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اخلميس 8 حزيران 2017

ما اليقل عن 40 حادثة اعتداء على 
مراكز حيوية مدنية يف أاير 2017

احللف السوري الروسي يتفوَّق على بقية 
األطراف يف االعتداء على املراكز احليوية 

املدنية رغم اتفاق خفض التصعيد
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حمتوايت التقرير: 
أواًل: امللخص التنفيذي.
اثنياً: تفاصيل احلوادث.

1 - املراكز احليوية الدينية.
2 - املراكز احليوية الرتبوية.
3 - املراكز احليوية الطبية.

4 - املربعات السكانية.
5 - البىن التحتية.

6 - خميمات الالجئني.
اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: امللخص التنفيذي:
شــهدت مدينــة األســتانة عاصمــة كازاخســتان علــى مــدار يومــني )3 – 4/ أاير/ 2017( اجلولــة الرابعــة مــن املفاوضــات 
بــني ممثلــني عــن روســيا وتركيــا وإيــران كــدوٍل راعيــٍة التفــاق أنقــرة لوقــف إطــالق النــار، واتفقــت الــدول الثــالث علــى إقامــة أربــع 
مناطــق خلفــض التَّصعيــد علــى أن يدخــل االتفــاق حيِّــز التَّنفيــذ يف 6/ أاير/ 2017، حــدَّد االتفــاق 4 مناطــق رئيســة خلفــض 
التصعيــد يف حمافظــة إدلــب وماحوهلــا )أجــزاء مــن حمافظــات حلــب ومحــاة والالذقيــة(، ومشــال حمافظــة محــص، والغوطــة الشــرقية، 
وأجــزاء مــن حمافظــي درعــا والقنيطــرة جنــوب ســوراي، علــى أن يتــم رســم حدودهــا بدقــة مــن قبــل جلنــة خُمتصــة يف وقــت الحــق. 
يشــمل االتفــاق وقــف األعمــال القتاليــة والســماح بدخــول املســاعدات اإلنســانية وعــودة األهــايل النازحــني إىل تلــك املناطــق، 
ومنــذ دخــول هــذا االتفــاق حيِّــَز التنفيــذ شــهدت هــذه املناطــق خصوصــاً تراجعــاً ملحوظــاً وجيــداً نســبياً يف معــدَّل القتــل، مقارنــة 

مــع األشــهر الســابقة منــذ آذار 2011 حــى اآلن. 

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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لكــن علــى الرغــم مــن كل ذلــك فــإن اخلروقــات مل تتوقــف، وبشــكل رئيــس مــن قبــل النظــام الســوري، الــذي يبــدو أنــه املتضــرر 
األكــر مــن اســتمرار وقــف إطــالق النــار، وخاصــة جرائــم القتــل خــارج نطــاق القانــون، واألفظــع مــن ذلــك عمليــات املــوت بســبب 
التعذيــب، وهــذا يؤكــد وبقــوة أن هنــاك وقفــاً إلطــالق النــار فــوق الطاولــة نوعــاً مــا، أمــا اجلرائــم الــي ال ُيكــن للمجتمــع الــدويل 

-حتديــداً للضامنــني الروســي والرتكــي واإليــراين- أن يلحَظهــا فهــي مازالــت مســتمرة مل يتغــر فيهــا شــيء. 
ســجلنا يف شــهر أاير املنصــرم اخنفاضــاً غــر مســبوق يف حصيلــة اعتــداءات احللــف الســوري الروســي علــى املراكــز احليويــة املدنيــة، 
ففــي حــني ســجل النظــام الســوري اخنفاضــاً قــدره 65 % يف عــدد حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة مقارنــة بشــهر نيســان، 
ســجلت القــوات الروســية حصيلــة تُعــدُّ هــي األدىن منــذ تدخلــه يف ســوراي يف 30/ أيلــول/ 2015، فيمــا اســتمرت قــوات 

التَّحالــف يف محلتهــا علــى املناطــق الشــرقية مــن ســوراي والــي غــدت أشــدَّ كثافــة وفتــكاً ابملدنيــني منــذ شــباط 2017.

عــر عمليــات التوثيــق واملتابعــة اليوميــة ســجلنا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا اليقــل عــن 40 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز 
حيويــة مدنيــة، يف أاير 2017، توزعــت حســب اجلهــة الفاعلــة علــی النحــو التــايل:

ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 14
ابء: القوات الروسية: 2

اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 5

اثء: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات احلزب االحتاد الديقراطي – فرع حزب العمال الكردستاين(: 1
جيم: قوات التحالف الدويل: 11

حاء: جهات أخرى: 7

- أبرز املنشآت الي مت االعتداء عليها يف أاير 2017:
13 مــن البــىن التحتيــة، 12 مــن املراكــز احليويــة الدينيــة، 6 مــن املراكــز احليويــة الرتبويــة، 4 مــن املربعــات الســكانية، 3 مــن املراكــز 

احليويــة الطبيــة ، 2 مــن خميمــات الالجئــني.

ُيكن االطالع على املنهجية املتبعة من قبل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف تصنيف املراكز احليوية املدنية يف الرابط

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Vital_Facilities.pdf
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إنَّ عمليــات القصــف وابلتــايل القتــل والتدمــر املمنهــج الــي يقــوم هبــا النظــام احلاكــم يبــدو أهنــا هتــدف بشــكل رئيــس إىل إفشــال 
إنشــاء أي منــوذج يُقــدِّم بديــاًل عــن النظــام احلاكــم، كمــا تــؤدي إىل نــزوح الســكان مــن مناطــق ُتســيطر عليهــا املعارضــة إىل مناطــق 

ســيطرته الــي حتظــى عمليــاً أبمــان نســي.

إذا كان جملــس األمــن عاجــزاً عــن إلــزام أطــراف النــزاع بتطبيــق القــرار رقــم 2139 الصــادر عنــه بتاريــخ 22/ شــباط/ 2014، 
والقاضــي بوضــع حــد “لالســتخدام العشــوائي عــدمي التميِّيــز لألســلحة يف املناطــق املأهولــة، مبــا يف ذلــك القصــف املدفعــي 
واجلــوي، مثــل اســتخدام “الراميــل املتفجــرة”، فــال أقــل مــن أن يقــوم جملــس األمــن ابحلــدِّ األدىن مــن الضغــط علــى قــوات النظــام 
الســوري بشــكل رئيــس إليقــاف االعتــداء علــى مراكــز التَّجمعــات احليويــة، كاملــدارس واملشــايف، واألســواق، واملخابــز، واألماكــن 
الدينيــة. يف هــذا التقريــر ُتســلط الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان الضــوء علــى مــا متكنَّــت مــن توثيقــه مــن هجمــات علــى هــذه 
املراكــز احليويــة املدنيــة، مــن قبــل األطــراف الرئيســة، ويتــم ذلــك بشــكل رئيــس مــن قبــل ابحثينــا املوجوديــن يف خمتلــف احملافظــات 
الســورية، ابلتعــاون والتنســيق مــع األهــايل والنشــطاء احملليــني، وُنشــر إىل أنَّ هــذا هــو احلــد األدىن؛ ذلــك بســبب املعوِّقــات العمليــة 

الجهة الفاعلة
قوات النظام 
تنظيم داعشالقوات الروسيةالسوري

قوات اإلدارة 
الذاتية الكردية

قوات التحالف 
جهات أخرىالدولي

المركز المستهدف
:المراكز الحيوية الدينية

5151المساجد
بوية :المراكز الحيوية التر

321المدارس
:المراكز الحيوية الطبية
111المنشآت الطبية
:المربعات السكانية

1الحدائق
3األسواق

:البنى التحتية
1محطات ومصادر الطاقة

ي
21مراكز الدفاع المدنى

5المنشآت والمصادر المائية
22المقرات الخدمية الرسمية

ى مخيمات الالجئي 
ى 2مخيمات الالجئي 

14251117:المجموع

ي أيار 
2017توزع المراكز الحيوية المدنية الُمعتدى عليها حسب الجهة الفاعلة فى
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العديــدة الــي ُتصادفنــا أثنــاء عمليــات التوثيــق الــي ُنريهــا. تؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن خــالل حتقيقاهتــا علــى عــدم 
وجــود مقــرات عســكرية يف تلــك املراكــز الــواردة يف هــذا التقريــر ســواء قبــل أو أثنــاء اهلجــوم، وعلــى قــوات النظــام الســوري وغرهــا 

مــن مرتكــي تلــك اجلرائــم أن يـُـرروا أمــام األمــم املتحــدة وجملــس األمــن قيامهــم بتلــك اهلجمــات.

اثنياً: تفاصيل احلوادث: 
يســتعرض التقريــر تفاصيــل حــوادث االعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة ابســتثناء تفاصيــل حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة 
الطبيــة ومراكــز الدفــاع املــدين والشــارات اإلنســانية اخلاصــة، والــي مت إدراجهــا ضمــن تقريــر شــهري ســابق “مقتــل 8 مــن الكــوادر 

الطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين، و6 حــوادث اعتــداء علــى مراكزهــم احليويــة يف أاير 2017”

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

- املساجد:

صبــاح الثــالاثء 9/ أاير/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة مدفــع علــى مســجد حذيفــة بــن اليمــان 
الواقــع علــى أطــراف مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل حــدوث ثقــب يف مئذنــة املســجد، 

ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة. 

األضرار النامجة عن قصف قوات النظام السوري مئذنة مسجد حذيفة بن اليمان يف مدينة دوما/ ريف دمشق 9/ 5/ 2017

http://sn4hr.org/arabic/2017/06/04/8149/
http://sn4hr.org/arabic/2017/06/04/8149/
http://sn4hr.org/arabic/2017/06/04/8149/
http://sn4hr.org/arabic/2017/06/04/8149/
https://www.youtube.com/watch?v=HcAUIpIWKRs&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTUF4UHBHVHhiWVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZTNnakdVdVYzWjg/view
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الثــالاثء 16/ أاير/ 2017 قرابــة الســاعة 10:30 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري صاروخــي أرض - 
أرض علــى مســجد محوريــة الكبــر املعــروف ابملســجد القــدمي يف بلــدة محوريــة -يف الغوطــة الشــرقية- شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ 
مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل دمــار كبــر يف بنــاء املســجد ومئذنتــه، وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن 

اخلدمــة، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

األربعــاء 17/ أاير/ 2017 قرابــة الســاعة 14:00 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري متمركــزة يف مدينــة 
حلفــااي بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل الغــريب صواريــخ عــدة علــى مســجد أبــو بكــر الصديــق املعــروف مبســجد قريــة الــزكاة يف قريــة 
الــزكاة بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل؛ مــا أدى إىل دمــار بنــاء املســجد بشــكل شــبه كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع القريــة 

لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

األضرار النامجة عن قصف قوات النظام السوري املسجد القدمي يف بلدة محورية/ ريف دمشق 10/ 5/ 2017

https://www.youtube.com/watch?v=UQYF8Fwboig&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hZ-jK7qcX9c&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUVI4bzJOeVpfTUk/view
https://www.youtube.com/watch?v=FZiWUNpovMA&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFU0xuU3YxalJTZkk/view
https://www.youtube.com/watch?v=FZiWUNpovMA&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdXN1dkpNVGY1b2s/view
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ظهــر اجلمعــة 19/ أاير/ 2017 قصــف طــران احللــف الســوري - الروســي اثبــت اجلنــاح )مــازال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة 
الفاعلــة( ابلصواريــخ مســجد جــراح كبــر يف بلــدة مســكنة بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد أبضــرار 

ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع البلــدة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

األحــد 28/ أاير/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب مســجد عثمــان بــن 
عفــان يف مدينــة القوريــة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد أبضــرار ماديــة بســيطة، ختضــع مدينــة 

القوريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

اإلثنــني 1/ أاير/ 2017 قصــف طــران احللــف الســوري – الروســي اثبــت اجلنــاح )مــازال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( 
صاروخــاً علــى جتمــع يضــم 3 مــدارس هــي مدرســة ســقبا للبنــني )حلقــة أوىل(، املدرســة احملدثــة للبنــات، واثنويــة ســقبا للبنــني يف 
مدينة ســقبا يف الغوطة الشــرقية شــرق حمافظة ريف دمشــق؛ ســقط الصاروخ على مدرســة ســقبا للبنني؛ ما أدى إىل دمار جزئي 
يف ســورها وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن اخلدمــة مؤقتــاً، ومل تســجل أيــة أضــرار ماديــة يف بنائــي املدرســتني 

اآلخَريْــن، ختضــع مدينــة ســقبا لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

الدمار الناجم عن قصف قوات النظام السوري مسجد أبو بكر الصديق يف قرية الزكاة/ محاة 17/ 5/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZDY0SUhNLTc0d1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRXZRdFhLT2JWM2c/view
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اخلميــس 11/ أاير/ 2017 قرابــة الســاعة 22:50 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري املتمركــزة يف جبــل 
األكراد بريف حمافظة الالذقية الشــمايل الشــرقي صواريخ عدة على مدرســة بداما للتعليم األساســي يف بلدة بداما بريف حمافظة 
إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املدرســة، وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع البلــدة لســيطرة مشــرتكة 

بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام وقــت احلادثــة.

اجلمعة 19/ أاير/ 2017 قصف طران احللف الســوري - الروســي اثبت اجلناح )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة( 
ابلصواريــخ مدرســة عبطــني يف بلــدة مســكنة بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة أبضــرار ماديــة كبــرة 

وخروجهــا عــن اخلدمــة، ختضــع البلــدة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

املربعات السكانية:
- احلدائق:

اإلثنــني 1/ أاير/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــني علــى حديقــة ســكر يف مدينــة 
عربــني مشــال شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف ســور احلديقــة ومرافقهــا، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل 

املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة. 

- األسواق:
اإلثنــني 1/ أاير/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى الســوق الرئيــس يف مدينــة عربــني 
مشــال شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل إصابــة عــدد مــن احملــالت التجاريــة أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع املدينــة لســيطرة 

فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

اإلثنــني 22/ أاير/ 2017 قرابــة الســاعة 12:30 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة هــاون علــى الســوق 
التجــاري يف مدينــة كفــر بطنــا -يف الغوطــة الشــرقية- شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل إصابــة 

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

اإلثنــني 29/ أاير/ 2017 قرابــة الســاعة 13:00 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة علــى الســوق الشــعي 
وســط مدينــة دومــا -يف الغوطــة الشــرقية- شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل إصابــة عــدد مــن احملــالت التجاريــة أبضــرار 

ماديــة بســيطة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

https://www.youtube.com/watch?v=_S3q8R7cB0s&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0BzGXElK16xG6bG9jOTRqQ0JVeUU/view
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ابء: القوات الروسية:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد:
اخلميــس 25/ أاير/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ مســجداً يف قريــة الــرتن بريــف حمافظــة 
الرقــة الغــريب؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل دمــار املســجد بشــكل كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع القريــة لســيطرة 

تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش:

البىن التحتية:
- املنشآت واملصادر املائية:

اخلميــس 18/ أاير/ 2017 أقــَدم تنظيــم داعــش علــى تفخيــخ وتفجــر خــزان امليــاه العــايل يف قريــة مزرعــة حطــني بريــف حمافظــة 
الرقــة الشــمايل، بواســطة عبــوات انســفة؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف اخلــزان وخروجــه عــن اخلدمــة، وانقطــاع امليــاه عــن أجــزاء مــن 

القريــة، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

الســبت 20/ أاير/ 2017 أقــدَم تنظيــم داعــش علــى تفخيــخ وتفجــر خــزان ميــاه الشــرب العــايل يف قريــة هنيــدة بريــف حمافظــة 
الرقــة الغــريب، بواســطة عبــوات انســفة؛ مــا أدى إىل دمــار اخلــزان بشــكل كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة، وانقطــاع امليــاه عــن أجــزاء 

مــن القريــة، ختضــع قريــة هنيــدة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

اإلثنني 22/ أاير/ 2017 أقدَم تنظيم داعش على تفخيخ وتفجر خزان املياه العايل يف قرية محام بريف حمافظة الرقة الغريب، 
بواســطة عبــوات انســفة؛ مــا أدى إىل دمــار اخلــزان بشــكل كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة، وانقطــاع امليــاه عــن أجــزاء مــن القريــة، 

ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

الســبت 27/ أاير/ 2017 أقــدَم تنظيــم داعــش علــى تفخيــخ وتفجــر خــزان امليــاه العــايل يف بلــدة املنصــورة بريــف حمافظــة الرقــة 
الغــريب، بواســطة عبــوات انســفة؛ مــا أدى إىل دمــار اخلــزان بشــكل كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة، وانقطــاع امليــاه عــن أجــزاء مــن 

البلــدة، ختضــع بلــدة املنصــورة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

https://www.youtube.com/watch?v=ad_7hEhgLXg
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFci1wMUFHcmdSY2s/view
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الســبت 27/ أاير/ 2017 أقــدَم تنظيــم داعــش علــى تفخيــخ وتفجــر خــزان امليــاه العــايل يف قريــة العاليــة بريــف حمافظــة الرقــة 
الغــريب، بواســطة عبــوات انســفة؛ مــا أدى إىل دمــار اخلــزان بشــكل كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة، وانقطــاع امليــاه عــن القريــة، ختضــع 

قريــة العاليــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

 الدمــار الناجــم عــن تفجــر تنظيــم داعــش خــزان امليــاه العــايل يف 
بلــدة املنصــورة/ الرقــة 27/ 5/ 2017 

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFenlKaE11U2hGNWc/view
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اثء: قوات التحالف الدويل:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد:
األربعــاء 3/ أاير/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مســجد محــادة العليــوي يف قريــة 
هنيــدة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املســجد وخروجــه عــن اخلدمــة. ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم 

داعــش وقــت احلادثــة.

الســبت 6/ أاير/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مســجد العــروة الوثقــى يف قريــة 
هنيــدة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املســجد وخروجــه عــن اخلدمــة. ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم 

داعــش وقــت احلادثــة.

اجلمعــة 19/ أاير/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مســجد قريــة بيــوض بريــف 
حمافظــة الرقــة الشــمايل؛ مــا أدى إىل دمــار بنــاء املســجد بشــكل كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش 

وقــت احلادثــة. 

صورة تظهر مسجد محادة عليوي يف قرية هنيدة بريف الرقة قبل وبعد قصفه من قبل قوات التحالف الدويل ابلصواريخ يف 3/ 5/ 2017 

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeVZISElsVXBZaGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeDZ0cHNpRHZMQjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUUIzcFBPZ215NDQ/view
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الســبت 27/ أاير/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل صواريــخ عــدة قــرب مســجد العلــو يف 
حــارة احلراميــة جنــوب غــرب مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد وأاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرة، ختضــع مدينــة الرقــة لســيطرة 

تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

الدمــار الناجــم عــن قصــف قــوات التحالــف الــدويل صواريــخ 
عــدة علــى مســجد قريــة بيــوض بريــف الرقــة 19/ 5/ 2017 

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFY29TM09RM0RYaHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbnV0TjhLaXhIbFU/view
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الســبت 27/ أاير/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مســجد النــور يف حــي الدرعيــة 
غرب مدينة الرقة؛ ما أدى إىل إصابة بناء املسجد أبضرار مادية متوسطة، ختضع مدينة الرقة لسيطرة تنظيم داعش وقت احلادثة. 

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

األحــد 28/ أاير/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل إحــدى املــدارس يف احلــي الشــمايل مــن 
بلــدة املنصــورة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املدرســة، وخروجهــا عــن اخلدمــة، ختضــع بلــدة املنصــورة 

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

الثــالاثء 30/ أاير/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مدرســة عليــا بنــت املهــدي 
يف مدينــة معــدان بريــف حمافظــة الرقــة الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف ســور املدرســة، ختضــع مدينــة معــدان لســيطرة تنظيــم 

داعــش وقــت احلادثــة. 

األضرار النامجة عن قصف قوات التحالف الدويل صواريخ عدة قرب مسجد العلو يف مدينة الرقة 27/ 5/ 2017 

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVWUzTUk4MDJ2LTg/view
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البىن التحتية: 
- حمطات ومصادر الطاقة:

اإلثنــني 29/ أاير/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ حمطــة أبــو هيــف لبيــع احملروقــات 
يف حــارة البــدو مبدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل احــرتاق أجــزاء منهــا وإصابــة جتهيزاهتــا أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن اخلدمــة، ختضــع 

املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثة. 

- املقرات اخلدمية الرمسية:
الثــالاثء 30/ أاير/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مبــىن بريــد االتصــاالت يف حــي 
الدرعيــة غــرب مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف املبــىن وخروجــه عــن اخلدمــة، وانقطــاع االتصــاالت األرضيــة عــن أجــزاء 

مــن املدينــة، ختضــع مدينــة الرقــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

الثــالاثء 30/ أاير/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مبــىن بريــد االتصــاالت 
املعــروف بريــد الســاعة الواقــع قــرب دوار الســاعة وســط مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف املبــىن وخروجــه عــن اخلدمــة، 

وانقطــاع االتصــاالت عــن معظــم أحيــاء املدينــة، ختضــع مدينــة الرقــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

جيم: جهات أخرى:
املراكز احليوية الرتبوية:

- املساجد:
األربعــاء 3/ أاير/ 2017 انفجــرت ســيارة مفخخــة قــرب مســجد امليتــم وســط مدينــة اعــزاز بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل؛ 
مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل إصابــة بنــاء املســجد ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة متوســطة، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة 

املســؤولة عــن التفجــر حــى حلظــة إعــداد التقريــر، ختضــع مدينــة اعــزاز لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=999&token=tcAkWwsNcwz5E9gXBjanZLeeMYVUiI2C
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=998&token=7g73rjIvK8ksxZJGQyWUYgWRGhDBJdnG
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=998&token=7g73rjIvK8ksxZJGQyWUYgWRGhDBJdnG
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=979&token=LAUkYUixZpjsyJlbG4dwuOdUkaPWzfab
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املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

األربعــاء 3/ أاير/ 2017 انفجــرت ســيارة مفخخــة قــرب إحــدى املــدارس وســط مدينــة اعــزاز بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل؛ 
مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل دمــار جزئــي يف ســور املدرســة وإصابــة بنائهــا أبضــرار ماديــة متوســطة، مل نتمكــن مــن حتديــد 

اجلهــة املســؤولة عــن التفجــر حــى حلظــة إعــداد التقريــر، ختضــع مدينــة اعــزاز لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

البىن التحتية:
- املقرات اخلدمية الرمسية:

األربعــاء 3/ أاير/ 2017 انفجــرت ســيارة مفخخــة قــرب مبــىن اجمللــس احمللــي وســط مدينــة اعــزاز بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل؛ 
مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل دمــار جزئــي يف املبــىن وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة 

املســؤولة عــن التفجــر حــى حلظــة إعــداد التقريــر، ختضــع مدينــة اعــزاز لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

األضرار يف مسجد امليتم جراء انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة اعزاز/ حلب 3/ 5/ 2017 

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTnZfVk1YbzZYbnM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFS0ZOcEpxaXdERU0/view
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الثــالاثء 16/ أاير/ 2017 انفجــرت دراجــة انريــة مفخخــة أمــام مركــز الشــرطة يف مدينــة اعــزاز بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل؛ 
مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املركــز وســيارة اتبعــة لــه أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع مدينــة اعــزاز لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة 

وقــت احلادثــة.
خميمات الالجئني:

األربعــاء 3/ أاير/ 2017 قصفــت طائــرة اســتطالع قذيفــة علــى خميــم الوفــاء للنازحــني قــرب احلــدود الســورية الرتكيــة غــرب مدينــة 
دركــوش الواقعــة مشــال مدينــة جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل إصابــة 3 خيــام أبضــرار ماديــة متوســطة، مل 
نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت ابلقصــف حــى حلظــة إعــداد التقريــر، ختضــع مدينــة دركــوش لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل 

املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام وقــت احلادثــة.

األربعــاء 3/ أاير/ 2017 قصفــت طائــرة اســتطالع قذيفــة علــى خميــم حلــب 1 للنازحــني غــرب مدينــة دركــوش الواقعــة مشــال 
جســر الشــغور بريف حمافظة إدلب الغريب؛ ما تســبب خبســائر بشــرية، إضافة إىل احرتاق أكثر من 50 خيمة للنازحني بشــكل 
كامــل، ننــوه إىل أن القذيفــة أصابــت أســطوانة غــاز داخــل إحــدى اخليــام؛ مــا تســبب بتفاقــم األضــرار النامجــة عــن القصــف، مل 
نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت ابلقصــف حــى حلظــة إعــداد التقريــر، ختضــع مدينــة دركــوش لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل 

املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام وقــت احلادثــة.

األضرار النامجة عن قصف طائرة استطالع قذيفة على خميم حلب 1 للنازحني يف مدينة دركوش/ إدلب 3/ 5/ 2017 

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQTVQczFMa29BM1k/view
https://www.youtube.com/watch?v=gGJoGhXbNiA&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFV3Q5Zkp5QUpzUTg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbU9oaXZ4UTZyNVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbU9oaXZ4UTZyNVU/view
https://www.youtube.com/watch?v=DyAbPaCzOy4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gGJoGhXbNiA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-8N2PVQkiAI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-8N2PVQkiAI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bpdFVyxKe5g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bpdFVyxKe5g&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTjhPZTBxVFpEQmc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMllBaW9rRWtyNE0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYUVrOVdHR1E2blk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFS0RNWE1uV0YwUlU/view
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اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات:

حبســب القانــون الــدويل اإلنســاين تُعتــر اهلجمــات العشــوائية أو املتعمــدة أو الغــر متناســبة، هجمــات غــر مشــروعة، وإن اعتــداء 
قــوات النظــام الســوري علــى املــدارس واملشــايف واملســاجد واألفــران هلــو اســتخفاف صــارخ أبدىن معايــر القانــون الــدويل اإلنســاين 

وقــرارات جملــس األمــن الــدويل.
كمــا اعتــدت القــوات الروســية وقــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة، وتنظيــم داعــش، وقــوات التحالــف الــدويل، وجهــات أخــرى 
)تشــمل جهــات مل نتمكــن مــن حتديدهــا إضافــة إىل القــوات الرتكيــة واللبنانيــة واألردنيــة( علــى بعــض تلــك املراكــز. وُيشــكل 

القصــف العشــوائي عــدمي التمييــز خرقــاً للقانــون الــدويل اإلنســاين، ويرقــى الفعــل إىل جريــة حــرب.
 

التوصيات:
إىل جملس األمن الدويل:

1 -   إلــزام مجيــع األطــراف وبشــكل خــاص قــوات النظــام الســوري ابعتبارهــا املرتكــب األعظــم للخروقــات بتطبيــق قــرار جملــس 
األمــن رقــم 2139، وابحلــد األدىن إدانــة اســتهداف املراكــز احليويــة املدنيــة الــي ال غــىن للمدنيــني عنهــا.

2 -   جيــب فــرض حظــر تســليح شــامل علــى احلكومــة الســورية، نظــراً خلروقاهتــا الفظيعــة للقوانــني الدوليــة ولقــرارات جملــس األمــن 
الدويل.

3 -   اعتبار الدول الي تورد األســلحة لقوات النظام الســوري وللمجموعات الي ثبت تورطها ابرتكاب جرائم حبق املدنيني، 
شــريكة يف ارتكاب تلك اجلرائم، إضافة إىل مجيع املوردين واملوزعني.
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