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اخلميس 5 أيلول 2019

استهداف أماكن العبادة املسيحية يف 
سوراي هتديد للرتاث العاملي

النظام السوري املسؤول الرئيس بنسبة 
61% عن استهداف أماكن العبادة 

املسيحية يف سوراي
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احملتوى:
أواًل: املقدمة واملنهجية.

اثنياً: امللخص التنفيذي.
اثلثاً: أبرز حوادث االعتداء على أماكن العبادة املسيحية.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: املقدمة واملنهجية:
تُعتــر أماكــن العبــادة مــن املمتلــكات الثقافيــة والدينيــة الــي يتوجــب محايتهــا، وقــد تســبَّبت عمليــات القصــف اجلــوي الكثيــف 
واملتتابــع يف ســوراي يف تدمــر جزئــي أو كلــي لعــدد واســع مــن أماكــن العبــادة، وقــد قامــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 
بتســليط الضــوء علــى هــذه الظاهــرة ملــا هلــا مــن أتثــر عميــق يف اجملتمــع وذاكرتــه ومقدســاته، وال بُــدَّ مــن تســجيل عمليــات 
اســتهداف أماكــن العبــادة ملختلــف األداين والطوائــف، وفضــح ممارســات مرتكــي تلــك االعتــداءات، وقــد قمنــا إبصــدار تقاريــر 
عــدة توثـِّـق اســتهداف أماكــن العبــادة اإلســامية واملســيحية بشــكل رئيــس منــذ انطــاق احلــراك الشــعي حنــو الدميقراطيــة يف ســوراي 
يف آذار/ 2011، وبعــد حتولــه إىل نــزاع مســلح داخلــي، وال بُــدَّ مــن التذكــر الــدوري أبمهيــة محايــة أماكــن العبــادة، وضــرورة 
حتــرك اجملتمــع الــدويل حلمايــة املدنيــن وتراثهــم يف ســوراي، وســوف نقــوم يف هــذا التقريــر بعمليــة حتديــث ُتظهــر حجــم مــا تعرَّضــت 
لــه أماكــن العبــادة املســيحية يف ســوراي مــن عمليــات اســتهداف، وســوف نصــدر الحقــاً تقريــراً لتحديــث مــا تعرَّضــت لــه أماكــن 

العبــادة اإلســامية مــن عمليــات اســتهداف.
ــل النظــام  وُيشــكل اســتهداف أماكــن العبــادة املســيحية شــكًا مــن أشــكال ختويــف وهتجــر األقليــة املســيحية يف ســوراي، ويتحمَّ
الســوري احلــايل املســؤولية املباشــرة عمــا حــلَّ ابلدولــة الســورية مــن تدمــر وهتجــر واهنيــار علــى خمتلــف املســتوايت؛ ذلــك ألنــه 
املــدين،  والســجل  واجلــوازات،  واملواصــات،  والشــرطة،  الســورية كاجليــش  الدولــة  اســتخدام مؤسســات  الرئيــس يف  املتســبِّب 
واألجهــزة األمنيــة، والبنــك املركــزي وغرهــا يف شــنِّ حــرب منهجيــة ضــدَّ احلــراك الشــعي الــذي طالــب بتغيــر حكــم عائلــة األســد 
واالنتقــال حنــو نظــام منتخــب بشــكل دميقراطــي ميثِّــل مكــوانت الشــعب الســوري كافــة، وليــس طائفــة واحــدة أو عائلــة واحــدة، 

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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وابلتــايل مل أيبَــه النِّظــام الســوري مبــا أصــاب الدولــة الســورية مــن دمــار لتاريــخ وتــراث حضــارات مــرَّت علــى ســوراي عــر العصــور، 
فبعــض أماكــن العبــادة املســيحية علــى ســبيل املثــال يعــود بناؤهــا إىل القــرن األول امليــادي ككنيســة أم الــزانر يف مدينــة محــص، 
أمــا كنيســة قلــب اللــوزة يف ريــف إدلــب فيعــود بناؤهــا إىل القــرن اخلامــس امليــادي، وكان املهــم دائمــاً ابلنســبة حلكــم بشــار األســد 
هــو البقــاء يف حكــم ســوراي، واالدعــاء حبمايــة الشــعب الســوري واالبتعــاد عــن ممارســة الطائفيــة، أمــا الواقــع واألدلــة فُتشــر إىل 
اســتخدام وتكريــس الطائفيــة وحماربــة وهتديــد األقليــة واألكثريــة الــي عارضــت ممارســات االســتبداد وتــوارث الســلطة واالحتفــاظ 

هبــا إىل األبــد.

وحبســب القانــون الــدويل )الروتوكــول 2، املــادة 16( فــإنَّ أماكــن العبــادة جيــب أن ال تتعــرَّض مطلقــاً للهجــوم، وأال تســتخدم يف 
ــد عليهــا جرميــة حــرب، وهــذا مــا حصــل بشــكل متكــرر يف ســوراي مــن قبــل أطــراف  دعــم اجملهــود احلــريب، وُيشــكِّل اهلجــوم املتعمَّ
عدة فاعلة يف النزاع الســوري، وحنن نعتقد أنه يتوجب على منظمة اليونســكو تســليط الضوء بشــكل أكر على الدمار والضَّرر 
الــذي حلــق أبماكــن العبــادة املســيحية، وحتديــد املســؤولن عــن الدمــار والقصــف، وطلــب إعطــاء نــوع محايــة خاصــة وتدخــل قــوات 

أمميــة حلمايــة املدنيــن وأماكــن العبــادة يف ســوراي.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“لطاملــا رفــَع النظــام الســوري شــعارات جيــدة، لكنَّــه علــى أرض الواقــع كان يفعــل عكســها متامــاً، فهــو يشــر إىل 
أنــه مل يرتكــب أيــة انتهــاكات، وأنَّــه حريــص علــى الدولــة الســورية وحقــوق األقليــات، لكنَّــه مــارس عمليــات نوعيــة 
يف قمــع وإرهــاب كل مــن طالــب بتغيــر وإصــاح سياســي مهمــا كان دينــه أو عرقــه، ولــو تســبَّب ذلــك يف تدمــر 

تــراث ســوراي وهتجــر أقلياهتــا، لــن تســتقر ســوراي بــدون انتقــال حنــو الدميقراطيــة واحــرام حقــوق اإلنســان”

منهجية :
أييت حتديــث دراســة اســتهداف أماكــن العبــادة املســيحية يف ســوراي يف إطــار عمليــات التوثيــق املســتمرة الســتهداف املنشــآت 
احليويــة الــي تقــوم هبــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ عــام 2011 حــى اآلن، وقــد أصــدران تقاريــر عــدة يف األعــوام 
الســابقة حــول اســتهداف أماكــن العبــادة واملشــايف واملــدارس واملخابــز واألســواق، كمــا ُتصــدر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 
تقريــراً شــهرايً خاصــاً يوثِّــق اهلجمــات الــي تعرضــت هلــا املراكــز احليويــة املدنيــة طيلــة الشــهر الســابق، وقامــت ابلتــايل ببنــاء قاعــدة 

بيــاانت واســعة حتتــوي علــى خمتلــف أنــواع املراكــز احليويــة الــي مت اســتهدافها ومــن ضمنهــا أماكــن العبــادة.

http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9/
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يتضمَّن هذا التقرير حصيلة حوادث االعتداء الي نفَّذهتا أطراف النزاع الرئيســة الفاعلة يف ســوراي على أماكن العبادة املســيحية 
منــذ آذار 2011 حــى أيلــول/ 2019، ويســتعرض التقريــر أبــرز حــوادث االعتــداء علــى أماكــن العبــادة املســيحية الــي وقعــت 
بعــد صــدور دراســتنا األخــرة هنايــة نيســان/ 2015، وذلــك مــن أجــل التأكيــد علــى أنَّ اهلجمــات ضــدَّ هــذه األماكــن مل تتوقــف، 
والتشــديد على أن الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان توثِّق وتعمل على أرشــفة هذه األمناط من احلوادث واالنتهاكات، وســوف 

تســتمرُّ بفضــح مرتكــي االنتهــاكات، وحفــظ حقــوق اجملتمــع يف معرفــة احلقيقــة وماحقــة املتورطــن.

وتشمل حصيلة حوادث االعتداء الي أوردانها يف هذا التقرير:
أواًل: عمليات القصف الي استهدفت أماكن عبادة مدنية ومل يكن ابلقرب منها مقرات أو معدات عسكرية.

اثنياً: حتويل أماكن العبادة املسيحية إىل مقرات عسكرية من قبل بعض األطراف.
اثلثاً: قد يتعرض مكان العبادة الواحد ألزيَد من اعتداء واحد، وحنن نوثِّق كل حادثة اعتداء على أهنا انتهاك.

ومبوجب القانون اإلنســاين الدويل تبقى األعيان املدنية حمميَّة من اهلجمات العســكرية ما مل يتم اســتخدامها ألغراض عســكرية، 
وتنتــزع عنهــا احلمايــة عندمــا تســتخدم ألغــراض عســكرية، وطيلــة مــدة االســتخدام، أمــا عندمــا يعــود اهلــدف املــدين مــن كونــه 

خاضعــاً لاســتخدام العســكري إىل االســتخدام املــدين، فيجــب أال يتعــرض للهجــوم وتعــود لــه احلمايــة مــرة أخــرى.
ويف أثنــاء عملنــا علــى هــذا التقريــر، ويف بعــض األحيــان واجهتنــا صعوبــة يف حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن عمليــة االســتهداف؛ 
بســبب موقــع مــكان العبــادة عنــد خطــوط التمــاس، وقــد تتعــرَّض يف هــذه احلالــة للقصــف مــن قبــل طــريف نــزاع يف ِحَقــٍب زمنيــة 

متقاربــة، وقــد قمنــا ابلتصنيــف بنــاء علــى مــا يثبــت لدينــا مــن معلومــات.

وبشكل عام، فمن خال عمليات املراقبة املستمرة للحوادث واألخبار من قبل فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، وعر شبكة 
عاقات واسعة مع عشرات املصادر املتنوعة من خال تراكم عاقات ممتدة منذ بداايت عملنا منذ عام 2011 حى اآلن، يقوم 
فريقنــا عندمــا تــردان أو ُنشــاهد عــر شــبكة اإلنرنــت ووســائل اإلعــام أخبــاراً عــن انتهــاك مبحــاوالت متعــددة ملتابعــة مــا ورَد ضمــن هــذا 
اخلــر وحماولــة التَّحقــق ومجــع أدلــة وبيــاانت، ويف بعــض األحيــان متكَّــن الباحــث مــن زايرة موقــع احلــدث يف أســرع وقــت ممكــن، لكــنَّ 
هــذا اندراً مــا حيــدث؛ نظــراً للمخاطــر األمنيــة املرتفعــة جــداً، ولكثــرة حــوادث االنتهــاكات، وأيضــاً نتيجــة حمدوديــة اإلمــكاانت البشــرية 
واملاديــة؛ وهلــذا ختتلــف إمكانيــة الوصــول إىل األدلــة، وابلتــايل درجــة تصنيفهــا، وغالبــاً مــا نقــوم يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف 
مثــل هــذه احلــاالت ابالعتمــاد علــى شــهادات انجــن تعرَّضــوا لانتهــاك مباشــرة؛ حيــث حنــاول قــدَر اإلمــكان الوصــول إليهــم مباشــرة، 
وبدرجــة اثنيــة َمــْن شــاَهَد أو صــوَّر هــذا االنتهــاك، إضافــة إىل حتليــل املــواد املتوفــرة يف مصــادر مفتوحــة كشــبكة اإلنرنــت، ووســائط 

اإلعــام، واثلثــاً عــر احلديــث مــع كــوادر طبيــة قامــت بعــاج املصابــن وعاينــت جثــث الضحــااي وحــدَّدت ســبب الوفــاة.

http://sn4hr.org/arabic/2015/04/28/4061/
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كمــا حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــورة والصــور الــي ُنشــرت عــر اإلنرنــت، أو الــي أرســلها لنــا نشــطاء 
حمليــون عــر الريــد اإللكــروين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي، وقــد أظهــرت مقاطــع مصــورة بثَّهــا 
انشــطون موقــع اهلجمــات وحجــم الدمــار الكبــر الــذي حلــق أبماكــن العبــادة املســيحية إثــر االعتــداءات الــي تعرَّضــت هلــا مــن 

ِقَبــِل األطــراف الفاعلــة.

حنتفــظ بنســٍخ مــن مجيــع مقاطــع الفيديــو والصــور املذكــورة يف هــذا التقريــر ضمــن قاعــدة بيــاانت إلكرونيــة ســرية، ونســٍخ احتياطيــة 
علــى أقــراٍص صلبــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك ال ندَّعــي أننــا ُقمنــا بتوثيــق احلــاالت كافــة، ذلــك يف ظــلِّ احلظــر واملاحقــة املفروضــن 
علينــا مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وبعــض اجملموعــات املســلحة األخــرى. وملزيــد مــن التَّفاصيــل نرجــو االطــاع علــى املنهجيــة 

املتَّبعــة مــن قبــل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.

مــا ورَد يف هــذا التقريــر مُيثِّــل احلــدَّ األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال يشــمل 
احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية. 

اثنياً: امللخص التنفيذي:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 124 حادثــة اعتــداء علــى أماكــن عبــادة مســيحية مــن قبــل اجلهــات 
الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي، منــذ آذار/ 2011 حــى أيلــول/ 2019، وقــد توزَّعــت هــذه احلــوادث حســب اجلهــات الرئيســة 

الفاعلــة علــى النحــو التــايل: 

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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• قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 75
• التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

o تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 10
o هيئة حترير الشام )حتالف بني تنظيم جبهة فتح الشام وعدد من فصائل يف املعارضة املسلحة(: 2

• فصائل يف املعارضة املسلحة: 33
• جهات أخرى: 4

https://drive.google.com/open?id=1mwbVd89KgqdXSHVGk3QA3pLWKovIAO-B
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كما توزَّعت حوادث االعتداء على أماكن العبادة املسيحية حبسب احملافظات السورية على النحو التايل:

ُتظهــر اخلريطــة أن أماكــن العبــادة املســيحية يف حمافظــة حلــب هــي األكثــر تعرضــاً لاعتــداء تليهــا حمافظــة محــص فريــف دمشــق، 
وكان النصيــب األكــر مــن حــوادث االعتــداء الــي ارتكبهــا النظــام الســوري حملافظــة محــص بـــ 27 حادثــة، تلتهــا ريــف دمشــق بـــ 
20 حادثــة، أمــا حمافظــة حلــب فــكان هلــا النصيــب األكــر مــن حــوادث االعتــداء علــى يــد فصائــل يف املعارضــة املســلحة، حيــث 

بلغــت 24 حادثــة.

https://drive.google.com/file/d/1X7KTBsAZbDyUPIXHH_bwxaVrELtHbkyP/view
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لقــد تعــرَّض عــدد كبــر مــن أماكــن العبــادة املســيحية ألزيــَد مــن حادثــة اعتــداء واحــدة، وقــد يكــون ذلــك مــن جهــة واحــدة، أو 
مــن جهتــن اثنتــن أو أكثــر، فعلــى ســبيل املثــال تعرَّضــت كنيســة ســيدة الســام يف مدينــة محــص لســبع حــوادث اعتــداء مجيعهــا 
مــن قبــل قــوات النظــام الســوري، وتعرَّضــت كنيســة القديســة تقــا يف ريــف دمشــق ألربــع حــوادث اعتــداء مجيعهــا مــن قبــل قــوات 
النظــام الســوري أيضــاً، وتعرَّضــت كنيســة الصليــب املقــدس للــروم األرثوذكــس يف دمشــق ألربــع حــوادث اعتــداء مجيعهــا مــن قبــل 
فصائــل يف املعارضــة املســلحة، فيمــا تعرَّضــت العديــد مــن كنائــس مدينــة حلــب يف عامــي 2012 و2013 حلــوادث اعتــداء 
مــن قبــل فصائــل يف املعارضــة املســلحة يف أثنــاء اشــتباكها مــع قــوات النظــام الســوري، كمطرانيــة الســراين األرثوذكــس اجلديــدة 

الــي تعرَّضــت لثــاث حــوادث اعتــداء. 

كمــا وثَّقنــا تعــرَُّض بعــض الكنائــس العتــداءات مــن قبــل أزيــَد مــن طــرف مــن أطــراف النــزاع، كمــا حصــل لكنيســة االســتقال 
األرمنيــة يف مدينــة الرقــة، الــي تعرَّضــت لثــاث حــوادث اعتــداء، اثنتــان منهــا مــن قبــل تنظيــم داعــش وواحــدة مــن قبــل قــوات 
النظــام الســوري، وهنــاك منــوذج آخــر أيضــاً وهــو كنيســة القديــس مسعــان العمــودي يف مدينــة دارة عــزة بريــف حلــب الغــريب، الــي 
تعرَّضــت لثــاث حــوادث اعتــداء، أحدهــا مــن قبــل قــوات النظــام الســوري واثنيــة علــى يــد تنظيــم جبهــة النصــرة، والثالثــة علــى يــد 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة.

ُتشــر ســجات الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان إىل أنَّ حــوادث االعتــداء آنفــة الذكــر قــد تســبَّبت يف تضــرُّر مــا ال يقــل عــن 
76 مــن أماكــن العبــادة املســيحية، ســت منهــا تعرضــت العتــداءات علــى يــد أزيَــَد مــن طــرف.
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خريطة تفاعلية تظهر مواقع أماكن العبادة املسيحية الي تعرَّضت العتداءات يف سوراي:

ُتظهر اخلريطة السابقة أن قوات النظام السوري هي الطرف األكثر ممارسة لاعتداءات على أماكن العبادة املسيحية وقد استهدفت 
العديــد منهــا أزيــَد مــن مــرة وقــد تركَّــزت اعتداءاهتــا يف غــرب ســوراي، يف حــن تركــزت اعتــداءات تنظيــم داعــش يف مشــال شــرق ســوراي، 

أما فصائل يف املعارضة الســورية فكانت جلُّ اعتداءاهتا يف مناطق حماذية خلطوط االشــتباك يف مديني حلب ودمشــق.

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1ZcT53LbK5oCcQGIpuG0AOdXWt1Yq2j9d&ll=34.81673992083666%2C38.59038364999992&z=7
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حســب توثيــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فــإن حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى أماكــن العبــادة املســيحية املذكــورة أعــاه 
تتضمــن 11 مــكان عبــادة مســيحي مت حتويلهــا إىل مقــرات عســكرية أو إداريــة مــن قبــل أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة، وتتــوزع 

حبســب اجلهــة املســؤولة:
• قوات النظام السوري : 6

• التنظيمات اإلسالمية املتشددة:  
o تنظيم داعش: 2

o هيئة حترير الشام: 1
• فصائل يف املعارضة املسلحة: 2

وإضافــة إىل تصــدُّر النظــام الســوري بقيــة األطــراف مــن حيــث عــدد حــاالت االســتهداف، يُظهــر حتليــل بيــاانت حــوادث 
اســتهداف أماكــن العبــادة املســيحية وفقــاً لقاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أنَّ األســلحة الــي ميتلكهــا النظــام 
الســوري مــن صواريــخ وبراميــل متفجــرة وغرهــا هــي الــي أحدثــت الضــرر األكــر يف املبــاين واحملتــوايت مقارنــة مــع بقيــة األطــراف، 
وأييت تنظيــم داعــش يف املرتبــة الثانيــة مــن حيــث حجــم األضــرار، وعلــى الرغــم مــن كثــرة حــاالت االســتهداف الــي نفَّذهتــا فصائــل 

يف املعارضــة املســلحة، إال أنَّ األضــرار الناجتــة عــن ذلــك القصــف كانــت طفيفــة مقارنــة مــع النظــام الســوري وتنظيــم داعــش.

اثلثاً: أبرز حوادث االعتداء على أماكن العبادة املسيحية:
ألف: قوات النظام السوري:

حمافظة ريف دمشق:
كنيسة القديس جاورجيوس للروم األرثوذوكس

اخلميــس 8/ شــباط/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب الكنيســة يف مدينــة 
عربــن يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنائهــا، وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة كبــرة. 

ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
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ُنشــر إىل أنَّ الكنيســة قد تعرَّضت لثاث اعتداءات من قبل قوات النظام الســوري منذ 24/ آذار/ 2013 حى 8/ شــباط/ 
2018، مــا أحلــق هبــا أضــراراً ماديــة كبــرة. 

دمــار حلــق بكنيســة القديــس جاورجيــوس للــروم األرثوذوكــس إثــر هجــوم جــوي ســوري علــى مدينــة عربــن/ ريــف دمشــق يف 8/ شــباط/ 2018 
– تصويــر: عمــار البوشــي

https://drive.google.com/file/d/1RHDDvmvAvlUOgM0_8VQoTq3XqkvBpH67/view
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صورة جوية ُتظهر حجم الدمار الذي حلق ابلكنيسة إثَر االعتداءات املتكررة عليها من قبل قوات النظام السوري: 

https://drive.google.com/file/d/1hCtHe9gBIErFp64ZGRy4UrSpmBNPy_7F/view
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ابء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش:

حمافظة محص:
دير مار اليان:

األربعــاء 19/ آب/ 2015 أقــدم تنظيــم داعــش علــى هــدم ديــر “مــار اليــان” األثــري يف مدينــة القريتــن بريــف حمافظــة محــص 
الشــمايل الشــرقي، ابســتخدام اجلرافــات؛ مــا أدى إىل دمــاره بشــكل شــبه كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة. ختضــع املدينــة لســيطرة 

تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اتء: فصائل يف املعارضة املسلحة:
حمافظة حلب:

كنيسة الالتني:
األحــد 25/ تشــرين األول/ 2015 ســقطت قذيفــة مدفعيــة حمليــة الصنــع علــى كنيســة الاتــن يف حــي العزيزيــة شــرق مدينــة 
حلــب، يف أثنــاء إقامــة الطقــوس داخلهــا، نعتقــد أنَّ مصــدر القذيفــة مدفعيــة متمركــزة يف حــي بســتان الباشــا اخلاضــع لســيطرة 
فصائــل يف املعارضــة املســلحة؛ تســبَّبت احلادثــة يف إصابــة شــخص جبــراح، إضافــة إىل إصابــة قبــة الكنيســة أبضــرار ماديــة بســيطة. 

خيضــع حــي العزيزيــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

دمار حلق بدير مار اليان يف مدينة القريتن حبمص إثر هدم تنظيم داعش له يف 19/ آب/ 2015

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Ul9hd3NiV1FrQ0E/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0aXo2M1VETWFnWWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TGhvUXdoMHdXaGs/view
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1020&token=qlEu5O8EGD5hV6j6L2BWC37ZBGncRf47
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0aEMyMXk3aE9zMDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Z0pONTJ6cTlZQU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VWt2NzZWekh3THM/view
https://drive.google.com/file/d/1aoWKNBbSESnEOG_oMvMOlE2Oz6GPWGq3/view
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كنيسة عمانوئيل لألرمن:
عصــر األحــد 17/ كانــون الثــاين/ 2016 ســقطت عــدة قذائــف مدفعيــة حمليــة الصنــع علــى الكنيســة يف منطقــة العبــارة يف حــي 
املنشــية مبدينــة حلــب، نعتقــد أنَّ مصدرهــا مدفعيــة متمركــزة يف أحــد أحيــاء حلــب القدميــة اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة 
املســلحة؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف ســقف الكنيســة وحتطُّــم بعــض النوافــذ. خيضــع حــي املنشــية لســيطرة قــوات النظــام الســوري 

وقــت احلادثــة.

كنيسة مار يوسف:
األحــد 24/ نيســان/ 2016 ســقطت عــدة قذائــف صاروخيــة حمليــة الصنــع قــرب الكنيســة يف حــي العزيزيــة شــرق مدينــة حلــب، 
نعتقــد أنَّ مصــدر القذائــف مدفعيــة متمركــزة يف أحــد أحيــاء حلــب القدميــة اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة؛ مــا 

أدى إىل إصابــة بنــاء الكنيســة أبضــرار ماديــة متوســطة. خيضــع حــي العزيزيــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

كنيسة دميرتيوس:
عصــر الســبت 2/ متــوز/ 2016 ســقطت عــدة قذائــف صاروخيــة حمليــة الصنــع علــى الكنيســة يف حــي الســليمانية مشــال شــرق 
مدينــة حلــب، نعتقــد أنَّ مصــدر القذائــف مدفعيــة متمركــزة يف أحــد أحيــاء حلــب القدميــة اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة 
املســلحة؛ مــا أدى إىل انــدالع حريــق داخــل الكنيســة وإصابــة بنائهــا أبضــرار ماديــة متوســطة. خيضــع حــي الســليمانية لســيطرة 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

كنيسة سيدة االنتقال:
صبــاح اجلمعــة 16/ أيلــول/ 2016 ســقطت عــدة قذائــف صاروخيــة حمليــة الصنــع علــى الكنيســة يف حــي العزيزيــة شــرق مدينــة 
حلــب، نعتقــد أنَّ مصــدر القذائــف مدفعيــة متمركــزة يف أحــد أحيــاء حلــب القدميــة اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة 
املســلحة؛ مــا أدى إىل إحــداث فجــوة يف ســقف غرفــة الكهنــة الضيــوف ودمــار جزئــي يف أحــد اجلــدران، إضافــة إىل إصابــة مــواد 

إكســاء بنــاء الكنيســة وأاثثهــا أبضــرار ماديــة متوســطة. خيضــع حــي العزيزيــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPTmhKV2pjU1NIcVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbUFCMW9DbVRxRFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVHo5eEpxVFVzVjA/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUTBGOHlwMjBiRG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZ3FHZ3drbkRKMG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0b3R6OE51QWh5Yzg/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NWRVY0xvNUg5dVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPa04zaDVHWjFWcEU/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUTBfODZTLWdLRlU/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPU1JNZUIzUkZIclU/view
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كنيسة مار أنطونيوس:
اإلثنــن 8/ كانــون الثــاين/ 2018 ســقطت قذيفــة صاروخيــة علــى الكنيســة الواقعــة يف حــي ابب تومــا شــرق مدينــة دمشــق؛ 
مــا أدى إىل إصابــة بنــاء الكنيســة ومــواد إكســائها أبضــرار ماديــة متوســطة، نعتقــد أنَّ مصــدر القذيفــة مدفعيــة متمركــزة يف منطقــة 

خاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة. خيضــع حــي ابب تومــا لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.
 

كنيسة كاتدرائية سيدة النياح )كنيسة الزيتون(:
الثااثء 9/ كانون الثاين/ 2018 ســقطت قذيفة صاروخية على الكنيســة الواقعة يف منطقة ابب شــرقي شــرق مدينة دمشــق؛ 
مــا أدى إىل إصابــة بنــاء الكنيســة ومــواد إكســائها أبضــرار ماديــة متوســطة، نعتقــد أنَّ مصــدر القذيفــة مدفعيــة متمركــزة يف منطقــة 

خاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة. ختضــع منطقــة ابب شــرقي لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

أضــرار حلقــت بكنيســة ســيدة االنتقــال يف حــي العزيزيــة/ مدينــة حلــب، إثــر هجــوم أرضــي لفصائــل يف املعارضــة املســلحة 
16/ أيلــول/ 2016

https://goo.gl/QkM79a
https://drive.google.com/file/d/1HcNDf1zdyiSxyo4Qymrkhd-7mJzd_nxM/view
https://www.youtube.com/watch?v=dqOyXO_vxTc&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1XaTxzYfucd6RslScsHXMPhrV-q6J5lLX/view
https://drive.google.com/file/d/1cKIyslvPi6jGEO6VlSMZ_1GQJ9xbHwf-/view
https://goo.gl/8KCVuT
https://drive.google.com/file/d/12DIWMYJNcgQduGfSu2GSZ-qUCyky_alD/view
https://drive.google.com/file/d/1LVaC_B1hINNJzn7wobzzE_kolU36jUk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NmtXeVJwWGlIYUU/view
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الكنيسة املرميية:
اإلثنــن 5/ شــباط/ 2018 ســقطت قذائــف هــاون عــدة علــى الكنيســة يف حــي ابب تومــا شــرق مدينــة دمشــق؛ مــا أدى إىل 
إصابــة بنــاء الكنيســة ومــواد إكســائها أبضــرار ماديــة متوســطة، نعتقــد أنَّ مصــدر القذائــف مدفعيــة متمركــزة يف منطقــة خاضعــة 

لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة. خيضــع احلــي لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

اثء: جهات أخرى: 
حمافظة احلسكة:

كنيسة القديس مار جرجس للسراين:
الثــااثء 17/ أاير/ 2016 اندلعــت اشــتباكات ابلرشاشــات املتوســطة بــن قــوات اإلدارة الذاتيــة )بشــكل رئيــس حــزب االحتــاد 
الدميقراطــي فــرع حــزب العمــال الكردســتاين) وميليشــيا الدفــاع الوطــي التابعــة لقــوات النظــام الســوري يف حــي األرمــن مبدينــة 
احلســكة؛ مــا تســبب يف إحــداث ثقــوب يف جــدران كنيســة القديــس مــار جرجــس للســراين، وحتطــم زجــاج نوافذهــا وأنوارهــا، مل 
نتمكــن مــن حتديــد أي الطرفــن املتصارعــن تســبَّب يف تلــك األضــرار حــى حلظــة إعــداد التقريــر. خيضــع حــي األرمــن لســيطرة 

قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

أضرار يف كنيسة سيدة النياح يف مدينة دمشق إثر هجوم أرضي لفصائل يف املعارضة املسلحة يف 9/ كانون الثاين/2018

https://drive.google.com/file/d/1V09MVNi1drgqPmUC0hCDHMjbDeKoybJ-/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPTHNGRlVTNFAwNHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUlV5VTdfNkRTMms/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRDNPb1JWWFM1TWM/view
https://drive.google.com/file/d/1S9bRBX6G2CXjqI-_crcqgOf9RjRK6Eho/view
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كنيسة السيدة العذراء للسراين األرثوذكس:
اخلميــس 11/ متــوز/ 2019 قرابــة الســاعة 17:30 انفجــرت ســيارة مفخخــة قــرب الكنيســة يف شــارع الــوكاالت يف حــي 
الوســطى يف مدينــة القامشــلي بريــف حمافظــة احلســكة الشــمايل؛ مــا تســبب يف إصابــة 15 مدنيــاً جبــراح، إضافــة إىل إصابــة بنــاء 
الكنيســة أبضــرار ماديــة كبــرة، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت ابلتفجــر حــى حلظــة إعــداد التقريــر؛ نظــراً للصعوبــة البالغــة 

يف حتديــد مرتكــي التفجــرات. ختضــع مدينــة القامشــلي لســيطرة قــوات ســوراي الدميقراطيــة وقــت احلادثــة.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات: 
• حيظــر القانــون الــدويل اإلنســاين بشــدة اهلجمــات علــى األعيــان احملميــة، الــي جيــب محايتهــا يف أوقــات النــزاع املســلح الــدويل 
والداخلــي، وحيظــر اهلجمــات العشــوائية أو املتعمــدة واالنتقاميــة ضــدَّ هــذه األعيــان، ومنشــأ هــذا احلظــر مــن مبــدأ التمييــز، وتُعــدُّ 
األعيــان الثقافيــة ومراكــز العبــادة مــن أبــرز تلــك األعيــان احملميــة، وهــي ُتشــكِّل تــرااثً ثقافيــاً ودينيــاً للشــعوب واألقليــات، وجيــب أن 
ــد أو عشــوائي، وجيــب أن ال تســتخدم يف أعمــال اجملهــود احلــريب حبســب )الروتوكــول 2، املــادة 16(،  ال تتعــرض هلجــوم متعمَّ

وُتديــن الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مجيــع اهلجمــات الــواردة يف هــذا التقريــر وهــي فقــط الــي متكنَّــت مــن توثيقهــا.

أضــرار إثــَر انفجــار ســيارة مفخخــة جمهولــة املصــدر قــرب كنيســة الســيدة العــذراء للســراين األرثوذكــس يف مدينــة القامشــلي/ احلســكة – 
11/ متــوز/ 2019 

https://drive.google.com/file/d/1_EW3fuqEfwyBDxtdGVQ_ZTN-rZuB8Fo2/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%83%D8%A9%20%E2%80%93%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%84%D9%8A%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%88%D9%83%D8%B3%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%A5%D8%AB%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D9%85%D9%81%D8%AE%D8%AE%D8%A9%20%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%2011%207%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://drive.google.com/file/d/1ilxZW7lEVyv_iKHE6ENpeO6GwmGWO06O/view
https://drive.google.com/file/d/1_EW3fuqEfwyBDxtdGVQ_ZTN-rZuB8Fo2/view
https://drive.google.com/file/d/1q62cZi0Ah-y5xMdik2W_quaSyahavSoH/view
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• لقــد انتهكــت اجلهــات الــي قامــت ابهلجمــات قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين، ويف مقدمــة هــذه اجلهــات أييت النظــام الســوري 
وحلفــاؤه الذيــن يقدمــون لــه الدعــم العســكري وعلــى رأســهم روســيا وإيــران.

• ُتشــكِّل اهلجمــات املتعمــدة علــى أماكــن العبــادة جرائــم حــرب، وإن تكــرار اهلجمــات علــى مــكان العبــادة ذاتــه مؤشــر قــوي 
ــد اهلجمــات والرغبــة يف تدمــر مــكان العبــادة. علــى تعمُّ

• نؤكــد علــى أنَّ القصــف الــوارد يف هــذا التَّقريــر قــد اســتهدف أعيــاانً مدنيَّــة، وابلتَّــايل فــإنَّ القــوات املهامجــة انتهكــت املــواد 52، 
53، 54، 55، 56 مــن الرتوكــول اإلضــايف األوَّل امللحــق ابتفاقيــات جنيــف. 

• بعض عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية يف حدوث خسائر طالت أرواح املدنين أو إحلاق إصاابت هبم. وهناك 
مؤشــرات قوية جداً حتمل على االعتقاد أبنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن ابلفائدة العســكرية املرجوة.

التوصيات:
إىل جملس األمن الدويل:

• يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القراريــن رقــم 2139 و2254 وال يوجــد التزامــات بوقــف 
عمليــات القصــف العشــوائي، وجيــب أن يلتــزم هبــا مجيــع أطــراف النــزاع، إىل جانــب االلتــزام بقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين. 

• جيب إحالة امللف السوري إىل احملكمة اجلنائية الدولية وحماسبة مجيع املتورطن.
• فــرض عقــوابت تشــمَل النظــام الســوري واإليــراين وعلــى رأســها فــرض حظــر أســلحة، ووضــع املتورطــن بشــكل مباشــر يف 

ارتــكاب جرائــم حــرب علــى قوائــم العقــوابت واملطلوبــن الدوليــن.
• إدراج امليليشــيات الــي حُتــارب إىل جانــب احلكومــة الســورية، والــي ارتكبــت مذابــح واســعة، كامليليشــيات اإليرانيــة، وحــزب هللا 

اللبنــاين واأللويــة الشــيعية األخــرى، وجيــش الدفــاع الوطــي، والشــبيحة علــى قائمــة اإلرهــاب الدوليــة.

إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظلِّ انقســام جملس األمن وشــَلِله الكامل، يتوجب التَّحرك على املســتوى الوطي واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشَّــعب 
مــة علــى الصَّعيــد  الســوري، ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزايدة جرعــات الدَّعــم املقدَّ
اإلغاثــي. والسَّــعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة، يف حماكمــات عادلــة جلميــع 

األشــخاص املتورطــن.
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• دعت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان مراراً وتكراراً يف عشــرات الدراســات والتقارير وابعتبارها عضو يف “التحالف الدويل 
لتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )ICRtoP(”، إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )R2P(، وقــد متَّ اســتنفاذ اخلطــوات 
السياســية عــر اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة الســيد كــويف عنــان ومــا جــاء بعدهــا مــن بيــاانت لوقــف األعمــال العدائيــة واتفاقيــات 
أســتاان، وابلتَّــايل ال بُــدَّ بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )R2P(، الــذي أقرَّتــه 

اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، وال يــزال جملــس األمــن يُعرقــل محايــة املدنيــن يف ســوراي.
• فــرض مزيــد مــن العقــوابت علــى النظــام الســوري الــذي ال يــزال يســتخدم وقــود الطائــرات لقصــف أماكــن العبــادة مبــن فيهــا 

وتدمرهــا وتشــريد أصحاهبــا.
• جتديد الضَّغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

• السَّــعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة واحملاســبة يف ســوراي عــر اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس حقــوق اإلنســان، واســتخدام 
مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة.

إىل املفوضية السَّامية حلقوق اإلنسان:
• علــى املفوضيــة الســامية أن تُقــدم تقريــراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــره مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن احلــوادث الــواردة 
يف هــذا التقريــر، واحلــوادث الــي ســبقتها ابعتبارهــا عامــة صارخــة يف ظــلِّ انتهــاكات يوميــة متفرقــة أقــلَّ حجمــاً، وحماولــة تنفيــذ 

التَّوصيــات الــواردة يف هــذا التقريــر.
• توصيــة جملــس األمــن بفــرض عقــوابت تشــمل حظــر أســلحة علــى النظــام الســوري واإليــراين، وإن فشــل األمــم املتحــدة يف فــرض 
عقوابت على النظام السوري على الرغم من كل هذا الكم من االنتهاكات يقوِّض تطبيق القانون الدويل ومبادئ حقوق اإلنسان.

:COI إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة
• فتح حتقيقات يف احلاالت الواردة يف هذا التَّقرير والتَّقارير السَّــابقة، والشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان على اســتعداد للتَّعاون 

والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 

إىل االحتاد األورويب والوالايت املتحدة األمريكية:
• بــذل جهــد أكــر يف محايــة املدنيــن وأماكــن العبــادة يف ســوراي، واســتخدام القــوة يف حــال تكــرار اهلجمــات علــى الــراث العاملــي، 

واســتهداف املطارات الي تقصف املدنين وأماكن العبادة.
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إىل النظام الروسي:
• الضغــط علــى حليفــه النظــام الســوري مــن أجــل التوقــف عــن قصــف أماكــن العبــادة املســيحية واختــاذ موقــف جــدي يف حــال 

تكــرار عمليــات االســتهداف.
• إخراج القوات واملعدات العسكرية للنظام السوري من أماكن العبادة املسيحية والتَّعهد ابحرامها ومحايتها.

• النظــام الســوري هــو أكــر هتديــد للمجتمــع والدولــة واالســتقرار ولألقليــات، واســتمرار وجــوده يعــي مزيــداً مــن التشــريد وعــدم 
االســتقرار، وال بــدَّ للنظــام الروســي مــن لعــب دور جــدي يف تغيــر سياســي حنــو نظــام منتخــب بشــكل آمــن، وليــس حتــت هتديــد 

األجهــزة األمنيــة.

إىل النظام السوري:
• التوقف عن قصف أماكن العبادة املسيحية وترميم كل ما متَّ قصفه.

• إخراج القوات واملعدات العسكرية من أماكن العبادة املسيحية يف أسرع وقت ممكن.
• عدم استهداف األقليات الي طالبت بتغير نظام حكم عائلة األسد والتَّوقف عن هتديد وابتزاز رموزها الدينية والثقافية.

إىل فصائل املعارضة املسلحة:
• ضمــان محايــة املدنيــن واألعيــان املدنيَّــة يف مجيــع املناطــق وفتــح حتقيقــات يف احلــوادث الــواردة يف هــذا التقريــر ونشــرها أمــام 

الــرأي العــام احمللــي والــدويل. 
• حماسبة املتورطن بعمليات استهداف أماكن العبادة املسيحية، ونشر العقوابت حبقهم واألهم من ذلك تنفيذها.

• ترميم أماكن العبادة املسيحية يف املناطق اخلاضعة لسيطرهتا والعمل على محايتها.

شكر وعزاء
خالــص الشــكر والعــزاء جلميــع األهــايل والنشــطاء احملليــن الذيــن أغنــت مســامهاهتم هــذا التقريــر بشــكل فعــال، وكل العــزاء 

وذويهــم. للضحــااي 
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