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 الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

 11/ 12/ 1434 
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مقدمة التقرير: 
 انفجر لغم أرضي من مخلفات القوات الحكومية في منطقة تل جموع 2013-10-15في مساء يوم الثالثاء 

و ذلك اثناء عودة ثالثة عوائل نازحة إلى مدينة نوى . 

 كم وعن 85تقع مدينة نوى شمال غرب سهل حوران وتتبع إداريا لمحافظة درعا تبعد عن العاصمة دمشق 
 كم.  40مدينة درعا 

 ألف نسمة ، ويحيط بالمدينة العديد من الثكنات والحواجز العسكرية 100يبلغ عدد سكان مدينة نوى حوالي 
اهما كتيبة الكوتكورس وكتيبة اإلشارة ، ويذكرأن المعارضة المسلحة تسيطر على أجزاء واسعة من المدينة 

منذ عدة شهور  . 

U : الموقع على الخارطة

 

 

 اإلنسان: منهجية الشبكة السورية لحقوق
تعتمد منهجية التقرير على التحقيقات التي أجراها فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في محافظة درعا 

مع عدد من األهالي و الناشطين حيث  يحتوي على رواية شاهد عيان مسجله في التقرير  إضافة إلى 
 األخبار و الصور التي و ردت إلى الشبكة عن طريق ناشطين متعاونين معها من داخل المدينة.

 

https://maps.google.com/maps?q=32.861277,35.998394&hl=en&num=1&t=h&z=13
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تفاصيل الحادثة: 
 ، و ذلك بعد  15/10/2013وقعت الحادثة في مساء اول  ايام عيد األضحى المبارك يوم الثالثاء الموافق  

أن انفجرت  سيارة  زراعية كانت تقل تقل عدداً من المدنيين  في موقع يدعى "تل الجموع " في منطقة نوى 
اثر لغم أرضي حيث قامت القوات الحكويمة بزاعه عشرات األلغام بهدف منع تقدم قوات المعارضة 

المسلحة . 

وبعد انفجار الحافلة قامت القوات الحكومية بقصف متعمد للمشفى الوطني في مدينة نوى بعدد من القذائف 
وذلك بعد وصول عدد من الجرحى الذين أصيبوا اثر ذلك االنفجار وكان عدد منهم قد أصيب بشكل خطير 

للغاية ، و المشفى يعاني من نقص حاد في المواد الطبية وذلك بسبب الحصار الذي تفرضه القوات الحكومية 
على المدينة و الذي دخل شهر الثالث على التوالي . 

رواية شاهد عيان كان موجودا حين انفجار اللغم يدعى أبو أنس الحوراني و ال يزال على قيد الحياة و قد 
تحدث إلى الشبكة 

لسورية لحقوق 
اإلنسان 

باإلمكان التواصل 
مع الشاهد عبر 

على  حسابه
السكايب بالصوت 

و الصورة  

Udxd_1993 

 

 

 

 

 طفل و 17 مواطن بينهم 26 فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في محافظة درعا من توثيق مقتل تمكن
 مواطن في تلك الحادثة 14 سيدات  و إصابة 5

 

 

" كان هناك عائالت من مدينة نوى نازحة إلى بلدة سحم و أرادوا الرجوع إلى نوى 
في أول أيام العيد، و في حوالي  الساعة العاشرة ليال خرجوا من بلدة سحم  ، كانوا 

 عوائل و بعض األفراد و كانوا بأربع سيارات و في الطريق و عند تل 3عبارة عن 
الجموع و هي منطقة مكشوفة على جيش النظام السوري ، بدأ القصف على السيارات 

 راكبا، و 40  ، أصاب الرصاص السيارة الثانية التي كان فيها قرابة ال 23برشاش 
نتيجة القصف انحرفت السيارة  عن طريقها فوقعت على لغم أرضي و انفجر و 

أصاب جميع ركابها ، و عادت السيارتان الثالثة و الربعة إلى بلدة سحم، وقد ادى 
 فرد و إصابة باقي افراد السيارة ، استطاع عناصر من 25انفجار اللغم الى استشهاد 

الجيش الحر سحب الجثث و مساعدة المصابين و تم نقلهم إلى مشفى نوى الوطني 
الذي قصفته قوات النظام عقب وصول الجرحى إليه لكن األضرار توقفت على 

األضرار المادية ، قمنا بعد ذلك بدفن الشهداء في مقبرة جماعية في مدينة نوى " 
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 أسماء ضحايا انفجار اللغم :
 / نوى / درعا / - الطفل يونس أحمد الريابي 1

 / نوى / درعا / - الطفل أحمد دمحم الريابي2

 نوى / درعا / - السيدة نور ريابي3

 - السيدة فاطمة يونس بطحة / درعا / نوى / (زوجة موسى الرباني)4

 نوى / درعا / - الطفلة منار موسى الريابي5

 / نوى / درعا / - الطفلة شهد موسى الريابي6

 نوى / درعا / - الطفلة أنوار موسى الريابي7

 / ( زوجة سعيد البطل) نوى / درعا / - السيدة نور جودت البطل8

 نوى / درعا / - الطفل مراد سعيد البطل9

 نوى / درعا / - الطفل إياد سعيد البطل10

 / نوى / درعا / -الطفل محمود سعيد البطل11

 / نوى / درعا / - الطفلة تغريد سعيد البطل12

 نوى / درعا / - الطفل دمحم سعيد البطل13

 نوى / درعا / - الطفلة سناء عبدو البطل14

 نوى / درعا / - الطفلة تسنيم معبدو البطل15

 / نوى / درعا / - الطفل أحمد عبدو البطل16

 نوى / درعا / - الطفلة أماني عبدو البطل17

 نوى / درعا / - السيدة أسماء عبدو البطل18

 / نوى / درعا / - محمود سعيد السويداني19

 / نوى / درعا / - وليد دمحم الصمادي20

 نوى / درعا / - الطفلة زهراء يونس بطحة21

http://www.youtube.com/watch?v=ljeDat-7ZdU
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBR2hpUDM0Tm9zUHM/edit?usp=sharing
http://www.youtube.com/watch?v=iyqy1MXC9yo
http://youtu.be/e-JxqBfCpxE
http://youtu.be/rG_rD_6xLIc
http://youtu.be/syNSY-Wrrus
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBcTRVcXN4RE5hQXc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBeTkya0JDbzVWZms/edit?usp=sharing
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 نوى / درعا / - دمحم خير خليل النصر22

 نوى / درعا / - الطفل مؤمن خليل النصر23

 نوى / درعا /  خير النصردمحم- الطفل أنس 24

 نوى / درعا / - حمدة محمود الجهماني25

نوى  / درعا / - السيدة فريدة ناجي المصري26

 

اإلثباتات و المرافقات : 
هات تصور جثث شهداء المجزرة : ديوفي

 
 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/0PM652g1ipQ
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http://www.youtube.com/watch?v=OzRnNr91m1I
http://www.youtube.com/watch?v=6pNlCYVNCdY
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http://www.youtube.com/watch?v=8fqd-63O32A
http://www.youtube.com/watch?v=6-ghCt4PZn4
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  :صورة لبعض شهداء المجزرة

 

 

 

تشكر الشبكة السورية لحقوق اإلنسان أسر الضحايا ، والشهود، واإلعالميين ، الذين ساعدت 
شهاداتهم، وآرائهم، ومساعداتهم األخرى في تمكيننا من إصدار هذا التقرير . 
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