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االثنني 4 اب 2014

حمتوايت التقرير:
أواًل: ملخص تنفيذي.

اثنياً: تفاصيل احلوادث.
اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.

شكر وعزاء.

ما اليقل عن 33 جمزرة يف متوز 2014

25 منها على يد القوات احلكومية

أواًل: الملخص التنفيذي:
 ،2014 متوز  يف  جمزرة   33 عن  اليقل  ما  اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  وثقت 

توزعت على النحو التايل:
الشيعية  امليليشيات  احمللية،  امليليشيات  األمن،  )اجليش،  احلكومية  القوات  ألف: 

األجنبية(: 25
ابء: فصائل املعارضة املسلحة: 5

اتء: جهات مل نتمكن من حتديدها: 3

تعتمد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توصيف لفظ جمزرة على احلدث الذي يُقتل 
فيه مخسة أشخاص مساملني دفعة واحدة. من أجل االطالع على املزيد حول منهجيتنا 

يف توثيق الضحااي، نرجو زايرة الرابط.
توزعت اجملازر على احملافظات حبسب الرتتيب التايل:

حلب: 17 جمزرة، درعا: 5 جمازر، ريف دمشق: 4 جمازر، إدلب: 3 جمازر، دير الزور: 
جمزراتن، محاة: جمزرة واحدة ، الرقة: جمزرة واحدة.

كما توزعت اجملازر حسب اجلهة الفاعلة على النحو التايل:
توزع اجملازر حسب اجلهة الفاعلة يف متوز 2014

حزيران/  هناية  يف  أتسست  اإلنسان،  حلقوق  السورية  الشبكة 
2011 وهي منظمة مستقلة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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تسببت تلك اجملازر حبسب فريق توثيق الضحااي يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مبقتل 301 شخصاً، بينهم 95 طفاًل 
و51 سيدة، أي أن %49 من الضحااي هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن االستهداف يف 

معظم تلك اجملازر كان حبق السكان املدنيني.
توزعت حصيلة ضحااي اجملازر حبسب مرتكبيها على الشكل التايل:
القوات احلكومية: 217 شخصاً، بينهم 64 طفاًل، و38 سيدة.

فصائل املعارضة املسلحة: 45 شخصاً، بينهم 17 طفاًل، و12 سيدة.
جهات مل نتمكن من حتديدها: 39 شخصاً، بينهم 14 طفاًل وسيدة.

ثانيًا: تفاصيل التقرير:
ألف: القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

حمافظة حلب:
يف 1/ متوز/ 2014 قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة على بلدة أورم الكربى بريف حمافظة حلب، اخلاضعة 

لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 7 أشخاص، بينهم طفل وسيدة. 

يف 10/ متوز/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على الشارع الرئيس يف حي امليسر مبدينة حلب، اخلاضع 
بينهم طفل و3  لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، وسط جتمع للمدنيني والباعة املتجولني، ما أدى إىل مقتل 19شخصاً 

سيدات، إضافة إىل دمار يف عدد من احملالت التجارية واألبنية السكنية.

يف 13/ متوز/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على حي النصر حبلب القدمية يف مدينة حلب، اخلاضع 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 6 أشخاص معظمهم من عائلة واحدة بينهم طفلة وسيدة. 

يف 14/ متوز/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلتني برميليتني على حي الفردوس مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 5 أشخاص معظمهم من عائلة واحدة، بينهم 3 أطفال. 

يف 17/ متوز/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على حي املشهد مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل 
املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة وهم سيدة وأطفاهلا األربعة.

يف 18/ متوز/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنابل برميلية عدة على منطقة مجعية غرانظة يف ريف حمافظة حلب، 
ما أدى إىل مقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم طفلة وسيداتن.

يف 21/ متوز/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنابل برميلية عدة على حي األنصاري شرقي مدينة حلب، اخلاضع 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 11 شخصاً، بينهم طفالن وسيداتن.

يف 21/ متوز/ 2014 قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة على مدينة الباب بريف حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة 
تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل 7 أشخاص، بينهم 5 أطفال وسيدة.
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يف 22/ متوز/ 2014 قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة على بلدة الوحشية بريف حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 6 أطفال من عائلة واحدة. 

يف 26/ متوز/ 2014 سقطت طائرة مروحية حكومية على خميم النريب مبحافظة حلب، ما أدى إىل مقتل 9 أشخاص بينهم 
طفالن وسيداتن.

يف 29/ متوز/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي 4 قنابل برميلية على حي الشعار مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل 
املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 13شخصاً، بينهم طفالن.

يف 30/ متوز/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنابل برميلية عدة على حي املعادي مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 8 أشخاص، بينهم طفلتان وسيداتن.

يف 30/ متوز/ 2014 قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة على حي ابب النريب مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم طفلة و3 سيدات.

حمافظة درعا:
يف 5/ متوز/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مدينة داعل بريف حمافظة درعا، اخلاضعة لسيطرة فصائل 

املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 8 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم 6 أطفال وسيدة.

يف 15/ متوز/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنابل برميلية عدة على خميم درعا مبدينة درعا، اخلاضع لسيطرة فصائل 
املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 10 أشخاص، بينهم 3 أطفال و4 سيدات. 

يف 22/ متوز/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي 5 قنابل برميلية على سوق جتاري يف مدينة جاسم مبحافظة درعا، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 7 أشخاص معظمهم من عائلة واحدة، بينهم 3 أطفال وسيداتن. 

يف 28/ متوز/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنابل برميلية عدة على احلي الشرقي مبدينة بصرى الشام بريف حمافظة 
درعا، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم طفل وسيداتن.

حمافظة ريف دمشق:
يف 12/ متوز/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على منطقة بئر القصب مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة 

لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 6 أشخاص دفعة واحدة.

يف 24/ متوز/ 2014 قصفت املدفعية احلكومية بقذائف اهلاون وصواريخ األرض أرض السوق الرئيس يف بلدة زبدين مبحافظة 
ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 16 شخصاً، بينهم 4 أطفال.

http://www.sn4hr.org
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يف 30/ متوز/ 2014 قصفت رامجات الصواريخ احلكومية صواريخ عدة على مدينة دوما مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، تزامناً مع قصف املدفعية احلكومية قذائف عدة، ما أدى إىل مقتل 21 شخصاً، بينهم 3 

أطفال و4 سيدات.

حمافظة إدلب:
يف 3/ متوز/ 2014 شن الطريان احلريب احلكومي غارة ابلصواريخ على مدينة معرة مصرين بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 11 شخصاً، بينهم طفل وسيداتن، إضافة إىل دمار مبىن سكين بشكل 

كامل. 

يف 29/ متوز/ 2014 شن الطريان احلريب احلكومي غارة ابلصواريخ على بلدة شنان بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 7 أشخاص معظمهم من عائلة واحدة، وهم 5 أطفال وسيداتن. 

حمافظة محاة:
يف 20/ متوز/ 2014 قصف الطريان احلريب احلكومي برشاشاته سوق اخلضار مبدينة اللطامنة بريف حمافظة محاة، اخلاضعة 

لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 6 أشخاص، بينهم طفلة وسيداتن.
حمافظة الرقة:

يف 15/ متوز/ 2014 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على منطقة احلي األول مبدينة الرقة، اخلاضعة لسيطرة تنظيم 
داعش، ما أدى إىل مقتل 5 ضحااي من عائلة واحدة وهم سيدة مع أطفاهلا األربعة.

حمافظة دير الزور:
يف 2/ متوز/ 2014 شّن الطريان احلريب احلكومي غارتني ابلصواريخ على مدينة البصرية بريف حمافظة دير الزور، اخلاضعة 

لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل  9 أشخاص بينهم طفالن وسيدة. 

http://www.sn4hr.org
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ابء: فصائل املعارضة املسلحة:
حمافظة حلب:

يف 23/ متوز/ 2014 سقط صاروخ حملي الصنع على كنيسة القديس دميرتيوس يف حي التلفون اهلوائي مبدينة حلب، مصدره 
مدفعية متمركزة يف منطقة خاضعة لسيطرة إحدى فصائل املعارضة املسلحة، أسفر القصف عن مقتل 8 أشخاص بينهم 3 

أطفال و3 سيدات، إضافة إىل تضرر مبىن الكنيسة بشكل كبري ومبىن بريد السليمانية املقابل هلا.

يف 25/ متوز/ 2014 سقطت عدة قذائف صاروخية على أوتسرتاد احلمدانية وحي صالح الدين مبدينة حلب، مصدرها 
مدفعية متمركزة يف منطقة خاضعة لسيطرة إحدى فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبقتل 13 شخصاً، وهم 8 أطفال، 

و5 سيدات.

يف 28/ متوز/ 2014 سقطت قذائف هاون على حي اجلابرية مبدينة حلب، مصدرها مدفعية متمركزة يف منطقة خاضعة 
لسيطرة إحدى فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 7 أشخاص معظمهم من عائلة واحدة، بينهم 4 أطفال وسيدة.

حمافظة إدلب:
يف 1/ متوز/ 2014 سقطت عدة قذائف هاون على مدينة إدلب، مصدرها مدفعية متمركزة يف منطقة خاضعة لسيطرة إحدى 

فصائل املعارضة املسلحة ، ما أدى إىل مقتل 10 أشخاص، بينهم 3 سيدات، إضافة إىل جرح ما اليقل عن 30 آخرين.

حمافظة درعا:
يف 13/ متوز/ 2014 قام عناصر كتيبة لواء عاصفة حوران )إحدى فصائل املعارضة املسلحة( إبطالق الرصاص على 7 
أشخاص، بينهم طفالن يف مدينة الشيخ مسكني يف ريف حمافظة درعا، نتيجة مقاومة أحدهم عملية اعتقاله، ما أدى إىل 

وفاهتم.

http://www.sn4hr.org
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   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 6

اتء: جهات مل نتمكن من حتديدها:

حمافظة ريف دمشق:
املعارضة  لسيطرة فصائل  اخلاضعة  مدينة دوما مبحافظة ريف دمشق،  انفجرت سيارة مفخخة يف   2014 19/ متوز/  يف 
العديد من األبنية السكنية واحملالت  املسلحة، ما أدى إىل مقتل 15 شخصاً، بينهم 11 طفاًل وسيدة، إضافة إىل دمار 

التجارية، مل نتمكن من حتديد اجلهة اليت قامت ابلتفجري حىت حلظة إعداد التقرير.

حمافظة دير الزور:
يف 13/ متوز/ 2014 انفجرت سيارة مفخخة قرب دوار النادي يف مدينة امليادين بريف حمافظة دير الزور ، أسفر االنفجار 
عن مقتل 14شخصاً، بينهم طفل، مل يتمكن فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من حتديد اجلهة اليت قامت ابلتفجري حىت 

حلظة إعداد التقرير.

حمافظة حلب:
يف 26/ متوز/ 2014 تسبب انفجار سيارة مفخخة يف سوق اخلضار مبدينة اعزاز يف ريف حمافظة حلب مبقتل 10 أشخاص، 
بينهم طفالن، مل يتمكن فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من حتديد اجلهة اليت قامت ابلتفجري حىت حلظة إعداد التقرير.

االستنتاجات:

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMucHpVdjVLSjJjb2c/edit?usp=sharing
http://www.youtube.com/watch?v=MVedFusYhJo
http://www.youtube.com/watch?v=4FwA4U9u0wI
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUnNmeVUzVGpGX3c/view?usp=sharing


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 7

القوات احلكومية:
1. تؤكد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان على أن حاالت القصف كانت متعمدة أو عشوائية، وموجهة ضد أفراد مدنيني 
عزل، وابلتايل فإن القوات احلكومية قامت ابنتهاك أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان الذي حيمي احلق يف احلياة. إضافة 

إىل أهنا ارتكبت يف ظل نزاع مسلح غري دويل، فهي ترقى إىل جرمية حرب وقد توفرت فيها األركان كافة.
2. أيضاً ترى الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أن ما حدث يف تلك اجملازر، واملتمثل يف جرمية القتل يؤدي إىل جرمية ضد 

اإلنسانية.
3. إن تلك اهلجمات، ال سيما عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية يف حدوث خسائر طالت أرواح املدنيني أو 
إحلاق إصاابت هبم أو إحلاق الضرر ابألعيان املدنية. وهناك مؤشرات قوية حتمل على االعتقاد أبن الضرر كان مفرطاً جداً 

إذا ما قورن ابلفائدة العسكرية املرجوة، ويف مجيع احلاالت املذكورة مل نتأكد من وجود هدف عسكري قبل أو أثناء اهلجوم.
العشوائي للقصف والطبيعة  القوة املفرطة املستخدمة فيها، والطابع  املتكررة، ومستوى  4. إن حجم اجملازر، وطبيعة اجملازر 

املنسقة للهجمات، ال ميكن أن يكون ذلك إال بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.

املعارضة املسلحة:
إن القصف العشوائي عدمي التمييز الذي حصل يف حمافظات حلب وإدلب ودرعا يرقى إىل جرمية حرب، وقد تسبب القصف 

ابرتكاب جرمية القتل خارج نطاق القانون، جيب أن توقف املعارضة املسلحة مجيع اهلجمات عدمية التمييز.

التوصيات:
إىل األمم املتحدة وجملس األمن:

اليت يُفرتض ابجمللس اختاذها بشأن  القرارات  الدولية، والتوقف عن تعطيل  اجلنائية  الوضع يف سورية إىل احملكمة  1. إحالة 
احلكومة السورية؛ ألن ذلك يرسل رسالة خاطئة إىل مجيع الدكتاتورايت حول العامل ويعزز من ثقافة اجلرمية.

2. فرض عقوابت عاجلة على مجيع املتورطني يف االنتهاكات الواسعة حلقوق اإلنسان.
3. إلزام احلكومة السورية إبدخال مجيع املنظمات اإلغاثية واحلقوقية، وجلنة التحقيق الدولية، والصحفيني وعدم التضييق عليهم.

4. ضمان عدم توريد مجيع أنواع األسلحة إىل احلكومة السورية؛ ألهنا تستخدم يف هجمات واسعة ضد املدنيني.
5. يتوجب على جملس األمن حتمل مسؤولياته يف حفظ األمن والسلم األهليني يف سورية؛ ألن االنتهاكات اليت قامت هبا 

احلكومة السورية تشكل هتديداً صارخاً لألمن والسلم الدوليني.
الشيعية  ارتكبت مذابح واسعة، كحزب هللا واأللوية  السورية، واليت  اليت حتارب إىل جانب احلكومة  امليليشيات  إدراج   .6

األخرى، وجيش الدفاع الوطين، والشبيحة على قائمة اإلرهاب الدولية.
7. تطبيق مبدأ “محاية املدنيني” الذي أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة على احلالة السورية عام 2005، ونؤكد على أن 

هذا املبدأ إن مل يطبق يف سورية فأين سُيطبق؟...
8. التوقف عن اعتبار احلكومة السورية طرفاً رمسياً “بعد أن ارتكبت جرائم ضد اإلنسانية” فيما يتعلق ابجلانب اإلغاثي، 
والتوقف عن إمدادها ابلقسم األكرب من املساعدات املالية واملعنوية، واليت غالباً ال تصل إىل مستحقيها بل للموالني للحكومة 

السورية.

http://www.sn4hr.org
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شكر وعزاء
كل الشكر والتقدير لألهايل وذوي الضحااي وشهود العيان ونشطاء اجملتمع احمللي، الذين سامهت شهاداهتم بشكل فعال يف 

هذا التقرير، خالص العزاء ألسر الضحااي وأصدقائهم.

http://www.sn4hr.org

