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اإلثنني ٩ آذار ٢٠١٥
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دور العبادة.
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املرافق العامة.
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ما اليقل عن ٥7 مركزاً حيوايً استهدفوا يف شهر شباط/ ٢٠١٥

   أواًل: امللخص التنفيذي:
مرتكبوا  توزع  حيوية،  منشأة   57 عن  اليقل  ما  استهداف  مت  شباط  شهر  خالل 

االستهدافات علی النحو التايل:
القوات احلكومية: 39
اجلماعات املتشددة:

تنظيم داعش: 2
فصائل املعارضة املسلحة: 16

أبرز املنشآت اليت مت استهدافها خالل شهر شباط هي:
11 مدرسة، 9 من املنشآت الطبية، 8 أسواق، 8 دور للعبادة، 5 سيارات إسعاف، 
من   2 احلكومية،  املنشآت  من   2 العامة،  املرافق  من   3 الصناعية،  املنشآت  من   3
املنشآت اجلامعية، 2 من البىن التحتية، 1 من املنشآت اخلدمية، 1 من اجلسور، 1 

خميم لاّلجئني، 1 من املواقع األثرية.
 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:

القوات احلكومية:
املدارس:

يوم اإلثنني 2/ شباط/ 2015 ألقى الطريان املروحي قنبلتني 
برميليتني قرب مدرسة الكاملية األثريّة يف حي 

يوم اخلميس 5/ شباط/ 2015، استهدف الطريان احلريب 
دمشق،  بريف  عربني  مبدينة  للمدارس  جتمعاً  احلكومي 

تضررت مباين املدارس بشكل واسع.

القوات  مدفعية  قصفت   2015 شباط/   /6 اجلمعة  يوم 
احلكومية قذيفة هاون قرب مدرسة املأمون يف حّي اجلميلية 
آخرين  مخسة  وإصابة  شخص  مقتل  إىل  أدى  ما  حبلب، 

جبراح، إضافة إىل تضرر سور املدرسة.

يوم األحد 8/ شباط/ 2015، قصفت القوات احلكومية 
برامجات الصواريخ مدرستني يف مدينة دوما بريف دمشق، 
ما أدى إىل إصابة عدد من األطفال جبراح، وإحلاق بعض 

األضرار بكلتا املدرستني.

يوم الثالاثء 10/ شباط/ 2015 ألقى الطريان املروحي قنبلة برميلية على مدرسة الكفاح حبي طريق الباب حبلب، ما أدى إىل 
دمار جزء من مبىن املدرسة.

يوم األربعاء 18/ شباط/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على إحدى مدارس بلدة الزعفرانة حبمص، ما 
أدى إىل مقتل شخص واحد، وتضرر مبىن املدرسة.

يوم األربعاء 18/ شباط/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية قرب اثنوية الزعفرانة الشرقية يف بلدة الزعفرانة 
حبمص، ما أدى إىل إصابة 12 شخصاً جبراح.

يوم اإلثنني 23/ شباط/ 2015 ألقى الطريان احلريب قنبلة برميلية مقابل مدرسة أبو بكر الرازي يف حي اهللك حبلب، ما أدى 
إىل دمار جزء من سور املدرسة.

حلب- املعادي: آاثر الدمار نتيجة إلقاء قنبلتني برميليتني من الطريان املروحي احلكومي

مدرسة الكفاح- الباب - حلب 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuNmFkWDAyV1NEbjg/view
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuYnN3VVBHeUkzWnc/view
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuTEV5NmhIMUN6c1k/view
https://www.youtube.com/watch?v=zoMJdpQk-do&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuaWRrUzRJQWl3M3M/view
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املنشآت الطبية:
يوم اجلمعة 6/ شباط/ 2015 شّن الطريان 
احلريب احلكومي غارة على مشفى أورينت 
مقتل  إىل  أدى  ما  إبدلب،  القنية  قرية  يف 
منهم  اثنني  وإصابة  الطبية  الكوادر  أحد 

جبراح، وتضرر مبىن املشفى.

قصف   2015 شباط/   /5 اخلميس  يوم 
يف  املشايف  أحد  احلكومي  احلريب  الطريان 
مدينة دوما بريف دمشق، ما أحلق به بعض 

األضرار.

يوم السبت 7/ شباط/ 2015 قصفت القوات احلكومية برامجات الصواريخ ثالثة صواريخ قرب مشفى الفاتح ببلدة عني ترما 
بريف دمشق، ما أدى إىل إصابة أحد الكوادر الطبية، وإصابة املشفى بشكل بسيط.

يوم اإلثنني 9/ شباط/ 2015، قصف الطريان احلريب احلكومي نقطة االستشفاء يف مدينة دوما بريف دمشق، ما أدى إىل 
خروجها عن اخلدمة يومها بسبب األضرار املادية الكبرية اليت أصابتها.

يوم اإلثنني 9/ شباط/ 2015، قصف الطريان احلريب احلكومي نقطة اإلسعاف املركزي يف مدينة دوما بريف دمشق، ما أدى 
إىل خروجها عن اخلدمة يومها بسبب اخلسائر الكبرية اليت أصابتها.

يوم األحد 15/ شباط/ 2015 قصفت مدفعية القوات احلكومية قذيفة هاون سقطت قرب مركز التلقيح ضد شلل األطفال 
يف مدينة تلبيسة حبمص، ما أدى إىل مقتل طفل ووالدته.

يوم اخلميس 26/ شباط/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي بصواريخ عدة اجملمع الطيب يف بلدة مرج السلطان بريف 
دمشق، سقطت الصواريخ قرب اجملمع الطيب الذي توقف يومها عن العمل وكانت األضرار بسيطة.

األسواق:
قصف   2015 شباط/   /1 األحد  يوم 
يف  شعبياً  سوقاً  احلكومي  احلريب  الطريان 
مدينة صيدا بدرعا، أدى القصف إىل مقتل 
3 أشخاص بينهم سيداتن، إضافة إىل دمار 

يف عدد من احملالت.

يوم اخلميس 5/ شباط/ 2015، استهدف 
الشعيب  السوق  احلكومي  احلريب  الطريان 
مبدينة كفر بطنا بريف دمشق، ما أدى إىل 

دمار عدد كبري من احملالت التجارية.

مشفى االورينت - قنية - ادلب

منطقة االنتاج - كفربطنا

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuWFBtUHdEWjVCU1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuMl9hemhxeW5PdFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuYllaR1NJeFhCSGs/view
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يوم اخلميس 5/ شباط/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلتني برميليتني على جتمع للمحالت التجارية يف قرية احلمد 
بريف احلسكة اجلنويب، ما أدى إىل مقتل 8 أشخاص، وإصابة 13 آخرين جبراح، إضافة إىل دمار ستة حمالت جتارية بشكل 

شبه كامل.

يوم السبت 7/ شباط/ 2015 شّن الطريان 
بصاروخني  جوية  غارة  احلكومي  احلريب 
استهدفت عدداً من احملالت التجارية عند 
دير  بريف  امليادين  مدينة  يف  النادي  دوار 
الزور، ما أدى إىل مقتل 4 أشخاص وجرح 
 9 ودمار  احرتاق  إىل  إضافة  آخرين،   7

حمالت.

يوم اإلثنني 9/ شباط/ 2015، استهدفت 
بثالث  الثقيلة  احلكومية  القوات  مدفعية 
قذائف السوق الشعيب يف مدينة دوما بريف 
دمشق، ما أدى إىل دمار واحرتاق عدد من 

احملالت التجارية.

دور العبادة:
يوم اخلميس 5/ شباط/ 2015 شّن الطريان احلريب احلكومي غارة على مسجد خليل الرمحن يف بلدة حريتان حبلب، ما أدى 

إىل إحلاق أضرار كبرية به.

يوم السبت 7/ شباط/ 2015، قصفت مدفعية القوات احلكومية مئذنة أحد مساجد مدينة عربني، ما تسبب يف دمار أجزاء 
منها.

يوم اجلمعة 13/ شباط/ 2015 قامت القوات احلكومية بتفجري سيارة مفخخة قرب مسجد فاطمة الزهراء يف مدينة التل 
بريف دمشق، ما أدى إىل مقتل 8 أشخاص بينهم طفالن وسيدة، وتضرر املسجد بشكل جزئي.

اإلثنني 24/ شباط/ 2015 قصفت  يوم 
مرج  بلدة  يف  مسجداً  احلكومية  القوات 
أجزاء  وتدمرت  دمشق،  بريف  السلطان 

منه.

قامت   2015 شباط/   /27 اجلمعة  يوم 
مفخخة  سيارة  بتفجري  احلكومية  القوات 
أمام مسجد بالل يف مدينة الضمري بريف 
شخصاً،   11 مقتل  إىل  أدى  ما  دمشق، 

أحلق االنفجار أضراراً جزئية ابملسجد.

السوق- دوما - ريف دمشق 

مسجد بالل - الضمري- ريف دمشق

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=888qL-OB-cY&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuWFRXSWEzSmtkZWs/view
https://www.youtube.com/watch?v=Zn7DWZ3u_Xw&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuVDJScmxmNGFRbGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuMkRUUnBKeVFnWEU/view
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يوم اجلمعة 27/ شباط/ 2015 قامت القوات احلكومية بتفجري سيارة مفخخة قرب مسجد السالم يف بلدة الناصرية بريف 
دمشق، ما أدى إىل إصابة أشخاص عدة جبراح، ووقوع أضرار جزئية ابملسجد.

سيارات اإلسعاف:
يوم اخلميس 5/ شباط/ 2015، 
استهدف الطريان احلريب احلكومي 
بصاروخ سياريت إسعاف يف مدينة 
إىل  أدى  ما  دمشق،  بريف  دوما 
إصابة 5 من كوادرمها الطبية جبراح، 

إضافة إىل تضررمها بشكل كبري.

 2015 شباط/   /5 اخلميس  يوم 
احلكومي  املروحي  الطريان  ألقى 
دوار  على  برميلية  قنابل  ثالث 
بعيدين يف حي اهللك فوقاين حبلب، 
الثالثة  الربميلية  القنبلة  أصابت 
يف  موجودة  إسعاف كانت  سيارة 
القنبلتني  املنطقة إلسعاف ضحااي 
أدى  ما  السابقتني،  الربميليتني 
وإصابة  السيارة،  سائق  مقتل  إىل 
دمار  إىل  إضافة  اثنني،  مسعفني 

السيارة بشكل شبه كامل.

 2015 شباط/   /6 اجلمعة  يوم 
الطريان احلريب احلكومي غارة  شّن 
أصابت سيارة إسعاف أمام مشفى 
األورينت يف قرية القنية إبدلب، ما 
أدى إىل مقتل أحد الكوادر الطبية 
إضافة  جبراح،  منهم  اثنني  وإصابة 
شبه  بشكل  السيارة  دمار  إىل 

كامل.

يوم اخلميس 26/ شباط/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي سيارة إسعاف ميدانية اتبعة إلحدى اجلماعات املتشددة 
)جبهة النصرة( عند مفرق التوامة إبدلب، ما أدى إىل مقتل 3 أشخاص أحدهم مسعف، إضافة إىل احرتاق السيارة.

املنشآت الصناعية:
يوم األحد 15/ شباط/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخني موجهني مقابل معمل آسيا للصناعات الدوائية يف 

بلدة كفر محرة حبلب الشمايل، ما أدى إىل وقوع أضرار مادية يف سور املعمل ويف جدار أحد املستودعات التابعة له.

سياريت االسعاف - دوما 

سيارة اسعاف- بعيدين - حلب

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuS1J3elFGNWhLbEU/view
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMueUUtanRWNnppS2c/view
https://www.youtube.com/watch?v=rc75Q7VDxKI
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuZUNqYVN4cXVXaDg/view
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuY0gwLUdMaEtOZjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuSnlIcG5FM1Z4QVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuYlRwRnhaTFcwa3M/view
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يوم اإلثنني 23/ شباط/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي حملجاً للقطن يف بلدة حيان حبلب، ما أدى الشتعال النريان 
به وإصابة املبىن واآلالت أبضرار كبرية.

البىن التحتية:
يوم اخلميس 5/ شباط/ 2015 قصفت دابابت القوات احلكومية أحد أبراج الكهرابء الرئيسة يف بلدة النعيمة بدرعا، ما أدى 

إىل تضررها بشكل كبري.

يوم اخلميس 26/ شباط/ 2015 ألقت طائرة مروحية قنبلتني برميليتني على شارع سكين حبي الشعار حبلب، ما أدى إىل 
أضرار كبرية يف شبكة الكهرابء يف املنطقة، وانقطاع التيار الكهرابئي ساعات عدة.

املنشآت اخلدمية:
يوم اخلميس 5/ شباط/ 2015 ألقى الطريان املروحي قنبلتني برميليتني على حمطة للوقود يف قرية احلمد بريف احلسكة اجلنويب، 

ما أدى إىل مقتل 8 أشخاص وإصابة 13 آخرين جبراح، إضافة إىل احرتاق احملطة.

اجلسور:
يوم اإلثنني 23/ شباط/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخني استهدفا جسر السياسية الذي يُعد املدخل الشمايل 
ملدينة دير الزور، ما أدى إىل مقتل 6 أشخاص، إضافة إىل جرح 3 آخرين، كما أدت الغارة إىل حدوث أضرار مادية بسيطة 

يف اجلسر واحرتاق 3 سيارات.

خميمات الالجئني:
للنازحني يف منطقة حوجية  استهدفتا خميماً  الطريان احلريب احلكومي غارتني جويتني  اإلثنني 23/ شباط/ 2015 شن  يوم 

البوعمر بريف دير الزور، ما أدى إىل مقتل 3 أشخاص وجرح 6 آخرين، كما أدى القصف إىل احرتاق 9 خيم.

ب: اجلماعات املتشددة:
تنظيم داعش:

املنشآت الطبية:
يوم األربعاء 25/ شباط/ 2015 اقتحم تنظيم داعش مشفى القورية امليداين بريف دير الزور، وأغلقه بعد مصادرة األجهزة 

واألدوات الصحية كافة حبجة تعامل الكادر الطيب مع الصحوات واملرتدين.

املنشآت الصناعية:
يوم اإلثنني 23/ شباط/ 2015 قام تنظيم داعش بتفجري الشركة املصرية لتصنيع اإلمسنت بريف الرقة ابلعبوات الناسفة، بعد 

تفريغ الشركة من املعدات واألجهزة ونقلها إىل مدينة الرقة، ما أدى إىل دمار املصنع بشكل شبه كامل.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuODBIaVR2bFpibTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuNU9jVDNMSXFZOWs/view
https://www.youtube.com/watch?v=b3ajACh3Tuo&feature=youtu.be
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اثلثاً: فصائل املعارضة املسلحة:
املنشآت احلكومية: 

1- يوم اخلميس 5 / شباط / 2015 قصفت مدفعية إحدى فصائل املعارضة املسلحة )جيش اإلسالم(  قذيفة صاروخية 
سقطت قرب وكالة ساان يف حي الربامكة ابلعاصمة دمشق، ما أدى إىل إصابة قرابة 10 مدنيني جبروح طفيفة، إضافة إىل 

أضرار مادية يف الشارع، كما احرتقت سيارات عدة كانت يف املنطقة .

قصفت   2015 شباط/   /23 اإلثنني  يوم   -2
قذيفة  املسلحة  املعارضة  فصائل  إحدى  مدفعية 
صاروخية سقطت عند مدخل سجن دمشق املركزي 
يف منطقة عدرا بريف دمشق، ما أدى إىل مقتل 5 

مدنيني وإصابة ما يقارب 26 شخصاً جبراح.

املنشآت اجلامعية: 
1- يوم اخلميس 5/ شباط/ 2015 قصفت مدفعية إحدى فصائل املعارضة املسلحة )جيش اإلسالم( قذيفة هاون سقطت 

قرب املدرج 11 يف كلية االقتصاد جبامعة دمشق، ما أدى إىل أضرار مادية يف املبىن.

2- يوم اخلميس 5/ شباط/ 2015 قصفت مدفعية إحدى فصائل املعارضة املسلحة )جيش اإلسالم( قذيفة هاون سقطت 
قرب كلية الرتبية جبامعة دمشق، ما أدى إىل أضرار مادية يف املبىن.

املدارس:
يوم اخلميس 5/ شباط/ 2015 قصفت مدفعية إحدى فصائل املعارضة املسلحة )جيش اإلسالم( قذائف صاروخية سقطت 

على اثنوية األندلس يف منطقة احللبوين بدمشق، ما تسبب أبضرار مادية يف بناء املدرسة.

يوم األحد 8/ شباط/ 2015 قصفت مدفعية إحدى فصائل املعارضة املسلحة قذيفة هاون سقطت يف الشارع املقابل ملدرسة 
الطربي يف حي مجعية الزهراء غرب حلب، ما أدى إىل تضرر يف سور املدرسة بشكل جزئي.

املرافق العامة:
يوم األحد 8/ شباط/ 2015 قصفت مدفعية إحدى فصائل املعارضة املسلحة )جيش اإلسالم( 3 قذائف هاون سقطت يف 

حميط كراج العباسيني، ما أدى إىل إصابة عدد من األشخاص جبراح، وحدوث أضرار مادية يف املنطقة.

يوم السبت 14/ شباط/ 2015 ُسجل سقوط قذيفة هاون يف شارع 29 أاير على سطح أحدى الفنادق، تبني لنا أهنا صادرة 
من مناطق سيطرة فصائل املعارضة املسلحة، واقتصرت األضرار على املادايت فقط.

يوم اخلميس 26/ شباط/ 2015 قصفت مدفعية إحدى فصائل املعارضة املسلحة قذيفة صاروخية سقطت يف منطقة الشيخ 
رسالن يف حديقة الصوفانية ابلعاصمة دمشق، ما أدى إىل إصابة شخصني جبراح طفيفة، إضافة إىل أضرار مادية ابحلديقة.

آاثر سقوط القذائف يف منطقة الربامكة ابلقرب من وكالة ساان

http://www.sn4hr.org
https://docs.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5ysk72adZ8OcV9wLWlyaWVIUzg/edit?pli=1
https://docs.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5ysk72adZ8OTlAtV3JMT0JyQUU/edit?pli=1
https://docs.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5ysk72adZ8OblJtdzBDS1hGT2s/edit?pli=1
https://docs.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5ysk72adZ8OblJtdzBDS1hGT2s/edit?pli=1
https://docs.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5ysk72adZ8OUTV2R0RnX2s4Y2M/edit?pli=1
https://docs.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5ysk72adZ8OckFnbzlpcWpqZWM/edit?pli=1
https://docs.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5ysk72adZ8OOEs4cE81VUJCQ3M/edit?pli=1
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املنشآت الطبية:
1- يوم اجلمعة 27/ شباط/ 2015 قصفت مدفعية يبدو أهنا اتبعة إلحدى فصائل املعارضة املسلحة قذيفة هاون سقطت 
على قسم التوليد يف املشفى الفرنسي يف حي القصاع ابلعاصمة دمشق، ما أدى إىل حدوث أضرار مادية، مل نسجل حدوث 

أي إصابة للكادر الطيب.

دور العبادة:
يوم اإلثنني 9/ شباط/ 2015 سقطت قذائف مدفعية صادرة من مناطق تسيطر عليها فصائل املعارضة املسلحة قرب مسجد 

احلسينيات بقرية الفوعة إبدلب، ما أدى إىل إصابة مئذنة املسجد وواجهته األمامية أبضرار مادية.

يوم األحد 15/ شباط/ 2015 قصفت مدفعية يبدو أهنا اتبعة إلحدى فصائل املعارضة املسلحة قذيفة هاون سقطت أمام 
مسجد احلمزة يف حي مجعية الزهراء مبدينة حلب، ما أدى إىل وقوع أضرار مادية يف ابحة اجلامع واملصلى اخلارجي التابع له.

األسواق: 
1- يوم األربعاء 4/ شباط/ 2015 قصفت مدفعية واقعة يف مناطق تسيطر عليها إحدى فصائل املعارضة املسلحة أربع 
قذائف هاون على شارع البحرتي يف حي اجلميلية يف حلب، وهو سوق لألجهزة اإللكرتونية وأجهزة االتصاالت، ما أدى إىل 

مقتل ثالث مدنيني وجرح مخسة آخرين، وتضرر عدد من احملالت التجارية أبضرار مادية بسيطة.

يوم اخلميس 5/ شباط/ 2015 سقطت قذيفة مدفعية قرب سوق اهلال يف حي الزبلطاين بدمشق يبدو أهنا قصفت من 
منطقة ختضع لسيطرة إحدى فصائل املعارضة املسلحة )جيش اإلسالم(، ما أدى إىل تضرر بعض احملالت التجارية والسيارات.

يوم اخلميس 26/ شباط/ 2015 قصفت مدفعية من منطقة ختضع لسيطرة إحدى فصائل املعارضة املسلحة قذيفة هاون 
سقطت يف سوق شارع النّيال حبي العزيزية وسط مدينة حلب، ما أدى إىل مقتل سيدة، إضافة إىل دمار واجهات ثالثة حمال 

جتارية، وإصابة سيارتني مركونتني يف املكان أبضرار مادية.

املواقع األثرية:
يوم اخلميس 19/ شباط/ 2015 قامت إحدى فصائل املعارضة املسلحة تبني أهنا أحرار الشام، بنسف قبة ضريح الصحايب 

العرابض بن سارية يف بلدة كفرالها يف محص، ما أدى إىل دمار جزء من الضريح.

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

جملس األمن الدويل.
القصف  ويشكل  املراكز.  تلك  بعض  ابستهداف  األخرى،  املسلحة  اجملموعات  وبعض  املتشددة  اجلماعات  قامت  كما 

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 واجملموعات اليت ثبت تورطها ابرتكاب جرائم حبق املدنيني، شريكة يف ارتكاب 
تلك اجلرائم، إضافة إىل مجيع املوردين واملوزعني.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuUy1lekNEUUxBNE0/view
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuQlQ2eXU5SldVUUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuUy1lekNEUUxBNE0/view
https://drive.google.com/file/d/0B5ysk72adZ8OVDJWN0Y2T2dab00/view
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMualU4cTJ1UjlTakk/view
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMualU4cTJ1UjlTakk/view

