استهداف الكنائس في سوريا

القوات الحكومية استهدفت  63%من مجموع الكنائس
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أوالً :مقدمة:
منذ األايم األوىل لالحتجاجات الشــعبية ســعت الســلطات الســورية لتصويرها على
أهنــا صـراع طائفــي ،علــى اعتبــار أن ســوراي جمتمــع متعــدد الطوائــف والــدايانت ،نعــم
لقــد حتولــت االحتجاجــات الشــعبية إىل نـزاع مســلح داخلــي ،ويف بعــض املناطــق قــد
يتحــول الن ـزاع املســلح الداخلــي إىل حــرب أهليــة ،لكــن ليســت الطائفيــة املكبوتــة
هــي الــي دفعــت األهــايل لالنتفــاض ،علــى الرغــم مــن أن الســلطات احلاكمــة وعلــى
مــدى أربعــن عامـاً عملــت علــى ترســيخ وتعزيــز الطائفيــة بشــكل رئيــس عــر حماربتهــا
ملفهــوم الدولــة الوطنيــة ،الــي يكــون فيهــا الــوالء للدولــة والقانــون فــوق أي اعتبــارات
أخــرى ،ويف ســبيل حتقيــق ذلــك حاولــت م ـراراً وتك ـراراً إظهــار نفســها علــى أهنــا
حامــي األقليــات ،وبشــكل خــاص أصحــاب الداينــة املســيحية.
تُظهــر هــذه الدراســة ،ودراســات أخــرى ســابقة أصدرهتــا الشــبكة الســورية حلقــوق
اإلنســان أن الســلطات الســورية حتمــي نفســها فقــط ،وأهنــا تســتهدف كل مــن
ينتفــض ويطالبهــا حبقــوق سياســية رئيســة ،بغــض النظــر عــن داينتــه.
لقد ظهرت الحقاً العديد من املمارســات الطائفية داخل اجملتمع الســوري ،يف ظل
تفــكك واهنيــار مفهــوم الدولــة ،الــي متــارس الطائفيــة بــدل أن حتمــي اجملتمــع منهــا.
تؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى ضــرورة بنــاء دولــة دميقراطيــة ،يســود
فيهــا قانــون يســاوي بــن مجيــع أفرادهــا ،ويضمــن هلــم احلريــة والكرامــة واحلمايــة،
وجيــب علــى اجملتمــع الســوري الرتفــع عــن أي حماصصــة طائفيــة ،بــل جيــب أن تتحــول
الدولــة إىل ســاحة مــن أجــل االســتثمار املشــرك بــن مجيــع أبنائهــا أي بنــاء دولــة
املواطنــة.
يقــول وائــل العجــي الناطــق اإلعالمــي ابســم الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف
بريطانيــا:
«لقــد عــاىن املســيحيون ودور عبادهتــم كمــا عــاىن بقيــة أف ـراد الشــعب
الســوري ،ال مييــز صــاروخ الســكود أو الغــازات الســامة أو القنابــل
الربميليــة بــن داينــة وأخــرى ،وبعــد ظهــور وتوســع التنظيمــات املتشــددة،
عــاىن املســيحيون مــن انتهــاكات مــن نــوع آخــر ،علم ـاً أهنــم موجــودون
منــذ مئــات الســنني جنب ـاً إىل جنــب مــع إخواهنــم مــن مجيــع الــدايانت
األخــرى ،لقــد أضحــى املســيحيون بــن نـران القــوات احلكوميــة وجحيــم
التنظيمــات املتشــددة».
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ثانياً :منهجية التقرير:

أييت حتديــث دراســة اســتهداف الكنائــس يف ســوراي يف إطــار عمليــات التوثيــق املســتمرة الســتهداف املنشــآت احليويــة الــي تقــوم هبــا الشــبكة الســورية
حلقــوق اإلنســان منــذ عــام  2011وحــى اآلن ،وقــد أصــدران تقاريــر عــدة يف األع ـوام الســابقة حــول اســتهداف الكنائــس واملســاجد واملشــايف
واملــدارس واملخابــز واألسـواق ،كمــا أننــا نصــدر تقريـراً شــهرايً حــول أبــرز املراكــز احليويــة الــي مت اســتهدافها أثنــاء أايم الشــهر.
اســتغرق حتديــث هــذه الدراســة قرابــة اخلمســة أشــهر ،علــى الرغــم مــن االعتمــاد علــى التقاريــر الســابقة واألرشــيف الضخــم للشــبكة الســورية حلقــوق
اإلنســان ،إال أننــا تعرضنــا لصعــوابت غــر اعتياديــة ،مــن أبرزهــا:
يف ظــل عمليــات القتــل اليوميــة املســتمرة منــذ آذار 2011/الــي مل تتوقــف يومـاً واحــداً ،تكــون عمليــات توثيــق دمــار املنشــآت احليويــة واآلاثر أمـراً
أقــل أمهيــة لــدى اجملتمــع احمللــي ،خاصــة عندمــا ال يرتافــق التدمــر مــع ســقوط ضحــااي.
يف بعــض األحيــان واجهتنــا صعوبــة حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن عمليــات االســتهداف ،كوهنــا تقــع عنــد خطــوط التمــاس ،وقــد تتعــرض الكنيســة يف
تلــك احلالــة للقصــف مــن قبــل الطرفــن يف فـرات زمنيــة متقاربــة.
هذا إضافة إىل الصعوابت االعتيادية من عمليات احلظر واملالحقة ،والتضييق على النشــطاء والســكان احملليني ،وانقطاع االتصاالت وغري ذلك،
هلــذا فإننــا دائمـاً نشــر إىل أن هــذا هــو احلــد األدىن الــذي متكنــا مــن تســجيله.
قمنــا مبراجعــة الفيديوهــات الـواردة يف هــذا التقريــر واملنشــورة علــى موقــع اليوتيــوب ،إضافــة إىل الصــور الــي زودان هبــا ســكان حمليــون أو املنشــورة علــى
مواقــع التواصــل االجتماعــي ،مــع االحتفــاظ بنســخة مــن الصــور والفيديوهــات يف أرشــيفنا.
يف بعــض احلـوادث قامــت القـوات احلكوميــة بتحويــل بعــض الكنائــس إىل ثكنــات عســكرية؛ مــا تســبب يف اســتهدافها ،كمــا حولــت التنظيمــات
املتشــددة بعــض الكنائــس إىل مقـرات هلــا؛ مــا تســبب يف اســتهدافها أيضـاً ،كذلــك بعــض فصائــل املعارضــة املســلحة حولــت بعــض الكنائــس إىل
مقـرات عســكرية؛ مــا أدى إىل اســتهدافها.
أغلــب الكنائــس املســتهدفة تقــع يف مناطــق تســيطر عليهــا املعارضــة ،وقــد اعتمــدان يف مجــع املعلومــات علــى مصــادر مــن تلــك املناطــق ،البعــض منهــا
يف مناطــق خاضعــة لســيطرة القـوات احلكوميــة .مت االعتمــاد علــى املعلومــات املنشــورة يف مواقــع مواليــة للقـوات احلكوميــة ومقاطعتهــا مــع قرائــن أخــرى
مــن أجــل التثبــت مــن صحتهــا ،يف ظــل صعوبــة كبــرة يف التواصــل مــع ســكان حمليــن أو نشــطاء مــن تلــك املناطــق.
ومبوجــب القانــون الــدويل تبقــى األعيــان املدنيــة حمميــة مــن اهلجمــات العســكرية طاملــا بقيــت أعيــاانً مدنيــة ،وال ينطبــق عليهــا ذلــك يف حــال
اســتخدمت ألغـراض عســكرية ،وعندمــا يعــود اهلــدف املــدين مــن كونــه خاضعـاً لالســتخدام العســكري إىل االســتخدام املــدين ،جيــب أال يتعــرض
للهجــوم.
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ثالثاً :الملخص التنفيذي:
يوثق هذا التقرير:
أ :الكنائس اليت تضررت أو تدمرت بفعل القصف.
ب :الكنائس اليت مت حتويلها إىل ثكنات عسكرية.
أ :الكنائس اليت تضررت أو تدمرت بفعل القصف.
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان  63اســتهدافاً لكنائــس علــى يــد أطـراف النـزاع منــذ بــدء االحتجاجــات الشــعبية يف آذار 2011/وحــى
حلظــة إعــداد هــذا التقريــر ،حيــث تتــوزع الكنائــس املتضــررة حبســب اجلهــة املســؤولة عــن ذلــك إىل:
القوات احلكومية40 :
اجلماعات املتشددة7 :
تنظيم داعش6 :
جبهة النصرة1 :
فصائل يف املعارضة املسلحة14 :
جهات مل نتمكن من حتديد هويتها2 :
ب :الكنائس اليت مت حتويلها إىل ثكنات عسكرية.
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن  11كنيسة مت حتويلها إىل مقرات عسكرية أو إدارية ،وتتوزع حبسب اجلهة املسؤولة إىل:
القوات احلكومية6 :
اجلماعات املتشددة3 :
تنظيم داعش2 :
جبهة النصرة1 :
فصائل املعارضة املسلحة 2 :

رابعاً :التفاصيل:
االنتهاكات من قبل القوات احلكومية (اجليش واألمن وامليلشيات احمللية واألجنبية):
أ :الكنائس اليت تضررت أو تدمرت بفعل القصف:
اســتهدفت القـوات احلكوميــة خــال عمليــات القصــف اليوميــة علــى خمتلــف املــدن واحملافظــات الســورية ،منــذ بدايــة االحتجاجــات الشــعبية حــى
اتريــخ إصــدار التقريــر  40كنيســة حبســب توثيــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ،وقــد تراوحــت األضـرار مــا بــن متضــررة جزئيـاً أو بشــكل كبــر.
يف تقريـران الســابق الصــادر يف /8نيســان  2013 /وثقنــا اســتهداف القـوات احلكوميــة ل ـ  33كنيســة ،ونالحــظ أن العــدد قــد تضاعــف اآلن ،وممــا
جيــدر اإلشــارة إليــه أن هنــاك  12كنيســة قــد تعرضــت للقصــف مـرات عــدة مــن قبــل القـوات احلكوميــة ،وهــذا يــدل علــى تعمــد اســتهداف هــذه
الكنائــس ودور العبــادة ،حصــل ذلــك يف كنيســة ســيدة الســام حبمــص الــي اســتهدفت  6م ـرات ،وكنيســة أم ال ـزانر حبمــص أيض ـاً اســتهدفت 4
مـرات.
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توزعت الكنائس الـ  40اليت استهدفتها القوات احلكومية على احملافظات السورية على النحو التايل:

حمافظة محص:
تعرضت ما اليقل عن  11كنيسة إىل اعتداء من قبل القوات احلكومية ،وهم:
 .1كنيسة السيدة العذراء أم الزانر للسراين األرثوذوكس:
تقــع يف حــي احلميديــة وتُعتــر مقــر أبرشــية محــص ومحــاة للس ـراين
األرثوذوكــس ،تعرضــت الكنيســة للقصــف  4مـرات؛ مــا يــدل علــى تعمــد
اســتهدافها مــن قبــل الق ـوات احلكوميــة:
يف شــهر آذار 2012 /حيــث قصفــت الق ـوات احلكوميــة الكنيســة مــا
أدى إىل تضــرر يف ســور الكنيســة.
يف حزي ـران 2012 /قصفــت الق ـوات احلكوميــة كنيســة أم ال ـزانر مرتــن؛
مــا تســبب بدمــار كبــر يف مبــى الكنيســة.

محص  -حي احلميدية :قصف كنيسة أم الزانر2012 /3 /20

يف شــهر أيلــول 2012 /ألقــى الط ـران املروحــي احلكومــي قنبلــة برميليــة؛
مــا تســبب بدمــار كبــر يف مبــى الكنيســة.
 .2دير مار الياس:
يقــع ابلقــرب مــن قريــة ربلــة جنــوب مدينــة القصــر ،علــى طريــق محــص
بعلبــك املــؤدي إىل أمانــة جوســية احلدوديــة .جلــأ إليــه كثــر مــن انزحــي
حــي اباب عمــرو أثنــاء اقتحــام القـوات احلكوميــة للحــي يف منتصــف شــهر
شــباط ،2012 /اســتهدفت القـوات احلكوميــة ابملدفعيــة وقذائــف اهلــاون
ديــر مــار اليــاس مرتــن.
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يف هناية شهر آذار 2012 /قصفت القوات احلكومية دير مار الياس؛ ما أدى إىل تضرر بسيط يف مبىن الدير.
يف شهر أيلول 2012 /جددت القوات احلكومية استهدافها للدير بقذائف اهلاون؛ ما تسبب بدمار بسيط يف واجهة مبىن الدير.
 .3كنيسة مار الياس:
تقع يف مدينة القصري ،استهدفتها القوات احلكومية ثالث مرات.
يف شــهر متــوز 2012 /حيــث قصفــت القـوات احلكوميــة كنيســة مــار
اليــاس بقذائــف اهلــاون مــا أدى إىل أضــرر يف مبــى الكنيســة.
يف شــهر تش ـرين األول 2012 /قصفــت الق ـوات احلكوميــة كنيســة
مــار اليــاس بقذائــف اهلــاون مــا أدى إىل تضــرر ســقف الكنيســة،
وأاثثهــا.
يف شهر كانون الثاين 2013 /أعادت القوات احلكومية استهدافها
لكنيســة مــار اليــاس بقــذاف اهلــاون مــا أدى إىل أض ـرار يف مبــى
الكنيســة ،كمــا حتطــم متثــال الســيدة العــذراء.
 .4كنيسة سيدة السالم:
وهــي كنيســة للــروم الكاثوليــك تقــع يف حــي بســتان الديـوان ،قصفتهــا القـوات احلكوميــة مــا اليقــل عــن  6مـرات بقذائــف اهلــاون والصواريــخ ،كمــا
أدى انفجــار لغــم زرع يف الكنيســة إىل مقتــل الســيد فهــد عيســى نعمــة وأضـرار يف بنــاء الكنيســة.
يف شــهر متــوز 2012 /قصفــت الق ـوات احلكوميــة كنيســة ســيدة
الســام بصــاروخ حــريب؛ مــا تســبب بدمــار يف مبــى الكنيســة.
يف شــهر آب 2012 /قصفــت القـوات احلكوميــة الكنيســة بقذائــف
اهلــاون؛ مــا أدى إىل تضــرر يف مبــى الكنيســة وختريــب كبــر يف أاثثهــا.
يف شــهر أيلــول 2012 /أعــادت الق ـوات احلكوميــة قصــف كنيســة
ســيدة الســام مرتــن؛ مــا تســبب بدمــار كبــر يف مبــى الكنيســة.
يف شــهر نيســان 2014 /قصفــت الق ـوات احلكوميــة الكنيســة
ابلصواريــخ احلربيــة؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف مبــى الكنيســة.
يــوم الســبت  /10أاير 2014 /انفجــر لغــم داخــل الكنيســة؛ مــا
تســبب مبقتــل الســيد فهــد عيســى نعمــة.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع عــدد مــن أهــايل
محــص القدميــة والناشــطني املتواجديــن يف املنطقــة ،وأظهــرت رواايت
متعــددة أن القـوات احلكوميــة قامــت بــزرع العديــد مــن األلغــام داخــل
الكنائــس واملســاجد واملناطــق العامــة وبعــض املنــازل أيض ـاً.
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 .5كاتدرائية اإلجنيلية:
تقــع يف حــي بســتان الديـوان ،قصفتهــا القـوات احلكوميــة مــرة واحــدة يف شــهر نيســان2012 /؛ مــا أدى إىل تضــرر يف ســقف الكنيســة وختريــب
كبــر يف أاثثهــا.
 .6كنيسة مارجرجس:
تقع يف حي احلميدية ،قصفتها القوات احلكومية مرة واحدة بقذيفة هاون يف شهر حزيران2012 /؛ ما أدى إىل دمار كبري يف مبىن الكنيسة.
 .7كنيسة ومطرانية األربعني للروم األرثوذوكس:
تقع كنيسة األربعني يف الشارع الرئيس يف حي بستان الديوان ،تعرضت للقصف مرتني من قبل القوات احلكومية.
يف شهر أاير 2012 /قصفت القوات احلكومية كنيسة األربعني؛ ما أدى إىل دمار كبري يف مبىن الكنيسة.
يف شهر آذار  2013/جددت القوات احلكومية استهدافها للكنيسة ابلصواريخ احلربية؛ ما أدى إىل دمار كبري يف مبىن الكنيسة.
 .8مطرانية السراين الكاثوليك:
تقــع يف حــي احلميديــة ،تعرضــت للقصــف مرتــن علــى يــد الق ـوات
احلكوميــة يف شــهر أيلــول2012 /؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف مبــى
الكنيســة ونشــوب حريــق يف أحــد غرفهــا.
.9كنيسة مارليان “كنيسة الشهيد اليان احلمصي”:
تقــع يف حــي صليبــة العصيــايت ،وتضــم رفــات القديــس اليــان احلمصي،
قصفتهــا الق ـوات احلكوميــة مــرة واحــدة يــوم األحــد  /9أيلــول/
 ،2011مــا أدى إىل تضــرر بســيط يف بنــاء الكنيســة.

آاثر القصف على كنيسة مارليان

 .10كنيسة الدوير:
تقع يف بلدة الدوير يف ريف محص الشمايل الغريب ،قصفتها القوات
احلكوميــة يــوم اخلميــس  /30أاير ،2013 /مث اهتمــت احلكومــة
الســورية عناصــر قـوات املعارضــة بتخريــب الكنيســة وابرتــكاب جمــزرة
يف القريــة ،لكــن التحقيــق الــذي أجـراه فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق
اإلنســان كشــف عــن عــدم وقــوع جمــزرة وعــن مســؤولية الق ـوات
احلكوميــة عــن األض ـرار يف الكنيســة.
رابــط البحــث الــذي أجرتــه الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان حــول
حقيقــة مــا حصــل يف قريــة الدويــر
كنيسة الدوير

 .11كنيسة حارة السرااي
تقــع يف بلــدة قلعــة احلصــن تعرضــت للقصــف مــن قبــل القـوات احلكوميــة يف النصــف الثــاين مــن عــام  2012مــا أدى إىل أضـرار بســيطة يف مبــى
الكنيســة.
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حمافظة ريف دمشق:
بلــغ عــدد الكنائــس املتضــررة علــى يــد الق ـوات احلكوميــة يف حمافظــة
ريــف دمشــق  11كنيســة:
.1كنيسة القديسة تقال:
تقــع يف مدينــة داراي ،تعرضــت للقصــف مــن قبــل الق ـوات احلكوميــة
 4م ـرات.
يف شــهر تشـرين الثــاين ،2012 /قصفــت القـوات احلكوميــة كنيســة
القديســة تقــا بقذائــف املدفعيــة؛ مــا أدى إىل تضــرر يف مبــى الكنيســة.
يف شــهر كانــون األول 2013 /ألقــى الط ـران املروحــي احلكومــي
قنبلــة برميليــة علــى حديقــة الكنيســة؛ مــا تســبب أبض ـرار يف احلديقــة
ويف مبــى الكنيســة.

داراي  26-11-2012قصف كنيسة القديسة تقال االثرية

يف شــهر كانــون الثــاين 2014 /ألقــى الط ـران املروحــي احلكومــي
قنابــل برميليــة عــدة علــى كنيســة القديســة تقــا؛ مــا أدى إىل دمــار
مبــى الدراســة اخلــاص ابلكنيســة.
يف شــهر أاير 2014 /ألقــى الط ـران املروحــي احلكومــي قنبلتــن
برميليتــن علــى حميــط كنيســة القديســة تقــا؛ مــا أدى إىل تضــرر مبــى
الكنيســة بشــكل كبــر.

داراي  13-5-2014استهداف كنسية القديسة تقال االثرية وحميطها ابلرباميل املتفجرة

.2كنيسة بولوس الرسول:
تقــع يف مدينــة داراي ،اســتهدفها الطـران املروحــي احلكومــي يف شــهر شــباط 2014 /بقنابــل برميليــة عــدة ،ســقطت يف ســاحة الكنيســة وتســببت
أبضـرار يف املبــى.
 .3كنيسة العذراء :تقع يف مدينة حرستا ،تعرضت للقصف على يد القوات احلكومية  3مرات.
يف شهر تشرين األول 2012 /قصفت القوات احلكومية كنيسة العذراء بقذيفيت هاون؛ ما تسبب أبضرار مادية وإصاابت يف صفوف املدنيني.
يف شهر كانون األول 2012 /استهدفت القوات احلكومية مبىن الكنيسة بقذائف مدفعية عدة.
يف شهر شباط 2013 /اقتحم عناصر يتبعون للقوات احلكومية كنيسة العذراء وقاموا بتخريب حمتوايهتا وحتطيم أاثثها.
.4كنيسة النيب الياس الغيور للروم األرثوذكس:
تقــع يف مدينــة حرســتا ،يف شــهر كانــون األول 2012 /تعرضــت للقصــف بقذائــف اهلــاون مــن قبــل القـوات احلكوميــة؛ مــا تســبب بدمــار يف مبــى
الكنيسة.
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.5كنيسة القديس جاورجيوس:
تقع يف مدينة عربني ،قصفتها القوات احلكومية مرتني.
يف شــهر آذار ،2013 /قصفــت الق ـوات احلكوميــة ســاحة املدرســة
املوجــودة يف مبــى كنيســة جاورجيــوس بقذيفــي هــاون؛ تســبب ذلــك
بدمــار يف املبــى الدراســي للكنيســة.
يف شــهر أيلــول 2013 /اســتهدفت القـوات احلكوميــة مبــى الكنيســة
بقذائــف املدفعيــة؛ مــا تســبب بنشــوب حريــق داخــل الكنيســة.
احرتاق كنيسة عربني جراء قصفها من قبل عصاابت األسد 2013 /6/9

.6كنيسة قسطنطني وهيالنة:
مــن أقــدم الكنائــس يف ســوراي ،تقــع يف مدينــة يــرود ،قصفتهــا القـوات
احلكوميــة مرتــن.
يف شــهر أيلول 2013 /قصفت القوات احلكومية كنيســة قســطنطني
وهيالنــة بقذائــف املدفعيــة؛ مــا تســبب أبضـرار يف مبــى الكنيســة.
يف شــهر شــباط 2014 /قصفــت الق ـوات احلكوميــة ســاحة كنيســة
قســطنطني وهيالنــة بقذائــف املدفعيــة الثقيلــة؛ مــا أدى إىل أض ـرار يف
مبــى الكنيســة.

رسالة هامة جدا للعامل من أحد مسيحيي يربود بعد قصف كنيسة قسطنطني وهيالنة االثرية ب 27-9-2013

.7كاتدرائية القديسني:
تقع يف مدينة يربود ،استهدفتها القوات احلكومية بقذائف املدفعية يف شهر أيلول.2012 /
 .8كنيسة الزبداين:
قصفتها القوات احلكومية املتمركزة يف حاجز بلودان بقذائف مدفعية عدة يف شهر تشرين الثاين.2012 /
 .9كنيسة مارسركيس:
تقع يف بلدة معلوال ،تعرضت لقصف القوات احلكومية بعد سيطرة قوات املعارضة املسلحة على البلدة خالل شهر أيلول.2013 /
 .10دير مارتقال:
يقع يف بلدة معلوال ،تعرض للقصف من قبل القوات احلكومية بعد سيطرة قوات املعارضة املسلحة على البلدة خالل شهر أيلول.2013 /
 .11كنيسة مار ميخائيل:
تقــع يف مدينــة قــارة ،اســتهدفها الطـران املروحــي احلكومــي يف شــهر آب ،2013 /مــا تســبب إبصابــة  4أشــخاص حبســب توثيــق الشــبكة الســورية
حلقــوق اإلنســان ،إضافــة إىل أضـرار يف مبــى الكنيســة.
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حمافظة حلب:
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان  5كنائــس متضــررة يف
حمافظــة حلــب إثــر اســتهدافها مــن قبــل الق ـوات احلكوميــة:
 .1دير وكنيسة مارمسعان:
يقــع يف مدينــة دارة عــزة يف ريــف حلــب الغــريب ،تعــرض للقصــف مــن
قبــل القـوات احلكوميــة يــوم اإلثنــن  /21أاير.2012 /
 .2كنيسة يسوع الناصري اإلجنيلية األرمينية:
تقــع يف حــي امليــدان ،قصفتهــا الق ـوات احلكوميــة مــرة واحــدة يــوم
األحــد  /23أيلــول.2012 /

مقطع الفيديو يظهر آاثر الدمار احلاصل على الكنيسة اإلجنيلية:

 .3كنيسة مارجرجس القدمية:
تقــع يف حــي اجلديـّـدة يف حلــب القدميــة ،نــزح إليهــا العديــد مــن العائــات هـرابً مــن القصــف ،تعرضــت لقصــف بقذائــف اهلــاون يــوم األربعــاء /16
كانــون الثــاين.2013/
مقطع فيديو يظهر فيه أحد سكان احلي وهو يتحدث عن الدمار يف الكنيسة
.4كنيسة اإلجنيلية للطائفة األرمنية:
تقع يف ساحة احلطب الواقعة يف حي اجلديدة ،وقد قصفتها القوات احلكومية يوم السبت  /16شباط.2013 /
مقطع فيديو يظهر آاثر القصف الذي تعرضت له الكنيسة.
 .5دير اوارطان:
يقــع ديــر اوارطــان يف منطقــة خــط االشــتباك بــن الق ـوات احلكوميــة وفصائــل املعارضــة املســلحة ،بــن حيــي امليــدان وبســتان الباشــا ،مــا تســبب
ابســتهدافه مــن قبــل الطرفــن.
يوم األحد  /8أيلول ،2013 /استهدفت القوات احلكومية دير وارطان بقذيفة هاون؛ ما تسبب إبحداث أضرار يف مبىن الكنيسة.

حمافظة دير الزور:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان  5كنائس متضررة يف حمافظة دير الزور إثر استهدافها من قبل القوات احلكومية:
 .1كنيسة السيدة العذراء للسراين األرثوذكس:
تدعــى كنيســة الوحــدة ،تقــع جانــب قيــادة املنطقــة الشــرقية يف حــي الرشــدية ،ملحقــة هبــا مدرســة ابتدائيــة تُدعــى ابســم الوحــدة اخلاصــة ،قصفتهــا
الق ـوات احلكوميــة ثــاث م ـرات.
يف شهر أيلول 2012 /قصفت القوات احلكومية كنيسة السيدة العذراء؛ ما أدى إىل تضرر مبىن الكنيسة.
يف شهر كانون األول 2012 /قصفت القوات احلكومية كنيسة الوحدة؛ ما أدى إىل دمار كبري يف مبىن الكنيسة.
يف شهر كانون الثاين 2013 /حيث جددت القوات احلكومية استهدافها لكنيسة الوحدة؛ ما أدى إىل دمار كبري يف واجهة الكنيسة.
 .2كنيسة شهداء األرمن «األربعني شهيد»:
تقــع وســط املدينــة ابلقــرب مــن فنــدق «زايد» ،وقــد قصفتهــا القـوات احلكوميــة يف شــهر أيلــول  2012/ابلصواريــخ العشـوائية؛ مــا أدى إىل تضررهــا
بشــكل كبــر واحـراق أجـزاء منهــا.
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 .3كنيسة األرمن الكاثوليك:
تقــع وســط املدينــة يف شــارع ســينما فـؤاد ،قصفتهــا القـوات احلكوميــة
بقذائــف اهلــاون والصواريــخ ،وقــد ســجلنا مــا اليقــل عــن ســتّة قذائــف
هــاون يف شــهر كانــون الثــاين ،2013 /وأحــدث القصــف دمــاراً
كب ـراً يف مبــى الكنيســة ،بشــكل خــاص يف أجراســها وداخــل املصلــى.
 .4الكنيسة األرمنية:
تقــع يف مدينــة ديــر الــزور ،وهــي كنيســة أثريــة يعــود اترخيهــا إىل أكثــر
مــن  300عــام ،قصفتهــا الق ـوات احلكوميــة ابلصواريــخ يف شــهر
أيلــول ،2012 /مــا أدى إىل دمــار كبــر يف مبــى الكنيســة.

آاثر الدمار على كنيسة األرمن الكاثوليكية

 .5كنيسة الالتني (الكبوشية):
تقــع خلــف مقــر الشــرطة العســكرية ،قصفتهــا القـوات احلكوميــة ابلصواريــخ يــوم اإلثنــن  /15نيســان2013 /؛ مــا أدى إىل تدمريهــا بشــكل شــبه
كامل.

حمافظة إدلب:

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان  4كنائس متضررة يف حمافظة إدلب إثر استهدافها من قبل القوات احلكومية:
 .1كنيسة القديس جاورجيوس للروم األرثوذكس:
تقــع يف قريــة الغســانية التابعــة جلســر الشــغور؛ قصفتهــا الق ـوات
احلكوميــة يف شــهر تشـرين األول2012 /؛ مــا أدى إىل تضــرر مبــى
الكنيســة.
.2كنيسة يوحنا املعمدان:
تقع يف قرية اجلديدة التابعة ملنطقة جسر الشغور؛ تعرضت للقصف
مــن قبــل القـوات احلكوميــة يف هنايــة عــام  ،2012مــا أدى إىل أضـرار
يف مبىن الكنيسة.
آاثر الدمار على كنيسة يوحنا املعمدان

 .3كنيسة القديسة آان:
تقع يف قرية اليعقوبية تعرضت للقصف مرة واحدة من قبل القوات احلكومية يف شهر حزيران2013 /؛ ما أدى لتضرر يف مبىن الكنيسة.
 .4دير الراهبات:
يقع يف قرية القنية يف منطقة جسر الشغور ،قصفته القوات احلكومية يف شهر تشرين األول2013 /؛ ما أدى لتضرر بسيط يف مبىن الدير.
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حمافظة الالذقية:

وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان  3كنائــس متضــررة يف
حمافظــة الالذقيــة إثــر اســتهدافها مــن قبــل الق ـوات احلكوميــة:
 .1كنيسة النيب الياس للروم األرثوذكس يف قرية القصب:
يف أيلــول 2012 /قصفــت الق ـوات احلكوميــة كنيســة النــي اليــاس
بقذائــف الــدابابت ،مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف مبــى الكنيســة
وإصابــة مــا اليقــل عــن  5أشــخاص.
 .2كنائس كسب:
ســيطرت الق ـوات احلكوميــة علــى مدينــة كســب بعــد  3أشــهر مــن
املعــارك املتواصلــة مــع املعارضــة املســلحة يف حزي ـران ،2014 /وقــد
اســتهدفت الق ـوات احلكوميــة كنيســة كســب ابلقصــف م ـرات عــدة
قبيــل ســيطرهتا علــى املدينــة ،بعــد دخوهلــا إىل الكنيســة قامــت حبرقهــا
مث اهتــام عناصــر املعارضــة املســلحة ،ذلــك حبســب روايــة عــدد مــن
أهــايل املنطقــة مــن شــهود عيــان ونشــطاء حمليــن.

صور التقطها اإلعالم التابع للسلطات احلكومية آلاثر ختريب يف كنائس كسب

 .3كنيسة قرية السمرا:
يف الربع األول من عام  2014استهدفتها القوات احلكومية بقذائف اهلاون أثناء حماولتها السيطرة على املنطقة ،ما تسبب أبضرار كبرية.

حمافظة درعا:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان كنيسة واحدة متضررة يف حمافظة درعا إثر استهدافها من قبل القوات احلكومية:
كاتدرائية القديسني ليونس وابخوس يف مدينة بصرى الشام:
يف شــهر آذار 2013 /اســتهدفت القـوات احلكوميــة كاتدرائيــة القديســن ليونــس وابخــوس يف مدينــة بصــرى الشــام بقذائــف املدفعيــة؛ مــا تســبب
بدمــار بســيط يف مبــى الكنيســة األثريــة.
ابء :الكنائس اليت حولتها القوات احلكومية إىل مقرات عسكرية:
حولــت القـوات احلكوميــة مــا اليقــل عــن  6كنائــس إىل مقـرات عســكرية ،واســتخدمت البعــض منهــا يف قصــف األحيــاء والقــرى اجملــاورة؛ مــا تســبب
يف أتجيــج االحتقــان الطائفــي بشــكل كبــر.
الكنيسة الكاتدرائية الشريوبيم يف صيداناي (ريف دمشق)
اســتخدمتها القـوات احلكوميــة يف منتصــف عــام  2012مقـراً لقصــف مناطــق يف القلمــون ،تعرضــت علــى خلفيــة ذلــك للقصــف مــن قبــل قـوات
املعارضــة وتنظيــم جبهــة النصــرة.
مقطع فيديو يظهر قيام القوات احلكومية بقصف مناطق يف ريف دمشق من دير صيداناي
مقطع يُظهر تعرض الدير للقصف بقذائف اهلاون من قبل تنظيم جبهة النصرة يف شهر شباط 2014 /بسبب متركز القوات احلكومية فيه.
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كنيسة اجلديدة يف بلدة اجلديدة التابعة جلسر الشغور (إدلب):
استخدمتها القوات احلكومية مقراً عسكرايً لقصف القرى اجملاورة ،وفق ما أكده لنا العديد من أهايل القرى اليت تعرضت للقصف.
صورة تظهر كنيسة اجلديدة
كنيسة الالتني (أو الكنيسة الكبوشية) يف مدينة دير الزور:
منــذ هنايــة عــام  2012متركــزت القـوات احلكوميــة يف كنيســة الالتــن (الكنيســة الكبوشــية) اليت تقــع يف حــي الرشــدية قــرب فــرع الشــرطة العســكرية
يف مدينــة ديــر الــزور ،وقــد جعلهــا ذلــك عرضــة للقصــف والتفجــر مــن قبــل عناصــر جبهــة النصــرة؛ مــا تســبب بدمــار شــبه كامــل للكنيســة.
موقع الكنيسة على اخلريطة
دير القديس جاورجيوس يف حمردة
يقــع يف ريــف محــاة الشــمايل ،متركــزت فيــه الق ـوات احلكوميــة يف
أواخــر عــام  ،2012ونصبــت عليــه رامجــات الصواريــخ مســتغلة
موقعــه علــى هضبــة مرتفعــة ،وقصفــت مــن داخلــه مناطــق متعــددة
يف مناطــق ريــف محــاة ،وجعلتــه هدف ـاً لفصائــل املعارضــة املســلحة.
كنيسة أم شرشوح يف ريف محص الشمايل:
متركــزت فيهــا الق ـوات احلكوميــة يف يــوم الثــااثء  /19شــباط/
 2013وحولتهــا إىل مقــر عســكري ،قصفــت مــن خالهلــا العديــد
مــن مناطــق الريــف الشــمايل يف محــص ،وقــد تعرضــت يف شــهر
تش ـرين األول 2014 /إىل هجــوم مــن قبــل تنظيــم جبهــة النصــرة
الــي اســتهدفت جتمعــات القـوات احلكوميــة يف قريــة أم شرشــوح؛ مــا
أدى إىل تضــرر الكنيســة بســبب اســتهدافها مبدافــع جهنــم.

صــور حصلــت عليهــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ،تُظهــر دخــاانً متصاعــداً مــن مبــى الديــر ،ويــدل
الدخــان علــى انطــاق صــاروخ مــن الرامجــة املتمركــزة فيــه.

دير وارطان يف حي امليدان مدينة حلب:
متركزت فيه القوات احلكومية يف بداية شهر تشرين األول ،2013 /نتيجة قربه من خط االشتباكات الواقع يف حي بستان الباشا.

االستنتاجات:

لقــد قامــت الق ـوات احلكوميــة بشــن هجمــات عش ـوائية ويف بعــض األحيــان متعمــدة ،وهــذه خروقــات للقانــون الــدويل ترقــى إىل
جرائــم حــرب ،كمــا أن حتويــل الكنائــس ابلقــوة إىل مراكــز عســكرية واالســتيالء عليهــا يُعتــر انتهــاكاً آخــر واســتخفافاً ابملمتلــكات
الثقافيــة املســيحية ،وهــذا حمظــور أيضـاً مبوجــب القانــون العــريف اإلنســاين.
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 .2اجلماعات املتشددة:

االنتهاكات من قبل تنظيم داعش:
أ :الكنائس املتضررة على يد تنظيم داعش

حمافظة الرقة:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان  3كنائس متضررة يف حمافظة الرقة إثر استهدافها من قبل تنظيم داعش:
كنيسة االستقالل األرمنية:
تقــع يف مدينــة تــل أبيــض يف ريــف الرقــة ،يف شــهر تشـرين األول 2013 /قــام عناصــر مــن لـواء احلمــزة املبايــع لتنظيــم داعــش حبــرق الكنيســة وتكســر
الصلبــان وهنــب حمتوايهتا.
كنسية الشهداء لألرمن الكاثوليك:
تقــع وســط مدينــة الرقــة ابلقــرب مــن حديقــة الرشــيد ،يــوم اخلميــس  /26أيلــول 2013 /قامــت جمموعــة مســلحة تتبــع ل ـ تنظيــم داعــش ابهلجــوم علــى
الكنيســة ومصــادرة وإزالــة كافــة حمتوايهتــا مــن مقاعــد ،وصلبــان ،وصــور ،وأيقــوانت ورمــوز ،كمــا قام ـوا بتحطيــم الصليــب املوجــود اعلــى الكنيســة
ورفعـوا بــدالً منــه علــم التنظيــم ،وحولـوا الكنيســة إىل مقــر اتبــع للتنظيــم.
يف الرابط التايل صور تظهر حلظة إزالة الصليب من كنيسة الشهداء ،وصور تظهر حتويل الكنيسة إىل مقر يتبع للتنظيم.
كنسية سيدة البشارة للروم الكاثوليك:
تقـ ُـع ابلقــرب مــن كنيســة الشــهداء ،قــرب حديقــة الرشــيد يف وســط مدينــة الرقــة ،يــوم اخلميــس  /26أيلــول 2013 /اعتــدى عناصــر تنظيــم داعــش
ـث أقدمـوا علــى إحـراق حمتــوايت الكنيســة مــن متاثيــل وصــور وصلبــان ومقاعــد ،وقامـوا إبخفــاء كافــة الرمــوز الــي تظهــر
علــى كنيســة الشــهداء ،حيـ ُ
أهنــا كنيســة ،مث قامـوا إبغالقهــا ومازالــت مغلقــة حــى حلظــة إعــداد التقريــر.

حمافظة احلسكة:

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان  3كنائس متضررة يف حمافظة احلسكة؛ إثر استهدافها من قبل تنظيم داعش:
كنيسة السيدة العذراء يف قرية تل نصري:
يــوم األحــد  /5نيســان 2015 /اســتهدف تنظيــم داعــش كنيســة الســيدة العــذراء الواقعــة يف قريــة تــل نصــري بريــف احلســكة الغــريب بقذائــف هــاون
عــدة ،مــا أدى إىل تضــرر أجـزاء مــن الكنيســة.
كنيسة القديس الرابن بثيو يف قرية تل هرمز:
تقــع كنيســة القديــس الـرابن بثيــو يف قريــة تــل هرمــز علــى هنــر اخلابــور بريــف احلســكة الغــريب ،يف يــوم األربعــاء  /25شــباط ،2015 /اعتــدى تنظيــم
داعــش علــى الكنيســة وحرقهــا.
كنيسة قرب شامية «مار جرجس»:
تقــع يف قريــة قــر شــامية علــى هنــر اخلابــور بريــف احلســكة الغــريب ،يــوم اإلثنــن  /23شــباط 2015 /أحــرق عناصــر تنظيــم داعــش الكنيســة بعــد
اقتحامــه القريــة.
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ب :الكنائس اليت حتولت إىل مقرات اتبعة للتنظيم:
كنيسة االستقالل األرمينية يف الرقة:
قام لواء احلمزة التابع لتنظيم داعش مطلع عام  2014ابالستيالء على الكنسية وحتويلها إىل مقر للكتيبة األمنية العراقية التابعة لداعش.
كنيسة الشهداء األرمن يف الرقة:
يف يــوم اإلثنــن  /2كانــون األول 2013 /قــام تنظيــم داعــش بتحويــل الكنيســة إىل مركــز دعــوي أطلــق عليــه اســم «ديـوان املظــامل»( ،ديـوان يتل ّقــى
شــكاوى املواطنــن ليتعامــل معهــا مباشــرة).

انتهاكات جبهة النصرة:

أ :الكنائس املتضررة على يد تنظيم جبهة النصرة:
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اســتهداف جبهــة النصــرة لكنيســة واحــدة ،أمــا بقيــة الكنائــس الــي قصفتهــا كانــت مقـرات عســكرية متركــزت
فيهــا القـوات احلكوميــة.

حمافظة ريف دمشق:
كنيسة السيدة للروم الكاثوليك يف يربود بريف دمشق:
بداية آذار 2014 /اعتدى بعض عناصر تنظيم جبهة النصرة على كنيســة الســيدة
للــروم الكاثوليــك ،وقامـوا بتخريــب أاثثهــا ،وحتطيــم التماثيــل والصــور املوجــودة فيهــا،
كمــا قامـوا بتخريــب األيقــوانت واملذبــح.
ب :الكنائس اليت حتولت إىل مقرات لتنظيم جبهة النصرة:
دير القديس مسعان قرب دارة عزة يف ريف حلب الغريب:
تقريب ـا يف بدايــة شــهر آاير ،2012 /قامــت جبهــة النصــرة ابلتعــاون مــع “كتائــب صــور تظهــر آاثر الدمــار وطمــس وتشــويه معــامل الصــور ،وحتطيــم التماثيــل يف كنيســة
ً
الســيدة للروم الكاثوليك
أح ـرار الشــام “ التابعــة لفصائــل املعارضــة املســلحة ،بتحويــل ديــر مسعــان األثــري
الــذي يقــع ضمــن قلعــة مسعــان إىل مقــر عســكري ،واســتخدمته منطلقـاً لقصــف القـوات احلكوميــة املتمركــزة علــى تلــة الشــيخ بــركات املقابلــة للقلعــة،
وهــي تبعــد حنــو  4كــم عــن قلعــة مسعــان ،وهــذا تســبب أبن تقــوم القـوات احلكوميــة بقصــف ديــر مسعــان؛ مــا أحــدث دمــاراً كبـراً يف مبــى الديــر،
كمــا ســجلنا حصــول عمليــات تنقيــب وختريــب للمواقــع األثريــة داخلــه ويف حميطــه مــن قبــل عناصــر جبهــة النصــرة.

االستنتاجات:

لقــد شـنَّت اجلماعــات املتشــددة هجمــات عشـوائية ،ويف بعــض األحيــان متعمــدة ،وهــذه خروقــات للقانــون الــدويل ترقــى إىل جرائــم
حــرب ،كمــا إن حتويــل الكنائــس ابلقــوة إىل مراكــز عســكرية واالســتيالء عليهــا يُعتــر انتهــاكاً آخــر واســتخفافاً ابملمتلــكات الثقافيــة
املســيحية ،وهــذا حمظــور أيضـاً مبوجــب القانــون العــريف اإلنســاين.
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انتهاكات فصائل املعارضة املسلحة:

أ :الكنائس املتضررة على يد فصائل املعارضة املسلحة:

حمافظة حلب:

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان  12كنيسة متضررة يف حمافظة حلب إثر استهدافها من قبل فصائل يف املعارضة املسلحة:
كاتدرائية مار الياس املارونية:
مــن أشــهر كنائــس حلــب األثريــة ،وتقــع يف ســاحة فرحــات املتفرعــة مــن شــارع
التلــل يف حــي اجلديــدة حبلــب ،تعرضــت للقصــف بقذائــف اهلــاون مرتني مــن
قبــل فصائــل يف املعارضــة املســلحة:
األربعــاء  /22آب ،2012 /تعرضــت للقصــف بقذيفــة هــاون تســببت
أبض ـرار يف ســاحة الكاتدرائيــة اخلارجيــة ويف جــدار الواجهــة األماميــة أيض ـاً.
يــوم الســبت  /29تش ـرين الثــاين ،2014 /ســقطت قذائــف هــاون عــدة
علــى كاتدرائيــة مــار اليــاس املارونيــة ،مصــدر القذائــف بعــض فصائــل املعارضــة
املســلحة؛ ما تســبب إبحداث أضرار يف قبة الكنيســة إضافة إىل أربع فجوات
فيهــا ،وتكســر زجــاج بعــض النوافــذ.

صور تظهر آاثر الدمار الذي طال الكنيسة 2012 8 22

مطرانية الروم الكاثوليك:
تقــع مطرانيــة الــروم الكاثوليــك جبانــب كاتدرائيــة مــار اليــاس املارونيــة ،يف ســاحة
فرحــات املتفرعــة مــن شــارع التلــل يف حــي اجلديدة ،تعرضــت املطرانيــة لالعتــداء
مرتــن مــن قبــل فصائــل يف املعارضــة املســلحة.
األربعــاء  /10تش ـرين األول ،2012 /ســقطت قذيفتــا هــاون مصدرهــا
مســلحي املعارضــة املســلحة علــى مطرانيــة الــروم الكاثوليــك؛ مــا تســبب إبصابــة
األب عمــاد الضاهــر بكســور عــدة ،إضافــة إىل إصابــة شــخص آخــر يعمــل يف
الكنيســة ،ووقوع دمار واســع وكبري يف أاثث وجدران غرف ومكاتب العاملني
داخــل مبــى املطرانيــة.
يــوم األربعــاء  /8نيســان 2015 /قصفــت املعارضــة املســلحة أحيــاء التلــل
والعزيزية بقرابة  11قذيفة هاون وجرة غاز ،تســبب القصف بدمار يف املنازل
ومدرســة التلــل ،وبعــض األضـرار يف ســور مطرانيــة الــروم الكاثوليــك.
صور تظهر آاثر الدمار يف مبىن املطرانية
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مطرانية السراين األرثوذكس اجلديدة ابلسليمانية:
تعرضت  3مرات لالستهداف من قبل فصائل يف املعارضة املسلحة:
يــوم الثــااثء  /7أاير ،2013 /ســقطت قذيفــة هــاون -تشــر التح ـرايت أن مصدرهــا فصائــل يف املعارضــة املســلحة -علــى ســطح دار مطرانيــة
السـراين األرثوذكــس اجلديــدة ابلســليمانية؛ مــا أدى إىل حــدوث أضـرار ماديــة يف الطابــق الســادس منهــا ،كمــا ســقطت قذائــف أخــرى يف حميطهــا.
جمموعة صور تظهر آاثر الدمار يف دار مطرانية السراين األرثوذكس اجلديدة ابلسليمانية.
يــوم اإلثنــن يف  /7نيســان ،2014 /قُصفــت مطرانيــة السـراين األرثوذكــس يف حلــب بقذيفــي هــاون ،أخــران عــدد مــن األهــايل احملليــن أن مصدرهــا
فصائل يف املعارضة املســلحة ،تســبب القصف بدمار متوســط يف بعض غرف املطرانية وحتطم الزجاج يف بعض نوافذها اخلارجية.
صور لألضرار اليت حلقت مبطرانية السراين يوم اإلثنني /7 نيسان2014 /
يــوم الثــااثء  /30كانــون األول ،2014 /ســقطت قذائــف هــاون عــدة
علــى مطرانيــة السـراين األرثوذكــس ،علــى الطوابــق العليــا للبنــاء حمدثــة دمــاراً
كب ـراً اقتصــر علــى املــادايت.
يســتعمل أهــايل احلــي مؤقتـاً القســم املتضــرر مــن البنــاء داراً لرعايــة املســنني ،مل
نســجل وقــوع إصــاابت بــن صفــوف املســنني والعاملــن يف املطرانيــة.

صورة تظهر آاثر الدمار يف مبىن املطرانية.

كنيسة القديس “كريكور املنور” لألرمن األرثوذكس:
األحــد  /1حزي ـران ،2014 /ســقطت قذيفــة هــاون قــرب كنيســة القديــس
“كريكــور املنــور” لألرمــن األرثوذكــس يف حــي امليــدان حبلــب ،أثبــت شــهود
عيان يف احلي أن مصدرها أحد فصائل املعارضة املســلحة ،تســبب القصف
أبضـرار يف ابب الكنيســة وســورها ،وحتطــم زجــاج نوافذهــا.
كنيسة سيدة االنتقال للسراين الكاثوليك   :
تعرضــت كنيســة ســيدة االنتقــال للسـراين الكاثوليــك واملطرانيــة التابعــة هلــا يف
منطقــة العزيزيــة حبلــب ،للقصــف بقذائــف اهلــاون (جــرة غــاز) مرتــن خــال
ثالثةأايم   .
رابط ملوقع كنيسة سيدة االنتقال للسراين الكاثوليك واملطرانية التابعة هلا.
يــوم اجلمعــة  /11متــوز ،2014 /أصابــت قذيفة هــاون (جــرة غــاز) جــدار
كاتدرائيّــة ســيدة االنتقــال للس ـراين الكاثوليــك ،الســاعة السادســة مســاء،
آاثر الدمــار يف كنيســة القديــس -كريكــور املنــور -لألرمــن األرثوذكــس يف حــي امليــدان حبلــب
حيــث خرقــت اجلــدار ودخلــت الكاتدرائيّــة ،و ّأدت إىل أض ـرار كبــرة داخــل
 /1حزيـران.2014 /
الكنيســة وحميــط الكاتد رائيــة والصالــة واملطرانيــة ،ســجل فريــق الشــبكة
الســورية حلقوق اإلنســان إصابة  4من املصلني والقندلفت وأحد أعضاء اجلوقة جبروح بســيطة ،حدث القصف أثناء صالة أخوية ســيدة بومباي،
والكشــاف ،وكانت جوقة ســيدة االنتقال جمتمعة يف صالون املطرانيّة لتحضري قداس يوم األحد.
آاثر الدمار يف كاتدرائيّة سيدة االنتقال للسراين الكاثوليك يف حي العزيزية حبلب  /11متوز.2014 /
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يــوم اإلثنــن  /14متــوز ،2014 /ســقطت قذيفة هــاون (جــرة غــاز) للمــرة الثانيــة خــال ثالثــة أايم علــى مبــى مطرانيــة السـراين الكاثوليــك التابعــة
واملالصقــة للكاتدرائيــة ،بعــد منتصــف الليــل تقريب ـاً ،حيــث أصابــت جــدار املطرانيــة يف الطابــق الثــاين ،وأحدثــت فيــه خرقاً ،كمــا تســببت أبضرار
كبــرة يف الطابــق اﻷول منــه؛ كمــا طالــت األضـرار أيضـاً املطبــخ وغرفــة الطعــام واملتحــف والصالــون الكبــر.
آاثر الدمار يف مطرانية السراين الكاثوليك -حلب -العزيزية  /14متوز.2014 /
كنيسة سيدة الفرح “الثالوث األقدس لألرمن الكاثوليك”:
تعرضت الكنيسة للقصف مرتني:
اخلميــس  /14آب ،2014 /قصفــت أحــد فصائــل املعارضــة كنيســة ســيدة الفــرح لألرمــن الكاثوليــك يف منطقــة امليــدان حبلــب بقذيفــة صاروخيــة،
مــا تســبب بدمــار جزئــي ،وأضـرار داخــل مبــى الكنيســة.
األربعــاء  /30متــوز ،2014 /ســقطت قذيفــة هــاون يف حميــط كنيســة الفــرح يف حــي امليدان حبلــب ،قصفــت مــن قبــل أحــد فصائــل املعارضــة
املســلحة ،وتســببت بتحطــم زجــاج بعــض نوافــذ الكنيســة ،كمــا أدت إىل مقتــل  5مدنيــن بينهــم ســيداتن ،وإصابــة  11آخريــن علــى األقــل ،حبســب
توثيــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.
صورة ملكان سقوط القذيفة مقابل كنيسة الفرح.
رابط حيتوي على أمساء وتفاصيل عن الضحااي يف جمزرة كنيسة الفرح.
كنيسة القديس كيفورك لألرمن األرثوذكس:
يف  /31تشرين األول ،2012 /ن ّفذ بعض مسلحي املعارضة املسلحة،
قصفـاً عشـوائياً علــى منطقــة كنيســة القديــس كيفــورك لألرمــن األرثوذكــس،
الواقعــة يف مناطــق ســيطرة القـوات احلكوميــة يف حــي امليــدان وســط حلــب،
ســقطت قذائــف عــدة  -نعتقــد أهنــا هــاون -؛ تســبب ذلــك إبحــداث
فجوات يف جدران الكنيســة وســقف مدخلها ،إضافة إىل اشــتعال احلرائق
داخــل إحــدى قاعــات الكنيســة وتدمــر معظــم حمتوايهتــا ،كمــا أحــدث
القصــف دمــاراً كبـراً يف روضــة األطفــال “بيــت حلــم” التابعــة للكنيســة.
جمموعــة صــور تظهــر آاثر الدمــار واحلرائــق يف كنيســة القديــس كيفــورك
لألرمــن األرثوذكــس.
مقطــع مصــور منقــول عــن اإلعــام احلكومــي ،يُظهــر آاثر الدمــار واحلرائــق
يف كنيســة القديــس كيفــورك لألرمــن األرثوذكــس
كنيسة النيب الياس يف حي السليمانية:
اخلميــس  /11نيســان ،2013 /تعرضت كنيســة النــي اليــاس يف شــارع
الفيــات حبــي الســليمانية حبلــب للقصــف بقذيفــة هــاون ،مــن قبــل إحــدى
الفصائــل املعارضــة املســلحة؛ مــا تســبب إبحــداث فجــوة كبــرة يف قبــة
الكنيســة وأض ـرار ماديــة أخــرى.
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دير وارطان:
يقــع ديــر وارطــان يف منطقــة خــط االشــتباك بــن الق ـوات احلكوميــة وفصائــل املعارضــة املســلحة بــن حيــي امليــدان وبســتان الباشــا؛ مــا تســبب
ابســتهدافه مــن قبــل الطرفــن.
يوم اجلمعة  /25تشرين األول 2013 /استهدف “لواء السلطان مراد” أحد فصائل املعارضة املسلحة دير وارطان بقذائف اهلاون.
مقطع فيديو يظهر قيام عناصر ما يسمى لواء السلطان مراد وهم يقصفون دير وارطان.
كنيسة الالتني لآلابء الفرنسيني“ كنيسة الالتني” يف حي العزيزية.
الســبت  /2تشـرين الثــاين ،2013 /ســقطت قذيفتــان صاروخيتــان -تبــن لنــا أن مصدرمهــا أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة -يف منطقــة العزيزيــة
حبلــب ،اســتهدفت إحدامهــا قبــة كنيســة الالتــن ،والثانيــة ســقطت يف ابحتهــا اخلارجيــة ،ذلــك أثنــاء خــروج املصلــن مــن الكنيســة؛ مــا تســبب يف
حتطــم زجــاج بعــض النوافــذ وبعــض حمتــوايت الكنيســة.
صور تظهر آاثر الدمار يف كنيسة الالتني.
كنيسة القديس دمييرتيوس – حي التلفون اهلوائي.
األربعاء  /23متوز ،2014 /ســقطت قذيفة صاروخية تبني أن مصدرها إحدى الفصائل يف املعارضة املســلحة ،أمام كنيســة القديس دمييرتيوس،
تســبب ذلــك ابهنيــار جــزء مــن واجهــة ســور الكنيســة وحتطــم زجــاج نوافذهــا ،كمــا أحدثــت القذيفــة حفــرة يف مدخــل الكنيســة وأحلقــت أض ـراراً
ماديــة كبــرة داخلهــا .وقــد تســبب القصــف مبقتــل  8مدنيــن ،بينهــم  3أطفــال ،و 3ســيدات مــن عائلــة واحــدة ،وجــرح مــا اليقــل عــن  7أشــخاص
آخريــن حبســب مــا وثقتــه الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.
جمموعة صور تظهر تضرر كنيسة دميرتيوس.
مطرانية املوارنة:
تقع يف ســاحة فرحات يف حي الســليمانية يف حلب ،يوم اجلمعة  /10نيســان/
 2014ســقطت قذيفــة هــاون -يبــدو أن مصدرهــا إحــدى فصائــل املعارضــة
املســلحة -داخــل قبــو مطرانيــة املوارنــة؛ تســبب ذلــك بدمــار جزئــي يف املقاعــد
وأاثث القاعــة.

حمافظة دمشق:
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تضــرر كنيســتني يف حمافظــة دمشــق إثــر
اســتهدافهما مــن قبــل فصائــل يف املعارضــة املســلحة:
كنيسة الصليب املقدس للروم األرثوذكس:
تقــع يف حــي القصــاع بدمشــق ابلقــرب مــن املشــفى الفرنســي ،وتعــد مــن أكــر
الكنائــس يف ســوراي ،وهــي تتبــع لبطريركيــة الــروم األرثوذكــس ،ويعــود اتريــخ بنائهــا
إىل ثالثينيــات القــرن املاضــي.
تعرضــت الكنيســة للقصــف بقذائــف اهلــاون ثــاث م ـرات يف ف ـرات زمنيــة متفاوتــة ،وقــد أثبتــت التح ـرايت أن مصــدر القصــف هــو فصائــل يف
املعارضــة املســلحة.
اجلمعة  /9آب ،2013 /سقطت قذيفة هاون على ساحة الكنيسة واقتصرت األضرار على املادية فقط.
صور توضح آاثر القصف بساحة كنيسة الصيليب دمشق  -القصاع  /9آب2013 /
صور تظهر آاثر القصف على املطرانية.
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األحــد  /6تش ـرين األول ،2013 /تعرضــت الكنيســة للقصــف بثــاث قذائــف هــاون؛ مــا أدى إىل إصابــة  3أشــخاص ،وإحلــاق ضــرر يف
مبىن الكنيســة ،حيــث اخرتقــت قذيفــة أحــد جــدران الكنيســة وتســببت بدمــار يف األيقــوانت وبعــض مقتنيــات الكنيســة ،فيمــا أحدثــت القذيفتــان
األخ ـراتن أض ـراراً يف جــدران الكنيســة اخللفيــة.
جمموعة صور توضح آاثر القصف على كنيسة الصليب يف  /6تشرين األول.2014 /
اإلثنني  /11تشرين الثاين ،2013 /سقطت قذيفة هاون على كنيسة الصليب ،وتسببت أبضرار بسيطة يف ساحة الكنيسة وسقفها.
جمموعة صور تظهر آاثر القصف على الكنيسة يف  /11تشرين الثاين.2013 /
كنيسة الكريلس:
تقع الكنيســة مقابل املشــفى الفرنســي يف حي القصاع بدمشــق ،على مســافة
بضعــة أمتــار مــن “شــارع بغــداد” الكبــر ،وهــي ذات موقــع اسـراتيجي مهــم
ابلنســبة للمســيحيني القاطنــن قرهبــا؛ حيــث تتوســط املنطقــة الســكنية بــن
أحياء دمشــق القدمية واملناطق الســكنية احلديثة نســبياً ،تتبع كنيســة الكريلس
لبطريركية الروم امللكيني الكاثوليك ،ويعود اتريخ بنائها إىل العام .1927
صورة كنيسة الكريلس – دمشق – القصاع.
اجلمعــة  /11تش ـرين األول ،2013 /ســقطت قذيفــة هــاون علــى كنيســة
كريلــس وتســببت أبض ـرار يف بعــض مقتنيــات الكنيســة ،ويُعتقــد أن مصــدر
القصــف إحــدى فصائــل املعارضــة املســلحة.
آاثر الدمار يف كنيسة كريلس بتاريخ  /11تشرين الثاين.2013 /

كنيسة الكريلس  -دمشق

ب :الكنائس اليت حتولت إىل مقرات اتبعة لفصائل املعارضة املسلحة:
 .1كنيسة أم شرشوح يف محص:
متركــز فيهــا مســلحون معارضــون اتبعــون للـواء األمــان ابهلل يف آذار ،2013 /بعــد فرارهــم مــن اشــتباكات دارت بينهــم وبــن القـوات احلكوميــة ،وقــد
تعرضــت نتيجــة لذلــك لقصــف مــن قبــل القـوات احلكوميــة.
 .2دير القديس مسعان قرب دارة عزة يف ريف حلب الغريب.
يف بداية عام  2014قامت حركة أحرار الشام ابالستيالء على دير القديس مسعان وحتويلها إىل مقر اتبع هلا.

االستنتاجات:

لقــد قامــت بعــض فصائــل املعارضــة املســلحة بشــن هجمــات عش ـوائية ويف بعــض األحيــان متعمــدة ،وهــذا يشــكل خروقــات
للقانــون الــدويل ترقــى إىل جرائــم حــرب ،كمــا أن حتويــل الكنائــس ابلقــوة إىل مراكــز عســكرية واالســتيالء عليهــا يُعتــر انتهــاكاً آخــر
واســتخفافاً ابملمتلــكات الثقافيــة املســيحية ،وهــذا حمظــور أيض ـاً مبوجــب القانــون العــريف اإلنســاين.
 .4االنتهاكات من قبل جمموعات مل حتدد هويتها:
الكنيسة اإلجنيلية العربية يف حلب الثالاثء  /6تشرين الثاين:2012 /
تقع الكنيســة اإلجنيلية يف جادة اخلندق يف منطقة “الســبع حبرات” ،قامت جمموعة مســلحة بتفخيخها وتفجريها ،مل نتمكن يف الشــبكة الســورية
حلقــوق اإلنســان مــن حتديــد اجلهــة املنفــذة حــى اآلن.
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قــام املســلحون يف املــرة األوىل بتفخيــخ اجلــزء اخللفــي مــن الواجهــة الــي تقــع علــى الشــارع اجلانــي؛ مــا أدى إىل اهنيــار قســم كبــر مــن املبــى واملكاتــب،
يف املــرة الثانيــة اســتهدف املســلحون اجلــزء املخصــص للعبــادة مــن املبــى؛ مــا أدى إىل اهنيــاره بشــكل شــبه كامــل.
جمموعة صور توضح آاثر الدمار يف الكنيسة
 .2قصف مطرانية األرمن األرثوذكس حبي اجلديدة يف حلب القدمية.
ظهــر يــوم الســبت  /8تشـرين الثــاين ،2014 /ســقط صــاروخ يُعتقــد أنــه مــن نــوع غـراد قــرب خــط اجلبهــة
يف حــي اجلديــدة وســط مدينــة حلــب القدميــة علــى مطرانيــة األرمــن األرثوذكــس؛ أدى انفجــار الصــاروخ إىل
مقتل حارس مقيم يف املطرانية ،وهو انزات ملجيان ،مواليد مدينة حلب  ،1965كما تسبب االنفجار
يف دمــار كبــر لغرفتــن مــن غــرف الكنيســة.
مل تتمكن الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان من حتديد مســؤولية الطرف الذي اســتهدف الكنيســة؛ بســبب
موقعهــا علــى خــط اجلبهــة قــرب ســاحة احلطــب.
صــور تظهــر آاثر دمــار ودمــاء يف مطرانيــة األرمــن األرثوذكــس حبــي اجلديــدة يف حلــب  /8تشـرين الثــاين/
.2014
صــور تظهــر آاثر دمــار علــى ابب مطرانيــة األرمــن األرثوذكــس حبــي اجلديــدة يف حلــب  /8تشـرين الثــاين/
.2014

التوصيات:
إىل جملس األمن:
يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إج ـراءات إضافيــة بعــد مــرور أكثــر مــن عــام علــى الق ـرار  2139واليوجــد التزامــات بوقــف عمليــات القصــف
العش ـوائي ،الــي تســبب التدمــر والقتــل اليومــي.
الضغــط علــى الــدول الداعمــة للقـوات احلكوميــة كروســيا وإيـران ولبنــان مــن أجــل إيقــاف عمليــات التزويــد ابألســلحة واخلـرات بعــد أن ثبــت تورطهــا
جبرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب ،وأيضــا الــدول واألف ـراد الــي تــزود اجلماعــات املتشــددة وق ـوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي وبعــض
فصائــل املعارضــة املســلحة.
جيب إحالة امللف السوري إىل احملكمة اجلنائية الدولية وحماسبة مجيع املتورطني.
إحالل األمن والسالم وتطبيق مبدأ مسؤولية محاية املدنيني ،حلفظ أرواح السوريني وتراثهم وفنوهنم من الدمار والنهب والتخريب.

شكر

خالص الشكر لكل األهايل والنشطاء احملليني الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير بشكل فعال.
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