب/ 2015 قصفت املدفعية احلكومية صاروخ أرض - أرض على املركز الثقايف يف مدينة الزبداين بريف دمشق اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل اشتعال النريان ابملبىن وتضرره بشكل كبري.

األحد 16/ آب/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على القصر العديل يف مدينة إدلب اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة 
املسلحة، ما تسبب مبقتل 6 أشخاص، وإصابة املبىن أبضرار مادية متوسطة.

األحد 16/ آب/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة على املؤسسة العسكرية يف مدينة تدمر حبمص، ما أدى إىل 
دمار مبىن املؤسسة بشكل شبه كامل.

مسجد املصطفى-داريا

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NG40S3AwQklYUGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NG40S3AwQklYUGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Um4zQ0hGenJuQmc/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=xK25xQJMKxM&feature=youtu.be
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0cGxKRnlHcWJsVGs/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0THFGamdnemNLVlE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0THFGamdnemNLVlE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0QUJOZXdsQ0U5OTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0XzRQZURKNWRhbGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0LVA5T3ZWc0RTdEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0N1dVaV9JN1dPUzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0Yk5lbUhIYW9oUTA/view
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حمطات ومصادر الطاقة:
القوات احلكومية عمليات  2015 صّعدت  1/ آب/  السبت 
استعادة  حماولة  يف  الطريان  بسالح  والقصف  املدفعي  القصف 
ما  محاة،  حمافظة  ريف  يف  احلرارية  زيزون  حمطة  على  السيطرة 

تسبب ابشتعال احلرائق ابحملطة.

األحد 9 / آب/ 2015، ألقت طائرة مروحية حكومية قنبلة 
برميلية على احملطة احلرارية يف ريف مدينة السفرية بريف حمافظة 
حلب اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل إحداث أضرار 

يف احملطة وانقطاع التيار الكهرابئي عن ريف املدينة.

اخلميس 20/ آب/ 2015، ألقت الطائرات املروحية احلكومية قنبلة برميلية على احملطة احلرارية يف ريف مدينة السفرية بريف حلب 
اجلنويب الشرقي اخلاضع لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل حدوث أضرار يف برج التربيد )جمموعة التربيد( وانقطاع التيار الكهرابئي عن 

املدينة وريفها.

األفران:
اإلثنني 11/ آب/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على الفرن اآليل مبدينة أرحيا بريف إدلب اخلاضعة لسيطرة فصائل 

املعارضة املسلحة، ما تسبب بدمار جزئي يف الفرن.

مراكز الدفاع املدين:
للدفاع املدين يف مدينة حرستا بريف دمشق،  األربعاء 19/ آب/ 2015 قصفت املدفعية احلكومية قذائف هاون عدة على مركز 

اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 2 من كوادر الدفاع املدين، إضافة إىل إصابة املبىن أبضرار مادية كبرية.

املراكز الثقافية:
املواقع األثرية:

األحد 16/ آب/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً قرب احلرم األثري يف مدينة تدمر بريف محص اخلاضعة لسيطرة 
تنظيم داعش، ما أدى إىل إصابة السور الشمايل للحرم أبضرار.

محطة زيزون الحرارية

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Ui1nZThSSHRRaHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WE9ielBKd3BKTjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WE9ielBKd3BKTjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0YlA1bEZGcVJUZUE/view?usp=sharing
http://youtu.be/cPj7G6OatG4
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Y25lQ1VPNURlYnM/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=21T6H6eBu2A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=21T6H6eBu2A&feature=youtu.be
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0WHJ4UjdrTm9EZFU/view
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ابء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(:

البىن التحتية:
املقرات احلكومية:

األحد 16/ آب/ 2015 قصفت مدفعية تنظيم داعش مبىن اإلطفاء يف حي اجلورة مبدينة دير الزور، الواقع حتت سيطرة القوات 
احلكومية بقذيفة هاون ما أدى إىل حدوث أضرار مادية يف سياريت إطفاء اتبعتني للمركز.

األفران:
اإلثنني 17/ آب/ 2015 قام تنظيم داعش إبغالق الفرن اآليل يف مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي الواقعة حتت سيطرة تنظيم 
داعش، بسبب رفض إدارة الفرن دفع أجرة شهرية قدرها مليون لرية سورية إضافة إىل دفع 300 ألف لرية سورية أجرة استهالك الطاقة 

الكهرابئية.

حمطات ومصادر الطاقة:
األحد 16/ آب/ 2015 قصفت مدفعية تنظيم داعش حمطة الدمهوش للمحروقات يف حي اجلورة مبدينة دير الزور الواقع حتت سيطرة 

القوات احلكومية، بقذيفة هاون، ما أدى إىل حدوث أضرار مادية بسيطة يف احملطة.

املراكز الثقافية:
املواقع األثرية:

األحد 23/ آب/ 2015 قام تنظيم داعش بتفجري معبد »بعل 
اخلاضعة  الشرقي  محص  بريف  تدمر  مدينة  يف  األثري  مشني« 
لسيطرته، بعد أن قام بتفخيخه قبل حنو شهر ونصف ابستخدام 
كمية كبرية من املتفجرات، ما أدى إىل دماره بشكل شبه كامل، 

إضافة إىل تضرر بعض األعمدة األثرية القريبة منه.

األحد 30/ آب/ 2015 قام تنظيم داعش بتفجري معبد »بل« 
يف مدينة تدمر بريف محص الشرقي اخلاضعة لسيطرته، ما أدى 
إىل دمار شبه كامل ابحلرم الرئيس للمعبد واملذبح، الواقعني يف 
اجلهة الشرقية للمعبد، إضافة إىل اهنيار عدة جدران وأعمدة يف 
السور اخلارجي حلرم املعبد، اجلدير ابلذكر أن التنظيم قام بتفخيخ 

املعبد قبل يومني، يوم اجلمعة 28/ آب/ 2015.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZWRYV3M5Yms1N0k/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0emlPaHl4am5hRWc/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZWRYV3M5Yms1N0k/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0SnZLSEtTdS02VGs/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0czM0NS0zZlpMTDA/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0SnZLSEtTdS02VGs/view
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املراكز الدينية:
الكنائس واألديرة:

األربعاء 19/ آب/ 2015 قام تنظيم داعش هبدم دير »مار اليان« األثري يف مدينة القريتني بريف حمافظة محص اخلاضعة لسيطرته، 
ابستخدام اجلرافات، ما أدى إىل دماره بشكل شبه كامل.

املراكز الرتبوية:
املدارس:

األحد 16/ آب/ 2015 قصفت مدفعية تنظيم داعش مدرسة عزيز مطر يف حي اجلورة مبدينة دير الزور الواقع حتت سيطرة القوات 
احلكومية، بقذيفة هاون، ما أدى إىل حدوث أضرار مادية بسيطة يف املدرسة.

اثء: فصائل املعارضة املسلحة:
املربعات السكانية:

األسواق:
اإلثنني 3/ آب/ 2015 سقطت قذيفتان صاروخيتان حمليتا الصنع على منطقة الدوار املائل يف حي املوكامبو يف مدينة حلب اخلاضع 
لسيطرة القوات احلكومية، مصدرها مدفعية متمركزة يف حي بين زيد اخلاضع لسيطرة الفرقة 16 )إحدى فصائل املعارضة املسلحة(، ما 

أدى إىل تضرر احملالت التجارية يف تلك املنطقة أبضرار مادية متوسطة واحرتاق عدد من السيارات.

البىن التحتية:
املقرات احلكومية:

القوات  الالذقية اخلاضعة لسيطرة  املهندسني يف مدينة  نقابة  الطابق اخلامس ملبىن  2015 سقط صاروخ غراد يف  8/ آب/  السبت 
املعارضة املسلحة(،  الالذقية، اخلاضع لسيطرة جيش اإلسالم )إحدى فصائل  احلكومية، مصدره مدفعية قرب سد برادوين يف ريف 

ماتسبب بدمار كبري يف الطابق املستهدف، مل نسجل وقوع إصاابت بشرية.

األربعاء 12/ آب/ 2015 سقط صاروخ غراد أمام مبىن دار اإلفتاء يف مدينة الالذقية اخلاضعة لسيطرة القوات احلكومية، مصدرها 
مدفعية متمركزة يف منطقة خاضعة لسيطرة إحدى فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبقتل شخصني، إضافة الحرتاق املبىن بشكل 

شبه كامل إضافة إىل 3 سيارات كانت جبانب املبىن.

األربعاء 12/ آب/ 2015 سقط صاروخ غراد على سطح مبىن املعلوماتية ابلقرب من البنك العقاري على طريق الكورنيش الغريب يف 
مدينة الالذقية اخلاضعة لسيطرة القوات احلكومية، مصدرها مدفعية متمركزة يف منطقة خاضعة لسيطرة إحدى فصائل املعارضة املسلحة، 

ما أدى إىل إصابة املبىن أبضرار مادية كبرية.

األحد 30/ آب/ 2015 سقطت ستة قذائف هاون على مبىن وزارة الرتبية يف حي املزرعة مبدينة دمشق اخلاضعة لسيطرة القوات 
احلكومية، مصدرها مدفعية متمركزة لسيطرة إحدى فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 7 أشخاص، إضافة إىل أضرار مادية 

يف املبىن وما حييط به من حمال جتارية.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0aEMyMXk3aE9zMDA/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0aXo2M1VETWFnWWc/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0aXo2M1VETWFnWWc/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0TGhvUXdoMHdXaGs/view
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0aWdfbW5uYTVFTnM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0MTBqdEFJRC16anc
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eUYxYy04NnZGT2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VVVqOWxRbFc3eGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RW9xVklLZjN4OVU
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0NnhHeTc2MVlIcDA
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0YnRTNHZ0VFFCbjQ
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0bkt3RHltQ0JBSXc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0bkt3RHltQ0JBSXc
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املنشآت واملصادر املائية:
اخلميس 13/ آب/ 2015 قام جملس جماهدي وادي بردى )أحد فصائل املعارضة املسلحة( املتمركزة يف قرية عني الفيجة بريف دمشق 
بقطع املياه عن مدينة دمشق، كوسيلة ضغط على النظام للتوقف عن هجمته العسكرية العنيفة على مدينة الزبداين بريف دمشق، يوم 

السبت 15/ آب/ 2015 قام اجمللس ذاته إبعادة ضخ املياه للعاصمة دمشق.

املراكز الرتبوية:
املدارس:

السبت 15/ آب/ 2015، سقطت قذيفتان صاروخيتان على مدرسة أمحد سعيد يف املنطقة اخلاضعة لسيطرة القوات احلكومية من 
حي سيف الدولة مبدينة حلب، مصدرمها مدفعية متموضعة يف اجلزء اخلاضع لسيطرة حركة نور الدين الزنكي )إحدى فصائل املعارضة 

املسلحة( يف احلي ذاته، ما أدى إىل مقتل شخصني، إضافة إىل دمار جزء من سور املدرسة وتضرر بقية أجزاء املبىن.

املراكز الثقافية:
املواقع األثرية:

األربعاء 12/ آب/ 2015 سقطت قذيفة هاون على قلعة دمشق الواقعة يف مدينة دمشق واخلاضعة لسيطرة القوات احلكومية، مصدرها 
مدفعية متمركزة يف منطقة خاضعة لسيطرة جيش اإلسالم )أحد فصائل املعارضة املسلحة(، ما أدى إىل مقتل معاون مدير املخابر يف 

املديرية العامة لآلاثر واملتاحف بدمشق، وتضرر إحدى السيارات اليت صادف وجودها يف املوقع.

    اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات:

حبسب القانون الدويل اإلنساين تُعترب اهلجمات العشوائية أو املتعمدة أو الغري متناسبة، هجمات غري مشروعة، وإن استهداف القوات 
احلكومية للمدارس واملشايف واملساجد واألفران هلو استخفاف صارخ أبدىن معايري القانون الدويل اإلنساين وقرارات جملس األمن الدويل.
القصف  ويشكل  املراكز.  تلك  بعض  ابستهداف  األخرى  املسلحة  اجملموعات  وبعض  املتشددة  اإلسالمية  التنظيمات  قامت  كما 

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 القرار 2139، وابحلد األدىن 
إدانة استهداف املراكز احليوية 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.
4 - جيب على الدول الداعمة لفصائل يف املعارضة املسلحة إيقاف دعمها للفصائل العدمية االلتزام ابلقانون الدويل اإلنساين.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Rkl2SHBqWV84QUk

