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الجهة التي أعدت التقرير: الشبكة السورية لحقوق االنسان
تاريخ اعداد التقرير 2014-2-17

مجال التقرير : توثيق ورصد حادثة قصف مسجد عثمان بن عفان في حي مساكن
هنانو في محافظة حلب في يوم الثالثاء بتاريخ 2014-2-4

مقدمة:
أصدرت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تقرير شامال لجميع المحافظات السورية في 6/حزيران/2013 يرصد التدمير 
المنهجي و الواسع الذي أصاب المساجد في سورية على خلفية القصف العشوائي و المتعمد من قبل القوات الحكومية وقد 

وثقنا في ذلك التقرير تضرر مااليقل عن 1451 مابين مدمر بشكل كامل أو جزئي .
وقد سجلنا بعد ذلك العديد من الحوادث التي تظهر استمرار القوات الحكومية في استهدافها للمساجد وفي هذا التقرير نرصد 

حالة جديدة ولكن مايمزها أن المسجد قد تحول في جزء منه إلى مدرسة .
يقع حي مساكن هنانو شرقي حلب و هي من األحياء المكتظة بالسكان الموقع على الخارطة

تعتمد منهجية التقرير على التحقيقات التي أجراها فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في محافظة حلب مع عدد من 
األخبار  إلى  إضافة  عيان  ,  لشاهدي  رواية  على  التقرير  يحتوي  حيث  حلب  مدينة  في  المتواجدين  والناشطين  األهالي 
والصور التي وردتنا عبر ناشطين متعاونين معها داخل المدينة  والتي قام فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بتدقيقها 

و التحقق منها .

الحكومة السورية تتعمد استهداف أماكن العبادة )قصف مسجد يحتوي مدرسة (
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التفاصيل :
في يوم الثالثاء بتاريخ 4-2-2014 تعرض مسجد عثمان بن عفان الواقع في حي مساكن هنانو  لقصف صاروخي حيث 

ادى ذلك لدمار في مبنى المسجد وتهدم المنزل المجاور له .
ونشير إلى أن األهالي قاموا بتحويل جزء من المسجد إلى مدرسة لتعليم االطفال وذلك بسبب دمار عدد من المدارس بسبب 

القصف المستمر و العشوائي من قبل القوات الحكومية باتجاه المناطق الخارجة عن سيطرتها .

األستاذ » شامل«  احد سكان حي مساكن هنانو وأحد النشطاء الميدانيين اخبر الشبكة السورية لحقوق اإلنسان حول تفاصيل 
الحادثة : 

» قرابة الساعة التاسعة والنصف صباحاً كنت في منزلي الذي يبعد عن المسجد حوالي 50 متر  , سمعت صوت تحليق 
طائرة حربية ومن ثم احسست بانها تهبط اكتر باتجاه الحي , ومن ثم تلى ذلك انفجار ضخم وانكسرت النوافذ لدي  في 
المنزل و عندما خرجت الرى ما حصل , شاهدت دمار في المنزل المالصق للمسجد وادى ذلك الستشهاد العائلة التي تقطنه 

و الجرحى في الشارع ينزفون والدمار بكل مكان .
المنزل كان بصاروخ حربي وفي بنفس الوقت سمعنا صوت انفجار ناتج عن برميل متفجر  ان القصف الذي استهدف 

سقط  بالقرب من مبنى  الملعب .
االضرار التي لحقت بالمسجد اقتصرت على السور والطابق االرضي والحمد هلل لم يكن الطالب متواجدين اذ ان ادارة 

المسجد طلبت منهم عدم الحضور بسبب اوضاع القصف ولوال ذلك كانت ستحدث مجزرة مروعة«.

يقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق اإلنسان :
» من الواضح أن القوات الحكومية التميز بين أهداف مدينة و عسكرية وإن قصف المناطق المدنية المأهولة بالسكان 
واألعيان المشمولة بالحماية على هذا النحو المنهجي الواسع يرقى إلى جرائم ضد اإلنسانية والبد من طريقة اليقاف تلك 

الجرائم التي أصبحت حدثا يوميا ومحاسبة من ارتكبها«

تمكنت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان من الوصول إلى أحد جيران المسجد وهو االستاذ »جمعة » الذي افادنا بروايته 
حول الحادثة  :

» كنت في منزلي الكائن خلف المسجد وهي حارة شعبية مدنية ال وجود فيها لمظاهر مسلحة من أي نوع , عندما سمعت 
انفجار ضخم وادى ذلك لتكسر االبواب والنوافذ في منزلي , توجهت لمكان القصف وبدات بمساعدة المسعفين  صوت 

باخراج االطفال من تحت االنقاض حيث استهدت عائلة كاملة ولم يبقى منها سوى االب .
وكان هناك سيارة صادف مرورها مع سقوط الصاروخ مما ادى الى استشهاد راكبيها .«
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الملحقات و المرفقات : 
أسماء وصور الضحايا :

تمكن فريق الشبكة السورية لحقوق االنسان من توثيق مقتل 13 شخصاً بينهم 5 اطفال و3 سيدات :
1- الطفل محمود سمير خضر/13عام/ حلب/مساكن هنانو/ ذكر/ / / / جراء القصف بالبراميل المتفجرة على مسجد عثمان 

بن عفان أثناء تدريس األطفال فيه

2- الطفل محمد سمير خضر/ عام9/ حلب/مساكن هنانو/ ذكر/ / / / جراء القصف بالبراميل المتفجرة على مسجد عثمان 
بن عفان أثناء تدريس األطفال فيه

http://www.youtube.com/watch?v=HFT2V9vGiKU&feature=youtu.be

 3- الطفل ابراهيم سمير خضر/ 4عام/حلب/مساكن هنانو/ ذكر/ / / / جراء القصف بالبراميل المتفجرة على مسجد عثمان 
بن عفان أثناء تدريس األطفال فيه

http://www.youtube.com/watch?v=HFT2V9vGiKU&feature=youtu.be

 4- الطفل علي سمير خضر/ 2 عام / حلب/مساكن هنانو/ ذكر/ / / / جراء القصف بالبراميل المتفجرة على مسجد عثمان 
بن عفان أثناء تدريس األطفال فيه

http://www.youtube.com/watch?v=HFT2V9vGiKU&feature=youtu.be

 5- الطفلة مريم سمير خضر / 11/ حلب/مساكن هنانو/ انثى/ / / / جراء القصف بالبراميل المتفجرة على مسجد عثمان 
بن عفان أثناء تدريس األطفال فيه

http://www.youtube.com/watch?v=HFT2V9vGiKU&feature=youtu.be

 6- السيدة أماني خضرة/ 40 عام/ حلب/مساكن هنانو/جراء القصف بالبراميل المتفجرة على مسجد عثمان بن عفان أثناء 
تدريس األطفال فيه

7- محمد العبد هللا حج حسين/ /حلب/مساكن هنانو/ ذكر/ / / / جراء القصف بالبراميل المتفجرة على مسجد عثمان بن 
عفان أثناء تدريس األطفال فيه

8- عبدو محمد األحمد/ /حلب/مساكن هنانو/ ذكر/ / / / جراء القصف بالبراميل المتفجرة على مسجد عثمان بن عفان أثناء 
تدريس األطفال فيه

9- خلف ربيع األحمد/ / حلب/مساكن هنانو/ ذكر/ / / / جراء القصف بالبراميل المتفجرة على مسجد عثمان بن عفان أثناء 
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تدريس األطفال فيه
10- عبدهللا ربيع األحمد/ /حلب/مساكن هنانو/ ذكر/ / / / جراء القصف بالبراميل المتفجرة على مسجد عثمان بن عفان 

أثناء تدريس األطفال فيه
11- السيدة منى ربيع األحمد/ /حلب/مساكن هنانو/ انثى/ / / / جراء القصف بالبراميل المتفجرة على مسجد عثمان بن 

عفان أثناء تدريس األطفال فيه  فيه
12- رضوان سويد/ / حلب/ منغ/ذكر/ / / / قضى جراء القصف بالبراميل المتفجرة على حي مساكن هنانو

13- سيدة لم يصل اسمها/حلب/ مساكن هنانو/ قضت جراء القصف بالبراميل المتفجرة على الحي بتاريخ 4-2-2014 و 
هي متواجدة بالطبابة الشرعية

الصور والفيديوهات :
فيديو يظهر الجثث واالشالء

http://www.youtube.com/watch?v=HoIAnUuyNKw

صورة تظهر آثار الدمار في المسجد
https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18dDl3OEZpNkJiMXM/edit?usp=drive_web

االستنتاجات القانونية :
القانون الدولي  نالحظ أن النظام السوري قد ارتكب جريمة الحرب المتعقله بتدمير الممتلكات و كما هو منصوص في 
اإلنساني فإن المساجد من الممتلكات المشموله بالحماية في اتفاقيه جنيف عام 1949 وقد ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير 

دولي وكانت هدفا مدنيا .

التوصيات :
إلى مجلس حقوق اإلنسان

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

- التنديد بانتهاكات النظام وتعديها على دور العبادة والمساجد وتوثيقها.
- الضغط على النظام والطلب منه بشكل رسمي وقف انتهاكاته فيما يمس المساجد.

الدبلوماسي  والضغط  انتهاكاته  من  واضحة  مواقف  اتخاذ  العتاد  و  بالسالح  السورية  للحكومة  الداعمة  الدول  مطالبة   -
والسياسي عليه لكبح تلك االنتهاكات ووقفها.
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إلى الجامعة العربية
- التنديد بانتهاكات حرمة دور العبادة والمساجد وتوثيقها.
- الدفع اقليميا ودوليا التخاذ قرارات فعالة في هذا الصدد.

- مطالبة النظام بالتوقف عن تلك االنتهاكات والتي تمس المسلمين في انحاء العالم.
- مطالبة الدول ذات التأثير على نظام األسد الضغط عليه لوقف انتهاكاته الممنهجة والمتعمدة للمساجد. 

إلى مجلس األمن
- التنديد بانتهاكات القوات الحكومية لحرمة المساجد وتجريمها.

- اصدار قرار ملزم للنظام بوقف جميع انتهاكاته وبالتحديد للمساجد ودور العبادة.
- التحذير من تبعات تلك االنتهاكات على السلم االجتماعي والدفع باتجاه حروب طائفية ودينية وتحميل الحكومة  السمؤلية 

الكاملة عن ذلك.
- اعالن طلب حماية للمساجد واألماكن اآلثرية والتحذير من المساس بها.
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