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الثالاثء 9 أاير 2017

ما اليقل عن 102 حادثة اعتداء على 
مراكز حيوية مدنية يف نيسان 2017

84 منها على يد قوات احللف السوري 
الروسي
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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- املراكز احليوية الثقافية.
5- املربعات السكانية.

6- الشارات اإلنسانية اخلاصة.
7- البىن التحتية.

8- خميمات الالجئني.
اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: امللخص التنفيذي:
عــر عمليــات التوثيــق واملتابعــة اليوميــة ســجلنا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا اليقــل عــن 102 حادثــة اعتــداء علــى 

مراكــز حيويــة مدنيــة، يف نيســان 2017، توزعــت حســب اجلهــة الفاعلــة علــی النحــو التــايل:
ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 38

ابء: القوات الروسية: 46
اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

- تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 4
اثء: فصائل املعارضة املسلحة: 1
جيم: قوات التحالف الدويل: 8

حاء: جهات أخرى: 5

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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 - أبرز املنشآت اليت مت االعتداء عليها يف نيسان 2017:
28 مــن البــىن التحتيــة، 18 مــن املراكــز احليويــة الرتبويــة، 16 مــن املراكــز احليويــة الدينيــة، 27 مــن املراكــز احليويــة الطبيــة، 8 مــن 

املربعــات الســكانية، 3 مــن الشــارات اإلنســانية اخلاصــة، 1 مــن املراكــز احليويــة الثقافيــة، 1 مــن خميمــات الالجئــني.
ُيكن االطالع على املنهجية املتبعة من قبل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف تصنيف املراكز احليوية املدنية يف الرابط.

توزعت االعتداءات على هذه املنشآت حسب اجلهة الفاعلة على النحو التايل:

جهات أخرىقوات التحالف الدوليفصائل المعارضة المسلحةتنظيم داعشالقوات الروسيةقوات النظام السوريالجهة الفاعلة

المركز المستهدف
:المراكز الحيوية الدينية

1141المساجد

بوية :المراكز الحيوية التر
9431المدارس

1الجامعات

:المراكز الحيوية الطبية
311المنشآت الطبية

11011سيارات اإلسعاف

:المراكز الحيوية الثقافية
1المناطق األثرية

:المربعات السكانية
62األسواق

الشارات اإلنسانية الخاصة
3منظمة الهالل األحمر

:البنى التحتية

ي
312مراكز الدفاع المدنى

4المنشآت والمصادر المائية

113المقرات الخدمية الرسمية

11وسائط النقل

2األفران
ى :مخيمات الالجئي 
ى 1مخيمات الالجئي 

38464185:المجموع

ي نيسان 
2017توزع المراكز الحيوية المدنية الُمعتدى عليها حسب الجهة الفاعلة فى

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Vital_Facilities.pdf
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إنَّ عمليــات القصــف وابلتــايل القتــل والتدمــر املمنهــج الــيت 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 الــيت 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 
العديــدة الــيت ُتصادفنــا أثنــاء عمليــات التوثيــق الــيت ُ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 
الطبية ومراكز الدفاع املدين والشــارات اإلنســانية اخلاصة، واليت مت إدراجها ضمن تقرير شــهري ســابق “مقتل 23 من الكوادر 

الطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين - 45 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة طبيــة ومراكــز للدفــاع املــدين يف نيســان 2017”
ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

املراكز احليوية الدينية:
- املساجد:

الثــالاثء 4/ نيســان/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة تزامنــاً مــع مدفعيتهــا قذائــف 
عدة على مســجد النعســان يف مدينة دوما -يف الغوطة الشــرقية- شــرق حمافظة ريف دمشــق؛ ما تســبب خبســائر بشــرية، إضافة 
إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد، وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرة، وخروجــه عــن اخلدمــة مؤقتــاً، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل 

املعارضة املســلحة.

http://sn4hr.org/arabic/2017/05/06/8003/
http://sn4hr.org/arabic/2017/05/06/8003/
http://sn4hr.org/arabic/2017/05/06/8003/
http://sn4hr.org/arabic/2017/05/06/8003/
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=956&token=B5UyFto8Uhbn1EzpEY3LTC7ryMRTm2PN
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=934&token=VlZuFWE3mZuHE5y4WoIMlyddmBGM5P1R
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZjVvSzd6NFNuX0E/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 4

الثــالاثء 4/ نيســان/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى مســجد اخلــوالين يف ســاحة بلــدة 
محوريــة -يف الغوطــة الشــرقية- شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل إحــداث ثقــب يف قبــة املســجد، وإصابــة بنائــه وأاثثــه 

أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

اجلمعــة 7/ نيســان/ 2017 قصــف طــران احللــف الســوري – الروســي اثبــت اجلنــاح )مــازال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة 
الفاعلــة( ابلصواريــخ مســجد عربــني الكبــر الواقــع وســط الســوق الشــعي يف مدينــة عربــني مشــال شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا 
أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد، وإصابــة أاثثــه ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة كبــرة، وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع املدينــة 

لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

األضرار النامجة عن قصف قوات النظام السوري مسجد اخلوالين يف محورية/ ريف دمشق 4/ 4/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFS0M1SmI1a1RXTnc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVDBoRnRoeDRMRHc/view
https://www.youtube.com/watch?v=v083v2p5Vkc&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaDA5UV83WlhnaGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRHpUZHNNMC1kaUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZzdPSFhBM3pUaVU/view
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األربعــاء 12/ نيســان/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري بقذائــف اهلــاون املســجد القــدمي يف بلــدة كفــر 
بطنــا -يف الغوطــة الشــرقية- شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد وأاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع 

البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

اإلثنــني 17/ نيســان/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري ابلقذائــف أحــد املســاجد يف مدينــة حرســتا شــرق 
حمافظة ريف دمشــق، ما أدى إىل اندالع حريق يف ســقف ِفَناء املســجد وإصابته أبضرار مادية متوســطة، ختضع املدينة لســيطرة 

فصائــل املعارضــة املســلحة.

الثــالاثء 18/ نيســان/ 2017 قصــف طــران احللــف الســوري – الروســي اثبــت اجلنــاح )مــازال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة 
الفاعلــة( صاروخــني قــرب مســجد علــي بــن أيب طالــب يف مدينــة دارة عــزة بريــف حمافظــة حلــب الغــريب، ســقط الصاروخــان علــى 
مدرســة تبعــد حنــو 50م مــن املســجد؛ مــا أدى إىل إصابــة بنائــه أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني 

فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

الدمار الناجم عن قصف قوات احللف السوري - الروسي املسجد الكبر يف عربني/ ريف دمشق يف 7/ 4/ 2017 

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNGJ0MlI3UGhadGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdFVDc0RZc1F0R3M/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRWdMcVRQeEhXT2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSC1heHJBVHBmNlE/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 6

اجلمعــة 21/ نيســان/ 2017 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري برميــاًل متفجــراً قــرب مســجد أبــو عبيــدة بــن 
اجلــراح يف مدينــة كفــر زيتــا بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل، ســقط الرميــل علــى أرض زراعيــة تبعــد أمتــاراً قليلــة عــن املســجد، مــا 
أدى إىل إصابــة بنائــه أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع مدينــة كفــر زيتــا لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم 

جبهــة فتــح الشــام.

اإلثنــني 24/ نيســان/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً قــرب املســجد الكبــر يف مدينــة 
تلــدو بريــف حمافظــة محــص الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد وأاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة، 

ختضــع مدينــة تلــدو لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

اإلثنــني 24/ نيســان/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً أمــام مســجد عثمــان بــن عفــان 
يف مدينــة تلــدو بريــف حمافظــة محــص الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املســجد وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرة 

وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

الثــالاثء 25/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 06:00 قصــف طــران احللــف الســوري – الروســي اثبــت اجلنــاح )مــازال قيــد 
التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( صاروخــاً علــى مســجد مصعــب بــن عمــر يف قريــة التوامــة بريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ مــا أدى 
إىل إحــداث ثقــب يف ســقف املســجد، إضافــة إىل إصابــة أاثثــه ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع القريــة لســيطرة 

فصائــل املعارضــة املســلحة.

األضرار النامجة عن قصف قوات احللف السوري – الروسي مسجد مصعب بن عمر يف قرية التوامة/ حلب 25/ 4/ 2017

https://www.youtube.com/watch?v=Q_ExMCn7UOw&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRmpuUXBleHZoN0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdW9fS2ZrREVPV0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcUZ5OVgtenZjcDg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNmItcnJCMzNsbW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYmo1X2xuMlZNeHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNm9rWXRmVFNvb00/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 7

اجلمعــة 28/ نيســان/ 2017 قصــف طــران احللــف الســوري – الروســي اثبــت اجلنــاح )مــازال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة 
الفاعلــة بدقــة( ابلصواريــخ مســجد أبــو عبيــدة بــن اجلــراح يف مدينــة كفــر زيتــا بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل؛ مــا أدى إىل دمــار 
بنــاء املســجد بشــكل شــبه كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة، ننــوه إىل أن الطــران املروحــي التابــع للنظــام الســوري ألقــى برميــاًل متفجــراً 
قــرب املســجد يــوم اجلمعــة 21/ نيســان/ 2017، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة 

فتــح الشــام.

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

األحــد 2/ نيســان/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ تــالُه قصــف مــن رامجاهتــا بعــدة 
صواريخ على مدرسة أواتاي املختلطة للتعليم األساسي )احللقة األوىل( يف بلدة أواتاي شرق حمافظة ريف دمشق؛ ما تسبب خبسائر 
بشــرية، إضافــة إىل إصابــة بنــاء املدرســة ومــواد إكســائها أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة. 

اإلثنني 3/ نيســان/ 2017 قصف طران اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام الســوري صاروخاً على مدرســة ابن اهليثم اإلعدادية 
للبنــني يف مدينــة حلفــااي بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار أحــد أبنيــة املدرســة بشــكل كامــل إضافــة إىل 
دمــار كبــر يف ســورها وخروجهــا عــن اخلدمــة، كانــت مدينــة حلفــااي خاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت حــدوث 

االعتــداء –ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-.

مسجد أبوعبيدة بن اجلراح يف كفر زيتا/ محاة قبل تعرضه للقصف وبعد تدمره بشكل كامل جراء القصف املتكرر 28/ 4/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdzhubHdVR0NNSkU/view
https://www.youtube.com/watch?v=VwruC2pY-aQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MHN5sjIQD7w&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdzhubHdVR0NNSkU/view
https://www.youtube.com/watch?v=ZcNNbCpr21c&feature=youtu.be
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=937&token=qLOTks6Xr2SEbqVBudITts2UcqGn6ppn
https://www.youtube.com/watch?v=JIvFz2XHVL0&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFelphNGtBVnZLZWM/view
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الثــالاثء 4/ نيســان/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري املتمركــزة يف بلــدة الفوعــة قذيفــة صاروخيــة علــى 
مدرســة عبــدو ســالمة يف مدينــة ســرمني بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل إحــداث حفــرة صغــرة أمــام ابب املدرســة، 
وإصابــة بنائهــا أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

األحد 9/ نيســان/ 2017 قصف طران احللف الســوري – الروســي اثبت اجلناح )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة( 
صواريــخ عــدة قــرب مدرســة اإلخــالص يف مدينــة كفــر زيتــا بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة أبضــرار 

مادية بســيطة، ختضع املدينة لســيطرة مشــرتكة بني فصائل املعارضة املســلحة وتنظيم جبهة فتح الشــام.

اإلثنــني 10/ نيســان/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف هــاون عــدة علــى مدرســة احلويــز االبتدائيــة 
يف قرية احلويز بريف حمافظة محاة الشــمايل الغريب؛ ما تســبب خبســائر بشــرية، إضافة إىل دمار جزئي يف ســور املدرســة، وإصابة 

بنائهــا ومــواد إكســائها أبضــرار ماديــة بســيطة، ختضــع قريــة احلويــز لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

الســبت 15/ نيســان/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مدرســة ســليمان اجلــزار 
اإلعداديــة يف مدينــة كفــر الهــا بريــف حمافظــة محــص الشــمايل؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املدرســة وإصابــة أاثثهــا أبضــرار 

ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن اخلدمــة. ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

الدمار الناجم عن قصف قوات النظام السوري مدرسة سليمان اجلزار اإلعدادية يف كفر الها/ محص 15/ 4 /2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdFA5RzRZSktmRTg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZnFuN04yOFRHcFE/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=930&token=LzpPRQTFQO3UdwYEd8FRxcM4BnmAH3gi
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYXpfZDFnWm1GMzA/view
https://www.youtube.com/watch?v=rShaxW_a1s8&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeVF2WmNkd1FnOUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFakNrc1BPekJKMzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYk5BaFctOTFuUVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMVN2UlA4ZjdUelk/view
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الثــالاثء 18/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 10:00 قصــف طــران احللــف الســوري – الروســي اثبــت اجلنــاح )مــازال قيــد 
التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( صاروخــني علــى مدرســة علــي بــن أيب طالــب االبتدائيــة يف مدينــة دارة عــزة بريــف حمافظــة حلــب 
الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املدرســة وخروجهــا عــن اخلدمــة. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة 

املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

الســبت 22/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 19:00 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري املتمركــزة يف جبــل األكــراد 
بريــف حمافظــة الالذقيــة الشــرقي قذائــف عــدة علــى مدرســة احلمبوشــية يف قريــة احلمبوشــية بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى 
إىل دمــار جزئــي يف أحــد جــدران املدرســة وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل 

املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

األحــد 30/ نيســان/ 2017 قصفــت رامجــات صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ املدرســة االبتدائيــة يف قريــة عــرادة 
بريف حمافظة حلب الغريب؛ ما أدى إىل إصابة بناء املدرســة أبضرار مادية كبرة، ختضع القرية لســيطرة فصائل املعارضة املســلحة.

الدمار الناجم عن قصف قوات احللف السوري – الروسي مدرسة علي بن أيب طالب االبتدائية يف دارة عزة/ حلب 18/ 4/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYWpJaUlmNHFKUmM/view
https://www.youtube.com/watch?v=PZpV0QmeEl4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ygSEJppGU84&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQ1k0Q3dHX3ZHV0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRGlPZTBscVN3cVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZGxoM0JvVDhFMXc/view
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- اجلامعات:
اإلثنــني 24/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 13:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً علــى 
كليــة الشــريعة التابعــة هليئــة علمــاء محــص يف مدينــة كفــر الهــا يف منطقــة احلولــة بريــف حمافظــة محــص الشــمايل؛ مــا أدى إىل دمــار 
جزئــي يف بنــاء الكليــة وإصابــة أاثثهــا ومــواد إكســائها أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن اخلدمــة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل 

املعارضــة املســلحة.

املربعات السكانية:
- األسواق:

اإلثنــني 3/ نيســان/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ الســوق الشــعي يف مدينــة دومــا 
-يف الغوطــة الشــرقية- شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل إصابــة عــدد مــن احملــالت التجاريــة أبضــرار 

ماديــة متوســطة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

الدمار الناجم عن قصف قوات النظام السوري كلية الشريعة يف كفرالها/ محص 24/ 4/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFS3RPQWUzSDY4VXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSVdiWW5MejVWZXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFS3RPQWUzSDY4VXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZnkxbTZpcnJNZXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQ2d1cHlfaGNLc3c/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcjdqR1NySWs4NG8/view
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الثــالاثء 4/ نيســان/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ الســوق الشــعي الواقــع يف 
ســاحة ســقبا الرئيســة يف مدينة ســقبا شــرق حمافظة ريف دمشــق؛ ما تســبب مبجزرة، إضافة إىل دمار جزئي يف عدد من احملالت 

التجاريــة وإصابــة مرافــق الســوق بـــأضرار ماديــة كبــرة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

األضرار النامجة عن قصف قوات النظام السوري السوق الشعي يف دوما/ ريف دمشق 3/ 4/ 2017 

احرتاق أحد احملالت التجارية جراء قصف قوات النظام السوري السوق الشعي يف سقبا/ ريف دمشق 4/ 4/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVG9ZRU96eWJSbzg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaEplcXJKRkZwaE0/view
https://www.youtube.com/watch?v=LC3tYOfrEMo&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTXJHM2M5OEtmXzA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWHFaOTN3bFRpWVk/view
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الثــالاثء 4/ نيســان/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى أحــد األســواق يف مدينــة حرســتا 
شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل انــدالع حرائــق يف عــدد مــن احملــالت، إضافــة إىل أضــرار ماديــة متفاوتــة يف حمــالت 

أخــرى، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

اجلمعــة 7/ نيســان/ 2017 قصــف طــران احللــف الســوري – الروســي اثبــت اجلنــاح )مــازال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة 
الفاعلــة( ابلصواريــخ الســوق الشــعي يف مدينــة عربــني مشــال شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل 
إصابــة عــدد مــن احملــالت التجاريــة واألبنيــة الســكنية احمليطــة ابلســوق أبضــرار ماديــة كبــرة، ختضــع مدينــة عربــني لســيطرة فصائــل 

املعارضــة املســلحة.

اجلمعــة 14/ نيســان/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري ابلقذائــف الســوق الشــعي يف مدينــة دومــا -يف 
الغوطــة الشــرقية- شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل إصابــة عــدد مــن احملــالت التجاريــة أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع 

مدينــة دومــا لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

اإلثنــني 24/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 13:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ 
الســوق الشــعي وســط مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل إصابــة مرافــق الســوق 

أبضــرار ماديــة كبــرة، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

األضرار النامجة عن قصف قوات النظام السوري السوق الشعي يف خان شيخون/ إدلب 24/ 4/ 2017

https://www.youtube.com/watch?v=LV5dyXanH9E&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFc2FuMjZIeGMwNnM/view
https://www.youtube.com/watch?v=EDx07H5FZBE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DBNFdKOa4bk&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYjY1enphV0FXR3c/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcGxieHBFSGVhcWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbWc0U1h1M2Q0UTQ/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 13

البىن التحتية:
- املقرات اخلدمية الرمسية:

الثــالاثء 4/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 06:30 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح )Su-22( اتبــع لقــوات النظــام الســوري 
صاروخــاً حيــوي غــازاً ســاماً قــرب مركــز احلبــوب يف احلــي الشــمايل يف مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ ســقط 
الصــاروخ علــى بعــد أمتــار قليلــة عــن املركــز؛ دون تســجيل أيــة أضــرار ماديــة يف بنائــه، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل 

املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

- األفران:
الســبت 1/ نيســان/ 2017 قصــف طــران احللــف الســوري – الروســي اثبــت اجلنــاح )مــازال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( 
ابلصواريــخ فــرن اخلبــز اآليل يف مدينــة كفــر زيتــا بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء الفــرن وإصابــة معداتــه 
أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة، ننــوه إىل أن الفــرن قــد تعــرَّض مــرة اثنيــة يف هــذا الشــهر للقصــف مــن قبــل الطــران ذاتــه 

الســبت 29/ نيســان/ 2017، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

صــورة تظهــر مــكان ســقوط الصــاروخ -حيــوي غــازاً ســامًا- الــذي قصفتــه قــوات النظــام الســوري أمــام مركــز 
احلبــوب يف خــان شــيخون/ إدلــب 4/ 4/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSFhUVFQ0alYzQ2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUERoMW9mT1poYzg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNDB1QjFaczA3WUk/view
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الثــالاثء 4/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 06:30 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح )Su-22( اتبــع لقــوات النظــام الســوري 
صاروخــاً حيــوي غــازاً ســاماً قــرب فــرن اخلبــز اآليل يف احلــي الشــمايل يف مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، مل 
تســجل أية أضرار مادية يف بناء الفرن، ختضع املدينة لســيطرة مشــرتكة بني فصائل املعارضة املســلحة وتنظيم جبهة فتح الشــام.

خميمات الالجئني:
األربعــاء 26/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 14:50 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح )Su-22( اتبــع لقــوات النظــام الســوري 
صاروخــني علــى خميــم جــدار معراتــة الواقــع يف األراضــي الزراعيــة شــرق بلــدة تلمنــس بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي، مــا تســبب 
خبســائر بشــرية، إضافــة إىل دمــار كبــر يف مســاكن النازحــني ومدرســة اتبعــة للمخيــم، ننــوه إىل أن مســاكن هــذا املخيــم مشــيدة 
مــن البلــوك مــع ســقف مــن صفائــح األملنيــوم وتــؤوي قرابــة 150 أســرة انزحــة مــن ريــف محــاة ومنطقــة جبــل الزاويــة إبدلــب، خيضــع 

املخيــم لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

الدمار الناجم عن قصف قوات النظام السوري خميم جدار معراتة يف تلمنس/ إدلب 26/ 4/ 2017

https://www.youtube.com/watch?v=Ml29iqKsFgU&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZFVFaWRvdUZSWnc/view
https://www.youtube.com/watch?v=ENoTNX2DAm0&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFLU04TnRsY0lQSnc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSlY0M3JGX0tqZTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRjNXc2lYOEJKY0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaW9TQ1dOa2l2N0U/view
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ابء: القوات الروسية:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد:
الثــالاثء 4/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 14:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى مســجد 
الروضــة وســط مدينــة ســلقني بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل الغــريب؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد 
مــن اجلهــة الشــمالية وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل 

املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

فجــر اجلمعــة 7/ نيســان/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــني قــرب مســجد الظاهريــة يف قريــة 
الظاهريــة يف ســهل الــروج بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب، ســقط الصاروخــان علــى بعــد حنــو 50م مــن املســجد؛ مــا أدى إىل إصابــة 
بنائــه وأاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

صبــاح الســبت 8/ نيســان/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى مســجد محــزة بــن عبــد املطلــب 
يف حــارة املســيحية يف احلــي الغــريب مــن مدينــة جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء 
املســجد، وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة 

فتــح الشــام.

اخلميــس 27/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 08:40 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــني قــرب مســجد 
أبــو بكــر الصديــق يف احلــي اجلنــويب مــن قريــة معــر شــورين بريــف معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا تســبب مبجــزرة، 
إضافــة إىل دمــار جزئــي يف ســور املســجد مــن اجلهــة األماميــة وإصابــة أاثثــه ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع القريــة 

لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=936&token=X4D2EXZbFhCSLHqYYTlECWC099NfkgF8
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbjE3XzdxNFdHSVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWWlRWFdGZHQ0RUE/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=936&token=X4D2EXZbFhCSLHqYYTlECWC099NfkgF8
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRmo4SmZ5MVZ4ekU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaERzZV9mV3BCR0k/view
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املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

الســبت 1/ نيســان/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى مدرســة كنيســة خنلــة للتعليــم األساســي 
يف قرية كنيســة خنلة بريف حمافظة إدلب الغريب؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء املدرســة وإصابة أاثثها أبضرار مادية متوســطة، 

ختضع القرية لســيطرة مشــرتكة بني فصائل املعارضة املســلحة وتنظيم جبهة فتح الشــام.

الثــالاثء 4/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 14:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً قــرب مدرســة 
مصطفــى الســيد أمحــد “املعروفــة ابملدرســة الريفيــة” وســط مدينــة ســلقني بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى إىل 
دمــار جزئــي يف ســور املدرســة وإصابــة بنائهــا وأاثثهــا أبضــرار ماديــة بســيطة، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة 

املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

األضرار النامجة عن قصف قوات نعتقد أهنا روسية مسجد أبو بكر الصديق يف معر شورين/ إدلب 27/ 4/ 2017 

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFV1BHZElLQ1gzQVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMHp2YjVjWTVydHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0V2Z1Nk5DeW9USjg/view
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الســبت 8/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 15:30 اســتخدم طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي أســلحة حارقــة مســتهدفاً 
حميــط مدرســة بنــني بســامس وســط قريــة بســامس يف جبــل الزاويــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة 

أبضــرار ماديــة بســيطة، ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

اخلميــس 13/ نيســان/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــني قــرب اثنويــة وليــد شــعبان يف احلــي 
الشــمايل مــن مدينــة جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف ســور املدرســة وإصابــة بنائهــا وأاثثهــا 

أبضــرار ماديــة بســيطة، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

املراكز احليوية الثقافية:
- املناطق األثرية:

اخلميــس 27/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 09:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــني علــى محــام 
شــيد يف العصــر اململوكــي- يف الســوق الرئيــس وســط مدينــة ســرمني بريــف 

ُ
الــدرج األثــري -املعــروف حبمــام الســوق القــدمي وامل

حمافظــة إدلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء احلمــام، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة 
وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

الدمار الناجم عن قصف قوات نعتقد أهنا روسية محام الدرج األثري يف سرمني/ إدلب 27/ 4/ 2017

https://www.youtube.com/watch?v=7_bm1pqp5jg&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTUhuQ3hONUtQQ2c/view
https://www.youtube.com/watch?v=ppHUUSiLTH8
https://www.youtube.com/watch?v=7_bm1pqp5jg&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZXVGejVnU3lPTUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFblFhUjQ4RTAxWWs/view
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املربعات السكانية:
األسواق:

اجلمعــة 21/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 05:50 اســتخدم طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي أســلحة حارقــة مســتهدفاً 
ســوقاً للمحروقات يف األطراف الغربية من قرية معصران بريف حمافظة إدلب الشــرقي؛ ما أدى إىل احرتاق عدة صهاريج حمملة 

ابحملروقــات، ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

اخلميــس 27/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 09:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــني علــى الســوق 
الرئيــس وســط مدينــة ســرمني بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل دمــار عــدد مــن احملــالت التجاريــة وإصابــة مرافــق الســوق 

أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

البىن التحتية:
- املقرات اخلدمية الرمسية:

الســبت 8/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 15:15 اســتخدم طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي أســلحة حارقــة مســتهدفاً 
حميــط مبــىن اجمللــس احمللــي يف احلــي الشــمايل مــن بلــدة حيــش بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة املبــىن أبضــرار 

ماديــة بســيطة، ختضــع البلــدة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

 اندالع حريق يف أحد الصهاريج جراء قصف قوات نعتقد أهنا روسية سوقاً للمحروقات يف معصران/ إدلب 21/ 4/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNUs4cDhJVlRyNVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSVpKbENvZmRPMUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFV08weWxLRTlSM1k/view
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- وسائط النقل:
اخلميــس 6/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 23:30 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى اجلســر 
الرومــاين “املعــروف ابســم اجلســر القــدمي” جنــوب شــرق مدينــة جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار 

جزئــي يف اجلســر، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش:

البىن التحتية:
- املنشآت واملصادر املائية:

الســبت 8/ نيســان/ 2017 أقــدم تنظيــم داعــش علــى تفخيــخ وتفجــر خــزان امليــاه العــايل يف قريــة مزرعــة الصفصافــة 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 مزرعــة الصفصافــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

الدمــار الناجــم عــن قصــف قــوات نعتقــد أهنــا روســية اجلســر الرومــاين يف جســر الشــغور/ إدلــب 
2017 /4 /27

https://www.youtube.com/watch?v=MTMz2QcXHkg&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeHhwVWhPNmc2RVk/view
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األحــد 16/ نيســان/ 2017 أقــَدم تنظيــم داعــش علــى تفخيــخ وتفجــر خــزان ميــاه الشــرب العــايل قــرب دوار العجــراوي يف 
مدينــة الطبقــة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب، بواســطة عبــوات انســفة؛ مــا أدى إىل دمــار اخلــزان بشــكل كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة 

وانقطــاع امليــاه عــن أجــزاء مــن املدينــة، ختضــع مدينــة الطبقــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

الســبت 22/ نيســان/ 2017 أقــدَم تنظيــم داعــش علــى تفخيــخ وتفجــر خــزان ميــاه الشــرب العــايل الواقــع قــرب منطقــة البانورامــا 
يف املدخــل اجلنــويب مــن مدينــة الرقــة، بواســطة عبــوات انســفة؛ مــا أدى إىل دمــار اخلــزان بشــكل كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة، 

ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

األحــد 30/ نيســان/ 2017 أقــدَم تنظيــم داعــش علــى تفخيــخ وتفجــر خــزان امليــاه العــايل يف قريــة مزرعــة الرافقــة بريــف حمافظــة 
الرقــة الشــمايل الغــريب، بواســطة عبــوات انســفة؛ مــا أدى إىل دمــار اخلــزان بشــكل كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة، وانقطــاع امليــاه عــن 

القريــة ابلكامــل، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

خزان مياه الشرب العايل جنوب مدينة الرقة قبل وبعد تدمره من قبل تنظيم داعش يف 22/ 4/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRTE5akI3T1BRV00/view
https://drive.google.com/file/d/0BzGXElK16xG6U3dBMDByTnp1ZVk/view
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اثء: قوات التحالف الدويل:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد:
اجلمعــة 14/ نيســان/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مســجد جعفــر بــن أيب 
طالــب يف قريــة الرحيــات بريــف حمافظــة الرقــة الشــمايل؛ مــا أدى إىل دمــار املســجد بشــكل كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع 

القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

الدمــار الناجــم عــن تفجــر تنظيــم داعــش خــزان امليــاه العــايل يف مزرعــة الرافقــة/ الرقــة 
2017 /4 /30

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTjRwN1dBdFBJWlU/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 22

املراكز احليوية الربوية:
- املدارس:

اإلثنــني 17/ نيســان/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مدرســة ابتدائيــة يف قريــة 
العبــارة بريــف حمافظــة الرقــة الشــمايل؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املدرســة وخروجهــا عــن اخلدمــة، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم 

داعش.

اجلمعــة 21/ نيســان/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مدرســة حليمــة الســعدية 
جنــوب مدينــة الطبقــة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املدرســة وخروجهــا عــن اخلدمــة، ختضــع املدينــة 

لســيطرة تنظيــم داعــش.

الســبت 22/ نيســان/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مدرســة 8 آذار الواقعــة 
جنــوب مدينــة الطبقــة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املدرســة وخروجهــا عــن اخلدمــة، ختضــع املدينــة 

لســيطرة تنظيــم داعــش.

البىن التحتية:
- املقرات اخلدمية الرمسية:

اجلمعــة 21/ نيســان/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل صواريــخ عــدة قــرب مبــىن مركــز الريــد 
يف مدينــة املياديــن بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة املبــىن أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع املدينــة لســيطرة 

تنظيــم داعــش.

اإلثنــني 24/ نيســان/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مبــىن الريــد وســط مدينــة 
الطبقــة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف املبــىن وخروجــه عــن اخلدمــة وانقطــاع كافــة االتصــاالت األرضيــة 

عــن املدينــة، ختضــع مدينــة الطبقــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

الثالاثء 25/ نيســان/ 2017 قصف طران اثبت اجلناح اتبع لقوات التحالف الدويل ابلصواريخ املركز الثقايف يف قرية دبســي 
عفنــان بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املركــز وإصابــة مــواد إكســائه أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه 

عــن اخلدمــة، ختضــع البلــدة لســيطرة تنظيــم داعــش.
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- وسائط النقل:
اجلمعــة 28/ نيســان/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ معــر )املياديــن - احلوايــج( 
املائــي يف مدينــة املياديــن بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ الــذي يســتخدمه الســكان للتنقــل بــني القــرى والبلــدات علــى ضفــيت 
هنــر الفــرات يف ريــف ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار مجيــع العبّــارات والقــوارب املائيــة يف املعــر وخروجــه عــن اخلدمــة، نشــر 

إىل أن الطــران ذاتــه عــاود قصفــه للمعــر يف اليــوم التــايل، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

خاء: جهات أخرى:
املراكز احليوية الرتبوية:

- املدارس:
اخلميــس 6/ نيســان/ 2017 ســقطت قذيفــة مدفعيــة علــى مدرســة 7 نيســان االبتدائيــة يف جــادة احلنبلــي يف حــي بــرزة مشــال 
شــرق مدينــة دمشــق؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل إصابــة بنــاء املدرســة أبضــرار ماديــة متوســطة، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة 
املســؤولة عــن القصــف حــى حلظــة إعــداد التقريــر، تقــع جــادة احلنبلــي ضمــن األجــزاء اخلاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري 

مــن حــي بــرزة.

الدمار الناجم عن قصف قوات التحالف الدويل املركز الثقايف يف دبسي عفنان/ الرقة 25/ 4/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWVh3NjdlWG4zbWM/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 وفصائــل املعارضــة املســلحة 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 الــيت ال غــىن للمدنيــني عنهــا.

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

-3   اعتبــار الــدول الــيت تــورد األســلحة لقــوات النظــام الســوري وللمجموعــات الــيت ثبــت تورطهــا ابرتــكاب جرائــم حبــق املدنيــني، 
شــريكة يف ارتــكاب تلــك اجلرائــم، إضافــة إىل مجيــع املورديــن واملوزعــني.
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