الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ،تأسست في نهاية حزيران/
 2011وهي منظمة مستقلة ،غير حكومية ،غير ربحية ،معتمدة من
قبل األمم المتحدة كمصدر أساسي في جمع اإلحصائيات.

الخميس  6تشرين الثاني 2014

استهداف ما اليقل عن  ٤٤مركزاً حيوياً في شهر تشرين األول

حمتويات التقرير:
أوالً :ملخص تنفيذي
ثانياً :تفاصيل احلوادث
 )1دور العبادة
 )2املدارس
 )3املشايف والنقاط الطبية
 )4األسواق
 )5سيارات اإلسعاف
)6حمطات حتويل الطاقة
الكهربائية
 )7األفران
 )8حمطة حتلية املياه
ثالثاً :االستنتاجات والتوصيات

أوال :الملخص التنفيذي:
ً

خالل شهر تشرين األول مت استهداف ما اليقل عن  ٤٤منشأة حيوية ،توزعت علی
النحو التايل:
النظام السوري٣٨ :
تنظيم داعش١ :
فصائل معارضة١ :
قوات التحالف١ :
جهات مل نتمكن من حتديدها٣ :
المنشآت التي تم استهدافها خالل شهر تشرين األول هي:
 14داراً للعبادة 13 ،مدرسة 6 ،منشآت طبية 5 ،أسواق 2 ،سيارات إسعاف2 ،
حمطة حتويل طاقة كهربائية 1 ،حمطة حتلية مياه 1 ،فرن.
إذا كان جملس األمن عاجزاً عن إلزام احلكومة السورية على تطبيق القرار 2139
الصادر عنه بتاريخ  /22شباط 2014 /والقاضي بوضع حد “لالستخدام العشوائي
عدمي التمييز لألسلحة يف املناطق املأهولة ،مبا يف ذلك القصف املدفعي واجلوي ،مثل
استخدام القنابل الربميلية” ،فال أقل من أن يقوم جملس األمن باحلد األدىن من الضغط
على النظام السوري إليقاف استهداف مراكز التجمعات احليوية ،كاملدارس واملشايف
واألسواق واملخابز ودور العبادة ،يف هذا التقرير تُسلط الشبكة السورية 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 جنريها.
تؤكد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من خالل حتقيقاهتا على عدم وجود مقرات
عسكرية يف تلك املراكز قبل أو أثناء اهلجوم ،وعلى النظام السوري أن يربر أمام األمم
املتحدة وجملس األمن قيامه بتلك اهلجمات الوحشية.
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ً
ثانيا :تفاصيل الحوادث:

دور العبادة

بتاريخ  /21أيلول 2014 /قام تنظيم الدولة هبدم كنيسة شهداء األرمن الواقعة يف حي الرشدية مبدينة دير الزور بشكل كامل
وذلك بعد تفخيخها بالعبوات الناسفة وتفجريها.

تدمر مسجد قرية جزعة يف حمافظة احلسكة جراء االشتباكات بني تنظيم الدولة وقوات احلماية
بتاريخ /1تشرين األولّ 2014 /
الكردية يف سبيل السيطرة على القرية،مل تتمكن الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من حتديد اجلهة اليت تسببت بدمار املسجد.
بتاريخ  /2تشرين األول 2014 /اشتعلت النريان يف بعض األجزاء من املسجد األموي مبدينة حلب جراء استخدام القوات
احلكومية للرصاص احلارق خالل االشتباكات مع فصائل املعارضة املسلحة يف املنطقة.
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بتاريخ  /3تشرين األول 2014 /قامت القوات احلكومية باستهداف مسجد الفاتح يف حي القصور مبدينة دير الزور بصاروخ،
ما أدى حلدوث أضرار مادية دون تسجيل أي إصابة بشرية.
قصفت املقاتالت احلربية التابعة للنظام السوري بتاريخ  /3تشرين األول 2014 /بصاروخ املسجد الكبري يف ناحية التمانعة
يف حمافظة إدلب ،مما تسبب حبصول أضرار مادية باملسجد.
ألقى الطريان املروحي بتاريخ  /4تشرين األول 2014 /قنبلة برميلية على املسجد الكبري يف مدينة سراقب بريف حمافظة إدلب،
ما أدى حلدوث أضرار مادية بسيطة.

ألقى الطريان املروحي بتاريخ  /4تشرين األول 2014 /حاوية متفجرة على املسجد الشمايل يف مدينة سراقب بريف حمافظة إدلب.
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بتاريخ  /5تشرين األول 2014 /أغار الطريان احلريب التابع للنظام السوري على بلدة الدانا بريف إدلب مستهدفاً مسجد
الفاروق ما أدى إلصابته بأضرار مادية.
شن الطريان احلريب التابع للنظام السوري غارة على مدينة محورية مبحافظة ريف دمشق
بتاريخ  /12تشرين األولّ 2014 /
استهدفت مسجد حذيفة بن اليمان ما أدى إىل أضرار مادية ،إضافة إىل إصابة ثالثة أشخاص.

بتاريخ  /12تشرين األول 2014 /انفجرت سيارة مفخخة جمهولة املصدر أمام مسجد عمار بن ياسر يف بلدة اليادودة
مبحافظة درعا ،تسبب االنفجار بأضرار مادية يف املسجد.
بتاريخ  /13تشرين األول 2014 /قام الطريان احلريب التابع للنظام السوري باستهداف مسجد اإلميان مبدينة دوما مبحافظة
ريف دمشق ما أدى حلدوث بعض األضرار باملسجد.
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بتاريخ  /14تشرين األول 2014 /قامت املقاتالت احلربية التابعة للنظام السوري بشن غارة جوية بصاروخ فراغي على مسجد
عمر بن اخلطاب يف مدينة عربني مبحافظة ريف دمشق ،ما أدى إىل هتدم جزء كبري من املسجد ،إضافة إىل مقتل  13مدنياً
بينهم طفالن وسيدتان.

بتاريخ  /16تشرين األول 2014 /قامت القوات احلكومية بنسف مئذنة مسجد أيب مسلم اخلوالين اجلديد يف مدينة داريا
مبحافظة ريف دمشق.
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قصفت القوات احلكومية بتاريخ  /17تشرين األول 2014 /بقذيفة هاون مسجد الروضة يف مدينة محورية مبحافظة ريف
دمشق ،ما أدى حلدوث أضرار مادية باملسجد وإصابة  4أشخاص جبروح.
مدارس
بتاريخ  /1تشرين األول 2014 /حصل انفجاران قرب مدرسة عكرمة املخزومي االبتدائية يف حي عكرمة مبدينة محص،
نتج االنفجار األول عن سيارة مفخخة والثاين عن تفجري انتحاري ،وكالمها مل يتم التعرف على اجلهة اليت ن ّفذهتما ،تسبّب
االنفجاران حبدوث أضرار مادية يف املدرسة إضافة إىل مقتل  53مدنياً بينهم  52طفالً وسيدة.
ألقى الطريان املروحي التابع للنظام السوري بتاريخ  /4تشرين األول 2014 /حاوية متفجرة على املدرسة الشمالية يف مدينة
سراقب بريف حمافظة إدلب ،ممّا تسبّب حبدوث أضرار مادية.
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بتاريخ  /4تشرين األول 2014 /قام الطريان املروحي بإلقاء قنبلة برميلية على مدرسة يف احلي اجلنويب ملدينة سراقب بريف
حمافظة إدلب ،ما أدى لتضررها.
أغار الطريان احلريب التابع لقوات النظام السوري بتاريخ  /12تشرين األول 2014 /على مدرسة عني جالوت يف بلدة جرجناز
مبحافظة إدلب ،ما أدى إىل دمار واسع يف املدرسة إضافة إىل وفاة شخص واحد.
ألقى الطريان املروحي التابع للنظام السوري بتاريخ  /12تشرين األول 2014 /ستة قنابل برميلية على مدينة سراقب مبحافظة
إدلب مستهدفاً  4مدارس يف املدينة (مدرسة الصناعة ،املدرسة الشرعية ،مدرسة الشهيد عبد الباسط باكري ،مدرسة خالد بن
الوليد) ما أدى حلدوث أضرار مادية يف هذه املدارس.

بتاريخ  /13تشرين األول 2014 /أغار الطريان احلريب التابع للنظام السوري بصاروخ على مدرسة الصناعة يف مدينة خان
يسجل وقوع ضحايا جراء القصف.
شيخون مبحافظة إدلب ،ما تسبب بتهدم جزء من املدرسة ،مل ّ
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أغار الطريان احلريب التابع للنظام السوري بتاريخ  /13تشرين األول 2014 /بصاروخ على مدرسة عرب (للفلسطينيني) مبدينة
يسجل وقوع ضحايا جراء القصف.
دوما يف حمافظة ريف دمشق ،مما تسبّب حبدوث أضرار مادية يف املدرسة ،مل ّ
بتاريخ  /14تشرين األول 2014 /قصف الطريان احلريب التابع للنظام السوري مدرسة أمحد الشامي الشرعية يف مدينة دوما
مبحافظة ريف دمشق ،ما أدى إىل تضرر املدرسة بشكل طفيف.
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بتاريخ  /16تشرين األول 2014 /أغار الطريان احلريب التابع للنظام السوري بصاروخ على باحة مدرسة عندان االبتدائية
احملدثة مبدينة عندان مبحافظة حلب ما أدى إىل دمار كبري يف مستودع املدرسة.

بتاريخ  /27تشرين األول 2014 /قصفت إحدى فصائل املعارضة املسلحة صاروخ غراد على مدرسة الكمال يف حي
احلمدانية مبدينة حلب ،ما تسبّب حبدوث أضرار مادية يف مبىن املدرسة ،إضافة إىل مقتل  7أشخاص بينهم  5أطفال.
المشافي والمراكز الطبية:
ألقى الطريان املروحي التابع للنظام السوري بتاريخ  /4تشرين األول 2014 /قنبلة برميلية مستهدفاً مشفى اإلحسان اخلريي
يف إدلب ،ما أدى إىل تضرره بشكل كبري ويف اليوم التايل وبتاريخ  /5تشرين األول  2014/أغار الطريان املروحي للمرة الثانية
على املشفى ما أدى خلروجه عن اخلدمة.
بتاريخ  /5تشرين األول 2014/أغار الطريان املروحي التابع للنظام السوري بقنبلة برميلية على املستوصف الواقع يف احلي
الشمايل الغريب ملدينة سراقب بريف حمافظة إدلب ما أدى لتضرره ،وثق فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل  3أشخاص
بينهم طفالن نتيجة القصف على مدينة سراقب يف هذا اليوم.
بتاريخ  /5تشرين األول 2014 /أغار الطريان احلريب التابع للنظام السوري على بلدة الدانا بريف إدلب مستهدفاً مشفى الدانا
اجلراحي وجممع الوفاء للتوليد ،ما أدى إلصابة كل منهما بأضرار مادية ،إضافة إىل مقتل  6أشخاص بينهم طفالن وسيدة.
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صور آلثار الدمار مبشفى الدانا اجلراحي

بتاريخ  /14تشرين األول 2014 /استهدف الطريان احلريب التابع للنظام السوري إحدى النقاط الطبية حبي جوبر يف مدينة
دمشق ،ما أدى لدمار النقطة وإصابة بعض أفراد الطاقم الطيب جبروح.
بتاريخ  /15تشرين األول 2014 /قامت قوات النظام السوري باستهداف مشفى الوليد حبي الوعر مبدينة محص بقذيفة
هاون ،ما تسبّب حبصول أضرار مادية باملشفى.
أسواق:
بتاريخ  /4تشرين األول 2014 /قام الطريان املروحي التابع للنظام السوري بإلقاء قنبلة برميلية على سوق مدينة سراقب بريف
حمافظة إدلب ،ما أدى إىل حدوث دمار كبري يف السوق مشل  30حمالً جتارياً.
بتاريخ  /9تشرين االول 2014 /قامت املقاتالت احلربية التابعة للنظام السوري بقصف سوق شعيب يف مدينة عربني مبحافظة
سجل فريق الشبكة
ريف دمشق بصواريخ فراغية ،ما أدى لدمار  14حمالً جتارياً وختريب أكثر من  24بسطة خضراواتّ ،
السورية حلقوق اإلنسان مقتل  31مدنياً بينهم  4أطفال و 6سيدات.
بتاريخ  /10تشرين األول 2014 /استهدفت قوات النظام السوري سوق النوفوتيه يف مدينة الباب مبحافظة حلب بالقذائف
املدفعية ،ما خلّف دماراً يف بعض احملالت التجارية.
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ألقى الطريان املروحي التابع لقوات النظام بتاريخ  /15تشرين األول 2014 /أربع قنابل برميلية على منطقة السوق يف مدينة
سراقب مبحافظة إدلب ما أدى إىل تضرر العديد من احملالت التجارية.
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جممع جتاري حبي الوعر مبدينة محص ،مما
أغار الطريان احلريب التابع للنظام السوري بتاريخ  /26تشرين األول 2014 /على ّ
تسبّب بته ّدم أجزاء من اجملمع.

سيارات اإلسعاف:
بتاريخ  /12تشرين األول 2014 /استهدفت قوات النظام السوري بقذيفة  57سيارة تابعة للهالل األمحر السوري يف مدينة
دوما مبحافظة ريف دمشق ،ما أدى لتضررها.
قامت قوات النظام السوري بتاريخ  /15تشرين األول 2014 /باستهداف سيارة إسعاف تابعة ملنظمة (إنقاذ) بصاروخ
حراري على طريق الكاستلو حبلب ما أدى لتدمري السيارة ومقتل كل من فيها
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محطة تحويل الطاقة الكهربائية:
قامت القوات احلكومية بتاريخ  /14تشرين األول 2014 /بقصف قذيفة هاون على حمطة حتويل الطاقة الكهربائية يف حي
الوعر مبدينة محص ما أدى إلصابتها بأضرار مادية.
بتاريخ  /26تشرين األول 2014 /استهدف الطريان املروحي التابع للنظام السوري حمطة حتويل الطاقة الكهربائية يف بلدة
حريتان بريف حمافظة حلب بقنبلة برميلية ما أدى النقطاع التيار الكهربائي عن ريف حلب الشمايل.
األفران:
بتاريخ  /23تشرين األول 2014 /ألقى الطريان املروحي التابع للنظام السوري  3قنابل برميلية على بلدة تل قراح مبحافظة
حلب استهدفت إحداها الفرن اآليل ما أدى الحرتاقه وخروجه عن اخلدمة.

محطة تحلية المياه:
بتاريخ  /2تشرين األول 2014 /قامت قوات التحالف باستهداف حمطة مياه جرابلس يف حمافظة حلب بثالثة صواريخ ما
أدى النقطاع املياه عن  15قرية.
ً
ثالثا :االستنتاجات والتوصيات:

حبسب القانون الدويل اإلنساين تعترب اهلجمات العشوائية أو املتعمدة أو الغري متناسبة ،هجمات غري مشروعة ،وإن استهداف
النظام السوري للمدارس واملشايف والكنائس واألفران هلو استخفاف صارخ بأدىن معايري القانون الدويل اإلنساين وقرارات جملس
األمن الدويل.
كما قام تنظيم داعش هبدم كنيسة يف هجمات ذات بعد طائفي ،ويشكل هدم األعيان املدنية جرمية حرب.
وتسبب قصف قوات التحالف يف تدمري حمطة حتلية للمياه يف مدينة جرابلس مبحافظة حلب ،ويشكل خرقاً واضحاً للقانون
الدويل اإلنساين.
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فيما أدى القصف العشوائي إلحدى فصائل املعارضة الستهداف مدرسة يف مدينة حلب ،ويشكل القصف العشوائي عدمي
التمييز خرقاً للقانون الدويل اإلنساين ،ويرقى الفعل إىل جرمية حرب.
التوصيات:
إلى مجلس األمن الدولي:
إلزام النظام السوري بتطبيق القرار  2139وباحلد األدىن إدانة استهداف املراكز احليوية اليت ال غىن للمدنيني عنها.
جيب فرض حظر تسليح شامل على النظام السوري ،نظراً خلروقاته الفظيعة للقوانني الدولية ولقرارات جملس األمن الدويل.
اعتبار الدول اليت تورد األسلحة للنظام السوري وللمجموعات اليت ثبت تورطها بارتكاب جرائم حبق املدنيني ،شريكة يف
ارتكاب تلك اجلرائم ،إضافة إىل مجيع املوردين واملوزعني.

14

www.sn4hr.org - info@sn4hr.org

