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اخلميس ٨ كانون الثاين ٢٠١٤

حمتوايت التقرير:
أواًل: ملخص تنفيذي.

اثنياً: تفاصيل احلوادث.
• املدارس.

• دور العبادة.
• املنشآت الطبية.

• مشاريع البنية التحتية.
• األسواق.
• األفران.

اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.

ما اليقل عن 3٨ مركزاً حيوايً استهدفوا يف شهر كانون األول/ ٢٠١٤

أواًل: امللخص التنفيذي:
خالل شهر كانون األول مت استهداف ما اليقل عن 38 منشأة حيوية. توزع مرتكبوا 

االستهدافات علی النحو التايل:
القوات احلكومية: 28
مجاعات متشددة: 3

فصائل معارضة مسلحة: 3
جهات مل نتمكن بعد من حتديدها: 4

املنشآت اليت مت استهدافها يف شهر كانون األول هي:
10 مدارس، 9 دور للعبادة، 8 منشآت طبية، 7 من مشاريع البىن التحتية، 3 أسواق، 

1 فرن.

 2139 القرار  تطبيق  على  السورية  احلكومة  إلزام  عن  عاجزاً  األمن  جملس  إذا كان 
الصادر عنه بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حد »لالستخدام العشوائي 
واجلوي،  املدفعي  القصف  ذلك  يف  مبا  املأهولة،  املناطق  يف  لألسلحة  التمييز  عدمي 
مثل: استخدام القنابل الربميلية، فال أقل من أن يقوم جملس األمن ابحلد األدىن من 
التجمعات احليوية، كاملدارس  السوري إليقاف استهداف مراكز  النظام  الضغط على 
السورية  الشبكة  ُتسلط  التقرير  هذا  العبادة. يف  ودور  واملخابز،  واألسواق،  واملشايف، 
حلقوق اإلنسان الضوء على ما متكنت من توثيقه من هجمات على هذه املراكز احليوية، 
ونشري إىل أن هذا هو احلد األدىن وذلك بسبب املعوقات العملية العديدة اليت تصادفنا 

أثناء عمليات التوثيق اليت ُنريها.
مقرات  وجود  عدم  على  حتقيقاهتا  من خالل  اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  تؤكد 
عسكرية يف تلك املراكز الواردة يف هذا التقرير سواء قبل أو أثناء اهلجوم، وعلى القوات 
احلكومية وغريها من مرتكيب تلك اجلرائم أن يربروا أمام األمم املتحدة وجملس األمن 

قيامهم بتلك اهلجمات الوحشية.

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ ٢٠١١ 
وهي منظمة مستقلة، حمايدة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

http://www.sn4hr.org
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اثنياً: تفاصيل احلوادث:
أ. القوات احلكومية: 

مدارس
• يوم اإلثنني 1/ كانون األول/ 2014، قصفت مدفعية القوات احلكومية قذيفة هاون داخل ابحة مدرسة احلكمة يف حي 
جب القبة يف حلب القدمية، نم عن انفجار القذيفة أضراراً مادية ابملدرسة، مل نسجل وقوع إصاابت بشرية بسبب خلو 

املدرسة حينها.

• يوم األربعاء 17/ كانون األول/ 2014، ألقى 
على  برميلتني  قنبلتني  احلكومي  املروحي  الطريان 
مدرسة قاسم علي جديد يف بلدة مضااي مبحافظة 
بسبب  املدرسة  إغالق  إىل  أدى  ما  دمشق،  ريف 
األضرار املادية الكبرية اليت أصابتها، مل نسجل وقوع 

أي ضحااي.

 ،2014 األول/  كانون   /22 اإلثنني  يوم   •
استهدف الطريان احلريب احلكومي بصاروخ مدرسة 
بريف  سراقب  مدينة  يف  األساسي  للتعليم  حفصة 
حمافظة إدلب، ما تسبب مبقتل 4 أطفال، وإصابة 
10 جبروح، إضافة إىل أضرار مادية يف بناء املدرسة.

• الثالاثء 23/ كانون األول/ 2014، أغارت املقاتالت احلربية احلكومية بصاروخني فراغيني على مدينة دوما يف ريف دمشق، 
مستهدفة أحد املدارس االبتدائية ابلقرب من املركز الثقايف، ما أدى إىل مقتل 9 مدنيني، بينهم 5 أطفال، وإصابة 15 آخرين 

جبراح خمتلفة.

• يوم الثالاثء 23/ كانون األول/ 2014، ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مدرسة سفوهن اإلعدادية ببلدة 
سفوهن بريف حمافظة إدلب، ما أدى إىل مقتل 5 أشخاص، إضافة إىل حدوث أضرار مادية مببىن املدرسة.

• يوم اجلمعة 26/ كانون األول/ 2014، أغارت 
على  واحد  بصاروخ  احلكومية  احلربية  املقاتالت 
مدرسة محورية الثانية للبنات يف مدينة محورية بريف 

دمشق، ما أدى إىل دمار يف سقف أحد األبنية.

 ،2014 األول/  28/ كانون  األحد  يوم  يف   •
حرارية  قذيفة  احلكومية  القوات  حواجز  قصفت 
على املدرسة اخلريية التابعة للميتم اإلسالمي يف حي 

الوعر مبدينة محص، ما أدى إىل تضررها.

مدرسة قاسم علي جديد يف بلدة مضااي

 مدرسة محورية الثانية للبنات يف مدينة محورية

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=yBangNL6zQc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yBangNL6zQc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SS0k0Ol-4pI
http://www.youtube.com/watch?v=KkFa-i-cDFY&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B69aQox2j2_kTVIzdzllUWxJQ1E/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuMkYtS3NFQVNEZnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B69aQox2j2_kd1Qwak1FR0IyQjQ/view
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• يوم الثالاثء 30/ كانون األول/ 2014، قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على مدرسة علما اإلعدادية مبحافظة 
درعا، ما أحلق أضراراً ابملدرسة، ومل نسجل أية إصاابت بشرية.

• يوم األربعاء 31/ كانون األول/ 2014، ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مدرسة الزبداين الثالثة احملدثة 
للبنات مبدينة الزبداين يف حمافظة ريف دمشق، ما أحلق ضرراً كبرياً ابملدرسة.

دور عبادة:
• يوم األربعاء 10/ كانون األول/ 2014، قصفت مدفعية 
القوات احلكومية قذيفة مدفعية قرب مسجد علي بن أيب 
طالب يف حي املشهد مبدينة حلب، ما أدى إىل مقتل 3 

أشخاص، إضافة إىل 4 جرحى.

• يوم اخلميس 11/ كانون األول/ 2014، انفجرت األلغام 
اليت زرعتها القوات احلكومية يف مسجد الشيخ عبد العزيز 
أابزيد مبنطقة درعا احملطة مبدينة درعا؛ وكانت قد زرعتها ملنع 
دمار  إىل  أدى  ما  عليه،  املسلحة  املعارضة  فصائل  سيطرة 

املسجد بشكل كامل.

• يوم اجلمعة 12/ كانون األول/ 2014، قصفت مدفعية القوات احلكومية ابملدفعية الثقيلة قذيفة على مسجد صالح الدين 
يف بلدة املليحة الشرقية بريف حمافظة درعا، ما أدى إىل هتدم جزء من أحد جدرانه.

• يوم األربعاء 17/ كانون األول/ 2014، قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على مسجد يف مدينة مسكنة بريف حلب 
الشرقي، ما أدى إىل إصابة 5 أشخاص جبروح، إضافة إىل أضرار مادية ابملسجد.

• يوم اخلميس 18/ كانون األول/ 2014، قصف الطريان احلريب احلكومي 
صاروخاً على مسجد اإلميان يف مدينة زبدين مبحافظة ريف دمشق، ما أدى 

إىل تدمري مئذنته.

احلريب احلكومي  الطريان  األول/ 2014، شن  الثالاثء 23/ كانون  يوم   •
غارات عدة على مدينة الرقة، استهدفت إحداها مسجد اهلدى، ما تسبب 

بدمار كبري يف املسجد.

• يوم الثالاثء 23/ كانون األول/ 2014، قصف الطريان احلريب احلكومي 
صاروخاً على مسجد اإلميان مبدينة الرقة، ما أدى إىل تدمري أجزاء منه.

مسجد الشيخ عبد العزيز أابزيد مبنطقة درعا

مسجد اإلميان يف مدينة زبدين

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMubmpCQ0VJbk5hWDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMudDF4XzVsQXZGOUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMueFdOWmhFb0RieU0/view?usp=sharing
http://youtu.be/MLfVa4N5uOQ
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMubnBFSDU1dWtGRlE/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=rk4JrBwzB6s
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuM0N2M0M5V0FWQTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuZnY5VFU3MWlKVkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuejlTUE5HMmtyYlk/view
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• يوم اجلمعة 26/ كانون األول/ 2014، قصفت مدفعية القوات احلكومية قذائف هاون عدة على خميم الريموك بدمشق، 
استهدفت إحداها مسجد عبد القادر احلسيين؛ ما أدى إىل أضرار يف بناء املسجد.

• يوم اجلمعة 26/ كانون األول/ 2014، قصفت مدفعية القوات احلكومية عدة قذائف على مسجد عمر بن اخلطاب يف 
مدينة نوى بريف حمافظة درعا، ما تسبب مبقتل 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال، إضافة إىل حدوث أضرار مادية ابملسجد.

املنشآت الطبية:
• يوم اجلمعة 5/ كانون األول/ 2014، قامت القوات احلكومية إبغالق مشفى األمل يف حي اخلالدية مبدينة حلب، وطردت 

الكوادر الطبية واملرضى منه دون إبداء أية أسباب.

• يوم السبت 6/ كانون األول/ 2014، قامت القوات احلكومية بقصف مشفى أورينت يف مدينة معرة النعمان بريف حمافظة 
إدلب، ما تسّبب بدمار جزء من الطابق الثالث للمشفى.

• يوم األحد 7/ كانون األول/ 2014، استهدف 
الدكتور  الشهيد  مشفى  احلكومي  احلريب  الطريان 
امليداين  الشيح  بلدة خان  امليداين يف  البقاعي  زايد 
 4 إصابة  إىل  أدى  ما  بصاروخني،  دمشق  بريف 
إضافة  خمتلفة،  جبراح  الطيب  الكادر  من  أشخاص 
إىل خروج املشفى عن اخلدمة بسبب الدمار الكبري 

الذي أصابه.

• يوم الثالاثء 16/ كانون األول/ 2014، قام الطريان احلريب احلكومي ابستهداف مشفى الطب احلديث يف مدينة امليادين 
مبحافظة دير الزور، ما تسبب مبقتل 12شخصاً، بينهم 3 أطفال وسيداتن، إضافة إىل دمار كبري يف املشفى.

• يوم الثالاثء 16/ كانون األول/ 2014، أغار الطريان احلريب احلكومي بصاروخ على مشفى األورينت مبدينة كفر نبل يف 
ريف حمافظة إدلب، ما تسبب مبقتل 3 أشخاص، إضافة إىل حدوث أضرار مادية كبرية ابملشفى أدت إىل خروجه عن اخلدمة 

قرابة أسبوع.

• يوم الثالاثء 30/ كانون األول/ 2014، ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مشفى الشفاء يف مدينة سراقب 
بريف حمافظة إدلب، ما أدى إىل دمار كبري يف املشفى وخروجه عن اخلدمة.

مشاريع البنية التحتية:
• 14/ كانون األول/ 2014، صباح يوم األحد ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلتني برميليتني على الشارع الرئيس يف حي 

الفردوس مبدينة حلب، ما أدى إىل هتدم مسافة ال تقل عن 20 مرتاً من خط الصرف الصحي الرئيس يف احلي.

 مشفى الشهيد الدكتور زايد البقاعي امليداين

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuM0N2M0M5V0FWQTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuNXZDRFpOcmUxbU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuNXZDRFpOcmUxbU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuNjVhWTd5T0VzRW8/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=MjT7veafk44
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuQlpsYTNuZkZUc0U/view
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األسواق 
• يوم األربعاء 24/ كانون األول/ 2014، استهدف الطريان احلريب احلكومي بصاروخ سوقاً شعبياً يف بلدة املهدوم بريف 

حمافظة حلب، ما تسبب مبقتل 4 أشخاص، وتضرر بعض احملالت التجارية.

• يف يوم اخلميس 25/ كانون األول/ 2014، أغار الطريان 
احلريب احلكومي بصاروخني على شارع طريق حلب »سوق 
شارع  على  وغارة  املنزلية«،  واألدوات  للمفروشات  جتاري 
الباب  مدينة  وسط  واخلضراوات«  لألطعمة  »سوق  مرطو 
مبحافظة حلب، ما أدى لسقوط 32 شخصاً على األقل، 
بينهم 7 أطفال وسيدة وحنو 110 جرحى، ودمار عشرات 

احملال التجارية والسيارات.

األفران:
• يوم السبت 20/ كانون األول/ 2014، قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على جتمع للمدنيني أمام فرن الفردوس يف 

مدينة الرقة، ما أودى حبياة 11 شخصاً، بينهم 3 أطفال وسيدة، إضافة إىل إصابة قرابة 60 شخصاً جبراح.

ب. مجاعات متشددة:
مشاريع البنية التحتية:

• يوم اإلثنني 8/ كانون األول/ 2014، قامت اهليئة اإلسالمية ابلتنسيق مع جبهة النصرة بقطع املاء والكهرابء عن مدينة 
إدلب، كوسيلة ضغط على القوات احلكومية إلطالق سراح بعض املعتقالت لديها، مت إعادة تزويد املدينة ابملاء والكهرابء يوم 

األربعاء 10/ كانون األول/ 2014، بعد حتقيق القوات احلكومية مطالبهم.

قامت   ،2014 األول/  23/ كانون  الثالاثء  يوم   •
الكهرابئية  الطاقة  النصرة إبيقاف عمل حمطة حتويل  جبهة 
يف بلدة الزربة يف ريف حمافظة حلب، ما أدى النقطاع التيار 
على  للضغط  وذلك  حلب،  حمافظة  عن كامل  الكهرابئي 
طالبة   37 حنو  سراح  إطالق  أجل  من  احلكومية  القوات 
جامعية من مناطق إدلب مت اعتقاهلن يوم األحد 21/ كانون 
األول/ 2014 أثناء توجههن جلامعة حلب، يف يوم الثالاثء 
30/ كانون األول/ 2014 عادت التغذية الكهرابئية حملافظة 

إدلب بعد إطالق القوات احلكومية سراح 4 معتقالت.

سوق جتاري للمفروشات واألدوات املنزلية وسوق لألطعمة واخلضراوات

الشيخ جابر انئب رئيس اهليئة اإلسالمية يكشف عن تفاصيل اإلفراج عن املعتقالت

http://www.sn4hr.org
http://www.youtube.com/watch?v=htq4UvL665c&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuSVVCVnpNWGYxbjQ/view
http://www.youtube.com/watch?v=IGv8Exc2Mqs&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B37s1V43Ct29aFlwLUI4TWJoblU/view?usp=sharing
http://www.youtube.com/watch?v=3uAhBOm-WzI
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• يوم الثالاثء 23/ كانون األول/ 2014، قامت جبهة النصرة بقطع التيار الكهرابئي عن مدينة إدلب، وذلك للضغط على 
القوات احلكومية من أجل إطالق سراح حنو 37 طالبة جامعية من مناطق إدلب مت اعتقاهلن يوم األحد 21/ كانون األول/ 
2014 أثناء توجههن جلامعة حلب. يف يوم الثالاثء 30/ كانون األول/ 2014، عادت التغذية الكهرابئية حملافظة ادلب بعد 

إطالق القوات احلكومية سراح 4 معتقالت.
بيان للهيئة االسالمية حول قطع املياه عن ادلب

ت. فصائل معارضة مسلحة: 
املدارس:

•  يوم األحد 28/ كانون األول/ 2014، قصفت مدفعية إحدى فصائل املعارضة املسلحة قذيفة عشوائية أصابت مدرسة 
حيىي دهنني يف مدينة إدلب، ما أدى إىل وفاة طفلة وإصابة 25 جبراح، إضافة ألضرار مادية ابملدرسة.

مشاريع البنية التحتية:
• يوم األحد 14/ كانون األول/ 2014، قامت إحدى فصائل املعارضة املسلحة )لواء عمر رضي هللا عنه( بتفجري حموالت 
التوتر العايل للتيار الكهرابئي اليت تزود 16 قرية موالية للقوات احلكومية ابلتيار الكهرابئي، وذلك إثر عدم استجابة القوات 

احلكومية لطلبها ابإلفراج عن املعتقالت النساء يف معسكر دير مشيل السري مبحافظة محاة.

• يوم األحد 21/ كانون األول/ 2014، قامت إحدى فصائل املعارضة املسلحة )لواء عمر رضي هللا عنه( بتفجري أانبيب 
املياه اليت تزود قرييت العزيزية والرصيف املواليتني للقوات احلكومية ابملياه، وذلك إثر عدم استجابة القوات احلكومية لطلبها 

ابإلفراج عن املعتقالت النساء يف معسكر دير مشيل السري مبحافظة محاة.

ث. جهات مل نتمكن بعد من حتديدها: 
املنشآت الطبية:

• يوم اخلميس 18/ كانون األول/ 2014، انفجرت سيارة 
مفخخة أمام مشفى الكنانة يف مدينة دارة عزة بريف حمافظة 
حلب، ما أدى إىل إصابة شخصني جبروح، إضافة إىل تدمري 
جزء من العيادات اخلارجية التابعة للمشفى واحرتاق سياريت 
مل  املشفى،  نوافذ  زجاج  وحتطم  للمشفى  اتبعتني  إسعاف 
حلظة  حىت  ابلتفجري  قامت  اليت  اجلهة  معرفة  من  نتمكن 

إعداد التقرير.

• يوم السبت 20/ كانون األول/ 2014، انفجرت سيارة 
يف  امليداين،  عجاج  عيسى  الدكتور  مشفى  أمام  مفخخة 
حي طريق السد مبدينة درعا، مل نتمكن من معرفة اجلهة اليت 

مشفى الكنانة - دارة عزة - حلبقامت ابلتفجري حىت حلظة إعداد التقرير.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuZ1I4RWpDZC1nU1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOMUc1OHJYOHFlTms/view
http://sn4hr.org/arabic/?p=3052
http://sn4hr.org/arabic/?p=3052
https://drive.google.com/file/d/0B37s1V43Ct29VEdkWGFpRlZkY1k/view
https://www.youtube.com/watch?v=hVOnDE_al_A#t=15
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuRnVWMjFPOUoyOEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuNDMyX1RaU0tuNWs/view?usp=sharing
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مشاريع البنية التحتية:
• يوم اإلثنني 22/ كانون الثاين/ 2014، قام جمهولون بتلغيم وتفجري خزان للمياه وغرفة الضخ التابعة له يف مدينة تدمر 

مبحافظة محص، ما أدى إىل دمارمها وخروجهما عن اخلدمة.

األسواق:
• يوم األربعاء 10/ كانون األول/ 2014، انفجرت سيارة مفخخة يف سوق مدينة ضمري يف حمافظة ريف دمشق، ما أدى 

إىل مقتل شخصني، إضافة إىل إصابة 8 آخرين.

اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات:
وإن  مشروعة،  غري  هجمات  متناسبة،  الغري  أو  املتعمدة  أو  العشوائية  اهلجمات  تُعترب  اإلنساين  الدويل  القانون  حبسب   •
استهداف القوات احلكومية للمدارس واملشايف والكنائس واألفران، هلو استخفاف صارخ أبدىن معايري القانون الدويل اإلنساين 

وقرارات جملس األمن الدويل.
• كما قامت اجلماعات املتطرفة وبعض فصائل املعارضة املسلحة األخرى، ابستهداف بعض تلك املراكز، وُيشكل القصف 

العشوائي عدمي التمييز خرقاً للقانون الدويل اإلنساين، ويرقى الفعل إىل جرمية حرب.

التوصيات:
إىل جملس األمن الدويل:

• إلزام النظام السوري بتطبيق القرار 2139، وابحلد األدىن إدانة استهداف املراكز احليوية اليت ال غىن للمدنيني عنها.
• جيب فرض حظر تسليح شامل على احلكومة السورية، نظراً خلروقاهتا الفظيعة للقوانني الدولية ولقرارات جملس األمن الدويل.

• اعتبار الدول اليت تورد األسلحة للنظام السوري وللمجموعات اليت ثبت تورطها ابرتكاب جرائم حبق املدنيني، شريكة يف 
ارتكاب تلك اجلرائم، إضافة إىل مجيع املوردين واملوزعني.

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=bdmKVXq1308

