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اقترص دور النبك مع بدء االحتجاجات املناهضة للحكومة السورية باستقبال جرحى 
البلدات املجاورة إىل أن تم السيطرة عليها من قبل قوات املعارضة املسلحة .

معاقبة شاملة  السورية يف  الحكومة  عليها وكام هي سياسة  املعارضة  بعد سيطرة 
20- تاريخ  منذ  النبك  بقصف  السورية  الحكومة  القوات  بدأت   ، جميعا  لألهايل 

2013-11 ومن ثم طبقت سياسة الحصار عىل املدينة  بتاريخ 2013-11-24 الذي 
شمل قطع جميع الخدمات من كهرباء وماء واتصاالت إضافة إىل منع دخول الغذاء 
قصف  يف  السورية  الحكومة  قوات  استخدمت   وقد  بالكامل  واملحروقات  والدواء 
أحياء مدينة النبك كل من الطريان الحريب وصواريخ أرض أرض والصواريخ الفراغية 
واستمر هذا القصف قرابة ال 21 يوم خلف أرضار برشية و دمارا واسعا و خرجت 

املعارضة املسلحة من املدينة اثر ذلك .

السبت 28 كانون األول 2013 

يتضمن التقرير :
مقدمة التقرير

تفاصيل التقرير
حتميل املسؤولية واالستنتاجات 

و التوصيات

قصف وقتل وحصار و اجتياح القوات احلكومية وميليشات موالية هلا مدينة النبك

مقدمة التقرير:

تتبع مدينة النبك  حمافظة ريف دمشق  وتقع إىل الشمال من العاصمة السورية , إىل 
اجلنوب من النبك تقع بلدة يربود  ومن الشمال بلدة دير عطية  , وكموقع عسكري 
تقع النبك بني اللواء 18 جنوابً والدفاع اجلوي واألمن العسكري ومدرسة اإلشارة  
من الغرب , ومن الشمال الشرقي الرادار , أي أن املدنية جغرفيا مطوقة ابلكامل من 

قبل قوات احلكومة السورية .

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.

http://www.sn4hr.org
https://maps.google.com/maps?t=m&ll=32.988036699999995%2C36.06283669999999&q=%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%85%2C+%D9%85%D9%8F%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9+%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7%2C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%E2%80%8E&spn=0.0532049316652592%2C0.08457642861985402&output=classic
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التفاصيل  :

تعتمد منهجية التقرير عىل التحقيقات التي أجراها فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان يف محافظة ريف دمشق مع عدد 
من األهايل والناشطني املتواجدين يف مدنية النبك حيث يحتوي التقرير عىل رواية لشاهدي عيان  , إضافة إىل األخبار والصور 

التي وردتنا عرب ناشطني متعاونني معها داخل املدينة .
األستاذ أبو راغب  وهو أحد املدنني املتواجدين يف مدينة النبك  وكان شاهداً عىل حادثة احرتاق أحد األبنية يف املدينة تواصل 

معه فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان و أخربنا بشهادته:
» أثناء الحصار ييل طبقو علينا النظام  والقصف بالصواريخ الفراغية وصواريخ سكود , القصف كان ليل نهار وبشكل غزير كتري  
, استهدف القصف مبنى سكاين جانب جامع الغفري  يف ساحة املخر ج  وسط البلد وبدأ املبنى باالحرتاق , ركضنا باتجاه املبنى 
لنساعد بإطفاء الحريق ,وانقاذ الناس العالقني بني النار , و قام أحد الشباب مبحاولة ايصال خرطوم املاء اىل سطح املبنى ولكن كان 
هناك قناص تابع للنظام عىل مرمى سطح املبنى وبدأ القناص باستهداف الشاب ومنعه من اطفاء الحريق , استطعنا بعد معاناة 

كبرية إخراج الناس من املبنى ولكن مل نستطع إطفاء الحريق ألنه زادت وترية القصف علينا وطالت القذائف مسجد الغفري »
) zen.aldin4 ( ميكن التواصل معه عرب حساب سكايب

أبو عيل وهو أحد عنارص الجيش الحر الذين كانوا يف مدينة النبك وتواجد أثناء فرتة الحصار أخرب الشبكة السورية لحقوق 
اإلنسان بشهادته :

»قوات النظام قطعت االوتسرتاد الدويل من جهة النبك بالتعاون مع لواء ذو الفقار العراقي ييل حارص النبك من الشامل ومن 
جهة الغرب تواجدت  قوات الحرس الجمهوري وعنارص من حزب الله أما من جهة الجنوب فكانت النبك محارصة من قبل 

اللواء 18 بالتعاون مع عنارص الفرقة الثالثة التابعة للجيش السوري .
و بعد 13 يوم من الحصار والقصف املتواصل  دخلت قوات النظام  إىل حي الفتاح , هذا الحي واقع شامل غرب  النبك 
واقتحموا  أحد املباين وإعداموا كل من فيها  ميدانياً و ذبحاً بالسكاكني , ييل ارتكب املجزرة هو قائد لواء ذو الفقار أبو شهد 
الجبوري  و بعد املجزرة حصل اتفاق بيننا وبني النظام عىل هدنة مقابل إنشاء طريق آمن للمدنني , تراجعنا للخط الثاين  بس 
متل عادة النظام خرق امليثاق بعد ساعتني ودخلت قواته مع قوات لواء ذو الفقار وسيطروا عىل كامل حي الفتاح وعىل مدى 8 
ايام بعد سيطرتهم عىل حي الفتاح وباقي االحياء توالت املجازر وعمليات اإلعدام امليداين  وخالل كامل مدة االقتحام النظام ما 
سمح للمدنني بالنزوح خارج النبك  و تم فتح طريق بعد انتهاء السيطرة عىل املدينة حتى يتمكنوا من متابعة الرسقة والنهب »

يضيف ابو عيل يصف لنا مجزرة حدثت بحق 7 أطفال من مدينة النبك »  يف اليوم ال 18 للحصار و بعد  انسحابنا  من النبك 
, النظام وقوات امليليشيا العراقية اتركبت مجزرة بحق 7 أطفال من النبك وارسلت جثثهم يف سيارة إىل يربود , النظام قصد  أنو 

يرسل رسالة ألهل يربود  أنو القتل واملجازر رح توصل ليربود »

حصلية الضحايا :
استطاع فريق الشبكة السورية يف محافظة ريف دمشق توثيق ضحايا النبك عىل امتداد الفرتة بني -20 2013-11 حتى -27

2013-12 حيث استمرت عملية البحث عن الجثث يف املنازل والبساتني التي دخلتها قوات الحكومة السورية أليام عديدة .
متكن الفريق من  توثيق مقتل  ) 401( شخص  يتوزعون إىل ) 362( مدنني  و )39 ( من الجيش الحر , 

بني 362 مدين 102 طفل و96 سيدة 
رابط يحوي اسامء الضحايا.

الصور واملرفقات :
صورة توثق حريقاُ يف أحد األبنية يف املدنية والتي تم ذكرها يف رواية  ) أبو راغب (.

مقطع فيديو يظهر فيه القصف الذي تعرضت له مدينة النبك 20-11-2013
مقاطع فيديو يظهر فيها آثار القصف من تصاعد الدخان واشتعال الحرائق.

http://www.sn4hr.org
https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18ZnV5ODhJTWh4RjQ/edit
https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18UWw0d0Z5eVAxZ0k/edit
http://youtu.be/9VkLn9IyU4s
http://youtu.be/n_63l4nK7aA
http://youtu.be/J9DIt8QJ71s
http://youtu.be/woSZsck2znc
http://youtu.be/J9DIt8QJ71s
http://youtu.be/C9h7nF3y97s
http://youtu.be/B6MJaqM-fnk
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صور توثق جثث لضحايا قضوا يف مجزرة النبك تم العثور عليهم بتاريخ 2013-12-24 خلف كازية  حيث تم اعدامهم ومن 
ثم حرق جثثهم 

االستنتاجات :
1. تؤكد الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بأن القصف عىل مدينة النبك كان يف معظم الحاالت عشوائيا وقد وجه  ضد أفراد 
مدنيني عزل ،  وبالتايل فإن القوات الحكومية والشبيحة قامت بانتهاك أحكام القانون الدويل لحقوق االنسان الذي يحمي الحق 
يف الحياة. إضافة إىل أنها ارتكتبت يف ظل نزاع مسلح غري دويل فهي ترقى إىل جرئم جرمية حرب وقد توفرت فيها كافة األركان .

2. أيضا ترى الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بأن ماحدث يف عمليات القتل و االعدام وبعضها عىل نحو طائفي هي جرمية 
ضد اإلنسانية ، ألنها ليست الحاله األوىل بل أصبحت حدثا شبه يومي وعىل نحو يشمل مختلف املحافظات السورية فهي 

منهجية و واسعة االنتشار .
3. إن الهجامت العشوائية التي قامت بها القوات الحكومية تعترب مبثابة انتهاك للقانون اإلنساين الدويل العريف، ذلك أن القوات 

الحكومية أطلقت قذائف عىل مناطق مأهولة بالسكان ومل توجهها إىل هدف عسكري محدد.
4. إن تلك الهجامت، وال سيام عمليات القصف و الحصار ، قد تسببت بصورة عرضية يف حدوث خسائر طالت أرواح املدنيني 
أو إلحاق إصابات بهم أو يف إلحاق الرضر باألعيان املدنية. وهناك مؤرشات قوية جدا تحمل عىل االعتقاد بأن الرضر كان مفرطاً  

جدا إذا ما قورن بالفائدة العسكرية املرجوة.
5. إن حجم املجزرة ، وطبيعة املجازر املتكررة، ومستوى القوة املفرطة املستخدمة فيها ، والطابع العشوايئ للقصف والطبيعة 

املنسقة للهجامت الميكن أن يكون ذلك إال بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة .

التوصيات :
إىل األمم املتحدة و مجلس األمن:

اتخاذها بشأن  باملجلس  التي يفرتض  القرارت  الدولية والتوقف عم تعطيل  الجنائية  الوضع يف سورية إىل املحكمة  1.إحالة 
الحكومة السورية ألن ذلك يرسل رسالة خاطئة إىل جميع الدكتاتوريات حول العامل ويعزز من ثقافة الجرمية.

2.فرض عقوبات عاجلة عىل جميع املتورطني يف االنتهاكات الواسعة لحقوق اإلنسان .
3.الزام الحكومة السورية بادخال جميع املنظامت اإلغاثية و الحقوقية و لجنة التحقيق الدولية و الصحفيني وعدم التضييق 

عليهم 
4.ضامن عدم توريد جميع أنواع األسلحة إىل الحكومة السورية ألنها تستخدم يف هجامت واسعة ضد املدنيني .

5.يتوجب عىل مجلس األمن تحمل مسؤولياته يف حفظ األمن و السلم األهيل يف سورية ألن االنتهاكات التي قامت بها الحكومة 
السورية تشكل تهديدا صارخا لألمن و السلم الدوليني .

6.ادراج املليشيات التي تحارب إىل جانب الحكومة السورية والتي ارتكبت مذابح واسعة كحزب الله و األلوية الشيعية األخرى 
و جيش الدفاع الوطني و الشبيحة عىل قامئة اإلرهاب الدولية ، إضافة إىل تنظيم دولة العراق و الشام التي ارتكبت جرائم 

عديدة يف املناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة . 
7.تطبيق مبدأ » حامية املدنيني » الذي أقرته الجميعة العامة لألمم املتحدة عىل الحالة السورية عام 2005 و نؤكد بأن هذا 

املبدأ إن مل يطبق يف سورية فأين سوف يطبق .
اإلغايث  بالجانب  يتعلق  فيام   « اإلنسانية  ارتكبت جرائم ضد  أن  »بعد  السورية طرفا رسميا  الحكومة  اعتبار  8.التوقف عن 
و التوقف عن امدادها بالقسم األكرب من املساعدات املالية و املعنوية والتي غالبا التصل ملستحقيها بل للموالني للحكومة 

السورية .

http://www.sn4hr.org
https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18V25hcENuV2tLdTA/edit
https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18ZnV5ODhJTWh4RjQ/edit
https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18STNSeGlNVlBEaVk/edit
https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18WHZYdFdwSDg0VXM/edit
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مجلس حقوق اإلنسان :
قتل  السوري من  الشعب  ألبناء  مايحصل  تجاه  بتحمل مسؤولياتها يف  املعنية  الدولية  واملؤسسات  األمن  1. مطالبة مجلس 

واعقتال واغتصاب وتهجري .
2. الضغط عىل الحكومة السورية من أجل وقف عمليات القتل والتعذيب .

3. تحميل حلفاء و داعمي الحكومة السورية –روسيا وإيران والصني- املسؤولية املادية واألخالقية عن ما يحصل من انتهاكات 
يف سورية .

4. ايالء اهتامما و جدية أكرب من قبل مجلس حقوق اإلنسان تجاه الوضع الكاريث لذوي الضحايا يف سوريا .
إىل جامعة الدول العربية 

1.فرض عقوبات شاملة عىل جميع املسؤولني املتورطني يف ارتكاب جرائم يف سورية و حث كافة دول العامل عىل ذلك . 
2.زيادة املساعدات اإلنسانية وخصوصا عىل مستوى التعليم و الصحة ، ورعاية مصالح الالجئني السوريني يف الدول العربية 

3.مطالبة مجلس األمن بتنفيذ التوصيات الواردة أعاله .
4.  الطلب من مجلس حقوق اإلنسان واألمم املتحدة من إعطاء قضة وقف القتل اليومي حقها من االهتامم واملتابعة.

5.  االهتامم الجدي و البالغ بهذه القضية و وضعها يف دائرة العناية و املتابعة الدامئه و محاولة االهتامم ورعاية ذوي الضحايا 
ورعايتهم نفسيا و ماديا و تعليميا .

6.  الضغط السيايس والدبلومايس عىل حلفاء الحكومة السورية  الرئيسيني –روسيا وإيران والصني- ملنعهم من االستمرار يف 
توفري الغطاء و الحامية الدولية و الساسية لكافة الجرائم املرتكبة بحق الشعب السوري  وتحميلهم املسؤولية األخالقية واملادية 

عن كافة تجاوزات الحكومة السورية

إىل الحكومة السورية:
1. التوقف الفوري عن كافة انتهاكات حقوق االنسان.

2. احرتام التزاماتها الدولية املتمثلة بحامية املدنيني وقت الحرب، واحرتام قواعد القانون الدويل االنساين مبوجب توقيعها عىل 
نظام روما األسايس ، واحرتام القانون الدويل لحقوق اإلنسان.

3.السامح الفوري لدخول لجنة التحقيق الدولية و تسهيل عملها و التعاون مع املفوضية السامية لحقوق اإلنسان و املنظامت 
الوطنية لحقوق اإلنسان .

لجنة التحقيق الدولية 
عىل لجنة التحقيق الدولية التوقف عن تصوير النزاع و كأنه بني طرفيني متساويني بالجرائم و القوة و مركزية القرار ، وأن 
تصف الجرائم كام وقعت ودون تخفيف من حدتها ألغراض سياسية ، كام يتوجب عىل اللجنة زيادة كوادرها املختصني بالشأن 

السوري نظرا لحجم الجرائم التي ترتكب يوميا مام ميكنها من توثيق أوسع وأشمل .

http://www.sn4hr.org

