
 
أحصت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في دراسة أولية و وفقا  لمسح بحثي استقصائي شامل لمعظم المناطق ، تبين 
لنا في التقرير المعد حول  المار الحاصل في المنازل والمباني العامة وعبر التقارير التي تصدرها الشبكة يوميا ولمده 
تزيد عن العام  تتضمن فقرات ثابته ألهم الدمار الحاصل في إحدى المحافظات السورية ، نستطيع على وجه مقبول 
من الدقة أن نثبت االحصائيات التالية ووفقا لتحديث جديد بعد التقرير السابق الذي صدر قبل قرابة 4 أشهر من اآلن :

 منذ بدايات الثورة في سوريا استخدمت قوات الجيش السوري األسلحة الثقيلة ضد منازل أبناء الشعب السوري مستخدمه 
المدفعية الثقيلة والدبابات وقذائف الشيلكا والرشاشت الثقيلة ومن قرابة الثمانية أشهر دخل سالح الطيران التابع للجيش 
السوري بكثافة واستخدمت بداية الطائرات المروحية وقبل قرابة السبعة أشهر بدأ استخدام الطائرات المقاتلة الحربية 
بشكل يومي وممنهج ، وقبل قرابة الخمسة بدأ استخدام براميل متفجرة مدمرة يزم الواحدة منها قرابة النصف طون وقبل 

قرابة العشرة أيام بدأ باستخدام صواريخ سكود ذات األثر التدميري الواسع والرهيب .

كما عمد النظام إلى تدمير األحياء الثائرة والحاضنة للجنود المنشقين بشكل شبه كامل وتحويل البعض منها إلى مايشبه 
أراضي قاحلة ، كما حصل مثال في حي القابون بالعاصمة دمشق وحي اإلنشاءات  والقصور في حمص وحي مشاع 

األربعين في حماة وحي الشيخ ياسين بمدينة دير الزور .
كل هذا تسبب في تضرر مليونين وتسعمائة وخمس وأربعون ألفا 2.945  مليون

مبنى مابين منزل سكني ومدرسة ومسجد وكنسية ومشفى .
قرابة ال 20 % منها مدمر دمار تام ولم يبقى منها سوى الحطام أي مايعادل 589 ألف مبنى 

أما النسبة المتبقية فهي عبارة عن أضرار نسبية كاختراق الرصاص للجدران وتكسير للنوافذ واألبواب وماإلى ذلك .
ومن بين المباني المدمرة نالت المدارس االبتدائية واالعدادية والثانوية نصيبها من التدمير سواء كان التدمير عشوائيا اثر 
القصف البعيد وسياسة الدمار الشامل كما حصل في مدارس حي القصور بمدينة حمص التي سويت باألرض مع كامل 
الحي تقريبا ، أم استهدفت المدارس بشكل متعمد ألنها تحوي نازحين هجروا من منازلهم اثر علميات القصف والمجازر 

التي تنتهجها القوات التابعة للحكومة السورية .

من أصل 2.945000  مبنى مدمر أو متضرر في سوريا تم توثيق مااليقل عن 3873 مدرسة
إما مدمرة بشكل كامل أو متضررة بأضرار نسبية .

من بينهم مااليقل عن 450 مدرسة مدمرة في الكامل أغلبهم في محافظة حمص وريف دمشق وحلب وهذه المدارس 
مدمرة بشكل شبه كامل واليمكن ترميمها أو اصالحها وهي تحتاج إلى جرف وإعاده بناء بحسب تقديرات المهندسين 

المدنيين العاملين مع الشبكة السورية لحقوق اإلنسان .

ومابتقى أي 3423 مدرسة فهي بين متضررة بشكل متوسط أو أضرار نسبية في اإلمكان إعادة ترميمها واعاده تشغيلها 
وقد تحول البعض من هذه المدارس المتضررة نسبيا اضافه الى مدارس أخرى بما يقارب ال 1500 مدرسة ) من بين 
ال 3423 مدارسة المتضررة نسبيا (  إلى مقرات للنازحين داخل األراضي السورية  ، فمن بين 4.8 مليون نازح داخل 
األراضي السورية يقيم مااليقل عن 650 ألف منهم داخل تلك المدارس أغلبهم في ريف دمشق وحلب وحمص وادلب .
كما تحول مااليقل عن 150 مدرسة من تلك المدارس المتضررة إلى مشافي ميدانية لمعالجة الجرحى والمصابين 
جراء القصف العشوائي لقوات الحكومة السورية  بسبب خشية األهالي نقل مصابيهم إلى المشافي الحكومية خوًفا من 

تعريضهم لخطر االعتقال والتعذيب .

إضافة إلى قيام قوات المخابرات والجيش التابعه للحكومة السورية بتحويل قرابة ال 1000 مدرسة إلى مراكز اعتقال 
وتعذيب بسبب عدم اتساع السجون المركزية النظامية لألعداد الهائلة من المعتقلين الذين تجاوزوا ال 215 ألفا وأغلبهم 
معتقلين تعسفيا ، باإلضافة إلى تحويلها لمقرات أمنية يقيم فيها عناصر األمن والمخابرات السورية كما وتقصف منها 

األحياء المجاورة.

بحث حول التدمير الحاصل في المدارس واآلثار المترتبة على ذلك
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فيديو يوثق انتهاك الحكومة السورية للمدارس وتحويلها إلى مقر أمني كما حصل
في مدرسة حي السبيل في مدينة حماة والتي تحولت إلى مايشبه ثكنه عسكرية .

الرابط االول - الثاني

وحصل نفس السيناريو في مدرسة حي كرم الزيتون 
في حمص التي تحولت إلى ثكنة عسكرية

كما وثقت الشبكة مقتل مااليقل عن 85 مدرسا مابين مدرس ابتدائي أو اعدادي أو ثانوي ، أما في مجال الكادر المدرسي 
بين مدرس  المدرسية  الكوادر  1300 من  ال  اعتقال مايقارب  تم  أنه  640 شخص ، كما  قتل مااليقل عن  فقد  ككل 

ومشرف وعامل  .

سلبي  بشكل  انعكس  األساتذة  وقتل  المدارس  السورية  للحكومة  التابعة  واألمن  الجيش  قوات  واستهداف  تدمير  إن 
صارخ على التالميذ والطالب وقد رفع أحد طالب محافظة درعا الفته كتب عليها  من قتل أستاذي يابشار األسد ؟ 
إلى غير ذلك  وهذا أحدث شرخا واسعا في البنية التدريسية والتعليمية في سوريا وحرم آالف الطالب من التوجه 
إلى مقاعد الدراسة بسبب الخوف على حياتهم من القتل والقصف وأدى إلى تأخرهم عام كامل إثر هذه الممارسات 

الالأخالقية والالقانونية والالمسؤولة .

كما يتجلى خطر آخر يتهدد الطالب وهو الخطر الذي برز مؤخًرا والمقصود به »عمليات الخطف« التي لجأ إليها النظام 
في عدة مناطق السيما المختلطة طائفًيا إليقاع الفتنة بين السوريين. وكذلك عمليات الخطف من قبل شبيحة تابعين للقوات 

الحكومية بهدف طلب الفدية واالبتزاز .

كما أننا ننوه إال أن بعض المدارس استخدمها الجيش الحر في المناطق التي سيطر عليها كأماكن للمبيت واإلقامه وذلك 
بعد أن توقف العمل الدراسي فيها بالكامل ولكن ذلك ليس مبررا على االطالق أن يتم استخدام المدارس وكان باإلمكان 
بناء أبينه أو مالجئ غير األماكن المخصصه للمدارس والتي لها حرمة خاصة في األعراف والدساتير الدولية وإننا 

نطالب الجيش الحر بإخالئها فورا بل والسماح بترميمها من أجل البدء بمحاولة إعادة دورة الحياة المدرسية إليها .

نشير في هذا السياق إلى المجزرة الشهيرة ) وهي واحدة من أصل عدد كبير من مجازر المدارس ( التي حصلت والتي 
وثقتها الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بتاريخ 2012-10-28 حيث استهدف قصف جيش الحكومة السورية مدرسة أبو 
موسى األشعري االبتدائية والتي تقع في منطقة تسمى الدار الكبيرة وكانت المدرسة تحتوي مااليقل عن 3500 مواطن 
بحسب توصلنا مع األهالي هناك وبالرغم من ذلك فقد قصفتها قوات الحكومة السورية بشكل متعمد ومقصود والحكومة 

السورية تعلم تماما أنها مدرسة للنازحين وهي جريمة ضد اإلنسانية بشكل صارخ في الوضوح .

قتل على الفور عائلة بأكملها وأصيب قرابة ال 140 شخصا
خالل ثوان معدودات, ضحايا مجزرة مدرسة الرائدة  :

1. والدة نضال ووفاء تركاوي .
2. نضال عمر تركاوي.

3. وفاء تركاوي – طفلة .
4. شهيدة لم يتم التعرف على اسمها .

http://www.youtube.com/watch?v=DChIvA1IkIw
http://www.youtube.com/watch?v=A3w8a6ZRSnY
http://www.youtube.com/watch?v=UEot3R3UkiA
http://youtu.be/0JGlvsZkPIQ
http://www.youtube.com/watch?v=pYD4bDMdCok
http://youtu.be/kGlkxvJ8rHs
http://youtu.be/jrywoW-syI8
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محافظة حلب:
مدينة حلب : حي المرجة :قصف جوي لطيران جيش الحكومة السورية استهدف مدرسة الصناعة

• المكان: حلب
  الزمان: 10/2012

  الوصف: قصف مدرسة بيانون
• المكان: حلب - الصاخور

  الزمان: 4/10/2012
  الوصف: قصف مدرسة غزة

• المكان: حلب - ديرحافر
  الزمان: 11/2012

  الوصف: قصف مدرسة
• المكان: حلب - الفردوس

  الزمان: 4/9/2012
  الوصف: قصف مدرسة الوليد بن عبدالملك

• المكان: حلب - الشيخ خضر
  الزمان: 5/8/2012

  الوصف: قصف مدرسة مجدل شمس
• المكان: حلب - الهلك
  الزمان: 5/8/2012

  الوصف: قصف مدرسة حي الهلك

محافظة دير الزور :
• استهداف قوات الجيش السوري لمدرسة برهان الدين في محافظة دير الزور بتاريخ 23-11-2012

• استهداف قوات طيران الجيش السوري بصاروخ لمدرسة الصناعة
  في مدينة البصيرة بمحافظة دير الزور بتاريخ 16-10-2012

• قصفت القوات الموالية للحكومة السورية  مدرسة بلدة الزباري بمحافظة دير الزور وذلك بتاريخ 04-07-2012

محافظة دمشق :
• استهداف قوات الجيش السوري لمدرسة أمل العروبة في مدينة قطنا بريف دمشق بتاريخ 20-11-2012

  ريف دمشق : قصفت قوات الجيش السوري بلدة عين ترما بتاريخ 04-09-2012
  وأصابت مدرسة محمد سالم سالم بأضرار واسعة

• المكان: ريف دمشق - سقبا
  الزمان: 2/9/2012

  الوصف: قصف مدرسة في سقبا البلد
ريف دمشق : حرستا : الثانوية االكبر في المدينة اصبحت دمارا وخرابا قاعاتها دمرت ومقاعدها تكسرت .

دور تربية وتعليم االطفال لم تسلم من اذى القوات الموالية للحكومة السورية،
هذه روضة تسمى روضة االزهار مثاال حيا حيث خربوا االلعاب والكتب .

محافظة ادلب :
• استهداف قوات طيران الجيش السوري بصاروخ لمدرسة التجارة

   في مدينة معرة النعمان بمحافظة ادلب بتاريخ 30-10-2012
• المكان: ادلب - بابيال

  الزمان: 22/7/2012
  الوصف: قصف مدرسة من قبل الجيش

• المكان: حلب - الصاخور
  الزمان: 27/7/2012

  الوصف: قصف مدرسة سيف محمود من قبل الجيش
• المكان: حلب - طريق الباب

  الزمان: 21/12/2012
  الوصف: قصف مدرسة الكفاح

• المكان: حلب - االتارب
  الزمان: 19/2/2012

  الوصف: قصف مدرسة باالتارب
• المكان: حلب

  الزمان: 12/10/2012
  الوصف: تعرض مدرسة االنذارات للقصف والزراعة 

• المكان: حلب - مساكن هنانو
  الزمان: 10/8/2012

  الوصف: تعرض مدرسة محمد قصار للقصف
• المكان: ريف حلب - السفيرة

  الزمان: 19/12/2012
  الوصف: قصف مدرسة خالد بن الوليد
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محافظة حمص :
• استهداف مدرسة في مدينة الرستن بمحافظة حمص بتاريخ 11-03-2012

• مدرسة الغسانية حمص
• مدرسة إشبيليا حمص

• مدرسة محمد طيب شربك حمص

• استهدفت قوات الجيش السوري مدرسة حمزة الواقعة
  في حي دير بعلبة بمحافظة حمص بقذيفة مدفعية

• المكان: حمص - القصور
  الزمان: 10/8/2012

  الوصف: تعرض مدرسة خديجة الكبرى للقصف
• المكان: حمص - القديمة

  الزمان: 5/7/2012
  الوصف: تعرض مدرسة وصفي قرنفلي للقصف

• المكان: حمص - دير بعلبة
  الزمان: 5/4/2012

  الوصف: تعرض مدرسة حمزة للقصف
• المكان: حمص - تلبيسة
  الزمان: 29/3/2012

  الوصف: تعرض مدرسة الطالئع للقصف
• المكان: حمص - كرم الزيتون

  الزمان: 6/3/2012
  الوصف: تحويل مدرسة لثكنة عسكرية

• المكان: حمص - باب السباع
  الوصف: احتالل مدرسة من قبل الجيش السوري

محافظة حماة :
في بلدة التريمسة بريف حماة قصفت مدفعية جيش الحكومة

السورية البلدة ودمرت جزءا من مدرستها بتاريخ 16-07-2012

• المكان: حماة - الحميدية
  الزمان: 8/3/2012

  الوصف: تعرض مدرسة يوسف العظمة
  للحرق من قبل األمن

• المكان: حماة
  الزمان: 9/2/2012

  الوصف: احتالل مدرسة ناصح
  علوان من قبل الشبيحة

• المكان: حماة 
  الزمان: 15/12/2011

  الوصف: قصف مدرسة الصناعة

• المكان: حمص - باب الدريب
  الزمان: 31/1/2012

  الوصف: احتراق مدرسة المثنى جراء القصف 
• المكان: حمص - الحولة
  الزمان: 24/11/2012

  الوصف: قصف مدرسة موسى بكور بالمدفعية
• المكان: حمص - باباعمرو

  الزمان: 5/11/2012
  الوصف: احتالل مدرسة من قبل الجيش

• المكان:: حمص - بابا عمرو
  الزمان: 29/10/2012

  الوصف: قصف مدرسة عائشة ام المؤمنين
• المكان: حمص - البياضة

  الزمان: 27/9/2012
  الوصف: قصف مدرسة طالئع تشرين

• المكان: حماة - القصور
  الزمان: 1/9/2012

  الوصف: احتالل مدرسة القصور
• المكان: حماة

  الوصف: احتراق مدرسة عثمان الحوراني
• المكان: حماة

  الزمان: 21/8/2012
  الوصف: تخريب مدرسة خالد ماميش من قبل الجيش واالمن

• المكان: حماة - السبيل
  الزمان: 4/5/2012

  الوصف: استخدام المدرسة ك ثكنة عسكرية لقنص المدنيين

http://youtu.be/6wak4gQ9TRM
http://youtu.be/5tDyZlUvVx0
<0645><062F><0631><0633><0629> <0645><062D><0645><062F> <0637><064A><0628> <0634><0631><0628><0643>
http://youtu.be/KJHMXZNbYzM
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محافظة درعا:
المكان: درعا - المحطة
الزمان: 25/4/2012

الوصف: هدم جدران المدارس من قبل قوات األمن
المكان: درعا - النعيمة

الزمان: 20/12/2012
الوصف: قصف مدرسة من قبل الجيش

المكان: درعا - اللجاة
الزمان: 3/9/2012

الوصف: قصف مدرسة الزباير

محافظة الالذقية:
المكان: الالذقية

الزمان: 6/8/2012
الوصف: تحويل مدرسة جول جمال لثكنة عسكرية

تدين الشبكة السورية لحقوق اإلنسان االعتداء السافر على المدارس والكوادر التدريسيه وتحمل الحكومة السورية بكافة 
أركانها ومستوياتها المسؤولية الكاملة حول كل عمليات القصف والقتل والتهجير  والتدمير وعن كافة التبعات القضائية 

والقانوينة المترتبة على ذلك .
كما وتطالب الشبكة السورية لحقوق اإلنسان منظمات المجتمع الدولي كافة بالتدخل الفوري والعاجل لوقف االنتهاك 
الجسيم لحقوق اإلنسان في سوريا والذي يخالف كافة المواثيق واالتفاقيات الدولية المنصوص والموقع عليها ونطلب من 
منظمة اليونسكو وهي المنظمة المختصة بشؤون التعليم والتربية والثقافة أن تقوم بالضغط الحقيقي والجاد على الحكومة 
الشعب  أبناء  للطالب من  الحماية والرعاية  بتوفير  نطالبها  الخصوص كما  بهذا  بيانات صارمة  السورية وأن تصدر 
السوري والبدء بقيام عمليات ترميم وإصالح للمدارس ومعداتها التي دمرتها طائرات ودبابات الحكومة السورية وعليها 

أن تتحمل مسؤولياتها كمنظمة دولية مختصة بهذا الشأن .
و تحمل الشبكة السورية كامل المسؤولية القانونية واالقتصادية والنفسية وتبعاتها عن كافة أعمال التدمير والتخريب 
إلى الحكومة السورية بكافة رموزها وأشكالها وإلى القائد العام للجيش والقوات المسلحة بشار األسد ، ويتحمل المجتمع 
الدولي قدرا كبيرا من المسؤولية األخالقية والقانوينة تجاه تقاعسه حتى اآلن في إيجاد آليه لحماية حياة المدنيين السوريين 
االراضي  داخل  المتواجدين  لالجئين  آمنه  مالجئ  تأمين  عن  الصارخ  العجز  وأيضا  ومدنهم  وقراهم  سكنهم  وأماكن 

السورية وهم األكثر عددا واألصعب معيشة .

http://www.youtube.com/watch?v=a-RrtnYBUyI
http://www.youtube.com/watch?v=Tp8zMNGq6Ik
https://www.youtube.com/watch?v=MOQTRaLyWaQ
http://www.youtube.com/watch?v=iBUQlG5xJ7g

