ما اليقل عن  48حادثة اعتداء على
مراكز حيوية مدنية في آب 2017
بينهم  21على يد قوات النظام السوري

السبت  9أيلول 2017
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الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ،تأسست نهاية حزيران 2011

وهي منظمة مستقلة ،غير حكومية ،غير ربحية ،معتمدة من قبل األمم

المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.

المحتوى:

أوالً :مقدمة ومنهجية.

ثانياً :ملخص تنفيذي.

ثالثاً :تفاصيل احلوادث يف آب.
 - 1املراكز احليوية الدينية.

 - 2املراكز احليوية الرتبوية.
 - 3املراكز احليوية الطبية.
 - 4املربعات السكانية.
 - 5البىن التحتية.
 - 6خميمات الالجئني.
رابعاً :استنتاجات وتوصيات.

أوالً :مقدمة ومنهجية:

َّ
إن عمليــات القصــف وبالتــايل القتــل والتدمــر املمنهــج الــي يقــوم هبــا النظــام احلاكــم يبــدو أهنــا هتــدف بشــكل رئيــس إىل إفشــال

إنشــاء أي منوذج يُقدِّم بديالً عن النظام احلاكم ،كما تؤدي إىل نزوح الســكان من مناطق تُســيطر عليها املعارضة إىل مناطق
ســيطرته الــي حتظــى عمليـاً بأمــان نســي.

إذا كان جملــس األمــن عاج ـزاً عــن إل ـزام أط ـراف الن ـزاع بتطبيــق الق ـرار رقــم  2139الصــادر عنــه بتاريــخ  /22شــباط،2014 /

والقاضــي بوضــع حــد “لالســتخدام العشـوائي عــدمي التميِّيــز لألســلحة يف املناطــق املأهولــة ،مبــا يف ذلــك القصــف املدفعــي واجلــوي،

مثــل اســتخدام “الرباميــل املتفجــرة” ،فــا أقـ َّـل مــن أن يقــوم جملــس األمــن باحلـ ِّـد األدىن مــن الضغــط علــى قـوات النظــام الســوري
بشــكل رئيــس إليقــاف االعتــداء علــى مراكــز التَّجمعــات احليويــة ،كاملــدارس واملشــايف ،واألسـواق ،واملخابــز ،واﻷماكــن الدينيــة.
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شــهدت مدينــة األســتانة عاصمــة كازاخســتان علــى مــدار يومــن ( /4 – 3أيــار )2017 /اجلولــة الرابعــة مــن املفاوضــات بــن
ممثلــن عــن روســيا وتركيــا وإيـران كـ ٍ
ـدول راعيـ ٍـة التفــاق أنقــرة لوقــف إطــاق النــار ،واتفقــت الــدول الثــاث علــى إقامــة أربــع مناطــق
خلفــض التَّصعيــد علــى أن يدخــل االتفــاق حيِّــز التَّنفيــذ يف  /6أيــار ،2017 /حــدَّد االتفــاق  4مناطــق رئيســة خلفــض التصعيــد
يف حمافظــة إدلــب ومــا حوهلــا (أجـزاء مــن حمافظــات حلــب ومحــاة والالذقيــة) ،ومشــال حمافظــة محــص ،والغوطــة الشــرقية ،وأجـزاء

مــن حمافظــي درعــا والقنيطــرة جنــوب ســوريا ،علــى أن يتــم رســم حدودهــا بدقــة مــن قبــل جلنــة ُمتصــة يف وقــت الحــق .يشــمل

االتفــاق وقــف األعمــال القتاليــة والســماح بدخــول املســاعدات اإلنســانية وعــودة األهــايل النازحــن إىل تلــك املناطــق.

عمان بني كل من روسيا والواليات املتحدة األمريكية
وأسفرت مباحثات واسعة بدأت يف أيار 2017 /يف العاصمة األردنية َّ

ئيســن األمريكــي والروســي علــى هامــش قمــة دول االقتصاديــات العشـرين الكــرى يف هامبــورغ
واألردن ،عــن إعــان كل مــن الر َ

التَّوصــل إىل اتفــاق لوقــف إطــاق النــار يف جنــوب غــرب ســوريا ،يف حمافظــات درعــا والقنيطــرة والســويداء ،علــى أن يدخــل
ـص اتفــاق اجلنــوب الســوري علــى الســماح
االتفــاق حيِّــز التَّنفيــذ عنــد الســاعة  12:00مــن يــوم األحــد  /9متــوز .2017 /نـ ّ

بدخــول املســاعدات اإلنســانية ،إضافــة إىل وقــف إطــاق النــار بــن األط ـراف املتنازعــة (ق ـوات النظــام الســوري وحلفــاؤه مــن

جهــة ،وفصائــل املعارضــة املســلحة مــن جهــة ثانيــة) علــى أن يقــع أمــن هــذه املنطقــة علــى عاتــق القـوات الروســية بالتِّنســيق مــع
األمريكيــن واألردنيــن.
ومنــذ دخــول هــذا االتفاقــات حي ـَِّـز التنفيــذ شــهدت املناطــق املشــمولة هبــذه االتفاقــات تراجعـاً ملحوظـاً وجيــداً نســبياً يف معــدَّل

القتــل ،مقارنــة مــع األشــهر الســابقة منــذ آذار  2011حــى اآلن.

مثّ عُقــدت يف متــوز وآب  2017اتفاقيــات حمليــة أخــرى ،كاتفــاق الغوطــة الشــرقية بــن فصائــل املعارضــة املســلحة فيهــا مــن
جهــة ،وأفـراد مــن اجلانــب الروســي مــن جهــة ثانيــة ،واتفــاق ُمشــابه مــع فصائــل املعارضــة يف ريــف محــص الشــمايل ،لكـ َّـن هــذه

االتفاقيــات مل تُنشــر نصوصهــا الرمسيــة علــى مواقــع للحكومــة الروســية ،كمــا مل تنشــرها فصائــل املعارضــة املســلحة ،عــدا فصيــل

وورد يف هنايتــه توقيــع لضامــن روســي لكــن دون ذكــر االســم الصريــح،
فيلــق الرمحــن الــذي نشــر نـ َّ
ـص االتفــاق علــى موقعــه الرمســيَ ،
ويف ذلــك خلــل كبــر ،ويبــدو َّ
كل ذلــك يســاعد الطــرف الضامــن الروســي يف ســهولة التخلــص مــن أي التزامــات أو تبعــات
أن َّ
قانونيــة أو سياســية الحقــة.

يــوم الســبت  /22متــوز 2017 /أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية عــن توقيــع اتفــاق خلفــض التَّصعيــد يف الغوطــة الشــرقية يف ختــام
املفاوضــات بــن أفـراد عســكريني روس مــن جهــة ،وبــن فصيــل جيــش اإلســام مــن جهــة ثانيــة ،يف العاصمــة املصريــة القاهــرة،
علــى أن يدخــل االتفــاق حي ـَِّـز التَّنفيــذ يف الســاعة  12:00مــن اليــوم ذاتــه .ويــوم األربعــاء  /16آب 2017 /وقّــع ممثــل عــن
ـص علــى انضمــام فيلــق الرمحــن إىل منطقــة خفــض التَّصعيــد
فيلــق الرمحــن وممثــل عــن احلكومــة الروســية يف مدينــة جنيــف اتفاقـاً ينـ ُّ

يف الغوطــة الشــرقية ،علــى أن يدخــل هــذا االتفــاق حي ـَِّـز التَّنفيــذ عنــد الســاعة  21:00مــن يــوم اجلمعــة  /18آب.2017 /
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اإلثنــن  /31متــوز 2017 /ويف العاصمــة املصريــة القاهــرة متَّ توقيــع اتفــاق خلفــض التَّصعيــد يف ريــف محــص الشــمايل وريــف محــاة

اجلنــويب بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة يف املنطقــة والنظــام الســوري ممثـاً باحلكومــة الروســية كطــرف ضامــن علــى أن يدخــل

هــذا االتفــاق حيِّــز التَّنفيــذ عنــد الســاعة  12:00مــن يــوم اخلميــس  /3آب.2017 /

مشلــت أهـ ُّـم بنــود االتفاقَــن األخرييــن وقــف مجيــع األعمــال القتاليــة بــن األط ـراف املتنازعــة يف املناطــق املذكــورة -عــدا املناطــق
اج عــن
الــي يوجــد فيهــا تنظيــم داعــش أو هيئــة حتريــر الشــام -والســماح بدخــول املســاعدات اإلنســانية إىل تلــك املناطــق واإلفـر َ

مـ َـل اهتمــام ُك ِّل طَـ َـرف.-املعتقلــن َ
وتُشري حصيلة الضحايا املدنيني على يد النظام السوري وانتهاكاته واسعة النطاق إىل عدم التزامه باالتفاقني األخريين املوقـََعني.

الرغــم مــن اتفــاق أنقــرة لوقــف إطــاق النــار ومــا تبعــه مــن سلســلة اتفاقــات خفـ ِ
ـض التّصعيــد إال َّ
أن اخلروقــات مل تتوقــف،
علــى ّ

وبشــكل رئيــس مــن قبــل النظــام الســوري -الــذي يبــدو أنــه املتضــرر األكــر مــن اســتمرار وقــف إطــاق النــار ،-وخاصــة جرائــم
القتــل خــارج نطــاق القانــون ،واألفظــع مــن ذلــك عمليــات املــوت بســبب التعذيــب ،وهــذا يؤكــد بقــوة أن هنــاك وقف ـاً إلطــاق

النــار فــوق الطاولــة نوعـاً مــا ،أمــا اجلرائــم الــي ال ُيكــن للمجتمــع الــدويل -حتديــداً للجهــات الضامنــة لالتفاقــات -أن يلحظَهــا

فهــي مازالــت مســتمرة مل يتغــر فيهــا شــيء.

ســجلنا يف آب املنصــرم ،للشــهر الرابــع علــى الت ـوايل ،اخنفاض ـاً يف حصيلــة اعتــداءات ق ـوات احللــف الســوري  -الروســي علــى
املراكــز احليويــة املدنيــة مقارنــة باألشــهر الســابقة التفــاق خفــض التصعيــد الــذي دخــل حيِّــز التنفيــذ يف  /6أيــار ،2017 /لكــن

بقــي النظــام الســوري يتصـ ّدر األطـراف الرئيســة الفاعلــة يف ارتــكاب حـوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة املدنيــة .نُشــر إىل أن
حـوادث االعتــداء الـواردة يف هــذا التقريــر علــى يــد قـوات التحالــف الــدويل هــي فقــط احلـوادث الــي متكنَّــا مــن التَّحقــق منهــا وأن
هنــاك العشـرات مــن احلـوادث يف املنطقــة الشــرقية عمومـاً ومدينــة الرقــة خصوصـاً مــا زالــت قيــد التحقــق.
منهجية:
تعتمــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منهجيــة عاليــة يف التوثيــق ،نُســلط الضــوء يف هــذا التقريــر علــى مــا متكنَّــت الشــبكة

الســورية حلقــوق اإلنســان مــن توثيقــه مــن هجمــات علــى هــذه املراكــز احليويــة املدنيــة ،مــن قبــل األطـراف الرئيســة الفاعلــة ،ويتــم
ذلك بشــكل رئيس من قبل باحثينا املوجودين يف خمتلف احملافظات الســورية ،بالتعاون والتنســيق مع األهايل والنشــطاء احملليني،
ونُشــر إىل َّ
املعوقــات العمليــة العديــدة الــي تُصادفنــا أثنــاء عمليــات التوثيــق الــي ُنريهــا.
أن هــذا هــو احلــد األدىن؛ ذلــك بســبب ِّ
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تؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن خــال حتقيقاهتــا علــى عــدم وجــود مقـرات عســكرية يف تلــك املراكــز الـواردة يف هــذا
التقريــر سـواء قبــل أو أثنــاء اهلجــوم ،وعلــى قـوات النظــام الســوري وغريهــا مــن مرتكــي تلــك اجلرائــم أن يـُـرروا أمــام األمــم املتحــدة

وجملــس األمــن قيامهــم بتلــك اهلجمــات.

يتفــاوت كـ ُّـم ونوعيــة األدلــة بــن حادثــة وأخــرى ،ونظـراً لكثــرة مــا ورد ســابقاً مــن حتديــات ،فكثــر مــن احلـوادث يتغــر توصيفهــا

القانــوين نظـراً حلصولنــا علــى أدلــة أو قرائــن جديــدة مل تكــن حبوزتنــا عندمــا قمنــا بنشــرها يف التقريــر ،حيــث نقــوم بإضافــة تلــك

األدلــة والقرائــن إىل أرشــيف قاعــدة البيانــات لدينــا ،ومــن ناحيــة أخــرى ،فكثــر مــن احلـوادث قــد ال يكــون فيهــا انتهــاك للقانــون
تضمنــت أضـراراً جانبيــة ،فنحــن نقــوم بتســجيلها وأرشــفتها مــن أجــل معرفــة مــا حــدث تارخييـاً ،وحفاظـاً
الــدويل اإلنســاين ،لكنَّهــا َّ
عليهــا كسـ ٍ
ـجل وطــي ،لكننــا ال نص ُفهــا بأهنــا ترقــى إىل جرائــم.
نرجو االطالع على املنهجية املتبعة من قبل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف تصنيف املراكز احليوية املدنية.

ثانياً :الملخص التنفيذي:

ألف :حصيلة حوادث االعتداء على المراكز الحيوية المدنية منذ بداية عام :2017

وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ مطلــع عــام  2017حــى أيلــول مــن العــام ذاتــه  594حادثــة اعتــداء علــى مراكــز
حيويــة مدنيــة علــى يــد األطـراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوريا.
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باء :حصيلة حوادث االعتداء على المراكز الحيوية المدنية في آب:
عــر عمليــات التوثيــق واملتابعــة اليوميــة ســجلنا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا اليقــل عــن  48حادثــة اعتــداء علــى مراكــز
حيوية مدنية ،يف آب .2017

توزعت حسب اجلهة الفاعلة علی النحو التايل:
ألف :قوات النظام السوري (اجليش ،األمن ،امليليشيات احمللية ،امليليشيات الشيعية األجنبية)21 :
باء :القوات الروسية5 :
تاء :فصائل املعارضة املسلحة3 :
ثاء :قوات اإلدارة الذاتية (بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي  -فرع حزب العمال الكردستاين)1 :
جيم :قوات التحالف الدويل11 :
حاء :جهات أخرى7 :
 أبرز املنشآت اليت مت االعتداء عليها يف آب :2017 17مــن البــى التحتيــة 10 ،مــن املراكــز احليويــة الرتبويــة 8 ،مــن املراكــز احليويــة الدينيــة 6 ،مــن املربعــات الســكانية 6 ،مــن املراكــز
احليويــة الطبيــة 1 ،مــن املخيمــات.
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المعتدى عليها حسب الجهة الفاعلة في آب 2017
توزع المراكز الحيوية المدنية ُ
الجهة الفاعلة

قوات النظام

القوات

السوري

الروسية

المركز المستهدف

فصائل
المعارضة
المسلحة

قوات اإلدارة
الذاتية الكردية

قوات التحالف الدولي

جهات أخرى

المراكز الحيوية الدينية
المساجد

3

5

المراكز الحيوية التربوية
المدارس

1

2

الجامعات
دور األيتام

1

1
1

2
1

1

المراكز الحيوية الطبية
المنشآت الطبية

1

1

4

المربعات السكانية
األسواق

4

1

1

البنى التحتية
مراكز الدفاع المدني

3

5

المنشآت والمصادر المائية
المقرات الخدمية الرسمية

3

األفران
وسائط نقل

1
1

1
1

1

1

مخيمات الالجئين

6

مخيمات الالجئين

1

المجموع:

21
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ثالثاً :تفاصيل الحوادث في آب:

يســتعرض التقريــر تفاصيــل حـوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة املدنيــة يف آب باســتثناء تفاصيــل حـوادث االعتــداء علــى املراكــز
احليويــة الطبيــة ومراكــز الدفــاع املــدين والشــارات اإلنســانية اخلاصــة ،والــي مت إدراجهــا ضمــن تقريــر شــهري ســابق “مقتــل  13مــن
الكـوادر الطبيــة وكـوادر الدفــاع املــدين ،و 14حادثــة اعتــداء علــى مراكزهــم احليويــة يف آب ”2017
ألف :قوات النظام السوري (الجيش ،األمن ،الميليشيات المحلية ،الميليشيات الشيعية األجنبية):

المراكز الحيوية الدينية:
 -املساجد:

الثالثــاء  /8آب 2017 /قصــف طـران ثابــت اجلنــاح تابــع لقـوات النظــام الســوري بالصواريــخ مســجد النــور الواقــع علــى الطريــق
الواصــل بــن بلــدات حــزة ،زملــكا ،وعــن ترمــا قــرب بلــدة حــزة يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل دمــار
جزئــي يف بنــاء املســجد ،وإصابــة أثاثــه بأضـرار ماديــة كبــرة ،ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

الدمار الناجم عن قصف قوات النظام السوري مسجد النور قرب بلدة حزة /ريف دمشق 2017 /8 /8

األربعاء  /9آب 2017 /قصف طريان احللف الســوري – الروســي ثابت اجلناح (ما زال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة)
بالصواريــخ مســجد أبــو بكــر الصديــق يف قريــة محــادة عمــر التابعــة لناحيــة عقريبــات بريــف حمافظــة محــاة الشــرقي؛ مــا أدى إىل
دمــار كبــر يف بنــاء املســجد وخروجــه عــن اخلدمــة ،ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
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الدمار الناجم عن قصف قوات النظام السوري مسجد أبو بكر الصديق يف قرية محادة عمر /محاة 2017 /8 /9

اجلمعــة  /11آب 2017 /قصــف ط ـران احللــف الســوري – الروســي ثابــت اجلنــاح (مــا زال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة
الفاعلــة) بالصواريــخ مســجد عمــر بــن اخلطــاب يف قريــة ســوحا التابعــة لناحيــة عقريبــات بريــف حمافظــة محــاة الشــرقي؛ مــا أدى إىل
إصابــة بنــاء املســجد بأضـرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة ،ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اجلمعــة  /11آب 2017 /قصــف ط ـران احللــف الســوري – الروســي ثابــت اجلنــاح (مــا زال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة
الفاعلــة) بالصواريــخ مســجد بــال بــن ربــاح يف قريــة ســوحا التابعــة لناحيــة عقريبــات بريــف حمافظــة محــاة الشــرقي؛ مــا أدى إىل
إصابــة بنــاء املســجد بأض ـرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة ،ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
اجلمعــة  /11آب 2017 /قصــف ط ـران احللــف الســوري – الروســي ثابــت اجلنــاح (مــا زال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة
الفاعلــة) بالصواريــخ مســجد الرمحــة يف قريــة محــادة عمــر التابعــة لناحيــة عقريبــات بريــف حمافظــة محــاة الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة
بنــاء املســجد بأضـرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة ،ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

8

www.sn4hr.org

info@sn4hr.org

snhr

المراكز الحيوية التربوية:
 املدارس:عصــر األربعــاء  /23آب 2017 /قصفــت ق ـوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة مــن ط ـراز فيــل قــرب مدرســة أشــبال احلريــة
وهــي عبــارة عــن هبـ ٍو يف إحــدى املبــاين الســكنية -يف بلــدة عــن ترمــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدىإىل إصابــة بنــاء املدرســة وأثاثهــا بأض ـرار ماديــة متوســطة ،ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
 دور األيتام:األحــد  /6آب 2017 /قصــف طـران ثابــت اجلنــاح تابــع لقـوات النظــام الســوري بالصواريــخ دار طــوق احلمــام لأليتــام يف حــي
جوبــر شــرق مدينــة دمشــق؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء الــدار وإصابــة مـواد إكســائها وأثاثهــا بأضـرار ماديــة كبــرة وخروجهــا
عــن اخلدمــة ،خيضــع احلــي لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

الدمار الناجم عن قصف قوات النظام السوري دار طوق احلمام لأليتام يف حي جوبر /دمشق 2017 /8 /6
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المربعات السكانية:
 األسواق:ظهــر اجلمعــة  /11آب 2017 /قصفــت مدفعيــة تابعــة لقـوات النظــام الســوري قذيفــة علــى الســوق الشــعيب يف بلــدة كفــر بطنــا
يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق ،ســقطت القذيفــة علــى ســطح بنــاء ســكين يف الســوق؛ مــا أدى إىل إصابــة البنــاء
بأضـرار ماديــة متوســطة دون تســجيل أيــة أضـرار ماديــة يف احملــات التجاريــة ،ختضــع بلــدة كفــر بطنــا لســيطرة فصائــل املعارضــة
املســلحة وقــت احلادثــة.
ظهــر الســبت  /12آب 2017 /قصفــت مدفعيــة تابعــة لق ـوات النظــام الســوري  3قذائــف هــاون علــى ســوق اهلــال يف حــي
الشــرقية مشــال مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا تســبب خبســائر بشـرية ،إضافــة إىل إصابــة مرافــق
الســوق بأضـرار ماديــة متوســطة ،ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
عصــر األربعــاء  /23آب 2017 /قصفــت قـوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة مــن طـراز فيــل علــى الســوق الشــعيب يف بلــدة
عــن ترمــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل إصابــة عــدد مــن احملــات التجاريــة بأضـرار ماديــة متوســطة،
ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
اإلثنني  /28آب 2017 /قصفت مدفعية تابعة لقوات النظام الســوري قذائف هاون عدة على الســوق الشــعيب يف بلدة عني
ترمــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا تســبب خبســائر بشـرية ،إضافــة إىل إصابــة عــدد مــن احملــات التجاريــة
بأضـرار ماديــة كبــرة ،ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
البنى التحتية:
 املقرات اخلدمية الرمسية:اخلميــس  /3آب 2017 /قصفــت قـوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة مــن طـراز فيــل علــى مكتــب اخلدمــات التابــع للمجلــس
احمللي يف حي جوبر شرق مدينة دمشق؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء املكتب وإصابة جتهيزاته بأضرار مادية كبرية وخروجه
عــن اخلدمــة ،نشــر إىل أ ّن القـوات ذاهتــا قصفــت املكتــب بصواريــخ الفيــل للمــرة الثانيــة يــوم الســبت  /5آب ،2017 /خيضــع
حــي جوبــر لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

10

www.sn4hr.org

info@sn4hr.org

snhr

اإلثنــن  /7آب 2017 /قصــف ط ـران ثابــت اجلنــاح تابــع لق ـوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب مركــز الط ـوارئ التابــع
ملكتــب اخلدمــات يف حــي جوبــر شــرق مدينــة دمشــق؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املركــز وبعــض آلياتــه بأضـرار ماديــة بســيطة ،خيضــع
احلــي لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
اخلميــس  /17آب 2017 /قصفــت قـوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة مــن طـراز فيــل علــى املركــز الثقــايف يف بلــدة عــن ترمــا
يف الغوطة الشــرقية شــرق حمافظة ريف دمشــق؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء املركز وإصابة مواد إكســائه وأثاثه بأضرار مادية
كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة ،نشــر إىل أن أهــايل حــي جوبــر النازحــن أنشــأوا هــذا املركــز الثقــايف اخلــاص هبــم يف البلــدة ،ختضــع
بلــدة عــن ترمــا لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

الدمار الناجم عن قصف قوات النظام السوري املركز الثقايف يف عني ترما /ريف دمشق 2017 /8 /6

 وسائط النقل:الثالثــاء  /8آب 2017 /قصــف ط ـران ثابــت اجلنــاح تابــع لق ـوات النظــام الســوري بالصواريــخ جســر عــن البومجعــة -الواقــع
علــى الطريــق الــدويل الواصــل بــن حمافظــي ديــر الــزور والرقــة -بريــف حمافظــة ديــر الــزور الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف اجلســر
وخروجــه عــن اخلدمــة ،ختضــع املنطقــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
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مخيمات الالجئين:
اخلميــس  /10آب 2017 /قرابــة الســاعة  07:00قصــف طـران ثابــت اجلنــاح تابــع لقـوات النظــام الســوري بالصواريــخ خميــم
الرويشــد (املعــروف مبخيــم حــدالت) الواقــع علــى احلــدود الســورية األردنيــة بريــف حمافظــة الســويداء اجلنــويب الشــرقي ،ســقطت
الصواريــخ يف منطقــة خاليــة داخــل املخيــم تبعــد عــن خيــم النازحــن حنــو 300م ،مل تســجل أيــة أضـرار يف املخيــم ،ختضــع املنطقــة
الــي يقــع فيهــا املخيــم لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
باء :القوات الروسية:

المراكز الحيوية التربوية:

 املدارس:األربعــاء  /2آب 2017 /قصــف طـران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ مدرســة العكيصــات االبتدائيــة الواقعــة يف
حــارة العكيصــات يف بلــدة التبــي بريــف حمافظــة ديــر الــزور الغــريب؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة بأضـرار ماديــة كبــرة وخروجهــا
عــن اخلدمــة ،ختضــع البلــدة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
اجلمعــة  /11آب 2017 /قصــف ط ـران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ مدرســة عليــا بنــت املهتــدي يف مدينــة
معــدان بريــف حمافظــة الرقــة الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة بأضـرار ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن اخلدمــة ،ختضــع املدينــة
لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
البنى التحتية:
 املقرات اخلدمية الرمسية:األربعــاء  /2آب 2017 /قصــف طـران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ شــركة الكهربــاء يف بلــدة التبــي بريــف حمافظــة
ديــر الــزور الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء الشــركة وخروجهــا عــن اخلدمــة ،ختضــع البلــدة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
 األفران:اجلمعة  /11آب 2017 /قصف طريان ثابت اجلناح نعتقد أنه روسي بالصواريخ فرن اخلبز اآليل يف مدينة معدان بريف حمافظة
الرقة الشرقي؛ ما أدى إىل دمار كبري يف بناء الفرن وخروجه عن اخلدمة ،ختضع املدينة لسيطرة تنظيم داعش وقت احلادثة.
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تاء :فصائل المعارضة المسلحة:

المراكز الحيوية التربوية:
 -املدارس:

اخلميــس  /17آب 2017 /قرابــة الســاعة  21:30ســقطت قذيفــة صاروخيــة حمليــة الصنــع قــرب مدرســة مصطفــى العقــاد
يف حــي مجعيــة الزه ـراء غــرب مدينــة حلــب ،نعتقــد أن مصدرهــا مدفعيــة متمركــزة يف منطقــة خاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة
املســلحة؛ دون حــدوث أيــة أض ـرار يف بنــاء املدرســة ،خيضــع حــي مجعيــة الزه ـراء لســيطرة ق ـوات النظــام الســوري.
 اجلامعات:األربعــاء  /16آب 2017 /قرابــة الســاعة  16:00ســقطت عــدة قذائــف صاروخيــة حمليــة الصنــع يف حميــط كليــة احلقــوق جبامعــة
حلب يف حي اجلامعة غرب مدينة حلب ،نعتقد أن مصدرها مدفعية متمركزة يف حي الراشدين ،اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة
املســلحة ،مــا أدى إىل إصابــة بنــاء الكليــة بأضـرار ماديــة متوســطة ،خيضــع حــي اجلامعــة لســيطرة قـوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.
المربعات السكانية:
 األسواق:األربعــاء  /9آب 2017 /اقتحــم مســلحون تابعــون حلركــة نــور الديــن زنكــي –إحــدى فصائــل املعارضــة املســلحة -املســتودعات
التابعــة للمركــز التجــاري اخلــري -املــول اخلــري يف مدينــة الدانــا -املدعــوم مــن قبــل منطمــة “ ”IHHالرتكيــة والواقعــة يف بلــدة
ترمانــن بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل؛ وقامـوا باالســتيالء علــى املـواد الغذائيــة يف املســتودعات وختريــب بعــض أثاثــه ،ختضــع بلــدة
ترمانــن لســيطرة مشــركة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
ثاء :قوات التحالف الدولي:
المراكز الحيوية الدينية:
 املساجد:الســبت  /5آب 2017 /قصــف طـران ثابــت اجلنــاح تابــع لقـوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ املســجد الكبــر يف قريــة مشســاين
شــرقي التابعــة لبلــدة مركــدة بريــف حمافظــة احلســكة اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املســجد وخروجــه عــن اخلدمــة ،ختضــع
القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
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الثالثــاء  /8آب 2017 /قصــف ط ـران ثابــت اجلنــاح تابــع لق ـوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ مســجد الثكنــة الواقــع قــرب
شــارع عدنــان املالكــي وســط مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد بأضـرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة ،ختضــع
املنطقــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
الســبت  /19آب 2017 /قرابــة الســاعة  16:00قصــف طـران ثابــت اجلنــاح تابــع لقـوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ أحــد
املســاجد يف قريــة اجلـزاع التابعــة ملدينــة الشــدادي بريــف حمافظــة احلســكة اجلنــويب؛ مــا تســبب مبجــزرة ،إضافــة إىل دمــار كبــر يف
بنــاء املســجد وخروجــه عــن اخلدمــة ،ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
المراكز الحيوية التربوية:
 املدارس:اجلمعــة  /11آب 2017 /قصــف طـران ثابــت اجلنــاح تابــع لقـوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ مدرســة فايــز منصــور يف مدينــة
البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار بنــاء املدرســة بشــكل كامــل وخروجهــا عــن اخلدمــة ،ختضــع املدينــة
لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

صورة تظهر مدرسة فايز منصور يف مدينة البوكمال /دير الزور قبل وبعد تعرضها لقصف قوات التحالف الدويل 2017 /8 /11

المربعات السكانية:
 األسواق:الثالثــاء  /8آب 2017 /قصــف ط ـران ثابــت اجلنــاح تابــع لق ـوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ ســوق الغنــم املعــروف باســم
ســوق املاكــف يف بلــدة مركــدة بريــف حمافظــة احلســكة اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة عــدد مــن احملــات التجاريــة ومرافــق الســوق
بأضـرار ماديــة متوســطة ،ختضــع البلــدة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
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البنى التحتية:
 وسائط النقل:اإلثنــن  /28آب 2017 /قصــف طـران ثابــت اجلنــاح تابــع لقـوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ جســر احلديــد املعــروف باســم
جســر البقعــان ،الواصــل بــن قريــي الرمــادي وأبــو احلســن التابعتــن ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل
دمــار كبــر يف اجلســر وخروجــه عــن اخلدمــة ،ختضــع املنطقــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

الدمار الناجم عن قصف قوات التحالف الدويل جسر احلديد يف مدينة البوكمال /دير الزور يف 2017 /8 /28

 األفران:الســبت  /12آب 2017 /قصــف ط ـران ثابــت اجلنــاح تابــع لق ـوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ فــرن اخلبــز اآليل يف حــي
الفــردوس وســط مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء الفــرن وخروجــه عــن اخلدمــة ،خيضــع حــي الفــردوس لســيطرة تنظيــم
داعــش وقــت احلادثــة.
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جيم :جهات أخرى:

المراكز الحيوية التربوية:
 املدارس:األربعــاء  /9آب 2017 /اقتحــم جمهولــون مدرســة ابــن حيــان يف احلــي الشــرقي مــن قريــة كفرومــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛
وقامـوا بتخريــب وتكســر أثــاث املدرســة ،مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن االعتــداء حــى حلظــة إعــداد التقريــر ،ختضــع
قريــة كفرومــا لســيطرة مشــركة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام وقــت احلادثــة.
األربعــاء  /9آب 2017 /اقتحــم جمهولــون مدرســة الرابيــة يف احلــي اجلنــويب مــن قريــة كفرومــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب ،وقامـوا
بتخريــب وتكســر أثــاث املدرســة ،مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن االعتــداء حــى حلظــة إعــداد التقريــر ،ختضــع قريــة
كفرومــا لســيطرة مشــركة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام وقــت احلادثــة.
 اجلامعات:الثالثــاء  /8آب 2017 /انفجــرت عبــوة ناســفة أمــام البــاب الرئيــس لكليــة طــب الطـوارئ الواقعــة جنــوب شــرق مدينــة الدانــا
بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل إصابــة مدخــل اجلامعــة وباهبــا الرئيــس بأض ـرار ماديــة كبــرة ،مل نتمكــن مــن حتديــد
اجلهــة املســؤولة عــن االنفجــار حــى حلظــة إعــداد التقريــر ،ختضــع مدينــة الدانــا لســيطرة مشــركة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة
وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
البنى التحتية:
 األفران:الســبت  /12آب 2017 /انفجرت عبوة ناســفة قرب فرن اخلبز اآليل مشال بلدة معرة مصرين بريف حمافظة إدلب الشــمايل؛
انفجــرت العبــوة علــى بعــد حنــو 20م مــن الفــرن ،دون تســجيل أيــة أضـرار ماديــة يف بنائــه ،مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة املســؤولة
عــن التفجــر حــى حلظــة إعــداد التقريــر ،ختضــع بلــدة معــرة مصريــن لســيطرة مشــركة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة
فتــح الشــام وقــت احلادثــة.
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رابعاً :االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات:

حبســب القانــون الــدويل اإلنســاين تُعتــر اهلجمــات العشـوائية أو املتعمــدة أو الغــر متناســبة ،هجمــات غــر مشــروعة ،وإن اعتــداء

قـوات النظــام الســوري علــى املــدارس واملشــايف واملســاجد واألفـران هلــو اســتخفاف صــارخ بــأدىن معايــر القانــون الــدويل اإلنســاين
وقـرارات جملــس األمــن الــدويل.
كمــا اعتــدت الق ـوات الروســية وفصائــل املعارضــة املســلحة ،وق ـوات اإلدارة الذاتيــة وق ـوات التحالــف الــدويل ،وجهــات أخــرى
(تشــمل جهــات مل نتمكــن مــن حتديدهــا إضافــة إىل الق ـوات الرتكيــة واللبنانيــة واألردنيــة) علــى بعــض تلــك املراكــز .ويُشــكل
القصــف العش ـوائي عــدمي التمييــز خرق ـاً للقانــون الــدويل اإلنســاين ،ويرقــى الفعــل إىل جرميــة حــرب.

التوصيات:

إلى مجلس األمن الدولي:

 - 1إل ـزام مجيــع األط ـراف وبشــكل خــاص ق ـوات النظــام الســوري باعتبارهــا املرتكــب األعظــم للخروقــات بتطبيــق ق ـرار جملــس
األمــن رقــم  ،2139وباحلــد األدىن إدانــة اســتهداف املراكــز احليويــة املدنيــة الــي ال غــى للمدنيــن عنهــا.
 - 2جيب فرض حظر تسليح شامل على احلكومة السورية ،نظراً خلروقاهتا الفظيعة للقوانني الدولية ولقرارات جملس األمن الدويل.

 - 3اعتبــار الــدول الــي تــورد األســلحة لقـوات النظــام الســوري وللمجموعــات الــي ثبــت تورطهــا بارتــكاب جرائــم حبــق املدنيــن،

شـريكة يف ارتــكاب تلــك اجلرائــم ،إضافــة إىل مجيــع املورديــن واملوزعــن.
إلى الطرف الضامن الروسي:
 - 1يتوجــب ردع النظــام الســوري عــن إفشــال اتفاقيــات خفــض التَّصعيــد ،وعــدا ذلــك فســوف يُقـرأ علــى أنــه جمــرد تبــادل أدوار

بــن النظــام الروســي مــن جهــة واحللــف الســوري /اإليـراين مــن جهــة ثانيــة.

 - 2البدء يف حتقيق اخرتاق يف قضية املعتقلني عرب الكشف عن مصري  76ألف ٍ
خمتف لدى النظام السوري.
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