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السبت 9 كانون األول 2017

ما اليقل عن 98 حادثة اعتداء على مراكز 
حيوية مدنية يف تشرين الثاين 2017

بينهم 81 على يد قوات احللف السوري الروسي
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احملتوى:
أواًل: مقدمة.

اثنياً: ملخص تنفيذي.
اثلثاً: تفاصيل أبرز احلوادث يف تشرين الثاين.

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

4 - املربعات السكانية.
5 - البىن التحتية.

6 - خميمات الالجئني.
رابعاً: استنتاجات وتوصيات.

أواًل: مقدمة:
إنَّ عمليــات القصــف وابلتــايل القتــل والتدمــر املمنهــج الــي يقــوم هبــا النظــام احلاكــم يبــدو أهنــا هتــدف بشــكل رئيــس إىل إفشــال 
إنشــاء أي منوذج يُقدِّم بدياًل عن النظام احلاكم، كما تؤدي إىل نزوح الســكان من مناطق ُتســيطر عليها املعارضة إىل مناطق 

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 “الرباميــل املتفجــرة”، فــال أقــلَّ 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. 

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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يف 30/ كانــون األول/ 2016 مت اإلعــالن يف العاصمــة الرتكيــة أنقــرة عــن اتفــاق وقــف إطــالق انر شــامل برعايــة روســية - 
تركيــة، وأقــرَّت األطــراف املوقعــة علــى البيــان، النظــام الســوري مــن جهــة، وفصائــل يف املعارضــة املســلحة مــن جهــة اثنيــة، وقــف 
اهلجمــات املســلحة كافــة مبــا فيهــا اهلجمــات اجلويــة وإيقــاف عمليــات االقتحــام والتقــدُّم الــربي، ومت اســتثناء املناطــق العســكرية 

اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش )يطلــق علــى نفســه اســم الدولــة اإلســالمية(.
تــال اتفــاق أنقــرة لوقــف إطــالق النــار 7 جــوالت مــن املفاوضــات يف العاصمــة الكازخيــة أســتانة بــني ممثلــني عــن روســيا وتركيــا 
وإيــران كــدوٍل راعيــة لالتفــاق –ُعِقــَد آخرهــا يف 30 - 31/ تشــرين األول/ 2017 - انقــَش معظمهــا -إضافــة إىل عــدد 
مــن االتفاقــات احملليــة- ُســبل تثبيــت مناطــق خلفــض التَّصعيــد يف حمافظــة إدلــب ومــا حوهلــا )أجــزاء مــن حمافظــات حلــب ومحــاة 
والالذقيــة(، ومشــال حمافظــة محــص، والغوطــة الشــرقية، وأجــزاء مــن حمافظــي درعــا والقنيطــرة جنــوب ســوراي، والســماح بدخــول 

املســاعدات اإلنســانية وعــودة األهــايل النازحــني إىل تلــك املناطــق.
ومنــذ دخــول هــذا االتفاقــات حيِّــَز التنفيــذ شــهدت املناطــق املشــمولة هبــا تراجعــاً ملحوظــاً وجيــداً نســبياً يف معــدَّل القتــل، مقارنــة 

مــع األشــهر الســابقة منــذ آذار 2011 حــى اآلن.
لكــن علــى الرغــم مــن كل ذلــك فــإن اخلروقــات مل تتوقــف، وبشــكل رئيــس مــن قبــل النظــام الســوري، الــذي يبــدو أنَّــه املتضــرر 
األكــرب مــن اســتمرار وقــف إطــالق النــار، وخاصــة جرائــم القتــل خــارج نطــاق القانــون، واألفظــع مــن ذلــك عمليــات املــوت بســبب 
التعذيــب، وهــذا يؤكــد وبقــوة أنَّ هنــاك وقفــاً إلطــالق النــار فــوق الطاولــة نوعــاً مــا، أمــا اجلرائــم الــي ال ُيكــن للمجتمــع الــدويل 

-حتديــداً للجهــات الضامنــة لالتفاقــات- أن يلحَظهــا فهــي ال تــزال مســتمرة مل يتغــر فيهــا شــيء.   

على الرغم من إبرام اتفاٍق خلفض التَّصعيد يف الغوطة الشــرقية بني فصيل جيش اإلســالم أحد فصائل املعارضة املســلحة والقوات 
الروسية برعاية مصريَّة يوم السبت 22/ متوز/ 2017، ومن مثّ توقيع اتفاق مماثل مع فصيل فيلق الرمحن ينصُّ على انضمامه إىل 
منطقة خفض التَّصعيد يف الغوطة الشــرقية يوم األربعاء 16/ آب/ 2017، بدأت قوات احللف الســوري الروســي محلة عســكرية 
شرســة على الغوطة الشــرقية منذ 14 تشــرين الثاين املنصرم، أصدران تقريراً بعنوان “القصف الرببري واحلصار على الغوطة الشــرقية 

يُلغي عملياً جولة جنيف القادمة” يوثِّق أبرز انتهاكات هذا احللف بني 14 - 27/ تشرين الثاين/ 2017. 

ســجلنا يف هــذا الشــهر ارتفاعــاً يف عــدد املراكــز احليويــة املعتــدى عليهــا بنســبة 38 % مقارنــة بتشــرين األول، كمــا تصــدَّرت 
قــوات النظــام الســوري بقيــة األطــراف الفاعلــة ابرتكاهبــا قرابــة 63 % مــن احلصيلــة اإلمجاليــة، فيمــا حلَّــت القــوات الروســية اثنيــاً 
بقرابــة 21 %. وعلــى الرغــم مــن ســراين اتفــاق خفــض التصعيــد يف الغوطــة الشــرقية إاّل أننــا ســجلنا فيهــا 35 حادثــة اعتــداء 

مجيعهــا علــى يــد قــوات النظــام الســوري.

http://alrahmancorps.com/2525-2/
http://sn4hr.org/arabic/2017/11/27/9186/
http://sn4hr.org/arabic/2017/11/27/9186/
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منهجية:
تعتمــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منهجيــة عاليــة يف التوثيــق، ُنســلط الضــوء يف هــذا التقريــر علــى أبــرز مــا متكنَّــت الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان مــن توثيقــه مــن هجمــات علــى املراكــز احليويــة املدنيــة، مــن قبــل األطــراف الرئيســة الفاعلــة، يف حــني 
حنتفــظ بتفاصيــل احلــوادث كاملــة ضمــن أرشــيف قاعــدة البيــاانت لدينــا. يتــم التَّحقــق مــن تفاصيــل احلــوادث بشــكل رئيــس مــن 
قبــل ابحثينــا املوجوديــن يف خمتلــف احملافظــات الســورية، ابلتَّعــاون والتنســيق مــع األهــايل والنشــطاء احملليــني، وُنشــر إىل أنَّ هــذا هــو 
احلــد األدىن؛ ذلــك بســبب املعوِّقــات العمليــة 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 يـُـربروا أمــام األمــم املتحــدة وجملــس األمــن قيامهــم 

بتلــك اهلجمــات. 

يتفــاوت كــمُّ ونوعيــة األدلــة بــني حادثــة وأخــرى، ونظــراً لكثــرة مــا ورد ســابقاً مــن حتــدايت، فكثــر مــن احلــوادث يتغــر توصيفهــا 
القانــوين نظــراً حلصولنــا علــى أدلــة أو قرائــن جديــدة مل تكــن حبوزتنــا عندمــا قمنــا بنشــرها يف التقريــر، حيــث نقــوم إبضافــة تلــك 
األدلــة والقرائــن إىل أرشــيف قاعــدة البيــاانت لدينــا، ومــن انحيــة أخــرى، فكثــر مــن احلــوادث قــد ال يكــون فيهــا انتهــاك للقانــون 
الــدويل اإلنســاين، لكنَّهــا تضمَّنــت أضــراراً جانبيــة، فنحــن نقــوم بتســجيلها وأرشــفتها مــن أجــل معرفــة مــا حــدث اترخييــاً، وحفاظــاً 

عليهــا كســجٍل وطــي، لكننــا ال نصُفهــا أبهنــا ترقــى إىل جرائــم.

نرجو االطالع على املنهجية املتبعة من قبل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف تصنيف املراكز احليوية املدنية.

اثنياً: امللخص التنفيذي:
ألف: حصيلة حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنية منذ بداية عام 2017:

وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ مطلــع عــام 2017 حــى كانــون األول مــن العــام ذاتــه 845 حادثــة اعتــداء علــى 
مراكــز حيويــة مدنيــة علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Vital_Facilities.pdf


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 4

ابء: حصيلة حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنية يف تشرين الثاين:
عــرب عمليــات التوثيــق واملتابعــة اليوميــة ســجلنا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا اليقــل عــن 98 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز 

حيَّوية مدنيَّة، يف تشــرين الثاين 2017.

https://drive.google.com/file/d/1cPbUUMmcENzbusNmFJEZbrrMyIkIfGU4/view
https://drive.google.com/file/d/1PlYRM0ZK8q9bSMcDA4OxKH0ytfzsQSku/view
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توزعت حسب اجلهة الفاعلة علی النحو التايل:
ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 61

ابء: القوات الروسية: 20
اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

- هيئة حترير الشام )حتالف بني جبهة فتح الشام وفصائل يف املعارضة املسلحة(: 2
اثء: فصائل يف املعارضة املسلحة: 1

جيم: قوات التحالف الدويل: 1
حاء: جهات أخرى: 13

- أبرز املنشآت الي مت االعتداء عليها يف تشرين الثاين 2017:
30 مــن البــىن التحتيــة، 26 مــن املراكــز احليويــة الدينيــة، 15 مــن املراكــز احليويــة الطبيــة، 13 مــن املربعــات الســكانية، 11 مــن 

املراكــز احليويــة الرتبويــة، 3 مــن خميمــات الالجئــني.

https://drive.google.com/file/d/1kpFBedIU8Q2lyFgqWyn7C-aEjLNwtX6V/view
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اثلثاً: تفاصيل أبرز احلوادث يف تشرين الثاين: 
يســتعرض التقريــر تفاصيــل أبــرز حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليَّويــة املدنيَّــة يف تشــرين الثــاين ابســتثناء حــوادث االعتــداء علــى 
املراكــز احليويــة الطبيــة ومراكــز الدفــاع املــدين والشــارات اإلنســانية اخلاصــة، والــي مت عرضهــا ضمــن تقريــر شــهري ســابق “مقتــل 7 

مــن الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين، و24 حادثــة اعتــداء علــى مراكزهــم احليويــة يف تشــرين الثــاين 2017”

اجلهة الفاعلة

املركز املستهدف

املراكز احليوية الدينية

20411املساجد
املراكز احليوية الرتبوية

32112املدارس
1رايض األطفال
1دور األيتام

املراكز احليوية الطبية
465املنشآت الطبية

املربعات السكانية

921األسواق

1املالعب
البىن التحتية

111حمطات ومصادر الطاقة
72مراكز الدفاع املدين

212املقرات اخلدمية الرمسية
102وسائط نقل

1املنشآت الصناعية
خميمات الالجئني
3خميمات الالجئني

612021113:اجملموع

2017توزع املراكز احليوية املدنية املُعتدى عليها حسب اجلهة الفاعلة يف تشرين الثاين 

قوات النظام 
السوري

القوات 
الروسية

هيئة حترير 
الشام

فصائل يف املعارضة 
املسلحة

جهات أخرىقوات التحالف الدويل

http://sn4hr.org/arabic/2017/12/04/9221/
http://sn4hr.org/arabic/2017/12/04/9221/
http://sn4hr.org/arabic/2017/12/04/9221/
http://sn4hr.org/arabic/2017/12/04/9221/
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ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد:
األربعــاء 1/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مســجد الطعــس –
املعــروف مبســجد الفاعــور- يف مدينــة صبيخــان بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد أبضــرار ماديــة 

متوســطة، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

األحــد 5/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ أحــد املســاجد يف مدينــة 
صبيخــان بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد أبضــرار ماديــة بســيطة، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم 

داعــش وقــت احلادثــة.

األربعــاء 8/ تشــرين الثــاين/ 2017 قرابــة الســاعة 13:30 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً 
علــى املســجد الكبــر وســط بلــدة كفــر بطنــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف ســور 
املســجد وإصابــة بنائــه وأاثثــه ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة مؤقتــاً، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف 

املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

دمار إثر قصف قوات النظام السوري املسجد الكبر يف بلدة كفر بطنا/ ريف دمشق 8/ 11/ 2017

https://drive.google.com/file/d/13XFYUduaZ8AEFIdXR3Q0fPG9POhkB0Um/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Subaykhan,+Syria/@34.8575407,40.6049486,14.5z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1547d572f7a1aae7:0xaee5a4c903c8b060!2sSubaykhan,+Syria!3b1!8m2!3d34.859175!4d40.6016766!3m4!1s0x1547d572f7a1aae7:0xaee5a4c903c8b060!8m2!3d34.859175!4d40.6016766
https://drive.google.com/file/d/17h61tyaAs0MidzgzWeQW82lAukTscTT9/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Kafr+Batna,+Syria/@33.5116684,36.37088,15.5z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e447efc78d97:0x1d310230051c33e7!2sKafr+Batna,+Syria!3b1!8m2!3d33.5142841!4d36.3741834!3m4!1s0x1518e447efc78d97:0x1d310230051c33e7!8m2!3d33.5142841!4d36.3741834
https://www.youtube.com/watch?v=GESn6tZVW5s&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1GdvoN4Gop9_a7QgS_6fCUqAGOmhNODqa/view
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السبت 11/ تشرين الثاين/ 2017 قرابة الساعة 10:15 قصفت مدفعية اتبعة لقوات النظام السوري -متمركزة يف معسكر 
ملــوك- قذيفــة علــى مســجد عثمــان بــن عفــان قــرب دوار احلريــة وســط مدينــة تلبيســة بريــف حمافظــة محــص؛ مــا أدى إىل إصابــة 

بنــاء املســجد ومــواد إكســائه وأاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

الثــالاثء 14/ تشــرين الثــاين/ 2017 قرابــة الســاعة 16:30 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري ابلقذائــف مســجد 
اخلــوالين يف بلــدة محوريــة يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد وإصابــة أاثثــه 

أبضــرار ماديــة كبــرة، خنضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

الســبت 18/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مســجد فاطمــة 
الزهــراء يف مدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة كبــرة 

وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

أضرار إثَر قصف قوات النظام السوري مسجد عثمان بن عفان يف مدينة تلبيسة/ محص 11/ 11/ 2017

https://www.google.com.tr/maps/place/Talbiseh,+Syria/@34.84204,36.7338256,14.5z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x152372ecf8d874fd:0xf1c8db3e231ebfd3!2sTalbiseh,+Syria!3b1!8m2!3d34.8422936!4d36.7307641!3m4!1s0x152372ecf8d874fd:0xf1c8db3e231ebfd3!8m2!3d34.8422936!4d36.7307641
https://www.youtube.com/watch?v=puG8ubRNcbE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GPlfUnsi1jc&feature=youtu.be
https://www.google.com.tr/maps/place/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%E2%80%AD/@33.52721,36.3795022,15.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e5ae805ce1a5:0xaa39d562b3f91cbe!2sHamoryah,+Syria!3b1!8m2!3d33.5282095!4d36.3904282!3m4!1s0x1518e5aff9fb041d:0x419245900b088651!8m2!3d33.5280427!4d36.3829529?hl=en
https://drive.google.com/file/d/16eyJgvN24Ex48LSRKDNs_ZtMtGBjRQ11/view
https://drive.google.com/file/d/1jQAJrTZcc1xqVd7fkZAkyflWv2_vREkR/view
https://drive.google.com/file/d/1hXqsO6li9ZUpwvMk4OkRstfhcFD16f0p/view
https://drive.google.com/file/d/1UCud01VPBzIZ9j0flgGkLk9Bs4PWijC4/view
https://www.google.com.tr/maps/place/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%E2%80%AD/@33.52721,36.3795022,15.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e5ae805ce1a5:0xaa39d562b3f91cbe!2sHamoryah,+Syria!3b1!8m2!3d33.5282095!4d36.3904282!3m4!1s0x1518e5aff9fb041d:0x419245900b088651!8m2!3d33.5280427!4d36.3829529?hl=en
https://drive.google.com/file/d/1U3P7ETetT4bbDDgIknLNxYS9eKbvlfap/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Al+Bukamal,+Syria/@34.4548182,40.9202941,13.5z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x15463f8d633dcad5:0x76132ccb499c5ba0!2sAl+Bukamal,+Syria!3b1!8m2!3d34.4653258!4d40.9081831!3m4!1s0x15463f8d633dcad5:0x76132ccb499c5ba0!8m2!3d34.4653258!4d40.9081831
https://drive.google.com/file/d/1TTH4DTEm6_nVhS-0nAaEU_KMR8V3LFOj/view
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األربعــاء 22/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب مســجد عمــر 
بــن اخلطــاب املعــروف مبســجد املهميــدة يف بلــدة الكشــكية التابعــة ملنطقــة الشــعيطات بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى 

إىل إصابــة مــواد إكســاء بنــاء املســجد أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع البلــدة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اإلثنــني 27/ تشــرين الثــاين/ 2017 قرابــة الســاعة 12:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً 
علــى املســجد القــدمي يف بلــدة مســرااب يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد وأاثثــه 

ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة كبــرة، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

دمار إثَر قصف قوات النظام السوري مسجد فاطمة الزهراء يف مدينة البوكمال/ دير الزور 18/ 11/ 2017

https://drive.google.com/file/d/1EOQ-eYGySRDlIWnJ-xJOHVM7LBoM6eB8/view
https://drive.google.com/file/d/1jfFyIc9RvIH-qVii8GefhNGzesbkeYI1/view
https://www.google.com.tr/maps/place/The+old+mosque/@33.5499953,36.3951598,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e5820190c249:0xf196309d93ef235d!2sMesraba,+Syria!3b1!8m2!3d33.5506601!4d36.3958424!3m4!1s0x1518e57ee32fdbad:0x1b0072953135f9e3!8m2!3d33.5499431!4d36.3960542
https://drive.google.com/file/d/1WPEe0uVYQK6brFpA6NMGjBnlLO6djWLe/view
https://drive.google.com/file/d/1pDeDXRF2DV1uXtmcnocW63U6WuKec8qC/view
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املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

اجلمعــة 17/ تشــرين الثــاين/ 2017 قرابــة الســاعة 15:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً 
علــى مدرســة املســتقبل يف مدينــة عربــني يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املدرســة 

وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن اخلدمــة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

أضرار إثر قصف قوات النظام السوري املسجد القدمي يف بلدة مسرااب/ ريف دمشق 27/ 11/ 2017

https://drive.google.com/file/d/1bUmLRV5yZMaafuEaBdgtx5Eo36Dx9Tmt/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Irbin,+Syria/@33.5373956,36.3692166,14.5z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e5c6b3a87075:0x408755925b6e1b6e!2sIrbin,+Syria!3b1!8m2!3d33.5389052!4d36.3660597!3m4!1s0x1518e5c6b3a87075:0x408755925b6e1b6e!8m2!3d33.5389052!4d36.3660597
https://drive.google.com/file/d/1_Cb_b1XhVl0l95zMVEBrbpjA8kM_2Qw7/view
https://drive.google.com/file/d/1QfGySeYTE3KWKbSfofDux9lUiE2ZUrbw/view
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- رايض األطفال:
األربعــاء 8/ تشــرين الثــاين/ 2017 قرابــة الســاعة 14:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً 
علــى روضــة التميــز النموذجيــة لألطفــال وســط بلــدة محوريــة يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل دمــار 
كبــر يف بنــاء الروضــة وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن اخلدمــة، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وقــت احلادثــة.

دمار إثَر قصف قوات النظام السوري مدرسة املستقبل يف مدينة عربني/ ريف دمشق 17/ 11/ 2017

دمار إثَر قصف قوات النظام السوري روضة التميز النموذجية لألطفال يف بلدة محورية/ ريف دمشق 8/ 11/ 2017

https://www.youtube.com/watch?v=MRq8sx80J8o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=r6pmzhc94D8
https://www.google.com.tr/maps/place/Hamoryah,+Syria/@33.5280333,36.3870834,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e5ae805ce1a5:0xaa39d562b3f91cbe!2sHamoryah,+Syria!3b1!8m2!3d33.5282095!4d36.3904282!3m4!1s0x1518e5ae805ce1a5:0xaa39d562b3f91cbe!8m2!3d33.5282095!4d36.3904282
https://drive.google.com/file/d/1QeoTxJGcGq8CWL5pIlQ07IrUEoBOS7Pl/view
https://drive.google.com/file/d/1sLXHrHMmMOASUjY-8-YWD4mOwQk8fyya/view
https://drive.google.com/file/d/1urY_y2OGafezvUdNnM0XHaP-So0rwWtl/view
https://www.youtube.com/watch?v=r6pmzhc94D8
https://drive.google.com/file/d/1_ZRNW0S7K_C3adMsRj4zuUEiLlE1B651/view
https://drive.google.com/file/d/17VIkSQE6j07DcAJn17hiSQyorQBT-Wfo/view
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املربعات السكانية:
- األسواق:

اجلمعــة 3/ تشــرين الثــاين/ 2017 قرابــة الســاعة 13:00 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة علــى الســوق 
الشــعي وســط مدينة ســقبا يف الغوطة الشــرقية شــرق حمافظة ريف دمشــق؛ ما أدى إىل إصابة عدد من احملالت التجارية أبضرار 

ماديــة كبــرة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

اجلمعــة 3/ تشــرين الثــاين/ 2017 قرابــة الســاعة 12:00 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة علــى الســوق 
الشــعي وســط بلــدة عــني ترمــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل إصابــة عــدد 

مــن احملــالت التجاريــة أبضــرار ماديــة كبــرة، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

ــل بذخائــر عنقوديــة  األحــد 19/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصفــت رامجــة صواريــخ النظــام الســوري صــاروخ أرض - أرض حُممَّ
علــى ســوق شــعي يف مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل إصابــة عــدد مــن احملــالت التجاريــة 

أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

اخلميــس 23/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ ســوقاً شــعبياً وســط 
مدينــة عربــني يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف عــدد مــن احملــالت التجاريــة وإصابــة 

حمــالت أخــرى أبضــرار ماديــة كبــرة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

اإلثنــني 27/ تشــرين الثــاين/ 2017 قرابــة الســاعة 13:00 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفتــني علــى ســوق 
شــعي يف مدينة دوما يف الغوطة الشــرقية شــرق حمافظة ريف دمشــق؛ ما تســبب خبســائر بشــرية، إضافة إىل إصابة مرافق الســوق 

أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

https://www.google.com.tr/maps/place/Saqba,+Syria/@33.5204844,36.3828564,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e450aad0c9b9:0x9799e9fd33b8dfd!2sSaqba,+Syria!3b1!8m2!3d33.5203294!4d36.3850137!3m4!1s0x1518e450aad0c9b9:0x9799e9fd33b8dfd!8m2!3d33.5203294!4d36.3850137
https://www.google.com.tr/maps/place/Ein+Tarma,+Syria/@33.513705,36.3506784,14.75z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e420aec30f09:0x10b3d15f27927c8e!2sEin+Tarma,+Syria!3b1!8m2!3d33.5137422!4d36.347101!3m4!1s0x1518e420aec30f09:0x10b3d15f27927c8e!8m2!3d33.5137422!4d36.347101
https://www.youtube.com/watch?v=fHmPLsF86qc&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/115dTWOWbwtBvHOS7FF7hASfNa6nkLBIj/view
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البىن التحتية:
- املقرات اخلدمية الرمسية:

اخلميس 2/ تشــرين الثاين/ 2017 قرابة الســاعة 12:00 قصف طران اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام الســوري صاروخاً على 
مبىن اجمللس احمللي يف مدينة دوما يف الغوطة الشــرقية شــرق حمافظة ريف دمشــق؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف مدخل املبىن وإصابة 

أاثثه أبضرار مادية متوســطة وخروجه عن اخلدمة مؤقتاً، ختضع املدينة لســيطرة فصائل يف املعارضة املســلحة وقت احلادثة.

أحد الضحااي إثر قصف قوات النظام السوري سوقاً شعبياً يف مدينة دوما/ ريف دمشق 27/ 11/ 2017

األضرار إثر قصف قوات النظام السوري اجمللس احمللي يف مدينة دوما/ ريف دمشق 2/ 11/ 2017

https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/1UOUcuEmom7hNoJlMPnUdVPmVUu2oPYT_/view?usp=drive_web
https://www.youtube.com/watch?v=nMpfOGqW0ZQ&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1IxEzbCLAk6R356CFsFTtuZqkOH4bxEaj/view
https://drive.google.com/file/d/1iADIvAZ7PYbX61pkRqoH3ddz7uo0uoD-/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 14

- وسائط النقل:
اخلميــس 2/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ املعــرب النهــري يف قريــة 
املراشــدة التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل احــرتاق عــدد مــن 
العبّــارات والقــوارب النهريــة، نشــر إىل أّن املعــرب يصــل بــني قريــة املراشــدة وعــدة قــرى أخــرى اتبعــة ملدينــة البوكمــال، ختضــع القريــة 

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اإلثنــني 6/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ املعــرب املائــي يف قريــة 
الرمــادي التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف عــدد مــن العبّــارات والقــوارب 
املائيــة، نشــر إىل أّن املعــرب يصــل بــني قريــة الرمــادي وعــدة قــرى أخــرى اتبعــة ملدينــة البوكمــال، ختضــع قريــة الرمــادي لســيطرة تنظيــم 

داعــش وقــت احلادثــة.

الســبت 11/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ املعــرب املائــي يف قريــة 
الرمــادي التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل دمــار كبــر يف عــدد 
مــن العبّــارات والقــوارب املائيــة، نشــر إىل أّن املعــرب يصــل بــني قريــة الرمــادي وعــدة قــرى أخــرى اتبعــة ملدينــة البوكمــال وأنــه تعــرَّض 
لقصــف مــن الطــران ذاتــه يــوم اإلثنــني 6/ تشــرين الثــاين/ 2017، ختضــع قريــة الرمــادي لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اخلميــس 16/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ املعــرب املائي-الواصــل 
بــني قريــة العبــاس ومدينــة البوكمــال- يف قريــة العبــاس التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا تســبب خبســائر 

بشــرية، إضافــة إىل دمــار كبــر يف عــدد مــن العبّــارات والقــوارب املائيــة، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

الثــالاثء 28/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ املعــرب املائــي يف قريــة 
الرمــادي –املعروفــة بقريــة البقعــان- التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل دمــار 
كبــر يف عــدد مــن العبّــارات والقــوارب املائيــة، نشــر إىل املعــرب يصــل بــني قريــة الرمــادي وعــدة قــرى أخــرى اتبعــة ملدينــة البوكمــال، 

ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%8C+Syria%E2%80%AD/@34.6239109,40.8779526,13.25z/data=!4m5!3m4!1s0x154624b3cdce991d:0x2a5d79ab1210f667!8m2!3d34.6269444!4d40.8626904
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خميمات الالجئني:
اخلميــس 9/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً علــى خميــم الفرجــة 
للنازحــني -املعــروف مبخيــم تــل الشــيح- الواقــع شــرق قريــة التــح بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة عــدد 
مــن اخليــام ومرافــق املخيــم أبضــرار ماديــة متوســطة، ننــّوِه إىل أنَّ املخيــم ذاتــه ُأصيــب أبضــرار جــراء إلقــاء الطــران املروحــي التابــع 
لقــوات النظــام براميــل متفجــرة عــدة قربــه يــوم اإلثنــني 6/ تشــرين الثــاين/ 2017، ختضــع قريــة التــح لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل 

يف املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام وقــت احلادثــة.

ابء: القوات الروسية:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد:
اجلمعــة 17/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ مســجد التوحيــد -املعــروف 
مبســجد احلــاج عبــود الســامل احلمــودي- يف قريــة الغــربة التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار 

املســجد بشــكل كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

أضرار إثر قصف قوات النظام السوري خميم تل الشيح للنازحني قرب قرية التح/ إدلب 9/ 11/ 2017

https://www.youtube.com/watch?v=Nj-qbPS6ND8&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1K_q4Q7D-U0E60uhA9eT4xisMRZXIxFTy/view
https://drive.google.com/file/d/1hwB-oU6mb-Yu0tioagWQeNfVcyeoviXa/view
https://drive.google.com/file/d/1UTMxkVgFSsy7WIzh0SbWBwO23dlHH3Oc/view
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املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

الثــالاثء 7/ تشــرين الثــاين/ 2017 قرابــة الســاعة 02:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى اثنويــة 
الشــهيد عبــد اهلــادي العيســى -املعروفــة بثانويــة تــل الضمــان- شــرق قريــة املنبطــح بريــف حمافظــة حلــب اجلنــويب، ســقط الصــاروخ 
يف فنــاء الثانويــة؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف ســور املدرســة وإصابــة بنائهــا وأاثثهــا أبضــرار ماديــة متوســطة، ننــوه إىل أنَّ املدرســة 

هــي الثانويــة الوحيــدة يف املنطقــة، ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

املربعات السكانية:
- األسواق:

األحــد 12/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة حمملــة بذخائــر عنقوديــة علــى 
الســوق الرئيــس وســط بلــدة ســنجار بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة مرافــق الســوق أبضــرار ماديــة بســيطة، 

ختضــع البلــدة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

دمار إثر قصف القوات الروسية اثنوية الشهيد عبد اهلادي العيسى/ حلب 7/ 11/ 2017

https://www.youtube.com/watch?v=FvH0F8OYLQg&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1BjjjEKW-iBsAziilGiokn6xvl_JuLc7M/view
https://drive.google.com/file/d/1yvfaovEbjEcYBP6ua-TH2Y_EzbAHKzjQ/view
https://drive.google.com/file/d/18roQT8FOVueCs1uBq3NuTPi_JVIi9DYu/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Sinjar,+Syria/@35.5898994,37.0061374,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1524dee93f280b7d:0x2e2df721afbcfa7a!2sSinjar,+Syria!3b1!8m2!3d35.5916647!4d37.0051383!3m4!1s0x1524dee93f280b7d:0x2e2df721afbcfa7a!8m2!3d35.5916647!4d37.0051383
https://drive.google.com/file/d/1f-DB9DUKCYclwVW93wTzFCWiEkUcx05R/view
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اإلثنــني 13/ تشــرين الثــاين/ 2017 قرابــة الســاعة 15:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى 
ســوق مدينــة األاترب يف ريــف حمافظــة حلــب الغــريب، مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل دمــار كبــر يف عــدد مــن احملــالت التجاريــة، 

ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

البىن التحتية:
- حمطات ومصادر الطاقة:

الثــالاثء 7/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي 5 صواريــخ علــى حمطــة التحويــل الكهرابئيــة 
يف قريــة ســروج التابعــة لناحيــة احلمــراء بريــف حمافظــة محــاة الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار بنــاء احملطــة بشــكل شــبه كامــل، وإصابــة 
األبــراج وحمــّوالت الكهــرابء التابعــة للمحطــة أبضــرار ماديــة متوســطة وخروجهــا عــن اخلدمــة، نشــر إىل أن احملطــة تغــّذي ابلكهــرابء 
معظم قرى انحية احلمراء والســعن وقرية الصبورة بريف حمافظة محاة الشــرقي وعدد من قرى انحية ســنجار بريف حمافظة إدلب 
الشــرقي وعــدد مــن قــرى ريــف حلــب اجلنــويب الشــرقي، ختضــع قريــة ســروج لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

دمار إثر قصف القوات الروسية السوق الرئيس يف مدينة األاترب/ حلب 13/ 11/ 2017

https://www.youtube.com/watch?v=8s48VgFMjWI&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1b8he_zUhbLB5ERwpDsB0NHFxBo2sctPr/view
https://www.youtube.com/watch?v=Jiel9dXyu3U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rbhKNjSiqu8&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/19IjM-TYFdg1tL01GDNI9eza6cRd7ZZfs/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Al+At%C4%81rib,+Syria/@36.1355876,36.8273753,14z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x15256f0b22731153:0xb0044fdd56bb75a0!2sAl+At%C4%81rib,+Syria!3b1!8m2!3d36.1328189!4d36.8304102!3m4!1s0x15256f0b22731153:0xb0044fdd56bb75a0!8m2!3d36.1328189!4d36.8304102
https://drive.google.com/file/d/1SeG_10Gp1gBEdrufGTYP9Y5t5fGaL86s/view
https://drive.google.com/file/d/1LVWA8ZC0VAmt2AL3ROXZGkFo9UVI6VLt/view
https://drive.google.com/file/d/11MylzTQuqXHoTOkfYAAuq-_3uWkQ1kTC/view
https://drive.google.com/file/d/11MylzTQuqXHoTOkfYAAuq-_3uWkQ1kTC/view
https://drive.google.com/file/d/1IGd5jt7rwp9NXYDdVxSTyqlR-kjTBBky/view
https://drive.google.com/file/d/1QNOgx3gRKkU8IYADpWC2h5kbDTvzgXAY/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Suruj,+Syria/@35.3194669,37.1952867,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1524c966827f0905:0xd37fffea6878f91b!8m2!3d35.3203237!4d37.2048894
https://drive.google.com/file/d/1mgIHMtHHJxsJkShJQ5ZImriQEj9oK4mZ/view
https://drive.google.com/file/d/1IGd5jt7rwp9NXYDdVxSTyqlR-kjTBBky/view
https://drive.google.com/file/d/1SeG_10Gp1gBEdrufGTYP9Y5t5fGaL86s/view
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- املقرات اخلدمية الرمسية:
اإلثنــني 13/ تشــرين الثــاين/ 2017 قرابــة الســاعة 15:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى 
مركــز شــرطة األاترب احلــرة الواقــع عنــد مدخــل الســوق الرئيــس يف مدينــة األاترب بريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ مــا تســبب مبجــزرة، 

إضافــة إىل دمــار كبــر يف املركــز وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

- وسائط النقل:
اخلميــس 23/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ املعــرب املائــي -الواصــل بــني قريــة 
حســرات ومدينــة الشــعفة- يف قريــة حســرات التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة 

إىل دمــار كبــر يف عــدد مــن العبّــارات والقــوارب املائيــة، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

دمار إثر قصف القوات الروسية حمطة التحويل الكهرابئية يف قرية سروج/ محاة 7/ 11/ 2017

https://drive.google.com/file/d/1RFp817wP43dtn1bLt0jN_prsTWsz0LrZ/view
https://drive.google.com/file/d/1F5tFedC98y-fG2Udqho6CXVkuP5fKJDj/view
https://drive.google.com/file/d/1JZpw2sd3UI6b7kyQ1VBk41yo-V0A6gX9/view
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اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- هيئة حترير الشام:

املراكز احليوية الدينية:
- املساجد:

األحــد 12/ تشــرين الثــاين/ 2017 قرابــة الســاعة 17:00 قصفــت مدفعيــة اتبعــة هليئــة حتريــر الشــام قذائــف هــاون عــدة علــى 
حميــط مســجد ســعد بــن معــاذ يف قريــة كفــر انهــا بريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ أصابــت إحداهــا مئذنــة املســجد؛ مــا أدى إىل 

إحــداث فتحتــني يف املئذنــة، ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

اثء: فصائل يف املعارضة املسلحة:
البىن التحتية:

- حمطات ومصادر الطاقة:
الثــالاثء 14/ تشــرين الثــاين/ 2017 ســقطت قذائــف هــاون عــدة علــى احملطــة احلراريــة يف مدينــة حمــردة بريــف حمافظــة محــاة 
الغــريب، نعتقــد أن مصدرهــا مدفعيــة متمركــزة يف منطقــة خاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي 
يف بنــاء احملطــة وإصابــة جتهيزاهتــا أبضــرار ماديــة متوســطة وتوقــف مؤقــت عــن العمــل، نشــر إىل أن قــوات النظــام الســوري تتمركــز 

يف جــزء مــن احملطــة.

جيم: قوات التحالف الدويل:
املراكز احليوية الرتبوية:

- املدارس:
األحــد 28/ أاير/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مدرســة علــي الّدهــام االبتدائيــة 
الواقعــة قــرب مبــىن الربيــد يف حــي الدرعيــة مشــال غــرب مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل دمــار بنــاء املدرســة بشــكل كامــل وخروجهــا 
عــن اخلدمــة، األربعــاء 9/ تشــرين الثــاين/ 2017 متكنّــا مــن التواصــل مــع انشــطي املنطقــة الذيــن أكــدوا لنــا احلادثــة، كان حــي 
الدرعيــة خاضعــاً لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة  -خيضــع لســيطرة قــوات ســوراي الديقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة حلظــة 

إعــداد التقريــر-.

https://drive.google.com/file/d/12IFdwIUnFyQJ9yq-9wTmWJEaCVK9TRJR/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Muhradah,+Syria/@35.2502752,36.5556448,13.75z/data=!4m5!3m4!1s0x15247e7211e101e7:0x8b2cfc5117b5f77!8m2!3d35.2487361!4d36.5715924?hl=en
https://drive.google.com/file/d/1fUKK7S_gsnDRkmmxH3_ADnz05oRzyNBm/view
https://drive.google.com/file/d/1R1LHPPohipkNg_dC0XNIsdOzwzifCH5m/view
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حاء: جهات أخرى:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد:
اإلثنــني 27/ تشــرين الثــاين/ 2017 ســقطت قذيفــة هــاون علــى مســجد عبــد هللا بــن رواحــة يف منطقــة ابب مصلــى جنــوب 
شــرق مدينــة دمشــق؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد وأاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن 

االعتــداء حــى حلظــة إعــداد التقريــر، ختضــع املنطقــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

األربعــاء 15/ تشــرين الثــاين/ 2017 انفجــرت عبــوة انســفة مزروعــة داخــل ســيارة قــرب مدرســة اخلنســاء يف بلــدة قباســني بريــف 
حمافظــة حلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف ســور املدرســة، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن التفجــر حــى حلظــة 
إعــداد التقريــر للصعوبــة البالغــة يف حتديــد مرتكــي التفجــرات، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

املربعات السكانية:
- املالعب:

اإلثنــني 20/ تشــرين الثــاين/ 2017 ســقطت قذيفــة هــاون علــى مدينــة الفيحــاء الرايضيــة الواقعــة مشــال شــرق مدينــة دمشــق، 
أصابــت القذيفــة صالــة تدريــب لرايضــة اجلــودو -أثنــاء وجــود العــي منتخــب ســوراي للجــودو فيهــا-، مــا أدى إىل مقتــل العبــني 
اثنــني، وإصابــة قرابــة 15 آخــر جبــراح، إضافــة إىل إصابــة بنــاء الصالــة وجتهيزاهتــا أبضــرار ماديــة كبــرة، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة 

املســؤولة عــن االعتــداء حــى حلظــة إعــداد التقريــر، ختضــع املنطقــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

البىن التحتية:
- املقرات اخلدمية الرمسية:

األحد 12/ تشــرين الثاين/ 2017 أقدم شــخصان يســتقالن دراجة انرية على إلقاء قنبلتني يدويتني على مدخل حمكمة الداان 
التابعــة هليئــة حتريــر الشــام يف مدينــة الــداان بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل؛ مل تســجل أيــة أضــرار ماديــة يف بنــاء احملكمــة، مل نتمكــن 
مــن حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن االعتــداء حــى حلظــة إعــداد التقريــر، ختضــع مدينــة الــداان لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

https://www.google.com.tr/maps/place/Bab+Moussalla,+Damascus,+Syria/@33.4963541,36.2936184,16.25z/data=!4m5!3m4!1s0x1518e0da9144814d:0x3d6318dcca6ec73d!8m2!3d33.4979254!4d36.2959569
https://drive.google.com/file/d/1n8TieJ0S10A0TZY7py3OAKMlNJ17CvzF/view
https://www.youtube.com/watch?v=ThV9STF6kY0&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1Nb7aXHBv3TG1DRN77jS20aQFvlwuGHQy/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Qabasin,+Syria/@36.4243707,37.558591,14z/data=!4m5!3m4!1s0x153039683bee2cf7:0xef44ba753ad071ba!8m2!3d36.4351398!4d37.5667735?hl=en
https://drive.google.com/file/d/1IZjN_PdOgaAowcYGjWj_fdDQc5xzoPXR/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Al+Fayhaa+Sporting+City/@33.5288655,36.2962505,16.5z/data=!4m5!3m4!1s0x1518e71898170f6b:0xe278aefac80efbae!8m2!3d33.5285769!4d36.2996838?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/Ad+Dana,+Syria/@36.2132781,36.77345,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x152564941d9b7211:0xdbc5bd302a240f68!2sAd+Dana,+Syria!3b1!8m2!3d36.2184032!4d36.7684838!3m4!1s0x152564941d9b7211:0xdbc5bd302a240f68!8m2!3d36.2184032!4d36.7684838
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- املنشآت الصناعية:
األحــد 19/ تشــرين الثــاين/ 2017 ســقطت قذيفتــان صاروخيتــان علــى مطحنــة الوليــد الواقعــة قــرب طريــق محــص - محــاة يف 
منطقــة املطاحــن مشــال مدينــة محــص؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املطحنــة وإصابــة مــواد إكســائه وجتهيزاتــه أبضــرار ماديــة 
متوســطة، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي أطلقــت القذيفتــني حــى حلظــة إعــداد التقريــر، ختضــع املنطقــة لســيطرة قــوات النظــام 

الســوري وقــت احلادثــة.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات:

حبســب القانــون الــدويل اإلنســاين تُعتــرب 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 وهيئــة حتريــر الشــام، وفصائــل يف املعارضــة املســلحة، 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 - جيب فرض حظر تسليح شامل على احلكومة السورية، نظراً خلروقاهتا الفظيعة للقوانني الدولية ولقرارات جملس األمن الدويل.
3 - اعتبــار الــدول الــي تــورد األســلحة لقــوات النظــام الســوري وللمجموعــات الــي ثبــت تورطهــا ابرتــكاب جرائــم حبــق املدنيــني، 

شــريكة يف ارتــكاب تلــك اجلرائــم، إضافــة إىل مجيــع املورديــن واملوزعــني.

إىل الطرف الضامن الروسي:
1 - يتوجــب ردع النظــام الســوري عــن إفشــال اتفاقيــات خفــض التَّصعيــد، وعــدا ذلــك فســوف يُقــرأ علــى أنــه جمــرد تبــادل أدوار 

بــني النظــام الروســي مــن جهــة واحللــف الســوري/ اإليــراين مــن جهــة اثنيــة.
2 - البدء يف حتقيق اخرتاق يف قضية املعتقلني عرب الكشف عن مصر 76 ألف خمتٍف لدى النظام السوري.

https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/1DWD6j0N_z2kv7F0mFO10RKjDSgxs2H3e/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1CkIUrbzRNPPEkcO5i9Jt74yPbWbjxcCj/view
https://drive.google.com/file/d/1LsOHSL_qjskOMtd_pxrrcBHsnyYxKBmc/view
https://drive.google.com/file/d/1RGRZUL327nBvBzoWuQyZVjQb9lN_3HFI/view
https://drive.google.com/file/d/16lN0YTgqUrleAfGqoeQXE54w8pPpsLfQ/view
https://drive.google.com/file/d/1LsOHSL_qjskOMtd_pxrrcBHsnyYxKBmc/view
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