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في شهر آب استهداف ما اليقل عن:
3 مدارس، 3 أفران، 6 أسواق، 8 مراكز طبية، 3 سيارات إسعاف، 9 دور العبادة

أوالً: المقدمة:

القرار 2139 الصادر عنه بتاريخ 22/شباط/2014 والقاضي  النظام السوري على تطبيق  إلزام  إذا كان مجلس األمن عاجزاً عن 
بوضع حد “لالستخدام العشوائي عديم التمييز لألسلحة في المناطق المأهولة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي، مثل استخدام القنابل 
البرميلية”، فال أقل من أن يقوم مجلس األمن بالحد األدنى من الضغط على النظام السوري إليقاف استهداف مراكز التجمعات الحيوية، 
كالمدارس والمشافي واألسواق والمخابز ودور العبادة، في هذا التقرير تُسلط الشبكة السورية لحقوق اإلنسان الضوء على ما تمكنت 
من توثيقه من هجمات على هذه المراكز الحيوية، ونشير إلى أن هذا هو الحد األدنى وذلك بسبب المعوقات العملية العديدة التي تصادفنا 

أثناء عمليات التوثيق التي نجريها.

تؤكد الشبكة السورية لحقوق اإلنسان من خالل تحقيقاتها على عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز قبل أو أثناء الهجوم، وعلى 
النظام السوري أن يبرر أمام األمم المتحدة ومجلس األمن قيامه بتلك الهجمات الوحشية.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان أكدت في عدة تقارير إحصائية سابقة قيام النظام السوري وعبر عمليات القصف اليومية على مدار هذه 
السنوات بتدمير ما اليقل عن 850 ألف مبنى بشكل كامل، بينما تضرر أكثر من 204 مليون مبنى، والمقصود بالمبنى هو المشفى أو 
المدرسة أو المسجد أو الكنيسة أو المنزل وما إلى ذلك، ويبدو أن النظام السوري مستمر وبشكل منهجي في تدمير ما تبقى من مباني 
التمييز، ولكن  العشوائي عديم  المباني عبر عمليات القصف  الكثير من  المسلحة قامت باستهداف  المجموعات  سوريا، كما أن بعض 
المقارنة بين الطرفين شبه مستحيلة، ألن الفارق شاسع جداً لصالح قوات النظام السوري التي تمتلك صواريخ السكود و القنابل البرميلية 

والتي أصبح إلقاؤها حدثاً يومياً في أغلب المحافظات السورية.

يقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق اإلنسان: “بدالً من أن يمنع مجلس األمن دول العالم من تزويد النظام السوري 
السوري،  النظام  لتسليح  الرئيس  المصدر  هي  المجلس  في  العضوية  دائمة  دوالً  فإن  صارمة،  عقوبات  عليها  ويفرض  باألسلحة 

بالتعاون والتنسيق مع النظام اإليراني”.
وبحسب القانون الدولي اإلنساني تعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو الغير متناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن استهداف النظام 
السوري للمدارس والمشافي والكنائس واألفران لهو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي اإلنساني وقرارت مجلس األمن الدولي.

ثانياً: تفاصيل الحوادث:

أ. المدارس: 
استهدفت قوات النظام السوري 3 مدارس خالل شهر آب وهي:

1. بتاريخ 12/آب/2014 قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مبنى روضة لألطفال وهي تابعة لمركز التنمية الريفية في مدينة نوى 
بمحافظة درعا، لم نسجل وقوع إصابات بشرية، خلف القصف دماراً كبيراً في مبنى الروض، الفيديو يصور الدمار الكبير بعد االستهداف.

2. بتاريخ 17/آب/2014 قام الطيران المروحي بإلقاء ثالث قنابل برميلية على المدرسة الثالثة للتعليم االبتدائي )التعليم األساسي( بمدينة 
إنخل في محافظة درعا، تدمرت أجزاء واسعة من المدرسة، لم نسجل وقوع إصابات، الفيديو يصور الدمار الكبير بعد االستهداف.

3. بتاريخ 27/آب/2014 مدينة دوما، قصف الطيران الحربي صاروخين في منطقة قريبة من مدرسة أحمد الشامي الشرعية للبنات، 
تسبب ذلك في دمار واسع في واجهة المدرسة، لم نوثق سقوط ضحايا، الفيديو يصور الدمار بعد االستهداف

2014 6 أيلول  السبت 

استهداف النظام السوري للمراكز الحيوية

http://www.sn4hr.org
http://youtu.be/jbCnyQOz32s
http://youtu.be/ScIhnmS1ONk
https://www.youtube.com/watch?v=OAySlyAsZfU&list=UUYyGV5y7gVu2RrFJ9xB5NQA
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ب. المخابز:
1. ألقى الطيران المروحي قنبلتين برميليتين على الفرن الوحيد في بلدة الهول بريف الحسكة بتاريخ 9/آب/2014، وقد أدى ذلك إلى 

دمار الفرن وسقوط أربعة جرحى.
2. بتاريخ 11/آب/2014 ألقى الطيران المروحي ثالث قنابل برميلية استهدفت الفرن اآللي بمدينة إنخل بمحافظة درعا، مما أدى 

لدمار كبير في الفرن، لم نسجل سقوط ضحايا.

الفرن اآللي في مدينة منبج بمحافظة حلب، مما أدى  الطيران الحربي صاروخاً، استهدف  2014 قصف  16 / آب /  بتاريخ   .3
الحتراقه ومقتل أربعة أشخاص.

ج. األسواق:
1. قامت المقاتالت الحربية بتاريخ 3/آب/2014 بقصف صاروخي على السوق الشعبي في الساحة العامة لمدينة كفر بطنا بريف 
دمشق، وثق فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل ما اليقل عن 41 شخصاً، إضافة إلى إصابة قرابة 85 آخرين، كما أحدث 

القصف دماراً كبيراً بالمحالت التجارية ومنازل المدنيين المحيطة به.
2. بتاريخ 10/آب/2014 قام الطيران الحربي بقصف عدة صواريخ، فيما يبدو أنها صواريخ فراغية على مدينة اللطامنة، استهدف 
إحداها سوقاً للخضار داخل المدينة، وثق فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل ما اليقل عن ستة أشخاص، إضافة إلى إصابة 35 

جريحاً، وخلف دماراً محلوظاً داخل السوق.
3. بتاريخ 11/آب/2014 قام الطيران الحربي بقصف صاروخين يبدو من الصور وطبيعة االنفجار أنها فراغية، استهدف القصف 
سوقاً تجارياً في بلدة كفرتخاريم بريف ادلب، وثق فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل 10 أشخاص، كما سجلنا دمار واحتراق 
11 محالً تجارياً بشكل كامل، وتضرر قرابة 30 آخرين، كما طال الدمار الجزئي 7 مباٍن على األقل تقع في محيط السوق المستهدف.

http://www.sn4hr.org
http://youtu.be/D7fH2Msf-os
http://youtu.be/nZuaBVGRYlI
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuUkRTVjZkVWowcVU/edit?usp=sharing
http://www.youtube.com/watch?v=UmYZay9gDd8
http://youtu.be/17_r3_5e9UU
http://youtu.be/qfUvCioj4-k
http://youtu.be/WwPD5_iu024
http://youtu.be/WwPD5_iu024
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4. بتاريخ 14/آب/2014 استهدف الطيران الحربي سوقاً شعبياً في قرية دير العصافير بريف دمشق، وثق فريق الشبكة السورية لحقوق 
اإلنسان مقتل 13شخصاً، ودمار قرابة 8 محالت داخل السوق.

5. بتاريخ 20/آب/2014 ألقى الطيران المروحي قنبلة برميلية على مدخل سوق الزهر األثري الواقع في حي باب الحديد في مدينة 
حلب القديمة، تسبب القصف في إحداث دمار واسع في السوق، ولم يسقط ضحايا.

http://www.sn4hr.org
http://www.youtube.com/watch?v=zefAJtbLa8s&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuT19FNnpIbG9WTWs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMudV9MV0lYazV0bjQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuLWttdDktMm81ZjA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuTmt0Y2Z6TWc1d1U/edit?usp=sharing
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6. بتاريخ 31/آب/2014 أغار الطيران الحربي بصاروخين يبدو أنهما فراغيين على بلدة كفر تخاريم بمحافظة ادلب، مستهدفاً 
سوقاً تجارياً داخل البلدة، مما تسبب في تضرر عدة محالت تجارية، إضافة إلى مجموعة أبنية سكنية محيطة بالسوق.

د. المشافي والنقاط الطبية:
1. بتاريخ 2/آب/2014 قام الطيران الحربي بإطالق صاروخين يبدو أنهما فراغيين على مشفى الهدى الجراحي التخصصي بقرية 
حور بمحافظة ادلب، أدى ذلك إلى دمار واسع في المشفى ومن ثم خروجه عن الخدمة، وقد وثق فريق الشبكة السورية لحقوق 

اإلنسان مقتل 6 من الكادر العامل في المشفى، كما سجلنا إصابة 15 شخصاً من بينهم مرضى.
2. بتاريخ 6/آب/2014 ألقى الطيران المروحي قنبلة برميلية على مشفى حلفايا الوطني، تسبب ذلك في دمار أجزاء واسعة منه، 

لم نسجل سقوط ضحايا.
3. قام الطيران الحربي بتاريخ 12/آب/2014 بقصف مشفى السالم الجراحي الواقع في منطقة عربين بالغوطة الشرقية بصاروخين،  

مما أدى إلى اشتعال المشفى بمن فيها وتدمير معظم أجزائها باإلضافة لمقتل أحد أطباء المشفى.
4. بتاريخ 21/آب/2014 أصيب المشفى الميداني بمدينة مارع بريف حلب بدمار جزء كبير منه، وخرج تماماً عن العمل بسبب 

قصفه من قبل الطيران الحربي بصاروخين يتوقع أنهما فراغيين.
في  واسع  دمار  إحداث  في  تسبب  في حي جوبر بصاروخ،  الطبي  المركز  الحربي  الطيران  22/آب/2014 قصف  بتاريخ   .5

المركز، كما أصيب أحد أعضاء المركز بجروح.
6. قام الطيران الحربي بتاريخ 23/آب/2014 باستهداف المشفى الوطني بمدينة الطبقة في محافظة الرقة، وثقت الشبكة السورية 

لحقوق اإلنسان مقتل 4 من الكوادر الطبية العاملة فيه، إضافة إلى تضرر أجزاء واسعة. 
7. ألقى الطيران المروحي بتاريخ 24/آب/2014 قنبلة برميلية على المضفى الوطني في بلدة طفس بريف درعا، مما أدى إلى 

دمار في منشأة المشفى، وتضرر عدد من المنازل والمحال التجارية المحيطة بالمشفى.
8. بتاريخ 31/آب/2014 قام الطيران الحربي بقصف مشفى نبض حوران الميداني في مدينة داعل بمحافظة درعا عبر إلقاء قنبلة 

برميلية، مما أدى لتدميره بشكل شبه كامل وخروجه عن الخدمة، لم نسجل أية ضحايا.

http://www.sn4hr.org
http://www.youtube.com/watch?v=uCL3O_U6pDY&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuZG1ram95NmpJUHc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMudWk1Y3BncE1SaDA/edit?usp=sharing
http://www.youtube.com/watch?v=V-kZYAtrK-E&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMua0E3QkxWY01OVjA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMudVBpUXlXRGllejA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuMTA1TmdwRWFfTnc/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMudlRZR01TSWU4dTA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuX19TakEwYnBwT0k/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuS3IxQW1UT3Z1akU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuX1FYeDFQNlJWU3c/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuT2w3Nl9sN3lLSTA/edit?usp=sharing
http://youtu.be/h5S0Ze_-x8w
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هـ. دور العبادة:
1. بتاريخ 4/آب/2014 قصفت مدفعية قوات النظام مسجد الداالتي الواقع في بلدة المليحة بريف دمشق، مما أدى الشتعال النيران 

فيه، واحتراقه بشكل كامل.
2. بتاريخ 6/آب/2014 ألقى الطيران المروحي قنبلة برميلية على مسجد بانقوسا األثري الواقع في حي باب الحديد بمدينة حلب 

القديمة، تعرض بسببها لدمار كبير.
3. بتاريخ 8/آب/2014 ألقى الطيران المروحي برميلين متفجرين على مسجد أبو بكر الصديق بمدينة كفر زيتا بريف حماة الشمالي، 

وثق فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان إصابة 6 أشخاص بجروح، وتعرض المسجد لدمار كبير.

4. بتاريخ 9/آب/2014 ألقى الطيران المروحي قنبلة برميلية على مسجد المعادي في مدينة حلب، تسببت في إحداث دمار واسع.
5. بتاريخ 13/آب/2014 ألقى الطيران المروحي قنبلة برميلية على مسجد قاضي عسكر في مدينة حلب، تسببت في إحداث دمار واسع.
6. بتاريخ 15/آب/2014 انفجرت سيارة مفخخة أمام مسجد البر والتقوى في بلدة نمر بريف درعا، وثق فريق الشبكة السورية 
لحقوق اإلنسان مقتل 23 شخصاً إثر ذلك، كما دمرت الواجهة األمامية للمسجد بشكل شبه كامل، أظهرت أدلة اطلعت عليها الشبكة 

السورية لحقوق اإلنسان أن قوات األمن السوري غالباً هي خلف الجريمة المروعة.
7. بتاريخ 18/آب/2014 قصفت المدفعية الثقيلة التابعة للنظام السوري، والمتمركزة في بلدة دير محردة بشكل عشوائي ومكثف 

قرية تل ملح بريف حماة الشمالي، تسبب ذلك القصف بدمار أجزاء واسعة من المسجد الكبير.
8. قصفت قوات النظام السوري براجمات الصواريخ بتاريخ 22/آب/2014 مسجد الحمزة والعباس الواقع في حي الروضة بمدينة 

درعا البلد، تسبب القصف في إحداث أضرار بالمسجد وسقوط مأذنته، لم نسجل سقوط ضحايا.
8. بتاريخ 24/آب/2014 ألقى الطيران المروحي قنبلتين برميليتين على المسجد العمري القديم الواقع في مدينة طفس، وثقت الشبكة 

السورية لحقوق اإلنسان مقتل شخصين ودماراً واسعاً في المسجد.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuN0hDbHpNS1FrZ3M/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuTWxVOTJSM3FOaTA/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=GETCPZbmBNo&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuU3F5WnZhOEFtX2c/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuUzZrdmNlVU42dmc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMub1M4b21GdWNvXzA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuZE1qcmpldzVKOE0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuSXMxWXRpcU9pSk0/edit?usp=sharing
http://youtu.be/b7NEY3CrEgw
http://youtu.be/DkhZ61c29do
http://youtu.be/57817JX3okM
http://youtu.be/RZh1BnBZ5B8
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuNmc5WjRZTDlBV2c/edit?usp=sharing
http://youtu.be/lUt_BMuZUmg
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuMUtDN2ZqaWJpV0k/edit?usp=sharing
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و. سيارات اإلسعاف:
1. بتاريخ 3/آب/2014 استهدفت قوات النظام سيارة إسعاف في مدينة دوما بريف دمشق، وذلك أثناء توجهها إلسعاف ضحايا 
قصف قوات النظام على المدينة في وقت سابق، وثق فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل 3 من طواقم اإلسعاف، كما أن 

السيارة تحطمت بالكامل.
2. بتاريخ 13 / آب / 2014 استهدفت قوات النظام سيارة اإلسعاف على أحد طرق الغوطة الشرقية، قتل إثر ذلك أحد المسعفين 

فيها وتضررت السيارة بشكل كبير.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuZ1pVN294MmVtamM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuRmdBS2JmSDN0NEU/edit?usp=sharing
http://youtu.be/fyFDC0Eo-NA
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuVUFTWUV1VjRCQWM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMucVpwVDFpXzNVaHc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuVUFTWUV1VjRCQWM/edit
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3. بتاريخ 30/آب/2014 قصف الطيران الجوي بصاروخ سيارة إسعاف تابعة للنقطة الطبية لحي جوبر في العاصمة دمشق، وذلك 
أثناء قيام الطاقم الطبي بعملية إسعاف لبعض الجرحى مما أدى لعطب السيارة، ولم نسجل وقوع إصابات.

ثالثاً: االستنتاجات والتوصيات:

تعتبر الهجمات على المشافي والمدارس واألسواق ودور العبادة وكافة المراكز الحيوية انتهاكاً شديداً للقانون الدولي اإلنساني، وبالتالي 
فإن النظام السوري ارتكب في جميع تلك الهجمات جرائم ترقى أن تكون جرائم حرب.

التوصيات:
إلى مجلس األمن الدولي:

1( إلزام النظام السوري بتطبيق القرار 2139 وبالحد األدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي ال غنى عنها للمدنيين.
2( يجب فرض حظر تسليح شامل على النظام السوري، نظراً لخروقاته الفظيعة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس األمن الدولي.

3( اعتبار الدول التي تورد األسلحة للنظام السوري وللمجموعات التي ثبت تورطها بارتكاب جرائم بحق المدنيين، شريكة في ارتكاب 
تلك الجرائم، باإلضافة إلى جميع الموردين والموزعين.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuTEhVTFd6ZWpZTGM/edit?usp=sharing

