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اجلمعة 10 نيسان 2015

جمازر مروعة بعد خروج إدلب عن سيطرة القوات احلكومية
جيب حظر الطريان احلكومي يف املناطق اليت خرجت عن سيطرة القوات احلكومية

ترافق إعالن ما أطلق عليه جيش الفتح »وهو جتمع لفصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة النصرة« عن قيامه بـ 
استهدافها  من انحية  احلكومية  بتصعيد خطري للقوات   2015 آذار/  السبت 28/  يوم  إدلب يف  مدينة  »حترير« 
مثل:  إدلب  ريف  مدن  بعض  استهدفت  وأيضاً  على حنو خاص،  واملساجد  احليوية، كاألسواق  وملراكزها  للمدينة 
ابلقنابل  املناطق  تلك  إمطار  رئيس، عن طريق  الطريان بشكل  النعمان، وذلك عرب سالح  سراقب وسرمني ومعرة 

الربميلية والصواريخ، وأيضاً سجلنا حادثة استخدام لغازات سامة.
وقبل مغادرة القوات احلكومية ملدنية إدلب، قامت إبعدام 15 معتقاًل رمياً ابلرصاص.

وخالل أقل من أسبوعني تعرضت حمافظة إدلب لقرابة 47 قنبلة برميلية، وما اليقل عن 100 صاروخاً، وذلك عرب 
قرابة 200 غارة جوية.

استهدفت القوات احلكومية العديد من املراكز احليوية على حنو متعمد كمشفى إدلب الوطين مبدينة إدلب، واملدرسة 
احملدثة والفرن اآليل يف مدينة كفر ختارمي. 

يوم األحد 29/ آذار/ 2015 قصفت القوات احلكومية صاروخ أرض أرض على مدينة إدلب؛ ما أدى إىل مقتل 
17 شخصاً، بينهم 7 أطفال، و4 سيدات. 

يوم الثالاثء 31/ آذار/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً دمر مبىن يف مدينة إدلب؛ ما أدى إىل مقتل 
32 شخصاً، بينهم 13 طفاًل، و7 سيدات.

يوم الثالاثء 31/ آذار/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية حمملة بغاز الكلور على مدينة إدلب؛ ما 
تسبب إبصابة 13 شخصاً حباالت اختناق خفيفة.

حبسب فريق توثيق الضحااي يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان فإن عدد الضحااي منذ اجلمعة 27/ آذار/ 2015 
حىت يوم اجلمعة 10/ نيسان/ 2015  بلغ 236 شخصاً يتوزعون إىل: 82 من مسلحي املعارضة، و154 مدنياً، 

بينهم 54 طفاًل، و39 امرأة.

عندما خترج مناطق واسعة عن سيطرة القوات احلكومية، ُيصبح من حق السكان املدنيني يف تلك املناطق أن يكونوا 
حمميني، جيب على اجملتمع الدويل منع الطريان احلكومي من التحليق فوق املناطق اليت خرجت عن سيطرته، اليت ال 

حيلق فوقها إال هبدف قتل أهلها وتدمري منازهلم.

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ ٢٠١١ 
وهي منظمة مستقلة، حمايدة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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