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اإلثنني 8 كانون الثاين 2018

ما اليقل عن 898 حادثة اعتداء على 
مراكز حيوية مدنية يف سوراي يف عام 2017

بينهم 53 يف كانون األول
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حمتوايت التقرير: 
أواًل: مقدمة.

اثنياً: ملخص تنفيذي.
اثلثاً: تفاصيل أبرز احلوادث يف كانون األول.

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

4 - املربعات السكانية.
5 - الشارات اإلنسانية اخلاصة.

6 - البىن التحتية.
7 - 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.   

علــى الرغــم مــن إبــرام اتفــاٍق خلفــض التَّصعيــد يف الغوطــة الشــرقية بــني فصيــل جيــش اإلســالم أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة 
والقــوات الروســية برعايــة مصريَّــة يــوم الســبت 22/ متــوز/ 2017، ومــن مثّ توقيــع اتفــاق مماثــل مــع فصيــل فيلــق الرمحــن ينــصُّ علــى 
انضمامه إىل منطقة خفض التَّصعيد يف الغوطة الشــرقية يوم األربعاء 16/ آب/ 2017، بدأت قوات احللف الســوري الروســي 
محلة عسكرية شرسة على الغوطة الشرقية منذ 14 تشرين الثاين املنصرم، أصدران تقريراً بعنوان “القصف الرببري واحلصار على 
الغوطــة الشــرقية يُلغــي عمليــاً جولــة جنيــف القادمــة” يوثـِّـق أبــرز انتهــاكات هــذا احللــف بــني 14 - 27/ تشــرين الثــاين/ 2017. 

http://alrahmancorps.com/2525-2/
http://sn4hr.org/arabic/?p=9186
http://sn4hr.org/arabic/?p=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، ونعــرض يف هــذا التقريــر 
شــهادة واحدة. وُنشــر إىل أنَّ هذا هو احلد األدىن؛ ذلك بســبب املعوِّقات العملية العديدة الي ُتصادفنا أثناء عمليات التوثيق 
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:
أواًل: حصيلة حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنية يف عام 2017:

عــرب عمليــات التوثيــق واملتابعــة اليوميــة وثَّقنــا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا اليقــل عــن 898 حادثــة اعتــداء علــى 
منشــآت حيويــة مدنيَّــة، يف عــام 2017. توزَّعــت حســب اجلهــة الفاعلــة علــی النحــو التــايل:

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Vital_Facilities.pdf
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عتدى عليها يف عام 2017:
ُ
- أبرز املنشآت امل

301 مــن البــىن التحتيــة، 182 مــن املراكــز احليويَّــة الدينيــة، 170 مــن املراكــز احليويــة الرتبويــة، 139 مــن املراكــز احليويــة الطبيَّــة، 
69 من املربعات الســكانية، 11 من الشــارات اإلنســانية اخلاصة، 22 من خميمات الالجئني، 4 من املراكز احليوية الثقافية.

https://drive.google.com/file/d/1J6CgSqfRJMmhv0LvodshWRBhi7ZKM6If/view
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قوات النظام الجهة الفاعلة
ي القوات الروسيةالسوري

فصائل ف 
المعارضة المسلحة

قوات اإلدارة 
الذاتية الكردية

قوات التحالف 
الدولي

جهات أخرى

هيئة تحرير تنظيم داعشالمركز المستهدف
الشام

ة الدينية المراكز الحيويَّ

106361132510المساجد
بوية المراكز الحيوية التر

7038615188المدارس
101رياض األطفال
21322الجامعات

1المعاهد التعليمية
2دور األيتام

المراكز الحيوية الطبية

37471277المنشآت الطبية
181613سيارات اإلسعاف

المراكز الحيوية الثقافية

211المناطق األثرية
المربعات السكنية

1الحدائق
4911142األسواق
1المالعب

الشارات اإلنسانية 
الخاصة

3116منظمة الهالل األحمر
البن  التحتية

4732131محطات ومصادر الطاقة
ي
59286مراكز الدفاع المدن 

المنشآت والمصادر 
731719المائية

المقرات الخدمية 
1915141913الرسمية

1518171وسائط النقل
107161أفران

1صوامع الحبوب
المزارع والحيوانات 

1الداجنة
المقرات والمنظمات 

1الدولية
261المنشآت الصناعية
مخيمات الالجئي  
134122مخيمات الالجئي  

43123929915810166المجموع

ي عام 
2017توزع حوادث االعتداء عىل المراكز الحيوية المدنية حسب الجهة الفاعلة ف 

التنظيمات اإلسالمية المتشددة
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ابء: حصيلة حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنية يف كانون األول:
عــرب عمليــات التَّوثيــق واملتابعــة اليوميــة ســجلنا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا اليقــل عــن 53 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز 

حيَّويــة مدنيَّــة، يف كانــون األول 2017. توزعــت حســب اجلهــة الفاعلــة علــی النحــو التــايل:

https://drive.google.com/file/d/1W2AXdTIa56Bg5aqrCQEqT7XxMFUytgCb/view
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- أبرز املنشآت الي مت االعتداء عليها يف كانون األول 2017:
15 مــن البــىن التحتيــة، 12 مــن املراكــز احليويــة الدينيــة، 10 مــن املراكــز احليويــة الرتبويــة، 7 مــن املراكــز احليويــة الطبيــة، 4 مــن 

املربعــات الســكانية، 4 مــن خميمــات الالجئــني، 1 مــن الشــارات اإلنســانية اخلاصــة.

توزعت حصيلة حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنية يف كانون األول على احملافظات، على النحو التايل:

https://drive.google.com/file/d/1UMq7OMvMgGLYlkNU0B-i9dhFMJ-dykg3/view
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اثلثاً: تفاصيل أبرز احلوادث يف كانون األول: 
يســتعرض التقريــر تفاصيــل أبــرز حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليَّويــة املدنيَّــة يف كانــون األول ابســتثناء حــوادث االعتــداء علــى 
املراكــز احليويــة الطبيَّــة ومراكــز الدفــاع املــدين والشــارات اإلنســانية اخلاصــة، والــي متَّ عرضهــا ضمــن تقريــر شــهري ســابق “مقتــل 
112 مــن الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين ومنظمــة اهلــالل األمحــر، و243 حادثــة اعتــداء علــى مراكزهــم احليويــة يف ســوراي 

يف عــام 2017
مقتل 6 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين، و12 حادثة اعتداء على مراكزهم احليوية يف كانون األول”

قوات النظام الجهة الفاعلة
السوري

القوات 
الروسية

ي المعارضة 
فصائل ف 

المسلحة

قوات 
التحالف 
الدولي

جهات أخرى

هيئة تحرير تنظيم داعشالمركز المستهدف
الشام

المراكز الحيوية الدينية

4611المساجد
المراكز الحيوية 

بوية التر
3311المدارس

2رياض األطفال

المراكز الحيوية الطبية

23المنشآت الطبية
2سيارات اإلسعاف
المربعات السكانية

211األسواق
الشارات اإلنسانية 

الخاصة

1منظمة الهالل األحمر

البن  التحتية

ي
22مراكز الدفاع المدن 

المنشآت والمصادر 
21المائية

المقرات الخدمية 
23الرسمية

1وسائط نقل
11األفران

مخيمات الالجئي  
31مخيمات الالجئي  

232023122:المجموع

التنظيمات اإلسالمية المتشددة

2017توزع املراكز احليوية املدنية املُعتدى عليها حسب اجلهة الفاعلة يف كانون األول 

http://sn4hr.org/arabic/?p=9400
http://sn4hr.org/arabic/?p=9400
http://sn4hr.org/arabic/?p=9400
http://sn4hr.org/arabic/?p=9400
http://sn4hr.org/arabic/?p=9400
http://sn4hr.org/arabic/?p=9400
http://sn4hr.org/arabic/?p=9400
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ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد:
اخلميس 14/ كانون األول/ 2017 قرابة الساعة 10:30 قصفت مدفعية اتبعة لقوات النظام السوري قذيفة قرب مسجد 
زملــكا الكبــر يف بلــدة زملــكا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل إصابــة بنــاء 

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

اجلمعــة 29/ كانــون األول/ 2017 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى مســجد 
ســكيات يف منطقــة مزرعــة ســكيات الواقعــة قــرب بلــدة التمانعــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار بنــاء املســجد 
بشــكل شــبه كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع املنطقــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام 

وقــت احلادثــة. 

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

اخلميــس 28/ كانــون األول/ 2017 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى جتمــٍع 
للمــدارس يضــم املدرســة اإلعداديــة واملدرســة الثانويــة شــرق قريــة اببولــني بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي 
يف بنــاء املدرســتني وإصابــة أاثثهمــا أبضــرار ماديــة كبــرة، ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة 

حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

- رايض األطفال:
األحــد 3/ كانــون األول/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة قــرب روضــة إقــرأ جنــوب مدينــة 
ســقبا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء الروضــة وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة 

متوســطة وخروجهــا عــن اخلدمــة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

https://www.google.com.tr/maps/place/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF+%D8%B2%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B1%E2%80%AD/@33.5252438,36.3508671,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e42a52e0be23:0xfcd3c743bd18e4e9!2sZamalka,+Syria!3b1!8m2!3d33.5264878!4d36.3525183!3m4!1s0x1518e42c941b63f5:0x9b054e5d2d4ec848!8m2!3d33.5261735!4d36.3562649
https://www.google.com.tr/maps/place/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF+%D8%B2%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B1%E2%80%AD/@33.5252438,36.3508671,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e42a52e0be23:0xfcd3c743bd18e4e9!2sZamalka,+Syria!3b1!8m2!3d33.5264878!4d36.3525183!3m4!1s0x1518e42c941b63f5:0x9b054e5d2d4ec848!8m2!3d33.5261735!4d36.3562649
https://drive.google.com/file/d/1KVObAEIqjx6bI514gcCegKIVonLgtS5K/view
https://drive.google.com/file/d/1KVObAEIqjx6bI514gcCegKIVonLgtS5K/view
https://www.youtube.com/watch?v=sN-3Ou4mYAA&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1AJ_n4Q161tw_k3Un0tB6-qo9M327oJmZ/view
https://drive.google.com/file/d/1ymA3_qmNbYTSpDHama7DlNBpzA1CVi8l/view
https://drive.google.com/file/d/1ICeTZx2guk3w9s4OX0GWtDBvUEAlPEoh/view
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
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املربعات السكانية:
- األسواق:

اجلمعــة 22/ كانــون األول/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى الســوق الشــعي 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 يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

البىن التحتية:
- املنشآت واملصادر املائية:

اجلمعــة 29/ كانــون األول/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري 4 قذائــف قــرب خــزان ميــاه الشــرب العــايل 
الوحيــد يف بلــدة اللطامنــة بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل الغــريب، ســقطت القذائــف علــى بعــد قرابــة 30م مــن اخلــزان، دون تســجيل 
أيــة أضــرار ماديــة يف بنائــه، ُنشــر إىل أنَّ اخلــزان ُأصيــب أبضــرار ماديــة كبــرة جــراء قصفــه مــن املدفعيــة ذاهتــا يــوم الثــالاثء 26/ 

كانــون األول/ 2017، ختضــع بلــدة اللطامنــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

أضرار إثر قصف قوات النظام السوري السوق الشعي يف مدينة دوما/ ريف دمشق 22/ 12/ 2017

https://www.youtube.com/watch?v=2PRjLy4qlUo
https://drive.google.com/file/d/1z02C4vD0GcNnhSmdxiWUnMjymRCSOHlO/view
https://www.youtube.com/watch?v=v7fmIHnoPRI
https://www.youtube.com/watch?v=26a1RBaT6u0&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1BPJlgboB9H1e4ivEaUOFYWxgtgxmh2H4/view
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- املقرات اخلدمية الرمسية:
اإلثنــني 25/ كانــون األول/ 2017 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى مركــز 
الشــرطة احلــرة وســط بلــدة جرجنــاز بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي، ســقطت الرباميــل علــى بعــد قرابــة 100م مــن املركــز، دون 
تســجيل أيــة أضــرار ماديــة يف بنائــه، ننــّوِه إىل أّن الشــرطة احلــرة تتخــذ مــن مبــىن البلديــة ســابقاً مقــراً هلــا يف بلــدة جرجنــاز. ختضــع 

البلــدة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

خميمات الالجئني:
اإلثنــني 25/ كانــون األول/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً علــى خميــم الزفــر للنازحــني 
جنــوب غــرب بلــدة أبــو الظهــور بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة حنــو 15 خيمــة أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع 

البلدة لســيطرة هيئة حترير الشــام وقت احلادثة.

ابء: القوات الروسية:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد:
الثالاثء 5/ كانون األول/ 2017 قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روســي ابلصواريخ مســجد احلشــيش يف مدينة الشــعفة 
التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع املدينــة 

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اجلمعــة 8/ كانــون األول/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى مســجد قريــة الــزرزور التابعــة 
لبلــدة التمانعــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املســجد وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه 

عــن اخلدمــة، ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

https://www.google.com.tr/maps/place/Jarjanaz,+Syria/@35.6181178,36.782488,14.5z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1524e4cd26622593:0x6fdaca38deabe26!2sJarjanaz,+Syria!3b1!8m2!3d35.6179551!4d36.7846436!3m4!1s0x1524e4cd26622593:0x6fdaca38deabe26!8m2!3d35.6179551!4d36.7846436
https://www.google.com.tr/maps/place/Abu+Adh+Dhuhur,+Syria/@35.7378715,37.0320366,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15252486ddbf98e9:0xd3f4e41f3f81751f!8m2!3d35.7369445!4d37.0480843
https://www.google.com.tr/maps/place/Ash+Sha'Fah,+Syria/@34.5791825,40.8886321,12.5z/data=!4m5!3m4!1s0x15463d4681126e0d:0xbca331b13fa9c6a1!8m2!3d34.570599!4d40.9334411?hl=en
https://drive.google.com/file/d/1kmsP1plKWjsOYD_kfAUwR5928hiQgR1Q/view
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األربعــاء 13/ كانــون األول/ 2017 قرابــة الســاعة 10:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى 
حميــط مســجد تــل الضمــان غــرب قريــة تــل الضمــان بريــف حمافظــة حلــب اجلنــويب، ســقط أحــد الصواريــخ علــى املســجد، مــا أدى إىل 
دمار كبر يف بنائه وإصابه أاثثه أبضرار مادية كبرة وخروجه عن اخلدمة ننّوِه إىل أن الطران ذاته قام ابالعتداء على املســجد ذاته 

يــوم الســبت 9/ كانــون األول/ 2017 ختضــع قريــة تــل الضمــان لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

دمار إثر قصف القوات الروسية مسجد تل الضمان يف قرية تل الضمان/ حلب 13/ 12/ 2017

دمار إثر قصف القوات الروسية مسجد قرية الزرزور/ إدلب 8/ 12/ 2017

https://www.youtube.com/watch?v=k5YNkAPipGE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Kr3Phc6dEXg&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1r65eaQE3yFhCaItyrODiR58tJ0X1DrbF/view
https://drive.google.com/file/d/1a_gd46xW07B4MeFff2GfNlYxTxdcR2iH/view
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تواصلنــا مــع رمضــان حســن احملمــد1 ، أحــد كــوادر مركــز الدفــاع املــدين يف قريــة بــردة، الــذي أخــربان أنَّ املراصــد عمَّمــت صبــاح يــوم 
األربعــاء 13/ كانــون األول عــن قصــف الطــران الروســي صاروخــني شــديدي االنفجــار علــى قريــة تــل الضمــان: “توجهنــا علــى 
الفــور إىل املوقــع، لنعلــَم أنَّ القصــف اســتهدف مســجد تــل الضمــان الــذي مت اســتهدافه منــذ بضعــة أايم أيضــاً، الدمــار 
كان كبــراً يف املســجد وطــاَل قرابــة 14 منــزاًل ســكنياً يف حميطــه، كان الدمــار هائــاًل، ومل نعثــر علــى بقــااي للصواريــخ أيضــًا” 

أضــاف رمضــان أن املنطقــة ابتــت شــبه خاليــة مــن ســكاهنا لشــدة القصــف الــذي تتعــرَّض لــه.

اإلثنني 18/ كانون األول/ 2017 قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي 4 صواريخ على مسجد قرية البيوض التابعة 
لناحيــة احلمــراء بريــف حمافظــة محــاة الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار بنــاء املســجد بشــكل شــبه كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة، ننــّوِه إىل 
أنَّ الطــران ذاتــه قــام ابالعتــداء علــى املســجد يــوم الثــالاثء 5/ كانــون األول/ 2017، ختضــع قريــة بيــوض لســيطرة فصائــل يف 

املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

الســبت 9/ كانــون األول/ 2017 قرابــة الســاعة 08:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً قــرب مدرســة 
جــب عليــص االبتدائيــة يف قريــة جــب عليــص بريــف حمافظــة حلــب اجلنــويب، ســقط الصــاروخ علــى بعــد 3م مــن بنــاء املدرســة؛ 
مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنائهــا وســورها وخروجهــا عــن اخلدمــة مؤقتــاً. ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة 

وقــت احلادثــة.

مسجد قرية البيوض قبل وبعد قصفه من قبل القوات الروسية يف قرية البيوض/ محاة 18/ 12/ 2017

 1 تواصلنا معه عرب تطبيق واتساب

https://www.youtube.com/watch?v=Nyrdb3YZv8s&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1SqfKPhYu0bha81q6uSwNy8uB8NkmeasA/view
https://www.google.com/maps/place/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9+%D8%AC%D8%A8+%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%B5%E2%80%AD/@35.7650797,37.4211701,10.25z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4bdc4e317d754b27!8m2!3d35.8064721!4d37.337588?hl=ar
https://www.google.com/maps/place/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9+%D8%AC%D8%A8+%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%B5%E2%80%AD/@35.7650797,37.4211701,10.25z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4bdc4e317d754b27!8m2!3d35.8064721!4d37.337588?hl=ar
https://drive.google.com/file/d/1tSCqYI_rdUzVKu2Lw4JiIvIj_WKUlGIR/view
https://drive.google.com/file/d/1pggb-IXrIydH1jeQzsikqv0ELy8b5U3w/view
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املربعات السكانية:
- األسواق:

األحد 17/ كانون األول/ 2017 قرابة الســاعة 14:50 قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روســي صاروخاً على الســوق 
الرئيس وســط مدينة خان شــيخون بريف حمافظة إدلب اجلنويب؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف عدد من احملالت التجارية. ختضع 

املدينة لســيطرة مشــرتكة بني فصائل يف املعارضة املســلحة وهيئة حترير الشــام وقت احلادثة.

البىن التحتية:
- وسائط النقل:

اجلمعــة 1/ كانــون األول/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ املعــرب املائــي يف قريــة الطواطحــة التابعــة 
ملدينة البوكمال بريف حمافظة دير الزور الشــرقي؛ ما تســبب مبجزرة، إضافة إىل دمار عدد من العّبارات والقوارب املائية، نشــر إىل 

أّن املعــرب يصــل بــني قريــة الطواطحــة وقــرى منطقــة البوكمــال )جزيــرة(. ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

- األفران:
األربعــاء 6/ كانــون األول/ 2017 قرابــة الســاعة 06:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــني علــى فــرن 
اخلبــز اآليل غــرب بلــدة أبــو الظهــور بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي، مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء الفــرن وإصابــة معداتــه أبضــرار 

ماديــة متوســطة وخروجــه عــن اخلدمــة. ختضــع البلــدة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

دمار إثَر قصف القوات الروسية فرن اخلبز اآليل يف بلدة أبو الظهور/ إدلب 6/ 12/ 2017

https://www.google.com.tr/maps/place/Khan+Shaykhun,+Syria/@35.4412804,36.6455869,14.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x15248ae0edc9cad3:0xc9176383cb24f9c0!2sKhan+Shaykhun,+Syria!3b1!8m2!3d35.4403783!4d36.65721!3m4!1s0x15248ae0edc9cad3:0xc9176383cb24f9c0!8m2!3d35.4403783!4d36.65721
https://drive.google.com/file/d/1cjTp6Me89JKtscHsKJXifD5RjJJ3gZk0/view
https://drive.google.com/file/d/1MP_Tb6yolfukvm_0KaQEdwEo1nPU-hw3/view
https://drive.google.com/file/d/1shr8ii1x5aZp_Xgss8wgck4Vyb7ATYXH/view
https://drive.google.com/file/d/1Aw6FDbFebsnPBg4rU-Bjf5GkAt1u-BpJ/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Abu+Adh+Dhuhur,+Syria/@35.744329,37.0426077,14z/data=!4m5!3m4!1s0x15252486ddbf98e9:0xd3f4e41f3f81751f!8m2!3d35.7369445!4d37.0480843?hl=en
https://drive.google.com/file/d/1cjTp6Me89JKtscHsKJXifD5RjJJ3gZk0/view
https://drive.google.com/file/d/1shr8ii1x5aZp_Xgss8wgck4Vyb7ATYXH/view
https://drive.google.com/file/d/1kRtQl1ZenkVAfqLI-wCIt-UXmF-Lsyui/view
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اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش:

البىن التحتية:
- املنشآت واملصادر املائية:

األحــد 24/ كانــون األول/ 2017 أقــدم تنظيــم داعــش علــى تفجــر خــزان ميــاه الشــرب العــايل يف قريــة أبــو حــردوب بريــف 
حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، 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.

- هيئة حترير الشام:
البىن التحتية:

- املقرات اخلدمية الرمسية:
الثــالاثء 19/ كانــون األول/ 2017 اقتحمــت عناصــر اتبعــة هليئــة حتريــر الشــام مكتــب إكثــار البــذار التابــع حملافظــة محــاة يف قريــة 
اهلبيــط بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، وقامــوا ابالســتيالء علــى معــدات املركــز وإغالقــه ابألقفــال. ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل 

يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

اثء: فصائل يف املعارضة املسلحة:
املراكز احليوية الرتبوية:

- املدارس:
اخلميــس 28/ كانــون األول/ 2017 ســقط صــاروخ علــى مدرســة خملــص عمــر مجــال الديــن يف حــي البعــث مشــال غــرب مدينــة 
محــاة، نعتقــد أّن مصــدره رامجــة صواريــخ متمركــزة يف منطقــة خاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة؛ مــا أدى إىل إصابــة 

فنــاء املدرســة أبضــرار ماديــة متوســطة، خيضــع احلــي لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

https://drive.google.com/file/d/1H0qDDYXePWCZdFZbHEt802NIkRDauyoR/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Hobait,+Syria/@35.4375198,36.5422088,14.5z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x152461437f0c7c47:0xb8184f7cea715e26!2sHobait,+Syria!3b1!8m2!3d35.4409636!4d36.539177!3m4!1s0x152461437f0c7c47:0xb8184f7cea715e26!8m2!3d35.4409636!4d36.539177
https://drive.google.com/file/d/1xxSRgPAat7xE0cVO8bZtIo_URaehZFO9/view
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جيم: قوات التحالف الدويل:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد:
الثــالاثء 5/ كانــون األول/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل صاروخــاً علــى ســيارة اتبعــة لتنظيــم 
داعــش قــرب مســجد الطعمــة املعــروف مبســجد املفلــح يف قريــة اجلــرذي الشــرقي بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل 

إصابــة بنــاء املســجد أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

حاء: جهات أخرى:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد:
اجلمعة 15/ كانون األول/ 2017 انفجرت عبوة انســفة داخل املســجد الكبر يف مدينة تلدو بريف حمافظة محص الشــمايل 
الغــريب؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد وأاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت ابلتفجــر حــى 
حلظــة إعــداد التقريــر؛ نظــراً للصعوبــة البالغــة يف حتديــد مرتكــي التفجــرات، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة 

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 وتنظيــم داعــش، وهيئــة حتريــر الشــام، وفصائــل يف املعارضــة املســلحة، وقــوات التحالــف الــدويل، 
وقــوات اإلدارة الذاتيــة، 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.

https://www.google.com.tr/maps/place/Taldou,+Syria/@34.8765579,36.5317197,13.5z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1523a18a3bb32eeb:0x7fc9d278bc1bb208!2sTaldou,+Syria!3b1!8m2!3d34.8722083!4d36.5283688!3m4!1s0x1523a18a3bb32eeb:0x7fc9d278bc1bb208!8m2!3d34.8722083!4d36.5283688
https://drive.google.com/file/d/1bBqfAY8AI2BPQmxVx4aM0z95OK6a8mWe/view
https://www.youtube.com/watch?v=IZmFYqGyD68&feature=youtu.be
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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 - 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.
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