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شهدت مدينة حلب خالل الفترة السابقة استخداماً مكثفاً من قبل النظام للقصف بالبراميل المتفجرة خاصة 

التي صّرح فيها نائب وزير  ،8جنيفقة على ومترافقة مع مفاوضات الح على مدينة حلب وريفها,

رغماً عن واقع الخارجية السوري فيصل المقداد بأن النظام يستخدم البراميل المتفجرة لحماية المدنيين, 

ً ضمن المناطق المدنية واألسواق األكثر ازدحاماً, ما أدى لعدد هائل من القتلى  رمي البراميل عشوائيّا

نزوح إضافةً إلى ازدياد ملحوظ في نسبة المدّمر من محافظة حلب, ووالجرحى خالل أسابيع معدودة, 

لى الحدود التركية, إضافةً لعدم قدرة المشافي وكوادر اإلسعاف على تلبية عشرات اآلالف من السكان إ

ً لتفريغ المدينة من سكانها, وإلحاق أكبر  الحاجة المفاجئة والمهولة لتغطية األضرار, فيما يبدو مخططا

لمدينة كمنشآت, وأكبر قدر من الضحايا بين األهالي المدنيين خاصة, ما يبدو امتداداً مأساويّاً ضرر با

 تثبيت سوريون, وإغالقاً ألفق الحل السياسي, وإمعاناً فيآخر للكارثة اإلنسانية التي يعيشها المواطنون ال

 مسار العنف والرد عليه كواقع مستدام.

لحربي للنظام السوري البراميل المتفجرة والصواريخ في قصف مدينة يرصد التقرير استخدام الطيران ا

, وتوثيق حجم الدمار وعدد الضحايا, ونسبة المدنيين واألطفال والنساء والمقاتلين فيهم, في حلب وريفها

 . 12/8/8112حتى  82/1/8112الفترة ما بين 

 

 

أجراها فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع ناشطين تعتمد منهجية التقرير على التحقيقات التي 

، افظة حلب  تشمل زيارات ميدانية والتقاط صور وإعداد تقارير كتابيةوشهود عيان وناجين من مح

ضافة إلى األخبار والصور التي وردت إلى إ ,ناجينعديد من اللقاءات مع شهود عيان وإضافة إلى ال

فريق الشبكة السورية لحقوق  عداد التقرير، كما قامإها خالل فتره ين معالشبكة عبر ناشطين متعاون

أسماء الشهود وفقاً ، وقد تم تغيير في جميع  الصور والفيديوهات التي وردت إلينااإلنسان بالتدقيق 

 .لرغبتهم

 
 

 512ما اليقل عن  لسوريةالحربية التابعة  للحكومة األقت الطائرات المروحية و ,يوما 12خالل 

أي  ا,مدني 207مقاتلين فقط و  6بينهم  اشخص 220حتوي مواد متفجرة أودت بحياة أكثر من اميل تبر

كما نزح خالل الفترة  ا,شخص 086إضافة إلى إصابة  ,% من الضحايا 22أن نسبه المدنيين تعتبر 

 من الموت اليومي. ازلهم وخوفاشخص من محافظة حلب بسبب دمار من 175111الماضية أكثر من 

,يعتبر ربع الى الهجمات في السنوات السابقة الهجمات بالبراميل المتفجرة,إضافةشهر من أوبعد ثالثه  

بشكل واسع )نرجو االطالع على عدة تقارير سابقة للشبكة السورية  محافظة حلب مدمرا أو متضررا

 (.لبراميل المتفجرةلحقوق اإلنسان حول قصف و تدمير محافظة حلب عبر الصواريخ و ا

 

 ةمالمقد

 نهجيةالم

 ملخص تنفيذي
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بمعنى   ,%12السيدات % و86ان نسبة القتلى من االطفال ي سيدة )أ 112طفال و  881المدنيين  بين

الجوي والبراميل القتلى الكلي( قضوا نتيجة القصف % من مجموع 21ن نسبة االطفال والنساء أ

ً  12أحياء في حلب وريفها خالل المتفجرة على عدة  بحسب ماوثقناه في الشبكة السورية لحقوق  ,يوما

 . 8/8112/ 12ولغاية  82/1/8112اإلنسان من تاريخ 

، حيث شهيدا 21حصيلة الشهداء في كل منها عن الـ  ربعة ايام ارتفعتأن هناك أوتجدر االشارة الى 

حد األ، و 1/8/8112السبت  اع عدد القتلى والجرحى خاللهما )الرتف كثر دموية نظراً كانوا األ

 (.2/8/8112حد واأل 2/8/8112السبت ، و 8/8/8112

لى عدد دقيق للجرحى نظرا  صعب على فريق الشبكة الى الوصول إكان من ال :عدد الجرحى والمصابين

همها  تكرار القصف على معظم المناطق خالل الحملة العسكرية و امتداد القصف الى أ، سبابألعدة 

 ،مكانيات بشكل عاموضعف اإل فة الى كبر حجم الكارثةضاإ، لمتباعدةمناطق في الريف الحلبي ا

 .ثار كارثيةآمانتج عنها من  استيعاب ومواجهة وقصورها عن

قد تجاوزت  ,بحسب أعضاء الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في حلب ,ن التقديرات األوليةأوننوه هنا 

 اً.( مصاب0861) ـحاجز ال

 ,نهالي انتشالهم لغاية اآللم يستطع األنقاضالضحايا تحت األ من كبيرة دعداأنه مازال هنالك أكما ننوه 

 . عداد الضحاياأمر الذي يرشح ارتفاع األ

لقاها طيران النظام على أالتي  ,أن البراميل المتفجرةق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان قدر فري :القصف

لى ,إضافة إقل( على األبراميل متفجرة 512) ـ العددها مدينة حلب وريفها في تلك الفترة قد تجاوز 

مر , األن القصف تركز على المناطق السكنية والحيويةأال إ، من الصواريخ والقنابل العنقودية عدد كبير

حياء حلب أ،كما لوحظ تركيز القصف على عدد الضحايا والتسبب بدمار واسعالذي ساهم في ارتفاع 

ضافة الى تكرار القصف على ذات إ، ضة المسلحةسيطرة المعارالشرقية والغربية التي تقع تحت 

 .المنطقة في اليوم الواحد

 , وهما  يومانه بالرغم من اشتداد وتيرة القصف في اليومين االخيرين للتقرير,أوالجدير بالذكر هنا

قد من الشهداء  نه وثق عدداً أ البرميال( إ 28, حيث سجل نحو  )  12/8/8112و10الخميس والجمعة 

ً مقارنة مع األيام السابقة، بسبب نزوح معظم يبدو منخ سكان أحياء حلب المحررة، حيث غدت فضا

 .العديد من األحياء فارغة من سكانها

الوضع االنساني بشكل عام في حلب  لغاية تاريخ اعداد التقرير: شلل شبه كامل بمرافق الحياة في مدينة 

 .حلب

براميل المتفجرة" على أحياء حلب الخارجة عن سيطرة النظام "الوبهذا تكون دخلت حملة القصف بـ

السوري قد دخلت شهرها الثالث، وقد ساعدت األحوال الجّوية المشمسة في استمرار الحملة وتتفاقم 

رفضوا النزوح من المناطق المحررة، بسبب االنقطاع في الكهرباء والمياه منذ ما  نمعاناة السكان الذي

 ,جة تضرر الشبكات جراء القصف المتواصل، في حين تنعدم وسائل النقل العامةسبوعين، نتيأيقارب 

 .كما أن معظم المحال التجارية قد أغلقت أبوابها

وسط هذا الكم  ,يعاني القطاع الطبي من نقص الكوادر الطبية وضعف امكانيات المستشفيات الميدانية

،وبسبب استمرار رة جداً ت اصابات خطيوالتي تكون في بعض الحاال ,الهائل اليومي من اإلصابات
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، و هذا المصابين إلى المشافي مرتفع جدا عمليات القصف فإن احتمال إصابة فرق اإلسعاف التي تنقل

 . مر يساهم في ارتفاع عدد الضحايااأل

همها نقص المعدات الحديثة لرفع األنقاض إلنقاذ الضحايا، أتعاني فرق الدفاع المدني من صعوبات، 

 . امن مع كثرة المواقع التي يتم قصفهابالتز

, معظمهم من األطفال كيليس على الحدود السورية التركيةالف من المدنيين عالقين في مدينةمايزال اآل

 ا.أغذية أو ألبسة سوى التي يلبسونه, بدون أي أغطية أو والنساء

 

 

 4102 / 0 / 42الثالثاء 

أكثر من خمسة براميل متفّجرة سقطت في مواقع متفرقة من األحياء الشرقية ألقى الطيران المروحي 

لمدينة حلب, في حي كرم الطحان سقط برميل متفّجر على منطقة سكنيّة قرب مدرسة "عبد القادر 

بنية السكنية في أسود" ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا بينهم أطفال, بينما تضررت معظم األ

 . ما سقط برميل متفجر قرب مول اإلدلبي في حي المواصالت، كالشارع المستهدف

 .قتل عدد من األهالي و أصيب آخرون إثر سقوط برميل متفجر على سوق الخضرة في حي الميسر

, أبنية بشكل شبه كامل 0إضافة إلى دمار  ,قتل خمسة أشخاص بينهم امرأة وطفل في حي الجزماتي

من إنقاذ ثالثة أشخاص من تحت  تمكن رجال الدفاع المدني جراء سقوط برميل متفجر على الحي, حيث

 . األنقاض, بينما استمرت عمليات انتشال الشهداء والبحث عن أحياء حتى المساء

، من قرية عزيزةطريق الشيخ لطفي بالقرب  في ريف حلب قصف الطيران الحربي صاروخا استهدف

كل المناطق التي تم ربي خلفت دمارا واسعا وطيران الحكما قصفت بلدة األتارب بعدة صواريخ من ال

 . قصفها تخلو من أية مواقع عسكرية

 : حمدأحد المسعفين في مدينة حلب ويدعي تواصلت الشبكة السورية لحقوق االنسان مع أ

قرابة الساعة الحادية عشر ونصف صباحاً كنت متوجهاُ بسيارة االسعاف الى حي كرم الطحان وعندما “

ان المروحي يحوم في أجواء الحي ومن ثم سمعنا االنفجار الناتج عن سقوط البراميل وصلت كان الطير

 .المتفجر

, الدمار كان هنا مع بعض الشبان إلنقاذ الجرحىبدأ الناس بالهروب ومحاولة النزوح من الحي فيما اتج

 . المجاورينام وأضرار كبيرة في المبنيين اء مولف من طابقين تحول بالكامل إلى ركفي كل مكان بن

 " نساء إحداهن كانت عالقة تحت االنقاض و أطفال أحدهم كان رأسه متهشم 5كان من بين الجرحى 

 

 

 

 تفاصيل التقرير:
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 4102 / 0 / 42ربعاء األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قصف الطيران الحربي صباح األربعاء عدة  أحياء 

في  حلب القديمة ووأيضا المناطق الشرقية ، مثل 

حي المعادي وتحديدا في شارع المقامات حيث 

أصيب تجمع سكني مما  تسبب في وقوع عشرات 

الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح، كما استهدف 

هم اثنان تهدما عددا من المنازل الصغيرة من بين

بشكل كامل على ؤوس ساكنيهم، وقد وجه  أهالي 

الحي نداءات استغاثة  إلحضار اآلليات الالزمة 

إلخراج الضحايا العالقين تحت األنقاض والذين 

 . قدر عددهم بثالث عائالت على األقل

امتد القصف بالبراميل المتفجرة و الصواريخ إلى 

ر ودوار أحياء الصالحين والمواصالت والميس

الجندول ما أدى لسقوط عشرات الضحايا بين قتيل 

وجريح، إضافة لوقوع أضرار مادية في تلك 

 .المناطق

سقط برميل متفجر على حي "ضهرة عواد" تسبب 

على الفور بمقتل ستة أشخاص وإصابة ثمانية 

 . آخرين جراء سقوطه قرب السوق المحلي

سقط برميل متفجرين على حي طريق الباب, لم 

نسجل سقوط قتلى أو جرحى واقتصر األمر على 

 . األضرار المادية

سقط صاروخ  على حي الصالحين تسبب بأضرار 

 . مادية كبيرة

سقط برميل بالقرب من صيدلية بركات في حي 

القاطرجي أدى إلى سقوط ثالثة جرحى وأضرار 

مادية، وسقط برميل آخر بالقرب من جامع المقداد 

 . بن األسود

 

كما طال القصف بالبراميل المتفجرة في هذا اليوم 

 : كال من

حي الجرماتي و حي المواصالت و حي الميسر  

األمر على ولم نسجل فيها قتلى أو جرحى واقتصر 

 األضرار المادية.

أما حي المعصرانية الواقع شرق حلب فقد تسبب 

القصف في سقوط مااليقل عن سبعة قتلى بينهم 

 . نساء وأطفال

 : إضافة إلى أحياء وبلدات أخرى وهي

المرجة،األشرفية )السكن الشبابي(، كرم الطراب، 

الحيدرية، الجزماتي، قاضي عسكر،المدينة 

رين، الباب، رسم العبود، الجديدة، الصناعية، النقا

أطراف المحطة الحرارية، الشيخ زيات، معارة 

 . األرتيق، ريتان، حيان، األتارب

في ريف حلب الشرقي قتل خمسة أشخاص على 

آخرين جراء قصف  02االقل وجرح أكثر من 

الطيرات المروحي بالبراميل المتفجرة على قرية 

 . عياشة

المدنيين, واألهداف التي جيمع الضحايا هم من 

تقصفها البراميل العشوائية هي التبدو في أغلب 

األحيان سوى أنها منازل وأحياء سكنية كما تظهر 

الصور و الفيديوهات وروايات األهالي, وفي 

بعض الحاالت تمكن أحد أعضاء الشبكة السورية 

لحقوق اإلنسان من زيارة مناطق مختلفة وأكد على  

 . لألهداف الطبيعة المدنية
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منطقة طالها قصف جوي  17مااليقل عن 

 12وصاروخي في مدينة حلب وريفها ونحو 

 .برميال متفجراً 

ألقت الطائرات المروحية صباح اليوم براميل 

ق ضمن أحياء حلب الشرقية متفجرة على عدة مناط

الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة، وذلك ضمن 

 . العديد من الغارات الجوية عليها

في حي الميسر  تسبب القصف ببرميلين متفجرين  

في منطقة مساكن البلدية ومنطقة كرم الصباغ الى 

انهيار بناء سكني مؤلف من ثالثة طوابق وعلقت 

ه األهالي نداءات عائلتان تحت األنقاض، و وجّ 

استغاثة إلى الدفاع المدني وكل من يمتلك معدات 

للتوجه إلى هناك الجالء الضحايا من تحت 

 . االنقاض

في حي طريق الباب قتل عدد من األهالي، جراء 

إلقاء الطيران المروحي برميالً متفجراً قرب "قبان 

المال"وصالة درج الياسمين  في الحي، واندلعت 

لين تجاريين، بينما لحقت األضرار النار داخل مح

 .بعدة محالت ومنازل قرب الموقع المستهدف

تعرضت أحياء كرم الطراب وطريق أوتستراد 

المطار وقرية الشيخ لطفي للقصف بعدد كبير من 

البراميل والقذائف المدفعية، حيث ال تزال المعارك 

تدور قرب مطاري حلب الدولي والنيرب 

 .العسكري

كر سقط برميل متفجر تسبب في حي قاضي عس

بسقوط العشرات بين قتل وجريح  معظمهم من 

عائلتي قطان وبركات، كما قصف الطيران الحربي 

ً لألبنية السكنية  ً تجمعا صباحا ساحة الحي مستهدفا

قرب مدرسة سعد هللا الجابري وعلى دوار 

الحاووظ، وخلف القصف دماراً  كبيرا في ثالثة 

رار بعدة أبنية مجاورة، أبنية سكنية ولحقت األض

وعشرات المحالت التجارية على الشارع العام, 

يد من الضحايا ونزوح األمر الذي أودى بحياة العد

 .لآالف العوائ

 

 

كما قصف الطيران المروحي حي المعادي 

ببرميلين متفجرين لم ينفجرا، بينما سقط برميل 

ثالث على حي القاطرجي، وسجل  سقوط برميل 

متفجر على حي ضهرة عواد ما أحدث أضراراً 

مادية كبيرة ، وتم رصد سقوط برميل على حي 

  .المدنيينباب النيرب أحدث دماراً كبيراً في منازل 

أّما حيّا الميّسر والفردوس فقد شهدا حاالت نزوح 

 . األهالي هرباً من القصف وبحثاً عن ملجأ آمن لهم

كما استهدف الطيران الحربي مدينة دير حافر 

وبلدة كفرحمرة وطريق المدينة الصناعية في الشيخ 

نجار مساء, وحيان، السحارة ، ومعارة 

على مطار الشهيد األرتيق.كما سقط برميل متفجر 

 .محمود نداف "الجراح" في بلدة مسكنة مساء

تواصلت الشبكة السورية لحقوق االنسان مع 

مروان بابللي وهو صاحب احد المحال في حي 

 : الشعار وأفاد الشبكة بروايته

قرابة الساعة الواحدة ظهراً شاهدت تحليق “

الطيران المروحي في سماء المدينة وشاهدت 

لقي بالبرميل ولم نكن نعرف وجهة الطائرة وهي ت

سقوطه إلى أن سقط وأحدث انفجارا هائال في حي 

طريق الباب, توجهت للمكان وشاهدت الدمار الذي 

تسببت به البراميل حيث تم تضرر مبنيين بشكل 

كبير واحترقت سيارتان ومحالن تجاريان أحدهما 

لبيع المحروقات وهذا ما سبب باشتعال نار ضخمة 

دخان الذي سبب حاالت اختناق كثيرة ، وتصاعد ال

جريح من هذا  81جثة و 12تم إخراج أكثر من 

 "جثث تفحمت بشكل كامل 0المبنى و
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 4102/  0/  00الجمعة 

 .سكنية في حلبمنطقة  85غارة جوية معظمها بالبراميل المتفجرة على  28أكثر من 

كثّف الطيران الحربي والمروحي في هذا اليوم غاراته على أحياء حلب الغربية الخاضعة لسيطرة 

الثوار، كان لحي األنصاري الشرقي النصيب األكبر من الصواريخ، فاستهدف طيران السيخوي مدرسة 

لويات األفراح" دون "نور الحق" ما أدى إلصابة أربعة أشخاص بجروح، كما سقط برميل في حديقة "ح

 .أن ينفجر، وأصيب عدة أشخاص جراء القصف على آخر نزلة األنصاري

لقرب من جامع البتول قتل ، بابدية ، مما ادى لتحول مبنى كامل الى ركامسقط صاروخان على حي الز

ن وأصيب عشرة أشخاص بجروح، وأخبرنا عدد من األهالي بأن عائلة بكاملها علقت تحت شخصا

  .األنقاض

قتل أربعة أشخاص إثر 

سقوط برميل متفجر على 

شارع السنديان في حي 

سجل سقوط , والزبدية

برميلين متفجرين على حي 

السكن الشبابي أدى لجرح 

شخصين وأضرار مادية 

 . كبيرة بالمباني المحيطة

األحياء الغربية اكتظت  في 

ي الميدانية  بضحايا المشاف

، حيث سجل القصف الجوي

خ على حي سقوط صارو

سيف الدولة واثنان آخران على جسر الحج ومثلهما على وواحد على الكالسة فيما سقطت ستة صواريخ 

 .على األقل على حي المشهد

أهالي حي المشهد وجهوا نداءات استغاثة  لفرق الدفاع المدني إلرسال إطفائيات عقَب نشوب الحرائق 

 .في منازلهم إثر سقوط صاروخين وبرميل لم ينفجر

 

 . سكنية بالكامل عدد من الضحايا بسبب انهيار مبانهذا عدا عن سقوط 

قام الطيران المروحي باستهداف حي الشعار بثالثة براميل متفجرة قرب مول اإلدلبي وساحة 

ً الم  . لى اشتعال حرائق في المنطقة المستهدفةإدى أ ما واصالت وخلف الكراج الشرقي صباحا

حي المواصالت شرقاً  حيث تعرض للقصف بخمسة صواريخ استهدفت استهدف القصف أيضا كل من 

مول اإلدلبي وساحة المواصالت وقع على إثره قتلى  وعدد كبير من الجرحى، فيما سقط برميالن 

متفجران على األقل على حي الميسر تهدم على إثره أكثر من خمسة عشر منزالً، وسقط برميل واحد 

رميالن متفجران على حلب القديمة دون أي ينفجرا وبرميالن آخران على حي قاضي عسكر بينما سقط ب

 .على حي المعادي

استنفرت معظم المشافي الميدانية والكوادر الطبية في المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار وأعلنت افتقارها 

  .لألدوية والمعدات الطبية
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ما قصف حي  المعصرانية بالبراميل سقط ثالثة براميل متفجرة على الشارع الرئيسي في حي المرجة، ك

المتفجرة وأيضا منطقة السكن الشبابي عصرا ، وسقط في حي قاضي عسكر جرحى ودمار في منازل 

 .المدنيين نتيجة سقوط برميل متفجر قرب دوار الحاووظ عصرا

، من القتلى و الجرحى معظمهم أطفالقصف الطيران الحربي على حي الكالسة أسفر عن سقوط عدد 

وقد وجه  ناشطون نداء للهالل األحمر والدفاع المدني بالتوجه إلى حي الكالسة بسبب كثرة األنقاض 

 . التي خلفها القصف

تم تدمير خمسة منازل بشكل شبه كامل، إثر قصف بالبراميل المتفجرة على حي المرجة، قرب جامع 

 .أحمد الرفاعي صباحا

هد أيضاً سقوط عدة براميل متفجرة ، كما قامت قوات محيط سجن حلب المركزي شمال الريف الحلبي ش

 .  النظام باستهداف  سيارات المدنيين على طريق الشيخ نجار بعدد من الصواريخ عصرا

ومحيطها بالرشاشات  استهدف الطيران الحربي مدينة دير حافر والمدينة الصناعية في الشيخ نجار

اص بينهم طفل إثر سقوط برميل متفجر على قرية ،وفي الريف الشرقي قتل ثالثة أشخالثقيلة مساء

 .المقبلة صباحاً 

 4102/  4/  0بت الس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منطقة طالها قصف وجوي  85ن يقل ع ال ما

وصاروخي في مدينة حلب وريفها  إضافة إلى سقوط 

 . متفجراً  برميالً  01مااليقل عن 

أحياء حلب الشرقية تنال النصيب األكبر من القصف 

ربعة براميل والدمار والقتلى والجرحى، حيث سقطت أ

متفجرة على حي طريق الباب توزعت على مناطق 

السكن الشبابي والمعصرانية وقرب جامع فجر اإلسالم 

ونشبت على إثرها حرائق كبيرة طال منها المباني 

السكنية و سقط عدد واسع من األهالي بين قتيل وجريح  

، كما سقطت أربعة براميل متفجرة أخرى على كٍل من 

ي وباب الحديد والصالحين وطريق احياء الجزمات

المطار، وفي حلب القديمة سقط برميل متفجر على 

حب باب النصر وتسبب بأضرار مادية، كذلك 

تعّرضت أحياء حلب الغربية للقصف بعدة براميل 

متفجرة سقط أربعة منها على حي السكري سقط اثنان 

منها في حديقة السكري واثنان آخرين على الدوار 

 . حديقة ووقوع عشرات الضحايا نتيجة ذلكالمجاور لل

فيما سجل سقوط عدة براميل متفجرة في مناطق 

 : متفرقة

برميل متفجر على سوق الخضرة في حي الميسر أدى 

إلى جرح شخصين وتهدم منزل، وبرميل اخر على 

منطقة البساتين في حي بستان القصر، و برميل متفجر 

مادية على اوتستراد المطار نتج عنه أضرار 

فقط،وبرميل متفجر على حي الشعار نتج عنه جرح 

وبرميل متفجر في ساحة  عدة أشخاص وأضرار مادية،

 . قاضي عسكر

 

 

أبو يزن هو مسؤول الدفاع المدني في حي الميسر قال 
 لنا:

"احترق ثالثة أطفال أمامنا ولم نستطع فعل شيء، 
وصول الدفاع المدني حاول أن ينقذ الجميع، لكن تأخر 

سيارات اإلطفاء لعدم وجود الوقود، الذي لم يعد لدينا 
القدرة على شرائه بسبب عدم صرف مجلس المحافظة 
المبالغ المخصصة لنا في ظل ازدياد الضغوطات 

 "علينا
 : كما طال القصف الجوي بالصواريخ كال من

النقارين )قرية الشيخ زيات، المدينة الصناعية(، محيط 
باب، دير حافر، قرية العويجة، السجن المركزي، ال

منطقة إيكاردا، معامل عزوز، قرى البطرانة، كفر 
 .عبيد، بالس، مشرفة الحالج، كفر حداد، جبل عزان

تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع الشاب 
 : حسان زنابيلي من سكان حي السكري

كنت في شارع الوكاالت 11:01و 11بين الساعة “
سقط برميلين متفجرين على  بحي السكري عندمت

حديقة الحي, توجهت كي أشاهد ما حدث كان الدمار 
في الحديقة وسورها وأشجارها, والناس تسعف 
الجرحى وتنقل الشهداء ولم يمض دقايق حتى عاد 
الطيران المروحي وألقى برميلين على دوار السكري 

متر عن مكان سقوط البرميلين  511الذي يبعد 
توجهت الى المكان شاهدت الجرحى السابقين وعندما 
 ".والجثث المحترقة
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 4102 / 4 / 4حد األ

برميال متفجرا  02كثر من وي وصاروخي في مدينة حلب وريفها أمنطقة طالها قصف ج 81 نحو

 .وقنابل عنقودية طالت حي طريق الباب بحلب ,والعديد من الغارات الجوية

حدها سقط قريباً من ,أقل على حي طريق البابالطيران الحربي بإلقاء ثمانية براميل متفجرة على األقام 

وقد خلف القصف دماراً واسعاً  ,جامع عبد هللا بن مسعود، وسقط برميل آخر بالقرب من دوار الحلوانية

  .وأضرار مادية كبيرة ,لحق بستة منازل سكنية في الشارع المستهدف

تسبب في وقوع مجزرة بين  مما ,ثر سقوط برميل  قرب سوق الخضرةإفقد كان  ارضر أما األكثر

أدى إلى انهيار مبنى سكني  ,، وسقط  برميل آخر ال يبعد سوى عشرات األمتار عن األولاألهالي

استغاثة  وقد  وجه أهالي الحي نداء،ا من الجرحىبالكامل فوق رؤوس ساكنيه مخلفا عشرة قتلى وعدد

 .أمين اآلليات لرفع األنقاض وإخراج العالقينمن أجل ت

وسبب دمارا قة كرم الطحان سقط األول على منط ,تعّرض حي الميسر للقصف بثالث براميل متفجرة

 .لم ينفجر, وثالثوالثاني على سوق الخضار,كبيرا في المباني السكنية

رين قتل بسببهما عدد من جفي األحياء الغربية تعّرض حي األنصاري الشرقي للقصف ببرميلين متف

ة سيدة ، وكذلك حي السكري استهدف ببرميل متفجر سقط على شارع الوكاالت والذي أودى بحيااألهالي

سبب في هدم عدد ، فيما سقط برميالن متفجران على حي العامرية مما توإصابة أربعة آخرين بجروح

المناطق الغربية عن حاجتها القصوى  ، وأعلنت المشافي الميدانية فيكبير من المنازل وخسائر بشرية

ط للتبرع بالدم وس

توافد أعداد كبيرة من 

 . الجرحىالقتلى و

 

هالي أقتل العديد من 

حي باب النيرب، 

بعد أن قصفت 

الطائرات المروحية 

لقوات النظام الحي 

برميل متفجر 

صباحا، وخلف 

القصف دماراً في 

 .ي من إنقاذ حياة سيدة كانت عالقة تحت األنقاضخمسة مباني السكنية، وتمكن فريق الدفاع المدن

وفي عصر هذا اليوم سقطت خمسة براميل متفجرة على االقل على  منطقتي السكن الشبابي وبني زيد 

، كما سقطت عدّة براميل متفجرة على قوط عدة ضحايا وأضرار في المنازلالمتالصقين مما تسببت بس

 تُعرف بعض األضرار الناجمة عنها محيط مدرسة المشاة شمال حلب في حين لم

، وأما في حي القاطرجي الذي شهد الً متفجراً على حي األرض الحمرالقى الطيران الحربي برميأكما 

جامع األنوار الدمحمية، لسكنية القريبة من فرن الوحدة، وهو اآلخر أربعة غارات جوية استهدفت المباني ا

 . ما أدى إلصابة أربعة أطفال بجروح

 .  من أحياء المرجة والحاووظ، مما أدى لتهدم عدة مبانقصفت الطائرات الحربية كال كما

فيما سقط برميالن متفجران على حي باب النيرب  عواد قُصف بأربعة براميل متفجرة،كذلك حي ضهرة 

ط محاوالت مستمرة إلجالء وسط حلب القديمة، وقع على إثره العديد من الشهداء والجرحى وس
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فيما قضى شاب وسقط عدة جرحى في حي المعادي إثر سقوط برميل متفجر على الحي قرب  ،الضحايا

 .مدرسة "زكريا قواص" ظهرا

،والمدينة الصناعية، محيط السجن المركزي، محيط ضافة إلى تعرض مناطق ماير، كفر حمرةباإل

 .لقصف الجويفي الريف الحلبي لمدرسة المشاة، 

اني في الشبكة السورية لحقوق االنسان تعرض لالصابة في حي  هو باحث ميدالزميل مضر ياسين و

 : ل, يقوللقصف بالبراميالسكري نتيجة ا

كنت في حي السكري أجري بعض التحقيقات والمقابالت الخاصة بالقصف بالبراميل المتفجرة الذي "

اسعة قرابة الساعة التاستهدف الحي منذ أشهر وخاصة مدرسة أويس القرني التي تعرضت للقصف

, فجأة حصل انفجار هائل في الشارع يران المروحي من على شرفة البناءراقب الطأكنت صباحاً, 

، وبالقرب مني رجل , وآثار االصابة على يدي وقدميالمجاور ووجدت نفسي ملقى في منتصف الشارع

 ".سعافي بعدها إلى أحد المشافي الميدانيةإ, تم سن يعاني أيضاً من إصابات مختلفةم

 4102 / 4 / 0االثنين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تتجلى اآلثار السلبية لعدم تزويد الدفاع المدني بالمعدات 

 الالزمة في خسارة أرواح بعض العائالت العالقة تحت

 األنقاض.

يقول خالد مسؤول المكتب اإلعالمي في فريق الدفاع 

 :  المدني

"لقد قضت عائلة مؤلفة من خمسة أشخاص خنقاً تحت 

ن رفع األنقاض في حي الميسر، بعد عجزنا الكامل ع

ثالثة أسقف انهارت فوق رؤوسهم، وكذلك األمر في 

عدة مواقع، هذا األمر مؤسف، حيث ال تستطيع إنقاذ 

 ."أرواح عالقين يصرخون طلباً للمساعدة

أما  مدير مركز هنانو في الدفاع المدني السيد "خالد 

 : حجو"  فقال معلّقا على نفس الموضوع

ً من عدم وجود المعدات، " والوقود الالزم نعاني دائما

لعملنا، في ظل ازدياد الضغط علينا بسبب كثرة المواقع 

وحجم الدمار الكبير الذي تحدثه البراميل المتفجرة, 

األمر الذي يضعنا في حالة عجز أمام مهمتنا اإلنسانية 

 ".في انقاذ أرواح المدنيين

مع تواصل عمليات القصف اليومية تتزايد حاالت 

 ً , حيث يفّر األهالي من النزوح بشكل ضخم يوميا

مناطق خاضعة لسيطرة الثوار  إلى مناطق خاصعة 

 . لسيطرة القوات الحكومية

 

 

برميالً  00ألقى الطيران الحكومي مااليقل عن  

منطقة سكنية في حلب توزعت  12متفجراً على قرابة 

 : على النحو التالي

سقط قرب الجامع برميالن على حي الفردوس احدهما 

األثري، برميل على حي  ضهرة عواد، برميل على 

حي  طريق الباب، ثالثة براميل على حي مساكن 

هنانو واحد منها لم ينفجر، برميالن على حي  الحيدرية 

واحد منهما لم ينفجر، برميل على حي  اإلنذارات، 

برميالن على حي الصالحين قرب جامعَي الجيالني 

على حي  الصاخور و إصابة أحد  والنور، برميالن

اعضاء حملة "من بيت لبيت للقضاء على مرض شلل 

األطفال" جراء سقوط برميل متفجر في شارع المكاتب 

ظهرا،برميل على حي طريق الباب، وبرميلين على 

حي جسر السنديانة تسببوا في دمار أكثر من معمل في 

الخلف من جامع زيد بن حارثة، برميلين على حي  

ع عمر بن الخطاب، برميلين على مغاير قرب جامال

 قاضي عسكر، حي المواصالت، برميل على حي

برميل على حي القاطرجي، خمسة براميل على حي 

المرجة، برميل على حي  باب النيرب، برميل متفجر 

في حي المعادي قرب مدرسة زكريا قواص، وبرميل 

على حي الشعار بالقرب من مشفى دار الشفاء، و 

ميل على  بلدة ماير، برميل متفجر على المدينة بر

  .الصناعية وبرميلين آخرين في قرية الشيخ زيات

وردتنا أنباء عن عدة نداءات استغاثة من مسؤولين في 

فريق الدفاع المدني بحلب لكافة فرق الدفاع في ريف 

حلب بضرورة التوجه إلى المدينة والمساعدة في إنقاذ 

 .دنيين في المدينةأكبر عدد من أرواح الم

 
 



 

 
 

info@sn4hr.org www.sn4hr.org 

13 

 4102 / 4 / 2الثالثاء 

أرض باتجاه -انفجارات عنيفة نتجت عن إطالق خمسة صواريخ أرض بدأت مدينة حلب يومها بدويّ 

األحياء الشرقية منذ ساعات الفجر األولى، لتبدأ بعدها سلسلة البراميل المتفجرة التي استهدفت مختلف 

 .المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار

 02ا اليوم تم توثيق مااليقل عن في هذ

برميالً متفجراً توزعوا على أحياء مساكن 

هنانو والشعار والقاطرجي والقطانة 

والسكري وباب النيرب ودوار الحاووظ 

والمرجة والفردوس والصالحين وطريق 

الجندول السريع والحيدرية والشيخ 

 .تركيا الدولي –مقصود وطريق حلب 

ً تعرض للقصف حي مساكن هنانو شر قا

لى سقوط إدى أ ، ماببرميلين متفجرين

العديد من القتلى بينهم أطفال ألن البرميل 

سقط بالقرب من  جامع عثمان بن عفان 

الذي يضم مدرسة لتحفيظ القرآن لألطفال 

 لمنطقة العمالية بحي مساكن هنانو,في ا

 .ضرارا  في الجامع المستهدف كما تهدم في المنزل المالصق له فوق رؤوس ساكنيهأوقد خلف القصف 

ثالثة براميل على حي السكري, البرميل األول سقط بالقرب من جامع "طارق بن زياد" ودمر سقطت 

وسقط  ,من خمسة طوابق، فيما سقط اآلخر في شارع سوق الخضرة دون أن ينفجر امؤلف بناء كامال

 . الثالث بالقرب من سكة القطار، تسببت تلك البراميل بمقتل واصابة عدد من األهالي

خراج المصابين من تحت إي نداءات استغاثة لفرق الدفاع المدني من أجل مساعدتهم في أطلق األهالو

 .األنقاض

حي القطانة قُصف بصاروخ فجر في شارع المواصالت القديمة وحي الشعار تعرض للقصف ببرميل مت

عنهم خسائر من الطيران الحربي، وسجل سقوط أربعة براميل متفجرة على حي المرجة ومحيطه نتج 

حي المرجة جراء سقوط برميل متفجر، كذلك سقط إنفجار خط المياه الرئيسي بشرية ومادية كبيرة, وب

لصالحين قرب مفترق "كرم حومد"، وبرميل متفجر على حي القاطرجي، ن على حي ابرميالن متفجرا

 . برميل متفجر من الطيران الحربي على حي الفردوسو

ً كما سقط ثالثة براميل متفجرة على حي ب ، بينما أحدها سقط على المقبرة ولم ينفجراب النيرب جنوبا

 .سقط برميل متفجر على طريق الجندول السريع

في شمال حلب تعرض حي الحيدرية للقصف ببرميل متفجر واحد ومثله حي الشيخ مقصود، كما شن 

 –يق حلب على طر قرب مبنى الكارفور الواقعيني غارتين جويتين على معمل آسيا والطيران الحرب

يق الشبكة السورية لحقوق األنسان سقوط عدة براميل متفجرة على حي الشيخ ل فرسجّ تركيا الدولي، و

سقوط صاروخ على منطقة الحيدرية في شارع الثالثين في سوق الخضار أسفر عن مقتل مقصود، و

 .ستة اشخاص اضافة الى ثالثة جرحى

خر دوار الحاووظ أحدهما لم ينفجر، وتسبب اآلرب قصف الطيران المروحي برميلين متفجرين ق

تدعى "نون حلب" في منطقة الحاووظ، حيث اندلعت النيران فيها في محطة تحويل كهربائية ضرارأب
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وأصبحت غير قادرة على العمل، وهذه المحطة تغذي الكهرباء ألحياء الشعار وهنانو وطريق الباب 

 . والمناطق المجاورة لها

 . ساحة حمد في حي القطانة ولم نسجل في هذه الحالة قتلى أو جرحى تهدف صاروخفي حلب القديمة اس

باثنين من البراميل المتفجرة تسببت بمقتل شخص واصابة عدد من قصفت بلدة ريتان شمال حلب 

 .الجرحى

 . كويرس العسكريط برميلين متفجرين في محيط مطار كما سجلنا سقو

من المناطق التي يسيطر عليها الثوار وخاصة األحياء الشرقية تستمر حاالت نزوح المدنيين الضخمة 

،ويقوم الهالل األحمر السوري بمساعدة بعض العائالت أثناء ى المناطق الخاضعة لسيطرة النظاممنها إل

 . النزوح

،التقت أهالي المناطق التي تعرضت للقصف في سياق توثيق عمليات القصف عبر شهود عيان من

 : صاحب ورشة في حي الشعار حقوق اإلنسان مع "إياد" وهوسورية لالشبكة ال

قرابة الساعة التاسعة صباحاً سمعنا صوت انفجار ضخم هز المكان تبين فيما بعد أن مصدر االنفجار  "

أدى ذلك , بق مقابل مباشرة لمبنى المواصالتهو برميل متفجر سقط على بناء مؤلف من خمس طوا

 ,غلبهم في الطابق االول والثانيأسعاف الجرحى الذين كان إ, وبدأ الناس بمحاولة لتهدم واجهة المبنى

 ".صابته في رأسهإكان من بينهم طفل عمره خمس سنوات فقد حياته نتيجة 

 4102/  4/  5ربعاء األ

طالت احياء حلب  متفجراً  برميالً  12 يقل عنوثق فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان سقوط ماال

 .وريفها

حيث سقط أربع براميل على حي المرجة جنوب حلب وتسببت بأضرار كبيرة،وفي قرابة الساعة 

ين من المدنيين تحول جسدهما الواحدة ظهرا سقط برميل على حي كرم الطحان تسبب في مقتل شخص

الى سقوط صاروخ من ضافة إبرميل متفجر على حي الميسر شرق حلب أشالء متناثرة، كما سقط لى إ

الطيران الحربي على  الشارع الرئيسي في الحي، مماتسبب بكثير من األضرار بالمحال التجارية 

 .واألبنية السكنية المطلة على الشارع المستهدف، كما دمرت سيارة واستشهد من في داخلها

زبدية ولم نسجل قتلى أو مساء عاود الطيران الحكومي القاء البراميل المتفجرة فسقط برميل على حي ال

جرحى واقتصر على أضرار مادية ، فيما سقط صاروخ في حي األنصاري تسبب في مقتل عدد من 

 .األهالي

ويستمر انقطاع المياه عن حي القاطرجي لليوم الثامن على التوالي، بعد انفجار أنبوب المياه الرئيسي، 

 .جراء القصف المكثف بالبراميل المتفجرة على الحي

 : ف حلبري

 . في الريف الجنوبي سقطت سبعة براميل متفجرة على بلدة بنان الحص في قرابة الساعه الثالثة عصرا
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 4102 / 4 / 6الخميس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4102 / 4 / 7الجمعة  

برميال متفجرا في هذا اليوم وهذه  51قوق اإلنسان سقوط مااليقل عن سجل فريق الشبكة السورية لح

 :أبرز المناطق التي استهدفتها

مما  ,تم استهداف محيط مشفى ومستوصف الهالل األحمر بحي الصاخور صباح اليوم بصاروخ فراغي

مار ى إلى ددخرين من الكادر والمرافقين, وأشر اأدى إلى مقتل شخصين من المرضى وإصابة خمسة ع

 .كبير في المبنى والتجهيزات مما أدى الى توقف العمل بالمشفى بشكل كامل

ر بالقرب من حي الصاخوالقاطرجي, وو ,: حي المشهدلنا سقوط براميل متفجرة في كل منكما سج

لطريق ان الحربي  على افي حين سقطت صواريخ من الطير جامع خالد بن الوليد، وحي المعصرانية.

 .حي السكري قرب مدرسة الثورةالسريع "أوتستراد" هنانو و

ور برميال متفجرا حيث تد 01واستهدفت القوات الحكومية محيط سجن حلب المركزي بأكثر من 

 . القوات الحكوميةاشتباكات ومعارك بين الثوار و

والمحال التجارية وحاالت خوف وهلع في دمار هائل في المنازل ،ريف حلب الشمالي في بلدة رتيان في

عشرات الجرحى إثر استهداف البلدة بأكثر من خمسة براميل متفجرة صفوف المدنيين وسقوط شهداء و

 . من الطيران المروحي رافقه قصف براجمات الصواريخ من قبل القوات الحكومية

وجه أهالي حي مساكن هنانو نداءات استغاثة للجهات 

المعنية بالتوجه إلصالح عامود الكهرباء بعد وقوعه 

 .على األرض وتماسه بالمياه

المعصرانية للقصف ببرميل متفجر في  تعّرض حي

حي السكن الشبابي تسبب في مقتل عدد من األهالي،في 

حين قضى رجل وأصيبت سيدة وأربعة أطفال بجروح، 

جراء سقوط برميل متفجر على أوتستراد الصاخور 

 . ظهر اليوم

سقط برميالن متفجران على حي المرجة جنوب حلب 

برميل على  واآلخر على طريق الشيخ لطفي، وسقط

حي باب النيرب، وسقط برميل متفجر واحد على حي 

الزبدية غرب حلب بعد منتصف الليل تسبب بأضرار 

 .مادية

ومن جهة اخرى قصف الطيران الحربي صواريخ 

فراغية على دير حافرفي الريف الحلبي ماتسبب بمقتل 

 .عدد من األهالي كما خلف دمارا في المنازل

حلب المركزي للقصف في حين تعّرض محيط سجن 

براميل متفجرة وصاروخين، تزامناً  2بما ال يقل عن 

 .مع اشتباكات للثوار مع القوات الحكومية هناك

 

 

وثق فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان سقوط 

برميالً متفجرا إضافة إلى خمسة  86مااليقل عن  

 . صواريخ

تعرض حي مساكن هنانو شرق حلب للقصف باثني 

برميالً متفجراً وصاروخين, وسقط عدد كبير من عشر 

القتلى والجرحى, إضافة إلى دمار هائل في المباني 

السكنية، سقط البرميل األول قرب جامع "عثمان بن 

عفان" الذي تعرض لالستهداف قبل يومين، ما أدى 

لمقتل شخصين و وقوع عدة جرحى، وخلف دماراً 

ً لحق بأكثر من عشرة منازل سكني ة، كما قتل  واسعا

شخصا، بينهم عائلة مؤلفة من ستة أشخاص قرب  18

محل "فروج االتحاد"، ولحق الدمار بثمانية أبنية 

سكنية، كما قتل شخصان وأصيب آخرون بجراح، 

جراء سقوط برميل قرب مبنى البريد, قرب ملعب 

"الفروسية" وزاوية االطفائية خلف سقوط برميلين 

في الموقعين المستهدفين متفجرين أضراراً مادية لحقت 

دون وقوع إصابات، كما قصف الطيران الحربي 

بصاروخ بالقرب من "فرن الذرة" فقتل عدد من 

األهالي وأصيب آخرون بجروح، و تهدم بناء سكني، 

كما سقط برميل متفجر قرب صالة البحر،وقد طال 

 .القصف مناطق اخرى في حي مساكن هنانو
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الجنوبي منذ الصباح وحتى يف برميال متفجرا على قرى و بلدات الر 12سقوط مااليقل عن  وقد سجلنا

 : القرى هياآلن, و

برميالن )عزان (, وأربع براميل متفجرة)رسم بكرو حدادين )أربع براميل متفجرة(, و

برميل متفجر )وصفيرة (, برميل متفجر واحد)وبالس (, برميل متفجر واحد)عبطين (,ومتفجران

 ). برميل متفجر واحد)وكفرعبيد (, واحد

في مشفى الصاخور الميداني والذي تواصلت الشبكة السورية لحقوق االنسان مع أحد المسعفين العاملين 

 : فاد عن حادثة استهداف المشفىأ

 ً وهو الوقت الذي اعتدنا به على القصف من قبل طائرات النظام, سمعنا  ,قرابة الساعة التاسعة صباحا

رأسي نتيجة استهداف المشفى بصاروخ فراغي,  صوت انفجار ضخم واهتز بناء المشفى وأصبت في

ن أالحياة بعد  اصابة مرة تانية واثنان منهم فارقالجرحى تعرضوا لإل كانت الحالة في المشفى مأساوية,

بلغ عدد الجرحى الذين تم  ,سقط شظايا من الحائط على رأسه, غرفة العناية المشددة تدمرت بالكامل

ً جريح 01اخالءهم  ً إحدى سيارت االسعاف  شمل الدمار, وجرحى الطاقم الطبي لىإباالضافة  ا أيضا

 ."متلكها المشفىالتي ي

 4102 / 4 / 2السبت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سقط برميل على الحي بالقرب من فرن الوحدة راح "
ضحيته العديد من الشهداء والجرحى وخلّف دماراً 
هائالً، وأخبرنا  األهالي أن من بين الشهداء أطفاال 

على قيد الحياة وكانت أصوات إستغاثاتهم ونساء كانوا 
مسموعة للمأل, ولكن بسبب قلة المعدات ماتوا تحت 
األنقاض، كان هناك أحد المدنيين يتحدث إلى شقيقه من 
تحت االنقاض ثم توفي بسبب عدم التمكن من 
إخراجه،وقال بأنه لم يترك هيئة أو مجلسا أو مقر 

رسال آليات فصيلة أو كتيبة إال وناشدهم وطالبهم بإ
للحفر وإخراج العالقين تحت األنقاض، وإلى تاريخ 

ال يزال الضحايا تحت  8112 / 8 / 16اليوم 
األنقاض، يحاول ذووهم انتشالهم بمعدات يدوية 

 ."بسيطة
في ريف حلب سقطت أربعة براميل متفجرة على بلدة 
حريتان واثنين على األتارب وواحد على بيانون، كما 

بالبراميل المتفجرة قريتي جب الصفا قصف  الطيران 
وتل نعام ومنطقة معمل "العظام" عند مفرق قرية 

 . حويجينة بعد عصر هذا اليوم
تحدثت الشبكة السورية لحقوق االنسان مع حسن العبد 
هللا الذي كان شاهدا على سقوط برميل متفجر على حي 

 : الفردوس
دا قرابة الساعة الحادية عشرة والنصف, كنت متواج"

في الشارع العام لحي الفردوس وكانت الحركة طبيعية 
إلىأن سقط برميل متفجر وسط الشارع الخلفي بعيدا 

متر, وعندما توجهت للمكان كان الدمار قد  211عني 
طوابق حيث تهدم  2حل ببناء مؤلف من 

بالكامل,إضافة ألضرار كبيرة جدا بالمحال التجارية 
 ".والشهداء والجثث على االرض

 

 

سجل فريق الشبكة السورية لحقوق األنسان سقوط 
برميالً متفجراً على عدة مناطق  81مااليقل عن 

 .خاضعة لسيطرة الثوار في حلب
براميل متفجرة مما  6في حي مساكن هنانو سقط 

 . تسبب في سقوط عدد من القتلى و الجرحى
سقط برميل متفجر على حي الفردوس مستهدفاً الشارع 

لويات أريحا، ما أدى لسقوط عدد من العام قرب ح
المدنيين بين قتيل وجريح، وخلف القصف دماراً شبه 
كامل في البناء السكني، وتعرضت العديد من واجهات 
المحال التجارية ألضرار جسيمة، كما دمرت خمسة 

 .سيارات واندلعت النيران في إحداها
سقط برميل على دوار الحاووظ و آخر على حي باب 

 . النيرب
حي الكالسة  سقط برميل على حي الكالسة تسبببمقتل 
عدة أشخاص, وأصيب آخرون بجروح جّراء استهداف 
الطيران الحربي بصاروخ للمنطقة الصناعية في حي 
الكالسة قرب متسوصف الحياة، حيث اندلعت النيران 
في المحال التجارية وتضررت السيارات في الشارع 

 المستهدف من شدّة القصف.
لحيدرية شماالً تعرض للقصف ببرميلين حي ا

مدنيين على الفور، وسقط برميل  2متفجرين, قتل 
مدنيين،  2متفجر واحد على دوار بعيدين أدى لمقتل 

كما شهدت منطقة " المسلمية"  قصفا بالبراميل 
المتفجرة على محيط مدرسة المشاة في عصر هذا 

 .اليوم
ل الناشط عبدالرحمن إسماعيل تحدث عن تفاصي

  :عمليات القصف في حي القاطرجي
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 4102 / 4 / 2حد األ

 .برميالً متفجراً   80سجل فريق الشيكة السورية لحقوق األنسان سقوط مااليقل عن  

ثر ذلك عدد من األهالي بينهم إأربعة براميل متفجرة سقطت على حي الحيدرية شمال حلب، قتل على 

سقط احداها بالقرب من دوار  , كما جرح العشرات.بعضهم إلى أشالء أطفال ونساء تحولت أجساد

، وخلف البرميل دماراً واسعاً بتسعة سيارات كانت تقل ف الطريق العام صباح يوم األحدالحيدرية منتص

ً بالبراميل المت ،فيما اندلعت فجرة إلى الحدود السورية التركيةنازحين من أحياء حلب التي تشهد قصفا

وانفجر أنبوب المياه القريب من الدوار  ,في بعض السيارات التي كانت تحمل أمتعة النازحينالنيران 

 . لتغمر المياه بعض الجثث، كما نقل المصابون إلى المشافي الميدانية القريبة من الحي

 4102 / 4 / 01االثنين 

 . راً برميالً متفج 12يقل عن سجل فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان سقوك ماال

، وتسببت ,حيث سقطت عليه ستة براميل متفجرةحي مساكن هنانو صاحب العدد األكبر من البراميل

حداها خلف حديقة الحي و تسبب إ، سقط وأحدثت أضراراً مادية في المنطقةبجرح عدة أشخاص 

خر في شارع الشهداء أسفر عن إصابة ثالثة آضرار مادية وإصابة بعض األشخاص بجروح، وأب

األوتستراد"وبرميل سقط على أرض ما سقط برميالن على الخط السريع"ك ,ص وأضرار ماديةأشخا

 .خالية

، سقطت ي طريق الباب تسببا بأضرار ماديةكما سقط برميل متفجر على حي الصاخور وآخر على ح

ستة براميل متفجرة على المنطقة الصناعية في حي الشيخ نجار، وبرميل متفجر واحد على قرية 

برميالن على بلدة حيان تسببا بوقوع ذلك على دير حافر وقرية كصكيص ,وة، وبرميل متفجركعزيز

 . سكنية جريح حيث تسببا في دمار عدة مبانعشرات الضحايا بين قتيل و

وفي المناطق الخاضعة لسيطرة النظام ينتشر آالف النازحين في الشوارع بال مأوى بعد هربهم من 

 ;تواصل المجازر عليها، كما تشهد تلك المناطق تشديداً أمنياً كبيراً على النازحيناألحياء الشرقية نتيجة 

 .حيث يتم إيقافهم على الحواجز األمنية وتفتيش هوياتهم

 4102 / 4 / 00الثالثاء 

ضافة الى خمسة ,إبرميالً متفجراً 88يقل عن سجل فريق الشبكة السورية لحقوق األنسان سقوط ماال

 . صواريخ

من : أحياء الصاخور ومساكن هنانو والحيدرية وكرم الطراب وطريق الشيخ لطفي  صف كالطال الق

 .ومدرسة المشاة والمنطقة الصناعية

حيث تم استهداف مسجد  ,، بدأ بعد ذلك القصف بالدباباتاستمر القصف الجوي حتى مغيب شمس اليوم

 .عمر الفاروق في حي الجزماتي ما أدى لدمار مئذنته بشكل كامل

،إضافة إلى الدمار الهائل الذي جرحى في هذا اليوم في حي الصاخوروسقط العدد األكبر من القتلى وال

 . تدمير أنابيب المياه الرئيسية في عدة أحياء الشرقية التي هجرها معظم سكانها، كما تم لحق باألحياء

الصاخور، وبرميل  ، وثالثة براميل سقطت على حيراميل متفجرة على حي مساكن هنانوسقطت ستة ب

 .سقط على حي كرم الطراب

, أسقط خاللها ثالثة صواريخ على الحي، راح شن الطيران الحربي غارات عديدة على حي الحيدرية

 .جرحىضحيتها قتلى و
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سقط برميالن متفجران على محيط سجن حلب المركزي وبرميالن على طريق الشيخ لطفي وبرميالن 

الشيخ نجار وبرميالن متفجران على قرية  –آخران على المدينة الصناعية قرب مدرسة المشاة واثنان 

 .السين شمال السفيرة

عدد من الجرحى  اوقع على إثره تانييران الحربي صاروخين على بلدة حرفي ريف حلب قصف  الط

يضا شمال السفيرة للقصف الجوي أ إضافة إلى دمار هائل في البيوت السكنية، فيما تعرضت قرية السين

 .منزالً  17دمار حوالي ا بوقوع ضحايا وببرميلين متفجرين تسبب

 4102 / 4 / 04ربعاء األ

 .  برميل متفجر 25سجل فريق الشبكة السورية لحقوق األنسان سقوط مااليقل عن 

واثنان آخران  ,وبرميالن سقطا على حي الجزماتي ,سقطت خمسة براميل متفجرة على حي المعصرانية

 .وآخر على أرض الحمرا ,لطراب، وسقط برميل متفجر على حي جبل بدروعلى حي كرم ا

، وسقط برميل على الشيخ نجاركما سقطت خمسة براميل متفجرة أيضاً على المدينة الصناعية في حي 

 .حي المغاير، وبرميل متفجر واحد على منطقة العويجة في ريف حلب الشمالي

على محيط مطار  امتفجر برميال 85سقط مااليقل عن  في ريف حلب الشرقي في منطقة دير حافر 

 .وعلى قرى حميمة وعين الجماجمة وكويرس ورسم العبود ,كويرس العسكري

 4102 / 4 / 00الخميس  

 . برميالً متفجراً  28 يقل عنسجل فريق الشبكة السورية لحقوق األنسان سقوط ماال

برميالً  81قط عليه صاروخ إضافة إلى قرابة قتل عدد كبير من األهالي في حي مساكن هنانو الذي س

 . متفجراً 

سقط برميالن متفجران على حي الحيدرية وبرميل متفجر واحد على حي كرم الطراب وآخر على حي 

 .جبل بدرو، فيما سقطت تسعة براميل متفجرة على المدينة الصناعية في الشيخ نجار

اريخ على منطقة الصناعة الثالثة في الشيخ كذلك شن الطيران الحربي غارتين جويتين على بالصو

 .نجار، وغارة جوية على حي المرجة وطريق الشيخ لطفي ومنطقة الحرابلة

براميل متفجرة على قرية رتيان بريف حلب الشمالي، في حين سقط برميل متفجر  2كما سجل سقوط 

 .على بلدة حيان

 4102 / 4 / 02الجمعة 

 . برميالً متفجراً  51 يقل عناألنسان سقوط ماالسجل فريق الشبكة السورية لحقوق 

تركز القصف بالبراميل المتفجرة والصواريخ على أحياء مساكن هنانو واإلنذارات والمعصرانية 

 . والمعادي والمقامات

هائل، وسقوط عدد كبير من برميل متفجر تسبب بدمار  81حي مساكن هنانو تعرض للقصف بقرابة 

فيما سقطت عمر بن الخطاب واألضرار مادية،  قطوا منهم بالقرب من جامع، خمسة براميل سالضحايا

 .حي الميسرصرانية وواحد على حي اإلنذارات وثالثة براميل متفجرة على حي المع

برميالً متفجراً، كذلك  85كما تعرضت المدينة الصناعية في الشيخ نجار شمال حلب للقصف بأكثر من 

 .حيط مطار كويرس العسكريسقطت عدة براميل متفجرة على م

كما قصفت طائرت النظام الحربية مواقع لجيش النظام في جبهة كرم الجبل عن طريق الخطأ وتسببت 

 .باندالع حريق في المنطقة
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ة هذا اليوم قد خلفت مقتل لالنتباه بالنسبة لفريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان أن حصيل توكان الملف

سترد تفاصيل مايبدو أنها حصيلة منخفضة مقارنة مع األيام الماضية التي  ا, وهيشخص 12نحو 

، والسبب الرئيسي وراء انخفاض وتيرة القتل هو مزوح آالف السكان من األحياء ضحاياها في المرفقات

  . التي تتعرض للقصف ولم يكن يوجد أي انفخاض في مستوى وعنف قصف القوات الحكومية

 

 

 

  : حصيلة الضحايا خالل الفترة التي يغطيها البحث

 : يتوزعون كالتالي ا  شخص (220يقل عن  ) ال قتلت القوات الحكومية ما

 .سيدة 002و  ,طفال   440, بينهم مدنيا     837 :  أوال  

 .مقاتلين  6:  ثانيا  

 

 : التفاصيل اليومية لكل يوم

 8112/  1/  82 يخومعلومات عن الضحايا بتارالرابط التالي يحتوي تفاصيل 

 سيدات 2و طفال   07 بينهم مدنيا   53

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmARDhjSnEwSElTd28/edit?usp=sharing 

 8112/  1/  82ل ومعلومات عن الضحايا بتاريخ التالي يحتوي تفاصيالرابط 

 سيدات 2, و طفال   00, بينهم مدنيا   37

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmATk5PNDVzR0JhM1U/edit?usp=sharing 

 8112-1-01الرابط التالي يحتوي تفاصيل ومعلومات عن الضحايا بتاريخ 

 سيدات 6و  ,أطفال 2, بينهم مدنيا   29

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAaW1ya0FEYV9MOW8/edit?usp=sharing 

 : 8112-1-01الرابط التالي يحتوي تفاصيل ومعلومات عن الضحايا بتاريخ 

 اتسيد 2, و طفال   00بينهم  ,مدنيا   47

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmATlZONlQ2aFpzdGs/edit?usp=sharing 

 

 

 والمرفقاتالملحقات 

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmARDhjSnEwSElTd28/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmARDhjSnEwSElTd28/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmATk5PNDVzR0JhM1U/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAaW1ya0FEYV9MOW8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAaW1ya0FEYV9MOW8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmATlZONlQ2aFpzdGs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmATlZONlQ2aFpzdGs/edit?usp=sharing
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 8112-8-1الرابط التالي يحتوي تفاصيل ومعلومات عن الضحايا بتاريخ 

 سيدة 06و  ,طفال   07بينهم  ,مدنيا   96

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmALUk4NnpNb1p0aDQ/edit?usp=sharing 

 :  8112-8-8بتاريخ الرابط التالي يحتوي تفاصيل ومعلومات عن الضحايا 

 مقاتلين 0بينهم , وسيدات 2و  ,طفال   02بينهم  ,ا  شخص 92

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAZkF6VXFERG8wUW8/edit?usp=sharing 

 8112-8-0التالي يحتوي تفاصيل ومعلومات عن الضحايا بتاريخ  الرابط 

 سيدات 7و  ,طفال   40بينهم  ,ا  شخص 54

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAbWJEN3RVZUprYWs/edit?usp=sharing 

 8112-8-2الرابط التالي يحتوي تفاصيل ومعلومات عن الضحايا بتاريخ 

 حرالجيش , ومنهم مقاتالنمن السيدات 6و  ,طفال   00بينهم ,ا  شخص  34

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAYmJnbFVTam55X00/edit?usp=sharing 

 8112-8-5الرابط التالي يحتوي تفاصيل ومعلومات عن الضحايا بتاريخ  

 سيدة, ولاطفأ 2بينهم  ,مدنيين 10

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAWGRaT1lvMFNscHM/edit?usp=sharing 

 8112-8-6الرابط التالي يحتوي تفاصيل ومعلومات عن الضحايا بتاريخ 

 سيدات 7و  ,طفال   04بينهم  ,مدنيا    32

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAY1BldzRORGhIWjA/edit?usp=sharing 

 7/8/8112الرابط التالي يحتوي تفاصيل ومعلومات عن الضحايا بتاريخ 

 سيدات 2و ,أطفال 2بينهم  ,مدنيا  14

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAcHN6WVVSLXg0NVU/edit?usp=sharing 

 حلب على المتفجرة بالبراميل والقصف الجوي القصف نتائج توثق ومقاطع واسعة من صور مجموعة

   8112 / 8 / 12ولغاية  8112 / 1 / 82 تاريخ  منذ وريفها

usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAZjRzdXZXTng0Ujg/edit? 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmALUk4NnpNb1p0aDQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmALUk4NnpNb1p0aDQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAZkF6VXFERG8wUW8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAbWJEN3RVZUprYWs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAbWJEN3RVZUprYWs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAYmJnbFVTam55X00/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAWGRaT1lvMFNscHM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAWGRaT1lvMFNscHM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAY1BldzRORGhIWjA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAY1BldzRORGhIWjA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAcHN6WVVSLXg0NVU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAcHN6WVVSLXg0NVU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAZjRzdXZXTng0Ujg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAZjRzdXZXTng0Ujg/edit?usp=sharing
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تؤكد الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بأن القصف بالبراميل المتفجرة على محافظة حلب وفقا  (0

وبالتالي فإن  عشوائي استهدف  أفراد مدنيين عزل،لجميع الحاالت التي رصدناها كان قصفا 

القوات الحكومية والشبيحة قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق االنسان الذي يحمي 

الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكتبت في ظل نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جرئم 

 .حرب وقد توفرت فيها كافة األركانجريمة 

ات الحكومية تعتبر بمثابة انتهاك للقانون اإلنساني إن الهجمات العشوائية التي قامت بها القو (4

الدولي العرفي، ذلك أن القوات الحكومية أطلقت قذائف على مناطق مأهولة بالسكان ولم 

 توجهها إلى هدف عسكري محدد.

إن تلك الهجمات، وال سيما عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر  (0

ق إصابات بهم أو في إلحاق الضرر الكبير باألعيان المدنية. طالت أرواح المدنيين أو إلحا

وهناك مؤشرات قوية جدا تحمل على االعتقاد بأن الضرر كان مفرطا   جدا إذا ما قورن 

 بالفائدة العسكرية المرجوة.

، وى القوة المفرطة المستخدمة فيها،  ومستجم القصف المنهجي الواسع المتكررإن ح (2

ال بتوجيهات صف والطبيعة المنسقة للهجمات اليمكن أن يكون ذلك إوالطابع العشوائي للق

 .عليا وهي سياسة دولة

 

 

 :مجلس األمن

 .رمين إلى محكمة الجنايات الدوليةاتخاذ قرار باحاله كافة المتورطين و المج (1

واضحة منهج وارسال رسائل القتل المورية من تداعيات السلوك العنيف وتحذير الحكومة الس (8

 .في ذلك

 :مجلس حقوق اإلنسان

يحصل ألبناء  مطالبة مجلس األمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها في تجاه ما (1

 .ي من قتل واعقتال واغتصاب وتهجيرالشعب السور

 .السورية من أجل وقف عمليات القتلالضغط على الحكومة  (8

المسؤولية المادية  - وإيران والصينروسيا  –داعمي الحكومة السورية تحميل حلفاء و (0

 .خالقية عن ما يحصل ألطفال سوريةواأل

2)  ً ع الكارثي لذوي الضحايا في جدية أكبر من قبل مجلس حقوق اإلنسان تجاه الوضو ايالء اهتماما

 .سوريا

 

 

 االستنتاجات

 التوصيات
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 :الجامعة العربية

 إعطاء قضة وقف القتل اليومي حقها من االهتمام والمتابعة. األمنالطلب من مجلس  (1

محاولة و ةدائرة العناية و المتابعة الدائموضعها في االهتمام الجدي والبالغ بهذه القضية و (8

ً االهتمام ورعاية ذوي الضحايا و ً  رعايتهم نفسيا  ت.و تعليميا وماديا

روسيا وإيران –الضغط السياسي والدبلوماسي على حلفاء الحكومة السورية  الرئيسيين  (0

في توفير الغطاء و الحماية الدولية و الساسية لكافة الجرائم لمنعهم من االستمرار  -والصين

المرتكبة بحق الشعب السوري  وتحميلهم المسؤولية األخالقية والمادية عن كافة تجاوزات 

 .الحكومة السورية

 : لجنة التحقيق الدولية

الجرائم والقوة كأنه بين طرفيين متساويين بصوير النزاع وعلى لجنة التحقيق الدولية التوقف عن ت

، كما يتوجب ون تخفيف من حدتها ألغراض سياسية، وأن تصف الجرائم كما وقعت ودومركزية القرار

ً  على اللجنة زيادة كوادرها المختصين بالشأن السوري نظراً  مما يمكنها  لحجم الجرائم التي ترتكب يوميا

 .ملمن توثيق أوسع وأش

 

 شكر وتقدير

الضحايا و أقربائهم و لجميع النشطاء من كافة المجاالت الذين كل الشكر والتقدير ألهالي 

نجاز هذا التقرير على هذا المستوى كما إتهم وتعاونهم معنا لما تمكنا من لوال مساهما

د وق الننسى فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان الذين عملوا في هذا التقرير تحديدا  

 .د من أجل أنجازه على هذا المستوىيالتعب الشدانجازه الساعات الطويلة و أخذ

 

 


