الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ،أتسست يف هناية حزيران٢٠١١ /
وهي منظمة مستقلة ،حمايدة ،غري حكومية ،غري رحبية ،معتمدة من
قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

اإلثنني  6نيسان 2015

ما اليقل عن  68مركزاً حيوايً استهدفوا يف شهرآذار2015 /

حمتوايت التقرير:
أوالً :ملخص تنفيذي.
اثنياً :تفاصيل احلوادث.
دور العبادة.
املدارس.
األسواق.
سيارات اﻹسعاف.
املنشآت الطبية.
املنشآت اخلدمية.
اجلسور واملعابر املائية.
صوامع احلبوب.
مداجن.
املنشآت اجلامعية.
اثلثاً :االستنتاجات والتوصيات.

أوالً :امللخص التنفيذي:
خالل شهر آذار مت استهداف ما اليقل عن  68منشأة حيوية ،توزع مرتكبوا
االستهدافات علی النحو التايل:
القوات احلكومية53 :
اجلماعات املتشددة:
تنظيم داعش6 :
جبهة النصرة2 :
فصائل املعارضة املسلحة6 :
قوات التحالف الدويل1 :
أبرز املنشآت اليت مت استهدافها خالل شهر آذار هي:
 19دار عبادة 11 ،مدرسة 10 ،أسواق 9 ،منشآت طبية 9 ،سيارات إسعاف5 ،
منشآت خدمية 2 ،من اجلسور واملعابر املائية ،صومعة حبوب ،مدجنة.
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 ابحلد 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 ُنريها.
تؤكد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من خالل حتقيقاهتا على عدم وجود مقرات
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.
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اثنياً :تفاصيل احلوادث:
القوات احلكومية:
دور عبادة:

 - 1يوم اﻷحد  /1آذار 2015 /قصف الطريان احلريب احلكومي
بصاروخ مسجد الدرويشان بقرية الربيعة يف الالذقية ،ما أدى إىل
مقتل شخص ،ودمار جزء من املسجد.
 - 2يوم اجلمعة  /6آذار 2015 /ألقى الطريان املروحي احلكومي
قنبلة برميلية على مسجد عمر بن اخلطاب يف مدينة حريتان حبلب،
ما سبب دماراً كبرياً مبنشأة املسجد.

مسجد الدويرشان -ربيعة  -الالذقية

 - 3يوم السبت  /7آذار 2015 /قصف الطريان احلريب احلكومي
بصاروخ املسجد القدمي يف بلدة مرج السلطان ،ما أدى إىل إصابة
أشخاص عدة جبراح ،إضافة إىل دمار كبري يف املسجد.

 - 4يوم السبت  /7آذار 2015 /قصف الطريان احلريب احلكومي بصاروخ املسجد اجلديد يف بلدة مرج السلطان ،ما أدى
إىل إصابة أشخاص عدة جبراح ،إضافة إىل دمار كبري يف املسجد.
 - 5يوم اﻷحد  /8آذار 2015 /قصف الطريان احلريب احلكومي بصاروخ مسجداً يف مدينة زملكا بريف دمشق ،تسبب
القصف مبقتل شخص وجرح آخر ،إضافة إىل دمار كبري يف مبىن املسجد أدى إلغالقه.
 - 6يوم الثالاثء  /10آذار 2015 /قصف الطريان احلريب احلكومي بصاروخ أحد املساجد يف بلدة بيت سحم بريف دمشق،
ما أدى إىل إصابة أشخاص عدة جبراح ،كما أحلق أضراراً ابملسجد.
 - 7يوم اﻷربعاء  /11آذار 2015 /قصفت القوات احلكومية صاروخ أرض  -أرض سقط قرب مسجد أنس بن مالك يف
منطقة آسيا حبلب ،ما أدى إىل تضرر مبىن املسجد.
 - 8يوم اجلمعة  /13آذار 2015 /قصف الطريان احلريب احلكومي بصاروخني حميط مسجد بلدة علما بدرعا ،ما أدى إىل
مقتل  5أشخاص ،بينهم طفل ،وإصابة قرابة  40شخصاً جبراح ،إضافة إىل تضرر مبىن املسجد.
 - 9يوم اجلمعة  /13آذار 2015 /شن الطريان احلريب احلكومي أربع غارات قرب املسجد الكبري بدوما يف ريف دمشق؛
ما تسبب مبقتل  4أشخاص ،وإصابة  25آخرين جبراح ،إضافة إىل أضرار جزئية يف املسجد.
 - 10يوم اﻷحد  /15آذار 2015 /قصفت القوات احلكومية أبربع قذائف هاون مسجداً يف بلدة دير العصافري ،ما أدى
إىل إصابة شخص جبراح ،وتضرر مبىن املسجد.
 - 11يوم الثالاثء  /17آذار 2015 /قصف الطريان احلريب احلكومي بصاروخ مسجداً يف مدينة محورية بريف دمشق ،ما
أحلق به بعض اﻷضرار.
 - 12يوم اجلمعة  /20آذار 2015 /قصف الطريان احلريب احلكومي بصاروخ أحد مساجد بلدة أواتاي بريف دمشق ،ما
أدى إىل مقتل  3أشخاص ،بينهم طفل وسيدة ،وإصابة العديد جبراح ،إضافة إىل حدوث أضرار جزئية ابملسجد.
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 - 13يوم اجلمعة  /20آذار 2015 /شن الطريان احلريب احلكومي غارة بصاروخ على مسجد يف قرية منطف إبدلب ،ما
أدى إىل مقتل  14شخصاً ،بينهم  7أطفال ،وتضرر مبىن املسجد.
 - 14يوم اجلمعة  /20آذار 2015 /قصفت القوات احلكومية قذائف شيلكا عدة ،استهدفت مئذنة مسجد فاطمة حبي
الوعر يف محص ،ما أحلق هبا أضراراً جزئية.
 - 15يوم السبت  /21آذار 2015 /ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مسجد عمر بن اخلطاب يف قرية
مجرين بدرعا ،ما أدى إىل دماره بشكل شبه كامل.
 - 16يوم اﻷربعاء  /25آذار 2015 /قصفت القوات احلكومية قذيفيت هاون سقطتا أمام مسجد البشري يف حي بستان
القصر حبلب ،ما أدى إىل حدوث أضرار بسيطة ابملسجد ،مل نسجل وقوع أي ضحااي.
 - 17يوم اجلمعة  /27آذار 2015 /قصف الطريان احلريب احلكومي بصاروخ مسجد بلدة حرستا القنطرة بريف دمشق،
تسبب القصف مبقتل  9أشخاص ،وإصابة قرابة  40آخرين جبراح ،إضافة إىل أضرار جزئية ابملسجد.
 - 18يوم اﻹثنني  /30آذار 2015 /قامت القوات احلكومية بتفجري سيارة مفخخة أمام أحد مساجد بلدة اجليزة بدرعا،
ما أدى إىل مقتل  12شخصاً ،بينهم  5أطفال ،إضافة إىل أضرار بسيطة ابملسجد.
مدارس:

 - 1يوم اﻹثنني  /2آذار 2015 /قصفت القوات احلكومية
بقذائف املدفعية مدرسة بلدة الرامي إبدلب ،ما أحلق هبا بعض
األضرار.
 - 2يوم اخلميس  /5آذار 2015 /قصف الطريان احلريب احلكومي
مدرسة ابتدائية يف قرية برية أرمناز إبدلب ،ما أدى إىل مقتل 11
شخصاً ،بينهم  5أطفال ،إضافة إىل دمار جزء من مبىن املدرسة.
 - 3يوم اﻷحد  /8آذار 2015 /قصف الطريان احلريب احلكومي
بصاروخ إحدى املدارس يف مدينة عربني بريف دمشق ،ما أحلق دماراً
كبرياً مببىن املدرسة أدى إىل إغالقها ،مل نسجل وقوع ضحااي.
 - 4يوم اإلثنني  /9آذار 2015 /قصف الطريان احلريب احلكومي
مدرسة الكندة ببلدة الناجية إبدلب ،ما أدى إىل دمار جزء من
املدرسة.
مدرسة ابتدائية -برية ارمناز  -ادلب

 - 5يوم اإلثنني  /9آذار 2015 /قصف الطريان احلريب احلكومي
بصاروخ مدرسة تردين جببل اﻷكراد يف الالذقية ،ما أدى إىل دمار
جزء من املدرسة.

 - 6يوم الثالاثء  /10آذار 2015 /شن الطريان احلريب احلكومي غارتني ابلصواريخ على إحدى مدارس بلدة دير العصافري
بريف دمشق ،ما تسبب مبقتل شخصني وإصابة حنو  15آخرين جبراح ،إضافة إىل أضرار جزئية مببىن املدرسة.
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 - 7يوم اﻷحد  /15آذار 2015 /قصف الطريان احلريب احلكومي بصاروخ مدرسة يف مدينة دوما بريف دمشق؛ ما تسبب
إبصابة عشرات اﻷطفال جبراح ،إضافة إىل دمار جزء من املدرسة.
 8يوم الثالاثء  /31آذار 2015 /قصفت القوات احلكومية بقذيفة مدفعية املدرسة الصناعية بداعل يف درعا ،ما أدىﻻشتعال حريق يف الطابق اﻷخري.
منشآت طبية:
 - 1يوم اجلمعة  /6آذار 2015 /ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على املشفى امليداين اخلامس (التخصصي) يف
مدينة كفر زيتا حبماة ،ما أحلق دماراً كبرياً ابملشفى تسبب خبروجه عن اخلدمة ،مل نسجل وقوع أي ضحااي.
 - 2يوم اﻷحد  /15آذار 2015 /قصفت القوات احلكومية قذائف هاون عدة ،استهدفت مركز إسعاف ليلي يف منطقة
املرج بريف دمشق ،ما أحلق أضراراً جزئية ابملركز.
 - 3يوم الثالاثء  /17آذار 2015 /قصف الطريان احلريب احلكومي أبربعة صواريخ مركزاً طبياً يف مدينة محورية بريف دمشق،
ما أدى إىل إصابة اثنني من الكادر الطيب ،وتوقف املركز عن العمل أايماً عدة؛ نظراً لألضرار اليت أصابته.
 - 4يوم اﻷربعاء  /18آذار 2015 /قصف الطريان احلريب احلكومي بصاروخ مشفى اﻹحسان مبدينة سراقب إبدلب ،ما
أحلق به أضراراً جزئية.
 - 5يوم اﻹثنني  /23آذار 2015 /ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على املشفى امليداين ببلدة معراب بدرعا؛ ما
أدى إىل دماره.
 - 6يوم األربعاء  /25آذار 2015 /قصف الطريان احلريب
احلكومي بصاروخ مشفى امليادين مبدينة دير الزور ،ما أدى
إىل مقتل شخصني ،إضافة إىل خروجه عن اخلدمة نظراً
لتضرره بشكل كبري.

مشفى اهلالل اﻷمحر -ادلب

 - 7يوم اﻷحد  /29آذار 2015 /قصفت القوات
احلكومية بقذائف صاروخية نقطة طبية اتبعة للهالل اﻷمحر
العريب السوري إبدلب ،ما أدى إىل نشوب حريق يف النقطة
وخروجها عن اخلدمة.

 - 8يوم الثالاثء  /31آذار 2015 /قصف الطريان احلريب احلكومي بصاروخ مشفى إدلب الوطين يف مدينة إدلب ،ما أدى
إىل مقتل  4أشخاص ،إضافة إىل دمار مبىن الطبابة الذي كان حيوي برادات املشفى املخصصة حلفظ اجلثامني ،واليت احتوت
 81جثماانً ،كما احرتق خزان احملروقات اجملاور ،وأصيبت بقية منشآت املشفى أبضرار جزئية.
اﻷسواق:
 - 1يوم اﻹثنني  /2آذار 2015 /قصف الطريان احلريب احلكومي بصاروخني سوق الدجاج يف حي ابب احلديد حبلب ،ما
تسبب أبضرار يف احملالت التجارية.
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 - 2يوم اخلميس  /5آذار 2015 /ألقى الطريان املروحي
احلكومي قنبلة برميلية على سوق جتاري ابلقرب من حي
قاضي عسكر يف حلب ،ما أدى إىل مقتل  17مدنياً ،بينهم
 4أطفال ،إضافة إىل احرتاق عدد من احملالت التجارية.

إطفاء احلرائق نتيجة قصف املشهد

 - 3يوم اجلمعة  /20آذار 2015 /قصفت القوات
احلكومية سوقاً جتارايً يف حي املشهد حبلب بصاروخي أرض
 أرض (فيل) ،تسببا مبقتل  5أشخاص ،بينهم  3أطفال،وإصابة أكثر من  10آخرين جبراح خطرية ،إضافة إىل دمار
كبري يف احملالت التجارية.

 - 4يوم اﻹثنني  /23آذار 2015 /ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلتني برميليتني على السوق الشعيب مبدينة خان شيخون
يف إدلب ،ما تسبب أبضرار جزئية ابحملالت التجارية ،مل نسجل وقوع ضحااي.
 - 5يوم اخلميس  /26آذار 2015 /شن الطريان احلريب احلكومي غارة ابلصواريخ استهدفت السوق الرئيس يف مدينة سرمني
إبدلب ،ما أدى إىل مقتل  10أشخاص ،بينهم  5أطفال ،إضافة إىل دمار بعض احملالت التجارية وإصابة أخرى أبضرار.
 - 6يوم اجلمعة  /27آذار 2015 /قصف الطريان احلريب احلكومي بصاروخ سوق بلدة حرستا القنطرة بريف دمشق ،تسبب
القصف مبقتل  9أشخاص ،وإصابة قرابة  40آخرين جبراح ،إضافة إىل أضرار ابحملالت التجارية ،وفقاً لفريق توثيق الضحااي
يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان.
سيارات إسعاف:
 - 1يوم اﻷحد  /29آذار 2015 /قصفت القوات
احلكومية بقذائف صاروخية سيارة إسعاف اتبعة للهالل
اﻷمحر العريب السوري إبدلب ،ما أدى إلصابتها أبضرار
جزئية.

سيارة إسعاف اتبعة للهالل اﻷمحر العريب السوري إبدلب

 - 2يوم الثالاثء  /31آذار 2015 /قصف الطريان احلريب
احلكومي بصاروخ مشفى إدلب الوطين يف مدينة إدلب؛
ما تسبب مبقتل  4أشخاص ،ودمار  8سيارات إسعاف
وخروجها عن اخلدمة.

منشآت خدمية:
 - 1يوم اﻷربعاء  /25آذار 2015 /قصف الطريان احلريب احلكومي بصاروخ مبىن مديرية املالية يف حي اجلبيلة بدير الزور،
ما أحلق به أضراراً جزئية.
 - 2يوم اﻷربعاء  /25آذار 2015 /قصفت القوات احلكومية صاروخاً حملي الصنع (فيل) سقط قرب مبىن خمفر شرطة حي
الكالسة حبلب ،ما أدى إىل إصابة  4مدنيني جبراح ،إضافة إىل تضرر املبىن.
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صوامع حبوب:
يوم الثالاثء  /24آذار 2015 /ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على صوامع للحبوب يف مدينة خان شيخون
إبدلب ،ما أدى إىل هتدم بعض أجزائها.
جسور ومعابر مائية:
يوم اخلميس  /26آذار 2015 /شن الطريان احلريب احلكومي غارة على املعرب املائي ببلدة البوليل بدير الزور؛ ما تسبب جبرح
 5أشخاص ،وتضرر منطقة املعرب بشكل بسيط.
مداجن:
يوم اﻹثنني  /30آذار 2015 /قصف الطريان احلريب احلكومي بصاروخ إحدى املداجن مبدينة كفر ختارمي؛ ما تسبب بدمار
جزء منها.
ب :اجلماعات املتشددة:
 تنظيم داعش:منشآت خدمية:
 - 1يوم اﻹثنني  /23آذار 2015 /قصفت مدفعية واقعة يف بلدة احتيمالت اليت يسيطر عليها تنظيم داعش ،قذائف
هاون ،سقطت على مبىن الربيد يف بلدة صوران يف حلب ،اليت تسيطر عليها فصائل املعارضة املسلحة ،ما أدى إىل أضرار
جزئية يف املبىن.
 - 2يوم الثالاثء  /24آذار 2015 /سقطت صواريخ عدة من نوع كاتيوشا صادرة من منطقة يُسيطر عليها تنظيم داعش
على حمطة القطار يف مدينة تل رفعت حبلب ،ما أدى إىل مقتل  5أشخاص ،بينهم  3أطفال ،إضافة إىل بعض اﻷضرار مببىن
احملطة.
أسواق:
يوم الثالاثء  /24آذار 2015 /قصفت مدفعية تنظيم داعش شارع السوق يف مدينة مارع حبلب بسبع قذائف مدفعية ،ما
تسبب مبقتل طفل وإصابة شخصني جبراح ،إضافة إىل أضرار بسيطة ابحملالت التجارية.
مدارس:
يوم الثالاثء  /24آذار 2015 /سقطت صواريخ عدة من نوع كاتيوشا صادرة من منطقة يُسيطر عليها تنظيم داعش ،على
مدرسة يف مدينة تل رفعت حبلب ،ما أدى إىل مقتل  5أشخاص ،بينهم  3أطفال ،إضافة إىل بعض اﻷضرار مببىن املدرسة.
دور عبادة:
يوم األربعاء  /25آذار 2015 /قصفت مدفعية من منطقة ختضع لسيطرة تنظيم داعش قذيفة هاون على أحد املساجد يف
قرية تل متر يف احلسكة؛ ما تسبب بدمار جزء من سور املسجد.
جسور ومعابر مائية:
يوم اجلمعة  /6آذار 2015 /قام تنظيم داعش بنسف جسر جرابلس يف حلب ،بعد انسحاهبم من بلدة الشيوخ ،ما أدى
إىل دمار جزء من اجلسر.
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 جبهة النصرة:منشآت جامعية:
يوم السبت  /21آذار 2015 /سقطت قذيفة هاون مصدرها منطقة خاضعة جلبهة النصرة على بناء املعهد التقين لالقتصاد
يف حي الضبيط إبدلب؛ ما أحلق أضراراً بسيطة مببىن املعهد.
منشآت خدمية:
يوم الثالاثء  /24آذار 2015 /قصفت مدفعية متمركزة يف منطقة خاضعة لسيطرة جبهة النصرة قذيفة هاون على البنك
املركزي يف مدينة إدلب ،ما أدى إىل حدوث أضرار ابملبىن.
ج :فصائل املعارضة املسلحة:
أسواق:

شارع فالفل النزهة حي اجلميلية

 - 1يوم السبت  /7آذار 2015 /قصفت مدفعية واقعة
يف مناطق تسيطر عليها فصائل املعارضة املسلحة قذيفة
هاون ،سقطت على سوق املناخلية يف دمشق القدمية ،ما
أحلق أضراراً جزئية أبحد احملالت التجارية.
 - 2يوم اﻹثنني  /23آذار 2015 /قصفت مدفعية يبدو
أهنا اتبعة ﻹحدى فصائل املعارضة املسلحة ،مخس قذائف
هاون ،سقطت على سوق جتاري يف حي اجلميلية حبلب؛
ما أحلق دماراً يف بعض احملالت التجارية.

 - 3يوم السبت  /28آذار 2015 /قصفت مدفعية من منطقة ختضع لسيطرة إحدى فصائل املعارضة املسلحة قذيفة هاون،
سقطت على سوق جتاري مبنطقة ابب السالم بدمشق ،ما أحلق أضراراً جزئية أبحد احملال التجارية.
مدارس:
 - 1يوم اإلثنني  /9آذار 2015 /قصفت مدفعية واقعة يف مناطق تسيطر عليها فصائل املعارضة املسلحة قذيفة هاون
سقطت على جدار مدرسة يف منطقة تلة سوق القاضي يف حي القيمرية بدمشق القدمية ،ما أدى إىل إصابة طالبتني جبراح،
إضافة إىل أضرار بسيطة ابملدرسة.
 - 2يوم اﻹثنني  /23آذار 2015 /قصفت مدفعية يبدو أهنا اتبعة ﻹحدى فصائل املعارضة املسلحة قذيفة هاون سقطت
أمام مدرسة حممود حوري يف حي احملافظة حبلب ،الذي تُسيطر عليه القوات احلكومية ،ما أدى إىل مقتل شخصني ،وإصابة
 3آخرين جبراح ،إضافة إىل أضرار بسيطة مببىن املدرسة.
دور عبادة:
 - 1يوم اخلميس  /12آذار 2015 /قصفت مدفعية يبدو أهنا اتبعة ﻹحدى فصائل املعارضة املسلحة قذيفة هاون سقطت
على قبة جامع سنان آغا يف منطقة املناخلة بدمشق القدمية؛ ما أدى إىل إصابة أحد اﻷشخاص جبراح ،وتضرر املبىن بشكل
جزئي.
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د :قوات التحالف الدويل:
منشآت طبية:
 - 1يوم اجلمعة  /6آذار 2015 /قصف طريان قوات التحالف
الدويل بصاروخ مشفى عائشة يف مدينة البوكمال بدير الزور ،ما أدى
إىل مقتل  4أشخاص ،بينهم طفالن وسيدة ،إضافة إىل أضرار كبرية
ابملشفى ،حبسب فريق توثيق الضحااي يف الشبكة السورية حلقوق
اإلنسان.
مشفى عائشة  -دير الزور

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.
كما قامت اجلماعات املتشددة وبعض اجملموعات املسلحة األخرى ،وأيضاً قوات التحالف الدويل ابستهداف بعض تلك
املراكز .ويشكل القصف العشوائي عدمي التمييز خرقاً للقانون الدويل اإلنساين ،ويرقى الفعل إىل جرمية حرب.
التوصيات:
إىل جملس األمن الدويل:
إلزام النظام السوري بتطبيق القرار  ،2139وابحلد 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.
جيب على الدول الداعمة للمعارضة املسلحة إيقاف دعمها للفصائل العدمية االلتزام ابلقانون الدويل اإلنساين.
يتوجب على قوات التحالف الدويل أن تعلن عن استهدافها للمشفى املذكور ،وتعويض الضحااي ،وأن ال تستغرق يف احلجج
املبنية على عدم وجود براهني كافية ،فالصعوابت يف سوراي أكثر من أن تذكر.
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