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اجلمعة 7 شباط 2014

حمتوايت التقرير:
أواًل: ملخص تنفيذي.

اثنياً: تفاصيل احلوادث.
1( دور العبادة 

2( املدارس 
3( املنشآت الطبية

4( األسواق
5( وسائط النقل 

6( حمطات ومصادر الطاقة.
اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.

ما ال يقل عن 29 حادثة استهداف ملراكز حيوية يف كانون الثاين 2014

أواًل: الملخص التنفيذي:
سجَّلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف كانون الثاين ما ال يقل عن 29 حادثة 

استهداف ملنشآت حيوية، توزعت حسب اجلهة الفاعلة علی النَّحو التايل:
ألف: القوات احلكومية: 27

ابء: الفصائل املسلحة التابعة للقاعدة )تنظيم داعش(: 1
اتء: جمموعات املعارضة املسلحة: 1 

 
أبرز املنشآت احليوية اليت مت استهدافها يف كانون الثاين:

13 من دور العبادة، 5 من املدارس، 7 من املنشآت الطبية، 2 من األسواق، 1 من 
وسائط النقل، 1 من حمطات ومصادر الطاقة.

يف هذا التقرير ُتسلط الشبكة السورية حلقوق اإلنسان الضوء على ما متكنت من توثيقه 
بسبب  األدىن،  احلد  أن هذا هو  إىل  وُنشري  احليوية،  املراكز  على هذه  من هجمات 

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

قيامهم بتلك اهلجمات.
 

ثانيًا: تفاصيل الحوادث:
ألف: القوات احلكومية:

- دور العبادة:
مسجد  قرب  قذيفتني  احلكومية  املدفعية  قصفت   2014 الثاين/  كانون   /3 اجلمعة 
الرئيس املعروف ابملسجد العمري يف حي الوعر غرب مدينة محص؛ ما أدى إىل إصابة 
لبناء املسجد أبضرار مادية كبرية، خيضع احلي لسيطرة  اجلنوبية  الواجهة  مواد إكساء 

جمموعات املعارضة املسلحة وقت احلادثة.

حزيران/  هناية  يف  أتسست  اإلنسان،  حلقوق  السورية  الشبكة 
2011 وهي منظمة مستقلة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=6fhwYy1JnkM
https://www.youtube.com/watch?v=gJdBT4XygOI
https://www.youtube.com/watch?v=6fhwYy1JnkM
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اإلثنني 6/ كانون الثاين/ 2014 قصفت املدفعية احلكومية صواريخ عدة على مسجد عثمان بن عفان يف حي املطار القدمي 
جنوب شرق مدينة دير الزور؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء املسجد وخروجه عن اخلدمة، خيضع احلي لسيطرة جمموعات 

املعارضة املسلحة وقت احلادثة.

اإلثنني 6/ كانون الثاين/ 2014 قصفت املدفعية احلكومية قذائف عدة قرب مسجد الرئيس املعروف ابملسجد العمري يف 
حي الوعر غرب مدينة محص؛ ما أدى إىل إصابة بناء املسجد وأاثثه أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة، ننوه إىل أنَّ 
املسجد أصيب أبضرار مادية جراء قصفه بقذائف مصدرها املدفعية ذاهتا يوم اجلمعة 3/ كانون الثاين/ 2014، خيضع احلي 

لسيطرة جمموعات املعارضة املسلحة وقت احلادثة.

اجلمعة 10/ كانون الثاين/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية قرب مسجد قرية ربيعة بريف حمافظة الالذقية 
الشمايل الشرقي؛ ما أدى إىل إصابة بناء املسجد أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة، ختضع القرية لسيطرة جمموعات 

املعارضة املسلحة وقت احلادثة.

األربعاء 15/ كانون الثاين/ 2014 قصفت املدفعية احلكومية قذائف عدة على مسجد البسام يف مدينة الشيخ مسكني 
بريف حمافظة درعا الشمايل؛ ما أدى إىل إصابة بناء املسجد ومئذنته أبضرار مادية متوسطة، ختضع املدينة لسيطرة جمموعات 

املعارضة املسلحة وقت احلادثة.

اجلمعة 17/ كانون الثاين/ 2014 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً قرب مسجد يف قرية مديرا يف الغوطة الشرقية 
شرق حمافظة ريف دمشق؛ ما أدى إىل إصابة بناء املسجد أبضرار مادية كبرية، وخروجه عن اخلدمة، ختضع القرية لسيطرة 

جمموعات املعارضة املسلحة وقت احلادثة.

اجلمعة 17/ كانون الثاين/ 2014 قصفت املدفعية احلكومية قذائف عدة على مسجد القدس يف خميم النازحني الفلسطينيني 
بريف حمافظة درعا الشرقي؛ ما أدى إىل إصابة بناء املسجد أبضرار مادية كبرية ودمار مئذنته وخروجه عن اخلدمة. ختضع 

املنطقة لسيطرة جمموعات املعارضة املسلحة وقت احلادثة.

السبت 18/ كانون الثاين/ 2014 قصفت الدابابت احلكومية قذائف عدة قرب مسجد الشيخ خليل يف منطقة درعا البلد 
وسط مدينة درعا؛ ما أدى إىل إصابة بناء املسجد أبضرار مادية متوسطة. ختضع املنطقة لسيطرة جمموعات املعارضة املسلحة 

وقت احلادثة.

السبت 18/ كانون الثاين/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مسجد عفر يف حي كرم امليسر شرق 
مدينة حلب؛ ما أدى إىل دمار كبري يف بناء املسجد وهتدم مئذنته وخروجه عن اخلدمة. خيضع احلي لسيطرة جمموعات املعارضة 

املسلحة وقت احلادثة.

األحد 19/ كانون الثاين/ 2014 قصفت الدابابت احلكومية قذيفتني على مسجد اهلداية يف بلدة رنكوس مشال حمافظة 
ريف دمشق؛ ما أدى إىل إصابة بناء املسجد ومئذنته أبضرار مادية كبرية، ختضع البلدة لسيطرة جمموعات املعارضة املسلحة.

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=zz5aSE2r6pI
https://www.youtube.com/watch?v=mbRnn99Kivw
https://www.youtube.com/watch?v=Qh6wNUJ0GfE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Hm0W6FEZstE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fewhWNlS1Do&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1Oabb0WKi_6T5y3NdDAiUSrj0ung2jsU_/view
https://www.youtube.com/watch?v=Zx8urJA_IcQ&feature=youtu.be
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األحد 19/ كانون الثاين/ 2014 قصفت الدابابت احلكومية ابلقذائف مسجد علي بن أيب طالب يف بلدة رنكوس مشال 
حمافظة ريف دمشق؛ ما أدى إىل إصابة بناء املسجد وأاثثه أبضرار مادية متوسطة، ختضع البلدة لسيطرة جمموعات املعارضة 

املسلحة وقت احلادثة.

اإلثنني 20/ كانون الثاين/ 2014 قصفت املدفعية احلكومية قذائف عدة قرب مسجد اإلميان يف بلدة النشابية يف الغوطة 
الشرقية شرق حمافظة ريف دمشق؛ ما أدى إىل إصابة بناء املسجد أَبضرار مادية متوسطة. ختضع البلدة لسيطرة جمموعات 

املعارضة املسلحة وقت احلادثة.

اخلميس 30/ كانون الثاين/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مسجد الرمحن يف مدينة داراي جنوب غرب 
حمافظة ريف دمشق؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء املسجد. ختضع املدينة لسيطرة جمموعات املعارضة املسلحة وقت احلادثة.

- املدارس:
الثالاثء 7/ كانون الثاين/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على إحدى املدارس االبتدائية يف بلدة ببيال 
جنوب حمافظة ريف دمشق؛ ما أدى إىل دمار شبه كامل يف قسمها اجلنويب، إضافة إىل دمار سوريها اجلنويب والشرقي بشكل 

كامل تقريباً وخروجها عن اخلدمة. ختضع البلدة لسيطرة جمموعات املعارضة املسلحة وقت احلادثة.

األربعاء 8/ كانون الثاين/ 2014 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على املدرسة الثانوية يف بلدة صيدا بريف حمافظة 
درعا الشرقي؛ ما أدى إىل إصابة بناء املدرسة وأاثثها أبضرار مادية كبرية وخروجها عن اخلدمة. ختضع البلدة لسيطرة جمموعات 

املعارضة املسلحة وقت احلادثة.

األحد 19/ كانون الثاين/ 2014 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على إحدى مدارس التعليم األساسي يف حي 
احليدرية شرق مدينة حلب؛ ما أدى إىل دمار البوابة الرئيسة للمدرسة بشكل شبه كامل ودمار جزئي يف سورها. خيضع احلي 

لسيطرة جمموعات املعارضة املسلحة وقت احلادثة.

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=szpuINg07Zg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nur0y9TKic8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6d0YK96rMTI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6no-fSR0fu4&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1_5-L5rsuO6jmfHBQ_YMq9O5QX9EPc2NG/view
https://www.youtube.com/watch?v=AUEoHdyJ1AY&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1ONwa4pklLklBkD8SZZoZvhGtx506luVG/view
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الثالاثء 28/ كانون الثاين/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية قرب مدرسة عبد القادر أسود يف حي كرم 
الطحان شرق مدينة حلب؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء املدرسة وخروجها عن اخلدمة. خيضع احلي لسيطرة جمموعات 

املعارضة املسلحة وقت احلادثة.

اجلمعة 31/ كانون الثاين/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مدرسة نور احلق يف حي املشهد شرق مدينة 
حلب؛ ما أدى إىل دمار كبري يف بناء املدرسة وخروجها عن اخلدمة. خيضع احلي لسيطرة جمموعات املعارضة املسلحة وقت احلادثة.

- املنشآت الطبية:
الثاين/ 2014 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على املشفى امليداين يف مدينة سراقب بريف  اخلميس 2/ كانون 
حمافظة إدلب الشرقي؛ ما أدى إىل مقتل طبيب، إضافة إصابة بناء املشفى ومعداته أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة، 

ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني جمموعات املعارضة املسلحة وجبهة النصرة وقت احلادثة.

املعروف  الطيب  التجمع  مركز  قرب  برميليتني  قنبلتني  احلكومي  املروحي  الطريان  ألقى   2014 الثاين/  كانون   /4 السبت 
ابملستوصف يف مدينة بيت سحم جنوب حمافظة ريف دمشق؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء املركز وإصابة جتهيزاته أبضرار 

مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة، ختضع املدينة لسيطرة جمموعات املعارضة املسلحة وقت احلادثة.

اجلمعة 17/ كانون الثاين/ 2014 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على املشفى الوطين يف مدينة معرة النعمان بريف 
حمافظة إدلب اجلنويب؛ ما أدى إىل دمار كبري يف بناء املشفى وخروجه عن اخلدمة. ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني جمموعات 

املعارضة املسلحة وجبهة النصرة وقت احلادثة.

السبت 25/ كانون الثاين/ 2014 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على مشفى الصديق اإلسالمي يف مدينة معرة 
السيارات، إضافة إىل إصابة نوافذ  الغرف ومرآب  النعمان بريف حمافظة إدلب اجلنويب؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف بعض 
الواجهة الغربية أبضرار مادية كبرية. ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني جمموعات املعارضة املسلحة وجبهة النصرة وقت احلادثة.

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=oUfUO5rL5gM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dY6i7tBlmDc&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1JTYB5UmFPlIIvWuCUznkZH9ElwHJi9Wy/view
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الثالاثء 28/ كانون الثاين/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مشفى كفر زيتا التخصصي املعروف 
ابملستشفى امليداين اخلامس يف مدينة كفر زيتا بريف حمافظة محاة الشمايل؛ ما أدى إىل دمار كبري يف غرفة العناية املشددة، 
إضافة إىل تدمري بعض املعدات الطبية وخروج املشفى عن اخلدمة. ختضع املدينة لسيطرة جمموعات املعارضة املسلحة وقت 

احلادثة.

الثالاثء 28/ كانون الثاين/ 2014 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على مركز اجلالء الصحي يف حي امليسر شرق 
مدينة حلب؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء املركز وخروجه عن اخلدمة. خيضع احلي لسيطرة جمموعات املعارضة املسلحة 

وقت احلادثة.

- األسواق:
اخلميس 9/ كانون الثاين/ 2014 قصفت املدفعية احلكومية بقذائف اهلاون سوقاً شعبياً يُعَرف بسوق اخلميس يف مدينة معرة 
النعمان بريف حمافظة إدلب اجلنويب؛ ما أدى إىل إصابة مرافق السوق أبضرار مادية كبرية. ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني 

جمموعات املعارضة املسلحة وجبهة النصرة وقت احلادثة.

الثالاثء 28/ كانون الثاين/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على سوق اخلضار يف حي كرم امليسر شرق 
مدينة حلب؛ ما أدى إىل إصابة عدد من احملالت التجارية أبضرار مادية كبرية. خيضع احلي لسيطرة جمموعات املعارضة املسلحة 

وقت احلادثة.

- وسائط النقل:
الثالاثء 21/ كانون الثاين/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مركز انطالق حافالت لنقل املدنيني 
يف منطقة جسر احلج حبي الفردوس شرق مدينة حلب؛ ما أدى إىل إصابة بناء املركز أبضرار مادية كبرية واحرتاق عدد من 

احلافالت فيه، وخروجه عن اخلدمة. خيضع احلي لسيطرة جمموعات املعارضة املسلحة وقت احلادثة.

ابء: تنظيم داعش:
- املنشآت الطبية: 

اجلمعة 3/ كانون الثاين/ 2014 اقتحمت عناصر اتبعة لتنظيم داعش مشفى “الشهيد أسامة أبلق” امليداين يف إحدى قرى 
ريف الالذقية، اخلاضعة لسيطرة جمموعات املعارضة املسلحة، وقام العناصر بتخريب معدات املشفى؛ ما أدى إىل خروجه 

املشفى عن اخلدمة.

اتء: جمموعات املعارضة املسلحة:
- حمطات ومصادر الطاقة:

اجلمعة 3/ كانون الثاين/ 2014 أقدمت عناصر اتبعة جملموعات املعارضة املسلحة على تفجري أحد خطوط الغاز الواصلة 
إىل حمطة تشرين احلرارية يف منطقة البيطرية يف جبال القلمون الشرقي مشال غرب حمافظة ريف دمشق، بواسطة عبوات انسفة؛ 
ما أدى إىل تدمري 3 أانبيب معدنية لنقل الغاز متتد على مسافة 250م، وخروج تلك األانبيب عن اخلدمة. ختضع املنطقة 

لسيطرة جمموعات املعارضة املسلحة وقت احلادثة.

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=DvaslfrMVu8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=C7B_czddzV0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=URWwYxqkszg&feature=youtu.be


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 6

ثالثًا: االستنتاجات والتوصيات:
حبسب القانون الدويل اإلنساين تعترب اهلجمات العشوائية أو املتعمدة أو غري املتناسبة، هجمات غري مشروعة، وإن استهداف 
القوات احلكومية للمدارس واملشايف ودور العبادة واألفران هلو استخفاف صارخ أبدىن معايري القانون الدويل اإلنساين وقرارات 

جملس األمن الدويل.
كما قامت التنظيمات املتطرفة وبعض اجملموعات املسلحة األخرى، ابستهداف بعض تلك املراكز، ويشكل القصف العشوائي 

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

التوصيات:
إىل جملس األمن الدويل:

• 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

