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 4102/  3/  5 عداد التقرير:إتاريخ 

يوم  توثيق قصف وتدمير مسجد "أويس القرني" في حي السكري في مدينة حلب مجال التقرير:

 4103/  04/  42الثالثاء 

 : مقدمة

 : يظهر موقع الحيحي السكري رابط 

أصدرت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تقرير شامال لجميع المحافظات السورية في 

الواسع الذي أصاب المساجد في سورية على خلفية يرصد التدمير المنهجي و 4103/حزيران/6

يقل  ال القصف العشوائي والمتعمد من قبل القوات الحكومية وقد وثقنا في ذلك التقرير تضرر ما

 جزئي. مابين مدمر بشكل كامل أو 0250عن 

ولكن القوات الحكومية استمرت بعد ذلك في استهداف وتدمير المساجد وقد ساهمت عمليات 

 القصف الهائلة على محافظة حلب بالبراميل المتفجرة بتضرر عدد كبير من المساجد.

ونه دار عبادة ألن القصف نشير إلى أن عدد كبير من المساجد يستخدم كمدرسة باإلضافة إلى ك

مدرسة عن العمل بحسب  3782يقل عن  ال العشوائي أو المتعمد للقوات الحكومية أخرج ما

تقرير سابق للشبكة السورية لحقوق اإلنسان، كما أن بعض الفصائل المتشددة التابعة للقاعدة 

 تستخدم المدارس كمقرات لها وأيضا بعض فصائل المعارضة المسلحة.

منهجية هذا التقرير على زيارات ميدانية قام بها فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في تعتمد 
، ونشير إلى أنه قد تم تغيير أهالي المنطقة التي تعرضت للقصف محافظة حلب و التقى مع

 سماء الشهود وفقاً لرغبتهم .أ
على الرابط  االطالعمن أجل معلومات أوسع حول منهجية الشبكة في توثيق الضحايا الرجاء 

 : التالي

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/english/SNHR%20Methodology.pdf 

 سورية بال مساجد

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/english/SNHR%20Methodology.pdf
https://maps.google.dz/maps?q=36.173288,37.140611&hl=en&num=1&t=h&z=17
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 : تفاصيل الحادثة 

متفجرة في محيط مسجد  براميل 3لقاء  إالسورية بلتابع للقوات الحكومية قام الطيران الحربي ا

ويس القرني والذي تم تحويله لمدرسة ابتدائية ، بعد ذلك عاد الطيران الحربي و قصف المسجد أ

 آخرين . يقل عن عشرة بصاروخ وقد تسبب ذلك في مقتل ثالثة أطفال و جرح ما ال

باغ الذي كان متواجداً في موقع الشبكة السورية لحقوق اإلنسان التقت بشاهد العيان حسن ص

 : القصف وأخبرنا بروايته

ً .استيقظت على أصوات قرابة الساعة الت“ جة عن نفجارات ضخمة, تبينانها ناتااسعة صباحا

استهدف بناء سكني قرب مسجد  براميل متفجرة أحدها 3لقى أقصف بالطيران الحربي الذي 

وخ جامع فاطمة, ومن ثم سقط صار خالص وآخر قرب متجر رشيد دربوك وثالث عنداإل

سعاف إهرعت إلى المكان وقمت بالحرائق فيه, دى الشتعالأويس القرني مما أاستهدف مسجد 

 .سنوات كان مصابة برجلها 9طفلة عمرها حوالي 

صابات محدود نتيجة اإل شاهدت األهالي يهرعون إلى المكان لتفقد أطفالهم ، الحمد هلل كان عدد

زدياد اللدراسة في الفترة األخيرة بسبب  والدهم إلى الجامعأرسال إهالي  عن األامتناع أغلب 

 " وتيرة القصف على حلب بالبراميل

: " لقد ثبت لنا أن غالب قصف يس الشبكة السورية لحقوق اإلنسانيقول فضل عبد الغني رئ

، المدنيين ن عقوبة مقصودة  للسكانيخدم أهداف عسكرية بل هي عبارة ع القوات الحكومية ال

 ً  يميز بين أعيان مشمولة بالحماية أو غيرها" واسعين وال ودماراً  يحدث القصف قتالً  ما وغالبا

ً الشبكة السورية لحقوق اإل من المنطقة عند  نسان التقت مع السيد مروان حجار الذي كان قريبا

 ف:القص

سقطت  نأ نصاري بالقرب من حي السكري, بعدحي األكنت في  4103\04\42صباح يوم "

شارع جامع أويس  عدة براميل على الحي توجهت إلى البيت ألتفقد أهلي, مررت بالقرب من

طفاء إمن الشارع وسيارة  سعاف تخرجان بسرعةإدت حالة فوضى في المكان وسيارتي شاهو

ً أ خماد الحريق  سألت عن السبب فأخبرني الناسإتحاول  اب المسجد. كان هناك أص ن صاروخا

ابنهم الذي كان  لى داخل الجامع بحثا عنإعبر الحريق  ب وشاب" يحاولون الدخولأوعائلة "أم 

سنوات  01طفلة جريحة قام المسعفون بأخذها وشاهدت جثة لطفلة حوالي  شاهدتيدرس فيه ,

الجامع وفي  , كان هناك دمار كبير في مبنىالشارع ويأتي الناس للتعرف عليهامغطاة في  كانت

 "حويلها إلى مدرسة داخله حيث دمرت بشكل كاملالقاعات التي تم ت
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 الملحقات و المرفقات:

  أوال : أسماء وصور الضحايا

 : أطفال 3نسان من توثيق مقتل كن فريق الشبكة السورية لحقوق اإلتم

  / بالبراميل المتفجرة السكري / جراء القصف على الحي -عام / حلب  02الطفل دمحم رزوق 

 / الحي  السكري / جراء القصف على -عوام / حلب أ 01الطفلة يسرى محمود حمادة

 .بالبراميل المتفجرة

  / الحي بالبراميل  السكري / جراء القصف على -عام / حلب  02الطفلة مروة محمود حمادة

 .المتفجرة

 

 : صور للقصف و الدمار الذي لحق بالمسجد ثانيا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18S3Z2V2tXOWpZVnM/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18SVBhNWZYVWtYTkk/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18TXFOdEQzMTNkTlE/edit?usp=drive_web
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 القانونية:االستنتاجات 

بتدمير الممتلكات وكما هو  ةنالحظ أن النظام السوري قد ارتكب جريمة الحرب المتعقل

بالحماية في اتفاقيه ة منصوص في القانون الدولي اإلنساني فإن المساجد من الممتلكات المشمول

 .وقد ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي وكانت هدفا مدنياً  0929جنيف عام 

 إضافة إلى ذلك 

تؤكد الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بأن القصف على المسجد كان عشوائيا وقد وجه   (0

ضد أفراد مدنيين عزل ،  وبالتالي فإن القوات الحكومية والشبيحة قامت بانتهاك أحكام 

نسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في القانون الدولي لحقوق اإل

ئم جريمة حرب وقد توفرت فيها كافة ااع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جرظل نز

 األركان .

ثل في جريمة القتل محدث في  المت أيضا ترى الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بأن ما (4

ً  ةالتي هي تؤدي إلى جريمة ضد اإلنسانية ، ألنها ليست الحال  األولى بل أصبحت حدثا

لف المحافظات السورية فهي منهجية و واسعة شبه يومي وعلى نحو يشمل مخت

 االنتشار.

إن الهجمات العشوائية التي قامت بها القوات الحكومية تعتبر بمثابة انتهاك للقانون  (3

اإلنساني الدولي العرفي، ذلك أن القوات الحكومية أطلقت قذائف على مناطق مأهولة 

 بالسكان ولم توجهها إلى هدف عسكري محدد.

ات، وال سيما عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية في حدوث إن تلك الهجم (2

خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضرر باألعيان 

المدنية. وهناك مؤشرات قوية جدا تحمل على االعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً  جدا إذا 

 ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.

ة ، وطبيعة المجازر المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة إن حجم المجزر (5

يمكن أن يكون ذلك إال  فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسقة للهجمات ال

 بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.

 

 التوصيات:

 إلى مجلس حقوق اإلنسان

انتهاك لحقوق اإلنسان اعتبار االعتداءات التي حصلت في سورية على حرمة المساجد  (0
 األساسية والتي تمس مقدساته وكرامته.

 التنديد بانتهاكات النظام وتعديها على دور العبادة والمساجد وتوثيقها. (4
 الضغط على النظام والطلب منه بشكل رسمي وقف انتهاكاته فيما يمس المساجد. (3
واقف واضحة من مطالبة الدول الداعمة للحكومة السورية بالسالح و العتاد اتخاذ م (2

 انتهاكاته والضغط الدبلوماسي والسياسي عليه لكبح تلك االنتهاكات ووقفها.
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 إلى الجامعة العربية

 التنديد بانتهاكات حرمة دور العبادة والمساجد وتوثيقها. (0
 قليميا ودوليا التخاذ قرارات فعالة في هذا الصدد.إالدفع  (4
 نحاء العالم.ألتي تمس المسلمين في مطالبة النظام بالتوقف عن تلك االنتهاكات وا (3
مطالبة الدول ذات التأثير على نظام األسد الضغط عليه لوقف انتهاكاته الممنهجة  (2

  والمتعمدة للمساجد.

 إلى مجلس األمن

 التنديد بانتهاكات القوات الحكومية لحرمة المساجد وتجريمها. (0
 للمساجد ودور العبادة.صدار قرار ملزم للنظام بوقف جميع انتهاكاته وبالتحديد إ (4
التحذير من تبعات تلك االنتهاكات على السلم االجتماعي والدفع باتجاه حروب طائفية  (3

 لية الكاملة عن ذلك.وؤمسودينية وتحميل الحكومة  ال
 ثرية والتحذير من المساس بها.عالن طلب حماية للمساجد واألماكن األإ (2

 

 


