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مدينــة ســلقن يف حمافظــة إدلــب، حيــث ألقــت طائــرة مروحيــة قنبلــة برميليــة، ســقطت فــوق مبــى ســكين مــن طابقــن، مــا تســبب ابهنيــاره 
بشــكل كامــل ومقتــل 32 مدنيــاً، بينهــم 7 نســاء، و7 أطفــال، وأصيــب قرابــة 120 شــخصاً، بســبب تناثــر الشــظااي يف أرجــاء احلــي، 
وقــد تكــون هنــاك حــاالت اســتخدام ســابقة لكــن هــذه هــي البدايــة األبــرز، ومل يكــن اجملتمــع احمللــي قــد تعــرف علــى ماهيــة هــذا النــوع 

اجلديــد مــن األســلحة بعــد.

كمــا هــو احلــال مــع جتربــة أي ســاح جديــد، تقــوم احلكومــة الســورية مبراقبــة رد فعــل اجملتمــع الــدويل لفــرة، فصمــت اجملتمــع الــدويل أو 
جمــرد خطــاابت التنديــد يُعتــر ضــوءاً أخضــر للمضــي يف جتريــب وتوســيع اســتخدام هــذا النــوع مــن أســلحة القتــل، كمــا حصــل ســابقاً يف 

بــداايت اســتخدام ســاح الطــران، مث الغــازات الســامة، مث الذخائــر العنقوديــة، مث صواريــخ ســكود.

جملــس األمــن الــدويل أتخــر قرابــة العــام والنصــف تقريبــاً يف اســتصدار القــرار 2139 بتاريــخ 22/ شــباط/ 2014، الــذي أدان فيــه 
اســتخدام القنابــل الرميليــة، وذكرهــا ابالســم، »جيــب التوقــف الفــوري عــن كافــة اهلجمــات علــى املدنيــن، ووضــع حــد لاســتخدام 
العشــوائي عــدمي التمييــز لألســلحة يف املناطــق املأهولــة، مبــا يف ذلــك القصــف املدفعــي واجلــوي، مثــل اســتخدام القنابــل الرميليــة«، 

واستبشــر املواطنــون الســوريون خــراً، ألن القــرار توعــد ابختــاذ إجــراءات إضافيــة يف حــال عــدم االلتــزام.
احلكومــة الســورية وعــر حلفائهــا يف جملــس األمــن أواًل، وعــر ختــاذل البقيــة عــن أداء دورهــم املنــوط هبــم قانونيــاً وأخاقيــاً، أهانــت قــرار 
جملــس األمــن 2139 كمــا فعلــت ســابقاً مــع القــرار 2118 الصــادر بتاريــخ 27/ أيلــول/ 2013، والقــرار 2042، والقــرار 2043 
يف نيســان/ 2012، وهــي تعلــم متامــاً أنــه ال يوجــد أي عواقــب جديــة ســوف تُتخــذ حبقهــا، بــل أصبحــت قواهتــا تتفاخــر ابنتهــاكات 
قــرارات جملــس األمــن والقوانــن الدوليــة )طالــب أحــد السياســين املوالــن للحكومــة الســورية يف لقــاء تلفزيــوين ابســتخدام الســاح النــووي 
لقصــف املناطــق الــي خرجــت عــن ســيطرهتا(، ُتظهــر عمليــات التوثيــق اليوميــة أنــه ال يــكاد يوجــد أي اختــاف يُذكــر بــن مــا قبــل 22/ 

شــباط/ 2014 ومــا بعــده.

يقول فضل عبد الغين رئيس الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
»ال ُيكــن للعــامل أن يســر بــا قوانــن، نعــم، إن اســتخدام القــوات احلكوميــة للقنابــل الربميليــة أمــر مشــن وعــار يقــع أمــام 
أعــن العــامل أمجــع، لكــن صمــت اجملتمــع الــدويل ممثــًا مبجلــس األمــن يُعتــرب أشــد عــارًا، ألن اجملتمــع الــدويل مــن املفــرض 
أن ُيثــل قيــم العدالــة والكرامــة اإلنســانية، وعلــى جملــس األمــن مهمــة إحــال األمــن والســام، إن مــن حــق املدنيــن يف 

املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة القــوات احلكوميــة أن يكونــوا حمميــن مــن قبــل اجملتمــع الــدويل«.

 2011 آذار/  الســلمية يف  انــدالع االحتجاجــات  بعــد  اليوميــة لانتهــاكات وتســجيلها  املراقبــة  عــر 
تبــن لنــا أن أول اســتخدام ابرز مــن قبــل القــوات احلكوميــة )قــوات اجليــش واألمــن وامليليشــيات احملليــة 
وامليليشيات الشيعية األجنبية( للقنابل الرميلية، كان يوم اإلثنن 1/ تشرين األول/ 2012 ضد أهايل 

المقدمة
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أ: ما قبل صدور قرار جملس األمن: 
منــذ 1/ تشــرين األول/ 2012 حــى 22/ شــباط/ 2014، قتلــت القــوات احلكوميــة ابلقنابــل الرميليــة لوحدهــا مــا اليقــل عــن 5714 

شــخصاً، يتوزعــون إىل:
5543 مدنياً، بينهم 347 طفاً، و779 سيدة.	 
171 مسلحًا	 

%97 منهــم مدنيــون، و%3 مســلحون، يُتوقــع أهنــم قتلــوا علــى ســبيل املصادفــة، بــن الضحــااي مــا اليقــل عــن 347 طفــاً، وتُقــدر أعــداد 
القنابل الرميلية أبكثر من 3200 قنبلة برميلية، وقد أصدرت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان قرابة 12 تقريراً )الرجاء النظر يف امللحقات( 

توثــق فيهــا اســتخدام القنابــل الرميليــة يف حلــب، وداراي يف ريــف دمشــق، ودرعــا، ومناطــق أخــرى.

ب: ما بعد صدور قرار جملس األمن: 
منــذ صــدور قــرار جملــس األمــن 22/ شــباط/ 2014 وحــى الذكــرى الســنوية األوىل 20/ شــباط/ 2015 اســتخدمت القــوات احلكوميــة مــا 
اليقل عن 1950 قنبلة برميلية يف خمتلف احملافظات الســورية، تســببت يف وقوع عشــرات اجملازر وعمليات القتل العمد، ودمار مئات األبنية 

واملراكــز احليويــة، فقــد خلفــت عمليــات القصــف تلــك ســقوط مــا اليقــل عــن 6480 شــخصاً يتوزعــون إىل:
6178 مدنياً، بينهم 1892 طفاً، و 1720 سيدة.

302 من املسلحن.

مل ختتلف منهجية القصف والقتل بن قبل وبعد قرار جملس األمن.
تبلــغ نســبة املدنيــن أكثــر مــن %95، نســبة األطفــال والنســاء تتجــاوز %58، وهــي نســبة مرتفعــة جــداً )أكثــر مــن نصــف الضحــااي( وتــدل 

علــى منهجيــة وتعمــد يف قتــل املدنيــن، واســتهداف ملناطــق مأهولــة ابلســكان بشــكل عشــوائي.
وتتوزع ضحااي استخدام القوات احلكومية للقنابل الرميلية حسب احملافظات على الشكل التايل:

حلب: 4105 أشخاص يتوزعون إىل 4003 مدنين، و 102 من مسلحي املعارضة، من بن املدنين 1208 أطفال، و 1123 سيدة. . 1
إدلب: 622 شخصاً يتوزعون إىل 595 مدنياً، و27 مسلحاً من املعارضة، بن املدنين   190 طفاً، و112 سيدة.. 2
درعا: 606 شخصاً، يتوزعون إىل 591 مدنياً، و15 عنصراً مسلحاً، وبن املدنين 209 أطفال، و222 سيدة.. 3
ريف دمشق:334 شخصاً، يتوزعون إىل 278 مدنياً، و56 مسلحاً من املعارضة، بن املدنين 106 أطفال، و80 سيدة.. 4
محاة: 309 أشخاص يتوزعون إىل 283 مدنياً، و26 عنصراً مسلحاً، بن املدنين 88 طفاً، و73 سيدة.. 5
محص: 281 شخصاً، بينهم 253 مدنياً، و28 مسلحاً من املعارضة، بن املدنين 61 طفاً، و71 سيدة.. 6
الرقة: 81 شخصاً يتوزعون إىل 70 مدنياً، و11 مسلحاً من املعارضة، بن املدنين 16 طفاً، و23 سيدة.. 7
دير الزور: 39 شخصاً يتوزعون إىل 24 مدنياً، و15 مسلحاً من املعارضة، بن املدنين 3 أطفال وسيدة.. 8
الاذقية: 33 شخصاً يتوزعون إىل 24 مدنياً، و9 من مسلحي املعارضة، بن املدنين 3 أطفال، و5 سيدات.. 9

احلسكة: 36 شخصاً يتوزعون إىل 33 مدنياً، و3 من مسلحي املعارضة، من بن املدنين 4 أطفال و6 سيدات.. 10
القنيطرة: 20 شخصاً يتوزعون إىل 17 مدنياً، و3 من مسلحي املعارضة، من بن املدنين 6 سيدات، و4 أطفال.. 11
طرطوس: 13 شخصاً يتوزعون إىل 6 مدنين، بينهم طفل و7 من مسلحي املعارضة. . 12
السويداء: شخص واحد.. 13

حيتــوي التقريــر علــى 21 روايــة ألهــايل ضحــااي وشــهود عيــان ونشــطاء، كمــا قمنــا بتدقيــق مــا اليقــل عــن 26 مقطــع فيديــو والعديــد مــن الصــور 
الفوتوغرافية، الي حصلنا عليها أو وردت إلينا، وهي تؤكد ما ذهب إليه الشــهود، وقد قمنا بتغير أمسائهم حفظاً على ســامتهم، والتفاصيل 
الــواردة يف هــذا التقريــر تشــمل احلــوادث بعــد صــدور قــرار جملــس األمــن، أمــا احلــوادث مــا قبــل صــدور قــرار جملــس األمــن فقــد متــت مناقشــتها يف 

تقاريــر عديدة ســابقة.

منــذ 1/ تشــرين األول/ 2012 حــى 20/ شــباط/ 2015، اســتخدمت القــوات احلكوميــة مــا اليقــل عــن 
5150 قنبلــة برميليــة )أو أســطوانية الشــكل( يف قصــف خمتلــف احملافظــات الســورية، تســبب ذلــك يف مقتــل مــا 
اليقــل عــن 12194  شــخصاً، أكثــر مــن %96 منهــم مدنيــون، وأكثــر مــن %50 مــن الضحــااي هــم نســاء 

وأطفــال، وقــد توزعــت تلــك النســب مــا قبــل صــدور قــرار جملــس األمــن ومــا بعــده علــى النحــو التــايل:

الملخص 
التنفيذي
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التفاصيل
أبرز احلوادث يف حمافظة حلب: 

قصف حي السكري اجلمعة 7/ آذار/ 2014:
قرابــة الســاعة الثانيــة عشــر ظهــراً، ألقــى 
الطــران املروحــي احلكومــي قنبلــة برميلية 
أمــام ســكة القطــار يف منطقــة املناشــر 
ابلقــرب مــن مســجد خبــاب يف حــي 
السكري، وهي منطقة مدنية خالية من 
التجمعــات املســلحة أو حــى اآلليــات 
القصــف  تســبب  للمعارضــة،  التابعــة 
طفــان،  بينهــم  مدنيــن،   6 مبقتــل 
وإصابــة قرابــة 20 آخريــن، إضافــة إىل 
دمار أكثر من 6 حمات جتارية وذلك 
حبسب فريق توثيق الضحااي يف الشبكة 

الســورية حلقــوق اإلنســان.

قصف مدينة حريتان اإلثنن 24/ آذار/ 2014:
ألقــى الطــران املروحــي احلكومــي قنبلــة برميليــة علــى احلــي اجلنــويب يف مدينــة حريتــان وهــو أيضــاً حــي مــدين، وقــد حتققنــا مــن عــدم وجــود 

مظاهــر عســكرية اتبعــة للمعارضــة املســلحة فيــه.
تسبب القصف مبقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 7 آخرين إضافة إىل احراق سيارات مدنية عدة.

السيد ميان حسناتو كان شاهداً على حادثة القصف وأفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بروايته:

“قرابــة الســاعة الواحــدة ظهــراً، مسعــت صــوت انفجــار قــوي، كان الصــوت انجتــاً عــن قنبلــة برميليــة ســقطت جنــوب املدينــة، 
وصلت إىل مكان القصف، كانت فرق الدفاع املدين جتمع جثث الشــهداء وتســعف اجلرحى، عدد الضحااي يفوق اخلمســة، 

أمــا اجلرحــى فلــم أســتطع إحصاءهــم.
لقــد كان القصــف عشــوائياً ومل يســتهدف أي جتمــع للجيــش احلــر، فاحلــي املســتهدف حــي مــدين والضحــااي واجلرحــى كلهــم 

مــن املدنيــن”.

https://www.youtube.com/watch?v=3zs_4HJi_WQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=i2LIxOJENwA
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قصف حي الصاخور يوم األربعاء 2/ نيسان/ 2014:
ألقــى الطــران املروحــي احلكومــي ظهــر األربعــاء قنبلــة برميليــة علــى منطقــة جســر املشــاة علــى أوتســراد الصاخــور، مــا أدى إىل إصابــة 

حافلــة نقــل ركاب صغــرة، وتســبب ذلــك مبقتــل 8 مدنيــن، بينهــم طفــل وســيدة.
حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل السيد رامز حاق أحد شهود العيان على احلادثة، الذي أفادان بروايته:

“قرابــة الســاعة الثانيــة عشــر والنصــف كنــت قــرب مســتوصف الصاخــور، مسعــت صــوت انفجــار كبــر مــن جهــة األوتســراد، 
اجتهــت إىل مصــدر الصــوت، وجــدت حفــرة كبــرة يف األرض يصــل قطرهــا إىل أكثــر مــن 3 أمتــار، وعمقهــا حنــو مــر ونصــف. 

كان هنــاك “مكــرو ابص” تعــرض للقصــف أيضــاً فأصيــب مجيــع ركابــه إضافــة إىل بعــض املــارة.
االنفجــار كان انمجــاً عــن قنبلــة برميليــة ألقتهــا طائــرة مروحيــة علــى جســر املشــاة، واملنطقــة هنــاك مدنيــة يعرهــا غالبــاً املســافرون 
حنــو ريــف حلــب، وال تواجــد فيهــا ملقــرات أو حواجــز للجيــش احلــر، الســيارة كانــت تقــل عائلــة انزحــة ابجتــاه الريــف مــن املدينــة 
إضافــة إىل ركاب آخريــن، بــدأان إبســعاف املصابــن وأخرجنــا مــن امليكــروابص ثــاث جثــث وجرحيــن إصابتهمــا ابلغــة، بينهمــا 

طفلــة”.

الســيد إبراهيــم املصــري هــو أحــد املــارة، كان موجــوداً ابلقــرب مــن منطقــة القصــف، حتــدث إىل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــن 
مشــاهداته:

“كنت قريباً من حي الصاخور، عندما ســقطت قنبلة برميلية ابلقرب من جســر املشــاة على األوتوســراد، ذهبت إىل املكان، 
كان تســود حالــة هلــع كبــرة بســبب فظاعــة اإلصــاابت وأشــاء اجلثــث املنتشــرة يف كل مــكان، وصلــت بعــد ذلــك فــرق الدفــاع 

املــدين وأســعفوا اجلرحــى.
أحــد اجلرحــى كان رجــًا يف األربعــن مــن عمــره، كان مصــاابً برأســه وقــد تــويف علــى الفــور. كمــا كانــت هنــاك طفلــة مــن ركاب 

امليكــروابص مصابــة إصابــة بليغــة.
ســاعدت رجــًا مصــاابً بصــدره ويديــه للصعــود إىل ســيارة مــن أجــل إســعافه، أثنــاء وجــودي وصــل عــدد مــن عناصــر اجليــش احلــر 

إىل مــكان القصــف، وطالبــوا املدنيــن بعــدم التجمــع خوفــاً مــن تكــرار القصــف”.

قصف حي بعيدين األحد 20/ نيسان/ 2014:
ألقــى الطــران املروحــي احلكومــي 4 قنابــل برميليــة علــى شــارع الســوق الشــعيب يف حــي بعيديــن مشــال حلــب، ســجلنا مقتــل 14 مدنيــاً، 

بينهــم 5 أطفــال وســيداتن. 

قصف حي الفردوس األحد 20/ نيسان/ 2014:
ألقــى الطــران املروحــي احلكومــي 5 قنابــل برميليــة علــى شــارع جامــع خياطــة يف حــي الفــردوس شــرق مدينــة حلــب، ســجلنا مقتــل 61 

مدنيــاً، بينهــم 16 طفــًا و11 ســيدة، كمــا أدى القصــف إىل دمــار أكثــر مــن 5 أبنيــة ســكنية.
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قصف حي اهللك يف مدينة حلب اخلميس 1/ أاير/ 2014:
ألقــى الطــران املروحــي احلكومــي 6 قنابــل برميليــة علــى ســوقن يف حــي اهللــك، 4 منهــا اســتهدفت “ســوق اخلضــار”، و2 اســتهدفتا 

ســوق األلبســة يف حــي اهللــك الفوقــاين.
سجلنا مقتل 76 شخصاً، بينهم 23 طفًا، و7 سيدات، وجرح ما اليقل عن 70 آخرين.

صاحل الشواخ من سكان حي اهللك أفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بروايته عن حادثة قصف السوق:

“قرابــة الســاعة الرابعــة عصــراً، كنــت يف منــزيل يف حــي اهللــك عندمــا حصــل انفجــار قــوي جــداً، اهتــز البنــاء ابلكامــل بســببه، 
بعــد أقــل مــن دقيقــة حصــل انفجــار آخــر أقــرب، حتطــم الزجــاج يف األبــواب والنوافــذ، تبــن لنــا أن االنفجاريــن جنمــا عــن قنبلتــن 
برميليتــن ســقطتا يف منطقــة املثلــث “كراجــات الراعــي والغنــدورة”، توجهــت إىل مــكان االنفجــار، شــاهدت أكثــر مــن عشــر 
ســيارات حتــرق وميكــرو ابص صغــر تشــتعل النــران بــه ومبــن بداخلــه، واجلثــث واألشــاء تنتشــر علــى األرض، وحرائــق يف 
احملــات التجاريــة املطلــة علــى ســاحة املثلــث، وقــد نقلــت فــرق اإلســعاف مــا يقــارب 20 جثــة وأكثــر مــن 50 جرحيــاً، وأثنــاء 
إســعافنا للجرحــى مسعنــا صــوت انفجاريــن قويــن مــن منطقــة “اهللــك الفوقــاين” القريبــة مــن شــارع ســوق األلبســة، مل أتوجــه إىل 

هنــاك، لكــن مسعــت أن قنبلتــن برميليتــن ُأخرتــن ســقطتا هنــاك، وســببتا جمــزرة أكــر مــن جمــزرة ســوق اخلضــار”.

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد عبــد الــرزاق عبــد القــادر مــن ســكان حــي اهللــك الــذي أفــادان بشــهادته حــول 
احلادثــة:

“ســقطت قنبلتــان برميليتــان يف شــارع ســوق األلبســة يف حــي اهللــك الفوقــاين ابلقــرب مــن جامــع عمــر بــن اخلطــاب قرابــة الســاعة 
الرابعــة والربــع عصــراً، األوىل ســقطت علــى بنــاء ســكين يقــع علــى زاويــة الشــارع، والثانيــة ســقطت وســط الســوق، متامــاً فــوق حمــل 

لبيــع احملروقــات، األمــر الــذي أدى إىل اشــتعال حريــق ضخــم يف املبــى.
وصلــت فــرق الدفــاع املــدين وبــدأت عمليــة نقــل اجلرحــى والشــهداء، وصــل عــدد احملــال املدمــرة إىل 50 حمــًا، إضافــة إىل دمــار 

غــرف مســبقة الصنــع كان يســتخدمها البعــض كمحــات جتاريــة.
رأيــُت اجلثــث احملروقــة واملشــوهة واألشــاء املبتــورة يف كل مــكان، إضافــة إىل إصابــة مــا يزيــد عــن 70 جرحيــاً معظمهــم إصاابهتــم 

خطرة”.

  حي اهللك / صور تظهر آاثر الدمار يف السوق 

https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18YXVjRllvNzBMSlE/edit
https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18YXVjRllvNzBMSlE/edit
https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18LWxJdkJWbFlSc00/edit
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قصف تل رفعت الثااثء 20/ أاير/ 2014:
ألقــى الطــران املروحــي احلكومــي قنبلــة برميليــة يف حميــط مشــفى تــل رفعــت امليــداين، أدى االنفجــار إىل دمــار واجهــة املشــفى ابلكامــل، 
وإىل دمــار مســتودع حيــوي عبــوات أوكســجن وأدويــة ومســتهلكات طبيــة، وتدمــر كافــة حمتوايتــه ومســتلزماته؛ مــا دفــع إدراة املشــفى إىل 

إعــان توقفــه عــن العمــل، علمــاً أنــه يعتــر مــن أهــم النقــاط الطبيــة يف حلــب وريفهــا.
أدى القصــف إىل مقتــل أحــد أفــراد الطاقــم الطــيب، وإصابــة أكثــر مــن 15 شــخصاً، معظمهــم مــن املصابــن واملرضــى املوجوديــن يف 

املشــفى حبســب فريــق توثيــق الضحــااي يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.
يُذكــر أن املشــفى يقــع يف مــكان معــزول عــن املبــاين الســكنية، وال يوجــد مقــر عســكري أو آليــات جملموعــات املعارضــة املســلحة ابلقــرب 
منــه حبســب املعلومــات الــي أكدهــا لنــا انشــطون مــن املدينــة مــن خــال تواصلنــا معهــم، وهــذا مــا يرجــح اســتهداف املشــفى ذاتــه 

ابلقصــف اهلمجــي.
 تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد عبد الغين رجب من سكان مدينة تل رفعت، الذي أفاد الشبكة بروايته:

“قرابــة الســاعة اخلامســة عصــراً، كنــت موجــوداً يف مدينــة تــل رفعــت يف احلــارة الشــمالية، حصــل انفجــار ضخــم وارتفعــت 
ســحابة ضخمــة مــن الغبــار والدخــان، توجهــت إىل مــكان االنفجــار فوجــدت قنبلــة برميليــة ألقتهــا مروحيــة كنــا نســمع صوهتــا 
أمــام املشــفى امليــداين يف املدينــة، والكائــن يف حمطــة القطــار القدميــة، االنفجــار أدى إىل دمــار واجهــة املشــفى ابلكامــل وإىل دمــار 
مســتودع خــاص ابملشــفى كان حيــوي مــواد طبيــة وأدويــة، كمــا أدى االنفجــار إىل استشــهاد املمــرض رضــوان شــوبك املختــص 

مبعاجلــة احلــروق، الــذي كان يقــف أمــام ابب املشــفى، عندمــا أصيــب بشــظية يف رأســه، مــا أدى إىل وفاتــه علــى الفــور.
أدى االنفجــار الضخــم أيضــاً إىل إصابــة 15 شــخصاً علــى األقــل، بينهــم 4 مــن الــكادر الطــيب والبقيــة مــن مراجعــي املشــفى. 
أغلــب اإلصــاابت ليســت خطــرة، وذلــك بســبب وقــوع القنبلــة الرميليــة أمــام املشــفى وعــدم إصابتهــا للمبــى بشــكل مباشــر، 
أيضــاً أدى القصــف إىل أضــرار كبــرة يف إكســاء وأاثث صالــة اإلســعاف، وغــرف املنامــة، مــا جعــل املشــفى امليــداين غــر قابــل 

الســتقبال املرضــى.
وقــد مت إجــاء حنــو 5 إصــاابت متوســطة إىل املشــايف الركيــة، أمــا ابقــي اإلصــاابت اخلفيفــة مت عاجهــا يف مشــفى تــل رفعــت 

املركــزي، ومشــفى احلريــة يف مــارع، ومشــفى كفرغــان امليــداين.
لقــد قصــف النظــام اهلمجــي أهــم مشــفى يف ريــف حلــب ابلرغــم مــن أهنــا تقــع يف منطقــة مدنيــة بعيــدة عــن معســكرات اجليــش 

احلــر”.

مدينة تل رفعت / صور توضح آاثر الدمار الذي خّلفه القصف على املشفى امليداين

https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuT3o0NE01TW5MX00/edit
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قصف مشفى الصاخور الثااثء 1/ متوز/ 2014:
قنبلــة  احلكومــي  املروحــي  الطــران  ألقــى 
حــي  يف  ميــداين  مشــفى  علــى  برميليــة 
الصاخور؛ تســبب ذلك مبقتل 3 مدنين، 
وإصابة أكثر من 7 أشــخاص من الكادر 
الطــيب، وأكــد األهــايل الذيــن تواصلــوا مــع 
أن  اإلنســان  حلقــوق  الســورية  الشــبكة 
املــكان املســتهدف خــاٍل مــن التجمعــات 

املســلحة. للمعارضــة  التابعــة  العســكرية 
حلقــوق  الســورية  الشــبكة  تواصلــت 
اإلنســان مــع الســيد صــاحل حممــود الصــاحل 
الــذي كان شــاهداً علــى قصــف املشــفى 

بشــهادته: وأفــاد 

“عصــر يــوم الثــااثء كنــت يف مســجد خالــد بــن الوليــد القريــب مــن مشــفى الصاخــور امليــداين الواقــع يف مبــى اهلــال األمحــر، 
عندمــا حصــل انفجــار ضخــم جــداً ومسعــت صــوت حتطــم ألــواح زجاجيــة وشــاهدت دخــاانً يتصاعــد ابلقــرب مــن مبــى املشــفى، 
كان االنفجــار بســبب قنبلــة برميليــة ألقتهــا طائــرة مروحيــة ابلقــرب مــن مبــى اهلــال األمحــر. توجهــت إىل املــكان وشــاهدت 
أضــراراً يف ســور املشــفى وأضــراراً يف األاثث واملعــدات الطبيــة، إضافــة إىل حتطــم الزجــاج، شــاهدت جرحــى مــن الــكادر الطــيب 
والــكادر اإلداري للمشــفى واملدنيــن املوجوديــن يف املشــفى، خــارج املشــفى شــاهدت ســياريت إســعاف مدمرتــن ابلكامــل 
وابلقــرب منهمــا كانــت هنــاك أشــاء جثــث بشــرية، وجثــة متفحمــة. إهنــا منطقــة مدنيــة وليــس فيهــا تواجــد عســكري للثــوار”.

قصف سوق سد اللوز يف حي الشعار األحد 27/ متوز/ 2014:
ألقــى الطــران املروحــي احلكومــي 3 قنابــل برميليــة علــى ســوق شــعيب يف حــي الشــعار، وهــو ســوق مــدين ال وجــود ملظاهــر عســكرية 
فيــه، وذلــك حبســب رواايت األهــايل الــي وردت للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، تســبب القصــف مبقتــل 10 مدنيــن، بينهــم ســيدة.

السيد مهام رسول أحد سكان حي الشعار أفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مبشاهداته عن حادثة قصف السوق:
“قرابــة الســاعة الثالثــة عصــراً كنــت موجــوداً يف حــي الشــعار قــرب دوار املواصــات، عندمــا بــدأ الطــران املروحــي إبلقــاء قنابــل املــوت، 

حيــث ســقطت 3 قنابــل برميليــة علــى شــارع ســد اللــوز، وهــو ســوق شــعيب”.

قصف حي املعادي السبت 9/ آب/ 2014:
ألقــى الطــران املروحي احلكومــي قنبلــة برميليــة علــى الســوق شــعيب يف حــي املعــادي، أدى ذلــك إىل مقتــل 17 شــخصاً، بينهــم طفــل 

وســيداتن، إضافــة إىل دمــار العديــد مــن احملــات التجاريــة واألبنيــة الســكنية.

https://www.youtube.com/watch?v=U0C9MFpsXJc&feature=youtu.be
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قصف بلدة تل قراح اخلميس 23/ تشرين األول/ 2014:
ألقــى الطــران احلــريب احلكومــي 3 قنابــل برميليــة علــى بلــدة تــل قــراح؛ مســتهدفاً صالــة لألفــراح تــؤوي انزحــن إىل البلــدة، ســّجل فريــق  
توثيق الضحااي يف الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان مقتل 19 مدنياً، بينهم 15 طفًا، و4 ســيدات، إضافة إىل دمار الصالة والفرن 

املوجــود يف القريــة وتضــرر العديــد مــن املنــازل.
السيد اندر عبد احلليم من سكان بلدة تل قراح، حتدث إىل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان وأفادها بروايته عن احلادثة:

“كنــت أمــام منــزيل قرابــة الســاعة الرابعــة عصــراً، وكان هنــاك طائــرة حربيــة اســتطعت مســاع صوهتــا دون أن أحــدد مكاهنــا بدقــة؛ 
ألهنــا كانــت حتلــق علــى ارتفــاع عــاٍل.

بعــد دقائــق شــاهدت 3 قنابــل برميليــة ألقتهــا الطائــرة احلربيــة يف القســم اجلنــويب مــن البلــدة، توجهــت مباشــرة إىل املــكان، 
ووجــدت عشــرات األهــايل حُياولــون انتشــال اجلرحــى والشــهداء مــن حتــت األنقــاض، القصــف اســتهدف صالــة لألفــراح كانــت 
تــؤوي عــدداً مــن انزحــي بلــدة حنــدرات، الــي ســيطرت عليهــا القــوات احلكوميــة منــذ مــدة، كمــا شــاهدت حريقــاً اندلــع يف 
الفــرن املقابــل لصالــة األفــراح حيــث ســببت إحــدى القنابــل الرميليــة دمــاراً كبــراً يف مبــى الفــرن، وانفجــاراً يف خــزان وقــود جمــاور 
ســبب هــذا احلريــق الكبــر، وصلــت بعــد ذلــك فــرق الدفــاع املــدين واإلطفــاء، وشــاهدت أكثــر مــن 6 جثــث، إضافــة إىل أكثــر 

مــن 10 مصابــن”.

أبرز احلوادث يف حمافظة إدلب:
قصف قرية الناجية السبت 2/ آب/ 2014:

ألقــى الطــران املروحــي احلكومــي قنبلتــن برميليتــن علــى قريــة الناجيــة مبحافظــة إدلــب، وثـّـق فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 
7 أشــخاص، بينهم 4 ســيدات.

قصف مدينة سراقب يومي السبت واألحد 4 و5/ تشرين األول/ 2014:
احلكومــي  املروحــي  الطــران  قصــف 
قنابــل   10 مــن  ســراقب أبكثر  مدينــة 
عيــد  مــن  والثــاين  األول  اليــوم  برميليــة يف 
مراكــز  القصــف  األضحى، اســتهدف 
حيويــة عــدة يف املدينــة، فقــد مت اســتهداف 
يف  الشــمايل  واملســجد  الكبــر  املســجد 
املدينــة، إضافــة إىل ســوق املدينــة، ومشــفى 
املدينــة،  ومســتوصف  اخلــري،  اإلحســان 
ومدرســة احلــي اجلنــويب الغــريب. مجيــع هــذه 
أثبتــت  وقــد  مدنيــة،  مراكــز  هــي  املراكــز 

الشــبكة  أجرهتــا  الــي  التحقيقــات 
السورية حلقوق اإلنسان حى اآلن عدم وجود أهداف عسكرية داخل أو ابلقرب من تلك املراكز، قبل أو أثناء تلك اهلجمات.

كمــا قــد اســتهدفت الغــارات مدرســة يف احلــي الشــمايل، املدرســة كانــت عبــارة عــن مقــر عســكري اتبــع للمعارضــة املســلحة قبــل أن يتــم 
إخــاؤه منــذ قرابــة شــهر.

https://www.youtube.com/watch?v=ifSz8wZ3Ook&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ifSz8wZ3Ook&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SLS2VTumel0
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الناشط اإلعامي ليث أفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بروايته عن الغارات الي استهدفت املدينة:

“كانت الغارة األوىل صباحاً قد استهدفت سوق املدينة واملسجد الكبر القريب من السوق، دمار السوق كان هائًا، بينما 
تضــررت أبــواب املســجد ونوافــذه، بعــد ســاعتن تقريبــاً أغــار الطــران املروحــي جمــدداً بقنبلــة برميليــة وحاويــة متفجــرة كبــرة جــداً 
- تســتخدم ألول مــرة يف القصــف- ســقطتا على احلــي الشــمايل، واســتهدفتا مدرســة كانــت عبــارة عــن مقــر عســكري، لكــن 

الثــوار كانــوا قــد أفرغوهــا منــذ مــدة جتنبــاً للقصــف الــذي ميكــن أن يســتهدفها. 
القصــف طــال أيضــاً مدرســة يف احلــي اجلنــويب، مل تكــن اإلصــاابت كثــرة وهلل احلمــد، يعــود ذلــك أواًل إىل نــزوح كثــر مــن األهــايل، 

واثنيــاً إىل جلــوء مــن بقــي منهــم إىل األقبيــة عنــد بــدء الغــارة.
يف اليــوم الثــاين، مت إلقــاء مــا يزيــد عــن 4 قنابــل برميليــة أصابــت مشــفى اإلحســان اخلــري ومســتوصف املدينــة، مــا أدى إىل 

خــروج املشــفى عــن اخلدمــة”.
“كان حجم الدمار هائًا وأكثر من أن يوصف على مساحة 500 مر، إضافة إىل أضرار متفاوتة على مساحة 2 كم”.

أفاد اإلعامي احمللي “مجال” وهو من مدينة سراقب، الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بروايته:

“بــدأت الغــارة األوىل يف الســاعة التاســعة والنصــف تقريبــاً، بقنبلتــن برميليتن، ســقطت األوىل علــى الســوق الــذي يتوســط 
املدينة، مــا أدى إىل دمــار يف الســوق، مشــل 30 حمــًا جتــارايً إضافــة إىل حمــال اخلضــار الــي تضــررت أيضــاً، أثــرت قــوة االنفجــار 

علــى املســجد الكبــر القريــب مــن الســوق، مــا أدى إىل حتطــم النوافــذ واألبــواب، القنبلــة الثانيــة ســقطت علــى احلــي الغــريب.
الغــارة الثانيــة كانــت بعــد ســاعتن تقريبــاً، اســتهدفت احلــي الشــمايل، مل يكــن القصــف هنــا بقنبلــة برميليــة عاديــة، بــل كان حباويــة 
ضخمــة جــداً، مل أشــهد قصفــاً مماثــًا مــن قبــل. احلاويــة ســببت دمــاراً هائــًا يف املســجد الشــمايل وأضــراراً يف املدرســة الشــمالية، 
الــي كانــت ســابقاً مقــراً عســكرايً للثــوار قبــل إخائهــا منــذ مــدة. بعــد ذلــك ُقصفــت احلــارة اجلنوبيــة بقنبلــة برميليــة أحدثــت بعــض 

األضــرار يف املدرســة اجلنوبيــة.
مساء وقرابة الساعة الثامنة ألقى الطران املروحي قنبلة برميلية استهدفت مشفى اإلحسان اخلري يف احلي اجلنويب الغريب.

يف اثين أايم العيــد عــاد الطــران املروحــي وأغــار أبربعــة قنابــل برميليــة، األوىل كانــت قرابــة الســاعة التاســعة صباحــاً، اســتهدفت 
مشفى اإلحسان للمرة الثانية، ما أدى إىل خروجه عن اخلدمة، ويف الساعة احلادية عشرة صباحاً مت استهداف حي الصناعة 

الشــرقي، واملســتوصف الواقــع يف احلــي الشــمايل الغــريب، وقــد شــاهدان الدخــان املتصاعــد وآاثر القصــف.
استشهد نتيجة ذلك رجل وطفان من عائلة واحدة”.

قصف بلدة معر مشارين الثااثء 18/ تشرين الثاين/ 2014:
ألقــى الطــران املروحــي احلكومــي قنبلتــن برميليتــن علــى بلــدة معــر مشاريــن يف ريــف حمافظــة إدلــب، أســفر القصــف عــن مقتــل 6 مدنيــن، 

بينهم 4 أطفال وســيداتن.

قصف بلدة معصران األربعاء 24/ كانون األول/ 2014:
ألقــى الطــران املروحــي احلكومــي قنبلتــن برميليتــن علــى بلــدة معصــران، مــا أدى إىل مقتــل 6 أشــخاص، بينهــم طفــل حبســب فريــق توثيــق 

الضحااي يف الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان.

قصف جسر الشغور اجلمعة 6/ شباط/ 2015: 
ألقــى الطــران املروحــي احلكومــي ثــاث قنابــل برميليــة علــى قريــة بدامــا يف جســر الشــغور، مــا تســبب إبصابــة 4 أشــخاص، بينهــم طفــل 

وسيداتن.
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أبرز احلوادث يف حمافظة درعا:
قصف مدينة نوى اجلمعة 7/ آذار/ 2014:

ألقــى الطــران املروحــي احلكومــي قنبلتــن برميليتــن علــى أحــد األبنيــة الســكنية يف مدينــة نــوى؛ مــا تســبب مبقتــل 7 مدنيــن، بينهــم 4 
أطفــال وســيداتن.

قصف مستوصف يف قرية كحيل يف حمافظة درعا اإلثنن 14/ نيسان/ 2014:
البنــاء األمامــي  الطائــرات املروحيــة احلكوميــة قنبلتــن برميليتــن علــى مســتوصف قريــة كحيــل يف درعــا، مــا أدى إىل دمــار  ألقــت 
للمســتوصف، إضافــة إىل مقتــل ثاثــة أشــخاص، هــم ممــرض يف املشــفى، وطفــل، وســيدة. وجــرح أكثــر مــن 10 أشــخاص، بينهــم 

الطبيــب الــذي يديــر املســتوصف.
علــى الرغــم مــن أن القريــة واقعــة حتــت ســيطرة جمموعــات املعارضــة املســلحة، إال أن املنطقــة احمليطــة ابملســتوصف هــي منطقــة مدنيــة ال 

تواجــد أليــة مظاهــر عســكرية فيهــا.
الســيد أبــو النــور احلــوراين، انشــط حملــي مــن أبنــاء قريــة كحيــل، حتــدث إىل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــن مشــاهداته للقصــف 

الــذي تعــرض لــه مســتوصف القريــة:

»قرابــة الســاعة احلاديــة عشــرة والنصــف ظهــراً، كان الطــران املروحــي حُيلــق فــوق مســاء القريــة، كانــت الطائــرة حُتلّــُق علــى ارتفــاع 
منخفــض علــى غــر العــادة، مث ألقــت قنبلتــن برميليتــن متتاليتــن أصابتــا البنــاء األمامــي يف املســتوصف، مــا أدى إىل تدمــره 
بشــكل كامــل. مل يكــن يف البنــاء األمامــي طاقــم طــيب أو مرضــى، بــل كانــوا جمتمعــن يف البنــاء اخللفــي، وإال لوقعــت فيهــم جمــزرة 
مروعــة يُقتــل فيهــا عشــرات األشــخاص، تســبب القصــف ابستشــهاد 3 أشــخاص هــم:  أحــد املمرضــن، وطفــل، وامــرأة. وُجــرَِح 

الطبيــب املســؤول عــن املســتوصف و10 أشــخاص آخريــن.
مســتوصف القريــة هــو البنــاء الطــيب الوحيــد الــذي يُقــدم اخلدمــات الطبيــة للمصابــن واجلرحــى واملرضــى مــن أهــل القريــة الــي جتــاوز 

عــدد ســكاهنا مــع عــدد النازحــن املقيمــن فيهــا أكثــر مــن  15 ألــف نســمة.
مل يكــن يف املســتوصف أو يف املنطقــة احمليطــة بــه أي تواجــد للجيــش احلــر أو أيــة مظاهــر عســكرية. كل َمــن قُتِــَل أو ُأصيــَب يف 

هــذا القصــف هــم أطفــال ونســاء ومصابــون، كانــوا يتعاجلــون فيــه«.

قصف خميم للنازحن يف بلدة الشجرة األربعاء 18/ حزيران/ 2014:
ألقــى الطــران املروحــي احلكومــي قنبلتــن برميليتــن علــى خميــم للنازحــن يف بلــدة الشــجرة، مــا تســبب مبقتــل 18 شــخصاً، بينهــم 15 

طفــًا.

قصف روضة لألطفال يف مدينة نوى الثااثء 12/ آب/ 2014:
ألقــى الطــران املروحــي احلكومــي قنبلتــن برميليتــن علــى روضــة لألطفــال اتبعــة ملركــز التنميــة الريفيــة يف مدينــة نــوى، مــا تســبب بدمــار 

كبــر يف املبــى. ومل نســجل ســقوط ضحــااي.

مدينة نوى / صورة توثق آاثر الدمار يف مبىن روضة مركز التنمية الريفية بنوى لألطفال

https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18VDU1US1KZW1pT2s/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuMWU0bXV2aFhQbTA/edit
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تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع الناشط احمللي سامي من مدينة نوى الذي أفادان بروايته:

»يف ذلــك اليــوم قصفتنــا قــوات النظــام أبكثــر مــن 6 قنابــل برميليــة، اثنتــان منهــا أصابتــا روضــة اتبعــة ملركــز التنميــة الريفيــة وســط 
املدينــة ابلقــرب مــن املســجد النــووي. كان ذلــك قرابــة الســاعة العاشــرة والنصــف صباحــاً، وقــد أدى القصــف إىل دمــار كبــر 
يف مبــى الروضــة واســتحالت عودهتــا للعمــل. مل يتســبب القصــف أبيــة إصــاابت وهلل احلمــد، وذلــك بســبب امتنــاع األهــايل عــن 
إرســال أطفاهلــم إىل املــدارس، بســبب القصــف املســتمر علــى املدينــة منــذ مــدة، املنطقــة الــي تعرضــت للقصــف هــي منطقــة وســط 

املدينــة وهــي منطقــة مدنيــة ال يوجــد فيهــا مقــرات للثــوار«.

قصف مستوصف طيب يف مدينة إخنل الثااثء 2/ أيلول/ 2014:
ألقــى الطــران املروحــي احلكومــي قنبلــة برميليــة علــى مســتوصف طــيب يف مدينــة إخنــل، مــا أدى إىل تدمــره بشــكل شــبه كامــل، مل نســجل 

ســقوط ضحااي.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد أبو اجملد، وهو أحد شهود العيان على القصف: 

»قرابــة الســاعة التاســعة والنصــف صباحــاً، ألقــى طــران النظــام قنبلــة برميليــة يف منطقــة خاليــة، مل ينتــج عــن ذلــك إصــاابت، وقرابــة 
الســاعة العاشــرة والنصــف، جــدد الطــران اســتهداف املدينــة بقنبلــة برميليــة ســقطت علــى املســتوصف الصحــي ملدينــة إخنــل. 

املســتوصف يقــع وســط املدينــة وغــرب الفــرن اآليل املدمــر بفعــل القصــف ســابقاً.
القصــف أدى إىل تدمــر مبــى املســتوصف بشــكل كامــل، هلل احلمــد مل توثــق إصــاابت يف صفــوف املدنيــن وذلــك ألننــا قمنــا 

بتفريــغ مبــى املســتوصف بعــد القصــف العنيــف الــذي تعرضــت لــه املدينــة يف األايم املاضيــة.
قرابة الساعة الواحدة والربع ظهراً عاود النظام استهدافه للمدينة بقنبلتن برميليتن سقطتا على احلي الشمايل«.

 

قصف بلدة نصيب الثااثء 21/ تشرين األول/ 2014:
ألقــى الطــران املروحــي احلكومــي قنبلتــن برميليتــن علــى بلــدة نصيــب مبحافظــة درعــا، مــا تســبب  مبقتــل 23 شــخصاً، بينهــم 12 طفــًا 

وســيداتن، حبســب ما ســجله فريق توثيق الضحااي يف الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان.

قصف بلدة نصيب الثااثء 21/ تشرين األول/ 2014:
ألقى الطران املروحي احلكومي قنبلتن برميليتن على بلدة نصيب مبحافظة درعا، ما تســبب  مبقتل 23 شــخصاً، بينهم 12 طفًا، 

وســيداتن حبســب ما ســجله فريق توثيق الضحااي يف الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان.
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أبرز احلوادث يف حمافظة ريف دمشق:
قصف بلدة رأس املعرة األحد 16/ آذار/ 2014:

ألقــى الطــران املروحــي احلكومــي قنبلتــن برميليتــن علــى الســوق الرئيــس يف بلــدة رأس املعــرة مبحافظــة ريــف دمشــق، ســجلنا مقتــل 14 
مدنيــاً، بينهــم 4 أطفــال.

قصف مدينة داراي اجلمعة 4/ نيسان/ 2014:
ألقى الطران املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مسجد عمر بن اخلطاب يف مدينة داراي، ما أدى إىل دمار كبر يف بناء املسجد.

حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل الناشط احمللي مهند من مدينة داراي وأفادان بروايته عن احلادثة:

»بــن الســاعة الثانيــة عشــر والســاعة الثانيــة ظهــراً مسعــت صــوت الطائــرة املروحيــة تبعــه صــوت انفجــار قــوي، الصــوت كان انجتــاً 
عــن إلقــاء قنبلــة برميليــة علــى مســجد عمــر بــن اخلطــاب، القصــف أدى إىل تدمــره بشــكل كامــل علمــاً أن املنطقــة احمليطــة 
ابملســجد خاليــة مــن أي تواجــد للجيــش احلــر، ومجيــع أماكــن االشــتباكات بعيــدة عــن منطقــة املســجد، هــذه املــرة الثانيــة الــي 
يتعــرض املســجد فيهــا للقصــف، لكنهــا األعنــف، حيــث تعــرض ســابقاً يف بدايــة احلملــة علــى املدينــة للقصــف، وُدمــر جــزء منــه، 

احلمــد هلل مل ُيســفر القصــف عــن ســقوط جرحــى أو شــهداء«.

قصف بلدة خان الشيح السبت 21/ حزيران/ 2014:
ألقــى الطــران املروحــي احلكومــي قنبلتــن برميليتــن علــى جتمــع ألحيــاء ســكنية مدنيــة يف منطقــة مفــرق نســتله يف منشــية خــان الشــيح، 

ســجلنا مقتــل 11 مدنيــاً مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 7 أطفــال وســيداتن، إضافــة إىل دمــار أكثــر مــن 3 منــازل.

  مدينة داراي / صورة تظهر آاثر الدمار يف مسجد عمر بن اخلطاب يف مدينة داراي. 

https://www.youtube.com/watch?v=FR67E1GWuqY&feature=youtu.be
https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18RlNTYmtLcm5TWG8/edit
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أبرز احلوادث يف حمافظة محاة:
قصف مدينة كفر زيتا اخلميس 15/ أاير/ 2014:

ألقى الطران املروحي قنبلتن برميلتن على مدينة كفر زيتا سجلنا مقتل 5 أشخاص، بينهم طفان.

قصف بلدة عقرب اإلثنن 4/ آب/ 2014:
ألقــى الطــران املروحــي احلكومــي قنبلــة برميليــة علــى بلــدة عقــرب، مــا تســبب مبقتــل 5 أشــخاص، بينهــم طفــان وســيدة حبســب مــا 

ســجله فريــق توثيــق الضحــااي يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.

قصف مسجد يف مدينة كفر زيتا اجلمعة 8/ آب/ 2014:
ألقــى الطــران املروحــي احلكومــي قنبلتــن برميلتــن علــى مســجد أبــو بكــر الصديــق يف مدينــة كفــر زيتــا، مــا تســبب إبصابــة 5 أشــخاص، 

ودمــار كبــر يف مبــى املســجد، يُذكــر أن املنطقــة احمليطــة ابملســجد منطقــة مدنيــة ال تواجــد فيهــا ملقــرات تتبــع للمعارضــة املســلحة.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد حممــد راجــح العبــد هللا مــن مدينــة كفــر زيتــا، الــذي كان يف املســجد حلظــة 

القصــف:

»كنــت أصلــي صــاة اجلمعــة يف مســجد أبــو بكــر الصديــق الواقــع يف الشــارع الرئيــس والســاحة العامــة للمدينــة، وبعــد انتهــاء 
الصــاة كانــت الســاعة قرابــة الثانيــة، وبينمــا كنــا خنــرج مــن املســجد مسعــت صــوت طائــرة مروحيــة حتلــق فوقنــا، مث ألقــت قنبلتــن 
برميليتــن ســقطت إحدامهــا أمــام املســجد واألخــرى علــى بعــد أمتــار قليلــة مــن اجلهــة الغربيــة للمســجد، هــذا القصــف تســبب يف 
إصابــة 5 أشــخاص، ودمــار يف واجهــة املســجد، إضافــة إىل ثاثــة منــازل تقــع يف حميــط املســجد، إهنــا حماولــة إلرهــاب األهــايل 

الذيــن يتخــذون مــن قبــو املســجد ملجــأ هلــم عنــد اشــتداد القصــف«.

مدينة اللطامنة السبت 6/ أيلول /2014:
ألقى الطران املروحي قنبلتن برميليتن على أحد األحياء الســكنية يف مدينة اللطامنة، ما تســبب مبقتل 9 أشــخاص، بينهم 3 أطفال 

وسيداتن، إضافة إىل دمار كبر يف املنازل ويف املكتب اإلعامي احمللي.

مدينة كفر زيتا /  آاثر الدمار جراء استهداف املسجد الكبر وأطرافه ابلقنابل الربميلية من الطران املروحي

https://www.youtube.com/watch?v=IQC_yuIKoCI&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuMm5wZTZuMG1aNnM/edit
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أبرز احلوادث يف حمافظة محص:
قصف مدينة الرسنت السبت 30/ آب/ 2014: 

ألقــى الطــران املروحــي احلكومــي أربــع قنابــل برميليــة علــى حــي ســكين يف مدينــة الرســن، مــا أدى إىل مقتــل 9 أشــخاص، بينهــم طفــل 
و3 ســيدات توفيــت إحداهــن مــع جنينهــا حبســب مــا ســجلته الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.

مدينة تلبيسة خال يومي اإلثنن والثااثء 15 – 16/ أيلول/ 2014: 
ألقــى الطــران املروحــي احلكومــي يف هذيــن اليومــن قرابــة 12 قنبلــة برميليــة علــى مدينــة تلبيســة، وخاصــة علــى حــي الكرامــة، وهــو ســوق 
شــعيب ومركــز جتمــع مرافــق حيويــة عديــدة، وقــد اســتهدف القصــف املدنيــن إذ ختلــو املنطقــة املســتهدفة مــن أي مراكــز اتبعــة للمعارضــة 

املسلحة.
ســجل فريــق توثيــق الضحــااي يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 47 مدنيــاً، بينهــم طفــان، و 9 ســيدات، إضافــة إىل إصابــة 

مــا يقــارب 350 جرحيــاً.
 الســيد حممــد مصطفــى انشــط إعامــي مــن تلبيســة حتــدث إىل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــن تفاصيــل القصــف علــى مدينــة 

تلبيســة:

»اســتهدفنا الطــران املروحــي يف منتصــف شــهر أيلــول أبكثــر مــن 13 قنبلــة برميليــة علــى حــي الكرامــة، وهــو شــارع جتــاري حيــوي 
العديــد مــن احملــات التجاريــة وأماكــن لبيــع احملروقــات والغــاز واملطاعــم، وابلتــايل فهــو حــي مكتــظ ابلســكان املدنيــن وال توجــد 

فيــه مراكــز للثــوار.
خال يومي 15 و 16 من شــهر أيلول كان الطران املروحي يقصفنا مرتن كل يوم، األوىل تبدأ يف العاشــرة صباحاً، والثانية 

قرابة السادســة مســاء.
استشــهد بســبب القصــف أكثــر مــن 50 شــخصاً، وُجــرَِح أكثــر مــن 500 كان بينهــم 4 حــاالت بــر لألطــراف، أمــا حصيلــة 
الدمار فقد جتاوزت 15 منزاًل، من بن الضحااي عائلة من آل تعومي استشــهدت األم ومخســة من أطفاهلا أكرهم ال يتجاوز 

12 عامــاً، حنــن نقتــل بصمــت«.

حي الوعر يوم األربعاء 8/ تشرين األول/ 2014:
قصفــت القــوات احلكوميــة أحــد األبــراج الســكنية يف حــي الوعــر بقنبلتــن برميليتــن، مــا  أدى حبســب مــا وثقتــه الشــبكة الســورية حلقــوق 

اإلنســان إىل مقتل 7 أشــخاص، بينهم 4 أطفال وســيداتن.

قصف مدينة تلبيسة السبت 25/ تشرين األول/ 2014:
ألقــى الطــران احلــريب قنبلــة برميليــة علــى منــزل لعائلــة األشــقر يف حــي القلعــة يف مدينــة تلبيســة تســبب ذلــك مبقتــل 23 شــخصاً، بينهــم 

13 طفــًا، و3 ســيدات.

مدينة احلولة األربعاء 21/ كانون الثاين/ 2015:
ألقــى الطــران املروحــي احلكومــي 5 قنابــل برميليــة، أربعــة منهــا علــى قريــة تــل ذهــب التابعــة ملدينــة احلولــة، وواحــدة علــى قريــة كفرالهــا، 

ســجلنا مقتــل 14 مدنيــاً، بينهــم طفــان وســيداتن.
السيد عمر انشط حملي من مدينة احلولة أفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بروايته عن وقائع القصف املروحي:
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أبرز احلوادث يف حمافظة احلسكة:
قرية اخلنساء الثااثء 20/ كانون الثاين/ 2015:

ألقــى الطــران املروحــي احلكومــي قنبلتــن برميليتــن علــى ســوق تيمــاء، وهــو ســوق للمواشــي يف قريــة اخلنســاء التابعــة لناحيــة تــل محيــس، 
يُذكــر أن القريــة واقعــة حتــت ســيطرة تنظيــم داعــش إال أهنــا ختلــو مــن أيــة حواجــز عســكرية أو مقــرات للتنظيــم.

تســبب القصف مبقتل 30 شــخصاً، بينهم 3 أطفال وســيدة. وُأصيب قرابة 100 آخرين، حبســب ما وثقته الشــبكة الســورية حلقوق 
اإلنسان.

السيد أمحد – 26 عاماً، أحد الشهود على حادثة قصف السوق أفادان بشهادته:

»قرابــة الســاعة الثانيــة عشــر ظهــراً كنــت جالســاً أمــام حملــي الــذي يبعــد عــن ســوق تيمــاء قرابــة 700 مــراً، وكان الطــران 
املروحــي حُيلــق فــوق مســاء املنطقــة، تــا ذلــك  صــوت انفجــار عنيــف قــادم مــن جهــة الســوق، وتصاعــد ألعمــدة الدخــان مــن 
الســوق، توجهــت إىل املــكان وشــاهدت عشــرات اجلثــث املتفحمــة وأشــاء جثــث متطايــرة، وعــدداً كبــراً جــداً مــن اجلرحــى. 

بــدأان إبســعاف اجلرحــى إىل مشــفى اهلــول امليــداين  ومشــفى الشــدادي«.

الدكتــور خالــد أحــد أطبــاء مشــفى اهلــول امليــداين يف احلســكة حتــدث إىل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــن جرحــى القصــف الذيــن 
أشــرف علــى عاجهــم:

»كنــت منــاوابً يف املشــفى قرابــة الســاعة الواحــدة ظهــراً، عندمــا وصــل إىل املشــفى أكثــر مــن 35 شــخصاً، بــن شــهيد وجريــح، 
حاولــت أان وجمموعــة مــن املمرضــن املتطوعــن يف املشــفى تقــدمي اإلســعافات األوليــة ضمــن اإلمــكاانت القليلــة املتاحــة لدينــا، 
إال أن معظــم اإلصــاابت الــي وصلتنــا كانــت حــاالت بــر لألطــراف، مل نســتطع أن نقــدم هلــم أكثــر مــن املســكنات مث قمنــا 
بتحويلهــم إىل مشــفى الشــدادي ومشــفى القامشــلي علــى اعتبــار أهنمــا جمهــزاتن أبجهــزة وكــوادر طبيــة أفضــل مــن الــي لدينــا، 
أغلــب الضحــااي مــن كبــار الســن وكان العــدد الــذي أحصينــاه يف املشــفى يتجــاوز 19 قتيــاً معظــم جثثهــم مشــوهة وحمروقــة«.

قرية احلمد ومفرق النعسان اخلميس 5/ شباط/ 2015:
ألقــى الطــران املروحــي احلكومــي قنبلتــن برميليتــن علــى قريــة احلمــد ومفــرق النعســان يف ريــف بلــدة تــل بــراك بريــف احلســكة اجلنــويب، 

مــا تســبب مبقتــل 3 مدنيــن، وجــرح 13 آخريــن، إضافــة إىل دمــار ســتة حمــات جتاريــة بشــكل كامــل واحــراق حمطــة وقــود.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد أبو علي أحد التجار يف القرية، الذي كان شاهداً على حلظة القصف:

»منــذ الصبــاح الباكــر كان هنــاك حتليــق للطــران املروحــي يف مســاء البلــدة، ومــع ذلــك كانــت حركــة املدنيــن اعتياديــة؛ ألن املنطقــة 
تشــهد حتليقــاً للطــران منــذ مــدة، حنــو الســاعة الرابعــة والنصــف مســاء، توجهــت إىل منــزيل وقبــل وصــويل خبمــس دقائــق مسعــت 
صــوت انفجــار عنيــف قــادم مــن جهــة احملــات والكازيــة )مفــرق النعســان(، وبــدأ الدخــان يتصاعــد بكثافــة مــن مــكان االنفجــار، 
فتوجهــت مســرعاً إىل املــكان، وعنــد وصــويل شــاهدت جثثــاً وجرحــى علــى األرض، علــى جانــب الطريــق وأمــام احملــات، وبعــض 
األشــاء املتناثــرة جــراء قــوة انفجــار القنبلــة الرميليــة امللقــاة مــن الطائــرة، وكانــت هنــاك 4 ســيارات قــد حتطمــت، و6 حمــات 

تدمــرت ابلكامــل إضافــة إىل الكازيــة الــي ســقطت القنبلــة الرميليــة ابلقــرب منهــا«.

»قرابــة الســاعة العاشــرة والنصــف صباحــاً كان الطــران املروحــي حيــوم فــوق مســاء املدينــة، توجــه بعدهــا إىل قريــة كفرالهــا، وألقــى 
قنبلــة برميليــة، مث عــاد وحلــق فــوق قريــة تــل ذهــب وألقــى 4 قنابــل برميليــة، أصابــت إحداهــا مدرســة القريــة، أمــا بقيــة القنابــل 

ســقطت ضمــن أحيــاء ســكنية.
قريــة تــل ذهــب هــي قريــة آمنــة عــادة، وتعــد مــاذاً للنازحــن مــن ابقــي قــرى احلولــة، ومل نعتــد علــى اســتهداف الطــران املروحــي 

فهــي خاليــة متامــاً مــن عناصــر اجليــش احلــر وبعيــدة عــن جبهــات القتــال.
تسبب القصف مبجزرة كبرة وعدد كبر جداً من اجلرحى، يفوق 60 جرحياً وسط عجز كبر يف إمكانيات اإلسعاف«.



19

االستنتاجات 
القانونية

1. خرقــت احلكومــة الســورية بشــكل ال يقبــل التشــكيك قــرار جملــس األمــن 2139، واســتخدمت القنابــل الرميليــة علــى 
حنــو منهجــي و واســع النطــاق، وأيضــاً انتهكــت عــر جرميــة القتــل العمــد املــادة الســابعة مــن قانــون رومــا األساســي وعلــى حنــو 
منهجــي و واســع النطــاق؛ مــا يشــكل جرائــم ضــد اإلنســانية، إضافــة إىل انتهــاك العديــد مــن بنــود القانــون الــدويل اإلنســاين، 
مرتكبــة العشــرات مــن اجلرائــم الــي ترقــى إىل جرائــم حــرب، عــر عمليــات القصــف العشــوائي عــدمي التمييــز وغــر املتناســب يف 

حجــم القــوة املفرطــة.
2. تؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى أن القصــف ابلقنابــل الرميليــة هــو قصــف عشــوائي اســتهدف أفــراداً مدنيــن 
عــزل، وابلتــايل فــإن القــوات احلكوميــة والشــبيحة انتهكــت أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلــق يف احليــاة. 

إضافــة إىل أهنــا ارتكبــت يف ظــل نــزاع مســلح غــر دويل فهــي ترقــى إىل جرميــة حــرب، وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة.
3. إن اهلجمــات العشــوائية الــي قامــت هبــا القــوات احلكوميــة تعتــر مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين الــدويل العــريف، ذلــك أن 

القــوات احلكوميــة أطلقــت قذائــف علــى مناطــق مأهولــة ابلســكان ومل توجههــا إىل هــدف عســكري حمــدد.
4. إن تلــك اهلجمــات، ال ســيما عمليــات القصــف، قــد تســببت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو 
إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف إحلــاق الضــرر الكبــر ابألعيــان املدنيــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أبن الضــرر 

كان مفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.
5. إن حجم القصف املنهجي الواســع املتكرر، ومســتوى القوة املفرطة املســتخدمة فيه، والطابع العشــوائي للقصف والطبيعة 

املنســقة للهجمــات ال ميكــن أن يكــون ذلــك إال بتوجيهــات عليــا وهــي سياســة دولــة.
6. ان القــوات احلكوميــة أبشــكاهلا وقادهتــا كافــة متورطــة ابرتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب حبــق الشــعب الســوري، 
وكل مــن يقــدم هلــا العــون املــادي والسياســي والعســكري، - كاحلكومــة الروســية واإليرانيــة وحــزب هللا اللبنــاين وغرهــم، وأيضــاً 

شــركات توريــد األســلحة- يُعتــر شــريكاً يف تلــك اجلرائــم، ويكــون عرضــة للماحقــة اجلنائيــة.
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التوصيات

جملس األمن الدويل:
يتوجــب علــى جملــس األمــن أن يضمــن التنفيــذ اجلــدي للقــرارات الصــادرة عنــه، لقــد حتولــت قراراتــه إىل جمــرد حــر علــى ورق، 

وابلتــايل فقــَد كامــل مصداقيتــه ومشــروعية وجــوده.
فــرض حظــر أســلحة علــى احلكومــة الســورية، وماحقــة مجيــع مــن يقــوم بعمليــات تزويدهــا ابملــال والســاح، نظــراً خلطــر 

اســتخدام هــذه األســلحة يف جرائــم وانتهــاكات جســيمة حلقــوق اإلنســان.
جملــس األمــن يف احلالــة الســورية هــو املخــول إبحالــة املســألة إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، وهــو منــذ أربــع ســنوات يُعرقــل ذلــك 
بــداًل مــن أن يقــدم كل التســهيات ويقــوم بفــرض الســلم واألمــان، جيــب ومنــذ اآلن البــدء مبقاضــاة كل مــن ثبــت تورطــه 

ابرتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية.

شكر وعزاء
خالص العزاء ألهايل الضحااي وأصدقائهم، وكل الشكر والتقدير للنشطاء احمللين واألهايل 

الذين أثرت مسامهتهم الدراسة والتحقيقات بشكل فعال.
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المحلقات

أ: تقارير سابقة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان حول استخدام القوات احلكومية للقنابل الربميلية:
يــوم اجلمعــة 7 / شــباط/ 2014، أصــدرت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تقريــراً بعنــوان “الراميــل املتفجــرة يف حلــب”، 
وثقــت فيــه تعــرض مدينــة حلــب يف املــدة الواقعــة بــن األحــد 15/ كانــون األول/ 2013 حــى الســبت 28/ كانــون األول/ 

2013 للقصــف أبكثــر مــن 168 قنبلــة برميليــة.
 

يــوم اجلمعــة 7/ آذار/ 2014، أصــدرت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تقريــراً بعنوان “الراميــل املتفجــرة تقصــف مشــال 
البــاد وجنوهبــا” وثقــت فيــه تعــرض مدينــة طفــس يف حمافظــة درعــا لقصــف بقنبلــة برميليــة تســببت مبقتــل 13 شــخصاً. 

 
يوم اخلميس 20 /آذار/ 2014، أصدرت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان تقريراً بعنوان “قصف با حدود” رصدت فيه 
تعــرض مدينــة حلــب ألكثــر مــن 508 قنابــل برميليــة يف املــدة الواقعــة بــن الثــااثء 28/ كانــون الثــاين/ 2014 واجلمعــة 14/ 

شباط/ 2014. 
أصــدرت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يــوم اجلمعــة 28/ آذار/ 2014 تقريــراً بعنــوان “القنابــل الرميليــة تقصــف درااي” 
وثقــت فيــه تعــرض مدينــة داراي للقصــف أبكثــر مــن 330 قنبلــة برميليــة يف املــدة الواقعــة بــن 31/ كانــون األول/ 2013 

لغايــة 20/ شــباط/ 2014.
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