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اإلثنني 3 آذار 2014

حمتوايت التقرير:
أواًل: ملخص تنفيذي.

اثنياً: تفاصيل احلوادث.
اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.

شكر وعزاء.

ما اليقل عن 54 جمزرة يف شباط/ 2014

     أواًل: امللخص التنفيذي:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 54 جمزرة يف شباط، توزعت على 

النحو التايل:
الشيعية  امليليشيات  احمللية،  امليليشيات  األمن،  )اجليش،  احلكومية  القوات  ألف: 

األجنبية(: 47
ابء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

- تنظيم داعش: 3 
اتء: قوات »اإلدارة الذاتية« الكردية )قوات حزب االحتاد الدميقراطي - وحدات محاية 

الشعب وقوات األسايش(: 1
اثء: جهات مل نتمكن من حتديدها: 3 

تعتمد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توصيف لفظ جمزرة على احلدث الذي يُقتل 
فيه مخسة أشخاص مساملني دفعة واحدة، من أجل االطالع على املزيد حول منهجيتنا 

يف توثيق الضحااي، نرجو زايرة الرابط.
توزعت اجملازر على احملافظات حبسب الرتتيب التايل:

حلب: 36 جمزرة، درعا: 6 جمازر، محاة: 4 جمازر، إدلب: 3 جمازر، ريف دمشق: 3 
جمازر، دير الزور: جمزرة واحدة، احلسكة: جمزرة واحدة.

كما توزعت اجملازر حسب اجلهة الفاعلة على النحو التايل:
 

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/2011 
قبل  من  معتمدة  رحبية،  مستقلة، غري حكومية، غري  منظمة  وهي 

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

http://www.sn4hr.org
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تسببت تلك اجملازر حبسب فريق توثيق الضحااي يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مبقتل 852 شخصاً، بينهم 166 طفاًل، 
و99 سيدة، أي أن %31 من الضحااي هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن االستهداف يف 

معظم تلك اجملازر كان حبق السكان املدنيني.
توزعت حصيلة ضحااي اجملازر حبسب مرتكبيها على الشكل التايل:
القوات احلكومية: 646 شخصاً، بينهم 157 طفاًل، و94 سيدة.

التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 
- تنظيم داعش: 88 شخصاً.

قوات اإلدارة الذاتية الكردية: 43 شخصاً، بينهم طفل و4 سيدات.
جهات مل نتمكن من حتديدها: 75 شخصاً، بينهم 8 أطفال وسيدة.

    تفاصيل التقرير:

ألف: القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:
حمافظة حلب:

بتاريخ 1/ شباط/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنابل برميلية عدة قرب جامع فجر اإلسالم يف حي طريق الباب 
مبدينة حلب، ما أدى إىل مقتل 44 شخصاً، بينهم 6 أطفال، و3سيدات.

بتاريخ 1/ شباط/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مبىن سكين قرب جامع البتول يف حي الزبدية 
حبلب، ما أدى إىل مقتل 5 مدنيني بينهم سيداتن.

بتاريخ 1/ شباط/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على حي األنصاري الشرقي مبدينة حلب، ما أدى إىل 
مقتل 12 شخصاً، بينهم طفالن وسيدة.

بتاريخ 1/ شباط/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على حي الصاحلني مبدينة حلب، ما تسبب مبقتل 12 
شخصاً، بينهم 4 أطفال وسيداتن.

بتاريخ 2/ شباط/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي 
قنابل برميلية عدة على حي طريق الباب مبدينة حلب، ما 
أدى إىل مقتل 70 شخصاً، بينهم 30 طفاًل، و7 سيدات.

ألقى الطريان املروحي احلكومي بتاريخ 2/ شباط/ 2014 
قنبلة برميلية على حي ابب النريب مبدينة حلب، ما أدى 
أطفال   4 بينهم  واحدة،  عائلة  من  مدنيني   7 مقتل  إىل 

وسيداتن.

http://www.sn4hr.org
http://www.youtube.com/watch?v=o3_mTUtQqqY
http://www.youtube.com/watch?v=jOtJcpv6uXY
http://www.youtube.com/watch?v=jOtJcpv6uXY
https://www.youtube.com/watch?v=zMVMjD81JlQ
https://www.youtube.com/watch?v=zMVMjD81JlQ
https://www.youtube.com/watch?v=3l-v6k_Jakk
https://www.youtube.com/watch?v=1v_epz4705c
http://www.youtube.com/watch?v=SFUMfX0H59E
http://www.youtube.com/watch?v=SFUMfX0H59E
http://www.youtube.com/watch?v=JKKJ5cUeqy0
http://www.youtube.com/watch?v=JKKJ5cUeqy0
http://www.youtube.com/watch?v=e6k_1YHOv4w
http://www.youtube.com/watch?v=e6k_1YHOv4w
http://www.youtube.com/watch?v=enGmdgtv1Cw
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbzF1NlJscTc0XzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbzF1NlJscTc0XzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPNENCa1ZkRWRfTVE/view
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بتاريخ 2/ شباط/ 2014 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على مبىن سكين يف حي السكري حبلب، أسفر القصف 
عن مقتل 6 مدنيني، بينهم طفل وسيدة.

ألقى الطريان املروحي احلكومي بتاريخ 3/ شباط/ 2014 قنابل برميلية عدة على األرض احلمرا مبحافظة حلب، ما أدى إىل 
مقتل 20 شخصاً، بينهم 6 أطفال وسيداتن.

بتاريخ 4/ شباط/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مسجد عثمان بن عفان يف حي مساكن هنانو 
مبدينة حلب، ما أدى إىل مقتل 11 شخصاً، بينهم 5 أطفال وسيداتن.

بتاريخ 6/ شباط/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنابل برميلية عدة على حي مساكن هنانو مبدينة حلب، ما أدى 
إىل مقتل 12 شخصاً دفعة واحدة، بينهم 3 أطفال، و3سيدات.

بتاريخ 6/ شباط/ 2014 قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ فراغية عدة على بلدة دير حافر مبحافظة حلب، أسفر 
القصف عن مقتل 10 مدنيني معظمهم من عائلة واحدة، وهم 6 أطفال، و4سيدات.

بتاريخ 8/ شباط/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنابل برميلية عدة على حي مساكن هنانو مبدينة حلب، ما تسّبب 
مبقتل 24 شخصاً، بينهم طفالن.

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=Ox8bYdQPe9A
http://www.youtube.com/watch?v=WtZbCE_YQ5Q&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPSGNvZnNNNFRDRjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPSGNvZnNNNFRDRjA/view?usp=sharing
http://www.youtube.com/watch?v=HFT2V9vGiKU&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=HFT2V9vGiKU&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=kAbp5VLdmV0&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=j7urMCEH2zQ&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdWtTVUdPcUFXZ1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdWtTVUdPcUFXZ1E/view?usp=sharing
http://www.youtube.com/watch?v=48ZvXFHM5PE
http://www.youtube.com/watch?v=48ZvXFHM5PE
http://www.youtube.com/watch?v=ii6OrGAirVU
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPM3h1RHRseDB5V0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPM3h1RHRseDB5V0U/view?usp=sharing
http://www.youtube.com/watch?v=eC0cgoMVHUA
http://www.youtube.com/watch?v=eC0cgoMVHUA
https://www.youtube.com/watch?v=BpYzwhiBKaI
https://www.youtube.com/watch?v=6guS7OyRHwE&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=6guS7OyRHwE&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=6guS7OyRHwE&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPSU5fU0tIcmdza1U/view?usp=sharing


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 4

بتاريخ 8/ شباط/ 2014 ألقت املروحيات احلكومية قنابل برميلية عدة على حي احليدرية مبدينة حلب، ما أدى إىل مقتل 
35 شخصاً، بينهم 4 أطفال وسيداتن.

http://www.sn4hr.org
http://www.youtube.com/watch?v=nexlDf4P8iI&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=X0XCcQ0oDpQ&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=YrAZiZbIaU4
http://www.youtube.com/watch?v=YrAZiZbIaU4
http://www.youtube.com/watch?v=nexlDf4P8iI&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=nexlDf4P8iI&feature=youtu.be
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPNDlvQmYzVjhxZGs/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPLTZXVDVOSC1ISEk/view
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بتاريخ 8/ شباط/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على حي الكالسة مبدينة حلب، ما تسبب مبقتل 11 
شخصاً، بينهم طفل وسيداتن.

بتاريخ 8/ شباط/ 2014 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على حي الفردوس مبدينة حلب، أسفر القصف عن مقتل 
6 أشخاص بينهم طفالن، وإصابة آخرين جبراح.

بتاريخ 9/ شباط/ 2014 ألقت املروحيات احلكومية قنابل برميلية عدة على حي بعيدين مبدينة حلب، ما أدى إىل مقتل 8 
أشخاص، بينهم طفالن وسيداتن.

ألقى الطريان املروحي احلكومي بتاريخ 9/ شباط/ 2014 قنبلة برميلية على حي كرم القاطرجي مبدينة حلب، ما أدى إىل 
مقتل 6 أشخاص، بينهم طفالن، إضافة إىل تضرر عدة مباٍن سكنية.

بتاريخ 9/ شباط/ 2014 ألقت املروحيات احلكومية قنابل برميلية عدة على حي احليدرية مبدينة حلب، ما تسبب مبقتل 29 
شخصاً، بينهم طفلتان و9 سيدات.

بتاريخ 9/ شباط/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على حي كرم امليسر مبدينة حلب، أسفر القصف عن 
مقتل 10 أشخاص، بينهم طفالن وسيدة.

ألقى الطريان املروحي احلكومي بتاريخ 9/ شباط/ 2014 قنبلة برميلية على بلدة حيان بريف حمافظة حلب، ما تسبب مبقتل 
8 أشخاص، بينهم طفالن.

ألقت املروحيات احلكومية بتاريخ 11/ شباط/ 2014 ثالث قنابل برميلية على حي مساكن هنانو مبدينة حلب، انفجرت 
إحدى القنابل متسببة مبقتل 7 أشخاص بينهم طفالن وسيدة.

بتاريخ 11/ شباط/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي ثالث قنابل برميلية على سوق اخلضار يف حي الصاخور مبدينة 
حلب، ما أدى إىل مقتل 30 شخصاً، بينهم 9 سيدات.

ألقت املروحيات احلكومية بتاريخ 12/ شباط/ 2014 قنابل برميلية عدة على حي مساكن هنانو مبدينة حلب، ما تسبب 
مبقتل 10 أشخاص، بينهم طفل.

بتاريخ 12/ شباط/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنابل برميلية عدة قرب مسجد الراشدين يف حي كرم امليسر مبدينة 
حلب، ما أدى إىل مقتل 7 مدنيني من أسرة واحدة، بينهم 5 أطفال وسيدة.

ألقت املروحيات احلكومية بتاريخ 12/ شباط/ 2014 قنبلة برميلية على حي جبل بدرو مبدينة حلب، ما أسفر عن مقتل 
5 أشخاص، بينهم طفالن.

http://www.sn4hr.org
http://www.youtube.com/watch?v=dm7Pxr5brho
http://www.youtube.com/watch?v=mSSsY6RArOM
http://www.youtube.com/watch?v=VVMpOMx-Juw
http://www.youtube.com/watch?v=emi96PgCjYc
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRjBJcTBkY1JvWUE/view?usp=sharing
http://www.youtube.com/watch?v=VVMpOMx-Juw
http://www.youtube.com/watch?v=VVMpOMx-Juw
http://www.youtube.com/watch?v=8L7R6A_5aDk
http://www.youtube.com/watch?v=nzibDOzfsZQ&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=nzibDOzfsZQ&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Ek3hP45MwvE&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPS3ZiVUc1SXFOLVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPS3ZiVUc1SXFOLVE/view?usp=sharing
http://www.youtube.com/watch?v=nzibDOzfsZQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LsbzFCnpEdI
http://www.youtube.com/watch?v=eQtnFCChrus
http://www.youtube.com/watch?v=0vcA5nnkHIs
http://www.youtube.com/watch?v=0vcA5nnkHIs
http://www.youtube.com/watch?v=OsakD5ZuvCs
http://www.youtube.com/watch?v=3O3ivfFMAHk&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=jYDfwRF9duM
http://www.youtube.com/watch?v=jYDfwRF9duM
http://www.youtube.com/watch?v=zgHyFihhaLc
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بتاريخ 14/ شباط/ 2014 ألقى الطريان املروحي قنبلتني برميليتني على حي مساكن هنانو مبدينة حلب، انفجرت إحدامها 
وتسببت مبقتل 10 شخصاً، بينهم 3 أطفال وسيداتن.

بتاريخ 15/ شباط/ 2014 قصفت املدفعية احلكومية صاروخ أرض - أرض على حي األصيلة مبدينة حلب، أسفر القصف 
عن مقتل 8 أشخاص، بينهم طفل وسيدة.

بتاريخ 16/ شباط/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على حي مساكن هنانو مبدينة حلب، ما أدى إىل 
مقتل 5 أشخاص، بينهم طفلة.

بتاريخ 19/ شباط/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلتني برميليتني على مدينة األاترب بريف حمافظة حلب، ما أدى 
إىل مقتل 7 أشخاص معظمهم من عائلة واحدة، بينهم سيداتن.

ألقت املروحيات احلكومية بتاريخ 21/ شباط/ 2014 قنبلة برميلية على قرية صوران بريف حمافظة حلب، ما أدى إىل مقتل 
7 مدنيني من عائلة واحدة، بينهم 5 أطفال.

بتاريخ 23/ شباط/ 2014 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على مقر القضاء املوحد يف حي األنصاري الشرقي مبدينة 
حلب، ما أدى إىل مقتل 9 مدنيني، بينهم طفل.

بتاريخ 26/ شباط/ 2014 قصفت املقاتالت احلربية احلكومية صاروخاً على حي الكالسة مبدينة حلب، أسفر القصف عن 
مقتل 11 شخصاً، بينهم طفلة.

حمافظة درعا:
ألقى الطريان املروحي احلكومي بتاريخ 10/ شباط/ 2014 قنبلتني برميليتني على بلدة تسيل بريف حمافظة درعا، ما أسفر 

عن مقتل 9 أشخاص دفعة واحدة، بينهم طفلة، إضافة إىل وقوع أضرار مادية.

القصف عن مقتل  الطريان احلريب احلكومي غارة على مدينة طفس بريف درعا، أسفر  2014 شن  12/ شباط/  بتاريخ 
13شخصاً، بينهم 7 أطفال وسيدة.

بتاريخ 12/ شباط/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلتني برميليتني على مدينة جاسم مبحافظة درعا، ما أدى إىل 
مقتل 9 أشخاص، بينهم طفالن وسيدة.

ألقت املروحيات احلكومية بتاريخ 18/ شباط/ 2014 قنابل برميلية عدة على إحدى املدارس يف بلدة املزيريب بريف درعا، 
ما أدى إىل مقتل 21 مدنياً، بينهم 3 أطفال، و7 سيدات.

http://www.sn4hr.org
http://www.youtube.com/watch?v=wfzvZUR3QS8
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPckdIaFZSS3Fqcmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPckdIaFZSS3Fqcmc/view?usp=sharing
http://youtu.be/7egPiZtg9sY
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPeGtmMHdYUFNIVlk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPeGtmMHdYUFNIVlk/view?usp=sharing
http://www.youtube.com/watch?v=TiyIEOfO5gk
www.youtube.com/watch?v=JC2BdkNVKaw
www.youtube.com/watch?v=JC2BdkNVKaw
http://www.youtube.com/watch?v=cuhQzDcKUUY
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPTTdaVG04cGxwTmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPTTdaVG04cGxwTmM/view?usp=sharing
http://www.youtube.com/watch?v=EEXEnhexekA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_VJ-OWPaWTA
https://www.youtube.com/watch?v=_VJ-OWPaWTA
http://www.youtube.com/watch?v=ex9dgtjR3hE
http://www.youtube.com/watch?v=8qzyDQivUZI
http://www.youtube.com/watch?v=8qzyDQivUZI
http://youtu.be/RoFVxWK0zoA
https://www.youtube.com/watch?v=eHXAYu6PB3c
http://youtu.be/RoFVxWK0zoA
http://youtu.be/RoFVxWK0zoA
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPYUUySElQUk1YR2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWDBFYjlqcDJKekk/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=6k3bDKgrcSU
https://www.youtube.com/watch?v=9J-skP8JqYA
https://www.youtube.com/watch?v=9J-skP8JqYA
https://www.youtube.com/watch?v=wOJ_FcrA-jQ
https://www.youtube.com/watch?v=PYw7Kp8mQbA
http://www.youtube.com/watch?v=gwH6O9o-mlY
http://www.youtube.com/watch?v=gwH6O9o-mlY
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZXdBdjVRbUtiVTQ/
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZXdBdjVRbUtiVTQ/
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بتاريخ 19/ شباط/ 2014 قصفت املدفعية احلكومية صواريخ على مدينة جاسم بريف حمافظة درعا، أسفر القصف عن 
مقتل 7 أشخاص، معظمهم من عائلة واحدة، بيهم 3 أطفال وسيداتن.

حمافظة محاة:
بتاريخ 7/ شباط/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنابل برميلية عدة على مدينة كفرزيتا بريف حمافظة محاة، ما أدى 

إىل مقتل 11 شخصاً دفعة واحدة، بينهم 4 أطفال وسيداتن.

الفصائل  على هجوم إحدى  القوات احلكومية مدينة صوران بريف حمافظة محاة رداً  اقتحمت   2014 8/ شباط/  بتاريخ 
املسلحة على أحد املراكز األمنية احلكومية، وقامت إبطالق الرصاص على أهايل املدينة، ما تسّبب مبقتل 30 شخصاً، بينهم 

طفل.

بتاريخ 9/ شباط/ 2014 اقتحمت القوات احلكومية قرية اجللمة بريف حمافظة محاة، وقامت إبطالق الرصاص على عدد من 
املدنيني، ما أدى إىل مقتل 17 مدنياً، بينهم 4 أطفال، و7سيدات.

بتاريخ 21/ شباط/ 2014 اقتحمت القوات احلكومية قرية خربة الناقوس بريف حمافظة محاة وأطلقت الرصاص على املدنيني؛ 
ما تسبب مبقتل 10 مدنيني، بينهم طفل.

حمافظة إدلب:
بتاريخ 6/ شباط/ 2014 قصفت املدفعية احلكومية صاروخ أرض - أرض قرب مسجد بالل بن رابح يف مدينة معرة النعمان 

مبحافظة إدلب، أسفر القصف عن مقتل 13 شخصاً، بينهم 7 أطفال وسيداتن.

الريش بريف حمافظة إدلب، أسفر  أم  على قرية  2014 صاروخاً  21/ شباط/  بتاريخ  املقاتالت احلربية احلكومية  قصفت 
القصف عن مقتل 5 أطفال.

بتاريخ 27/ شباط/ 2014 قصفت املدفعية احلكومية صاروخ أرض - أرض على سوق األقمشة يف بلدة سنجار بريف 
حمافظة إدلب، تسبب القصف مبقتل 11 شخصاً، بينهم سيداتن.

حمافظة ريف دمشق:
قصف الطريان احلريب احلكومي بتاريخ 2/ شباط/ 2014 صاروخاً على بلدة املليحة مبحافظة ريف دمشق، ما أدى إىل مقتل 

6 أشخاص، بينهم سيدة.

املدفعية احلكومية مدينة دوما مبحافظة ريف دمشق، أسفر القصف عن مقتل 10  بتاريخ 15/ شباط/ 2014 قصفت 
مدنيني، بينهم طفالن وسيدة.

بتاريخ 24/ شباط/ 2014 شن الطريان احلريب احلكومي ثالث غارات جوية على بلدة النشابية يف حمافظة ريف دمشق، ما 
أدى إىل مقتل 14 شخصاً، على األقل بينهم طفالن وسيدة.

http://www.sn4hr.org
http://www.youtube.com/watch?v=_xZzmcA798M
http://www.youtube.com/watch?v=Rhy20PkIN4U
http://www.youtube.com/watch?v=Rhy20PkIN4U
http://youtu.be/0l1Icsee42A
http://youtu.be/0l1Icsee42A
http://youtu.be/GnCNirwfH2o
http://goo.gl/B1M11U
http://www.youtube.com/watch?v=LVmSgaqwChc
http://www.youtube.com/watch?v=b_sucbNPR4A
http://www.youtube.com/watch?v=KA2B9aN4EOU
http://www.youtube.com/watch?v=KA2B9aN4EOU
http://www.youtube.com/watch?v=jjWfYF_ejtA
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZ1NGQ0xaaU5panM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZ1NGQ0xaaU5panM/view?usp=sharing
http://www.youtube.com/watch?v=-wAWe10aiFA
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPSXRGUHlXUlcxdmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPSXRGUHlXUlcxdmM/view?usp=sharing
http://www.youtube.com/watch?v=12E2KcxCloU&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=3R1BJv3_EFA
https://www.youtube.com/watch?v=CG6QdTUqX5U
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ابء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش:

حمافظة حلب:
بتاريخ 13/ شباط/ 2014 اقتحم تنظيم داعش بلدة رتيان بريف حمافظة حلب، وقام بقتل 6 مدنيني رمياً ابلرصاص.

بتاريخ 14/ شباط/ 2014 مت العثور على مقابر مجاعية عدة يف حميط مبىن معهد الكهرابء يف مدينة حريتان بريف حلب، 
عقب انسحاب تنظيم داعش من املدينة، احتوت هذه املقابر على جثامني 68 شخصاً.

بتاريخ 20/ شباط/ 2014 مت العثور على مقربة مجاعية يف منطقة املالح بعد انسحاب تنظيم داعش من املنطقة ووجد يف 
املقربة جثامني لـ 14 شخصاً من سكان املنطقة كانوا معتقلني لدى داعش يف سجن معهد الكهرابء القريب من املنطقة.

 

اتء: قوات اإلدارة الذاتية الكردية:
حمافظة احلسكة:

بتاريخ 23/ شباط/ 2014 اقتحمت قوات اإلدارة الذاتية الكردية بلدة تل براك بريف حمافظة احلسكة، وقامت بعمليات 
مدامهة واعتقال وقتل، ما أسفر عن مقتل 43 شخصاً، بينهم طفلة و4 سيدات. 

اثء: جهات مل نتمكن من حتديدها:
حمافظة حلب:

بتاريخ 20/ شباط/ 2014 انفجرت سيارة مفخخة عند معرب ابب السالمة احلدودي يف ريف حلب الشمايل قرب أحد 
خميمات النازحني، ما أدى إىل مقتل 17 شخصاً، بينهم 3 أطفال وسيدة حامل، مل نتعرف على اجلهة اليت قامت ابلتفجري 

حىت حلظة إعداد التقرير.
 

حمافظة درعا:
بتاريخ 14/ شباط/ 2014 انفجرت سيارة مفخخة أمام أحد مساجد بلدة اليادودة يف ريف حمافظة درعا، أسفر االنفجار 

عن مقتل 52 شخصاً، بينهم 5 أطفال، مل نتمكن من حتديد اجلهة اليت قامت بتفجري السيارة حىت حلظة إعداد التقرير.

حمافظة دير الزور:
بتاريخ 16/ شباط/ 2014 انفجرت سياراتن مفخختان قرب حاجز ألحد فصائل املعارضة املسلحة )جيش مؤتة اإلسالمي( 
يف مدينة الشحيل بريف دير الزور، ما أدى إىل مقتل 6 مقاتلني إضافة إىل إصابة 13 جبراح، مل نتمكن من التحقق من اجلهة 

اليت قامت بتفجري السيارتني.

http://www.sn4hr.org
http://www.youtube.com/watch?v=NMwFuhjGEHA
https://www.youtube.com/watch?v=G4ieK2g7cIg https://www.youtube.com/watch?v=QeFv-hkl_D4
https://www.youtube.com/watch?v=NiwX9FZ-Kmc
https://www.youtube.com/watch?v=VEJxFUJp6gQ
http://youtu.be/frEGQcJQpxM
https://www.youtube.com/watch?v=3ijrVgU3fWk
http://youtu.be/DlcRq7d6jPg
http://youtu.be/DlcRq7d6jPg
http://youtu.be/frEGQcJQpxM
https://www.youtube.com/watch?v=3ijrVgU3fWk
http://www.youtube.com/watch?v=S0HreJUIAWA
http://www.youtube.com/watch?v=Zym8vG6UTJw
http://www.youtube.com/watch?v=Zym8vG6UTJw
http://www.youtube.com/watch?v=BR77goFpZ5I
http://www.youtube.com/watch?v=BR77goFpZ5I
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االستنتاجات:
القوات احلكومية:

1. تؤكد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان على أن حاالت القصف كانت متعمدة أو عشوائية، وموجهة ضد أفراد مدنيني 
عزل، وابلتايل فإن القوات احلكومية قامت ابنتهاك أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان الذي حيمي احلق يف احلياة. إضافة 

إىل أهنا ارتكبت يف ظل نزاع مسلح غري دويل، فهي ترقى إىل جرمية حرب وقد توفرت فيها األركان كافة.
2. أيضاً ترى الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أن ما حدث يف تلك اجملازر، واملتمثل يف جرمية القتل يؤدي إىل جرمية ضد 

اإلنسانية.
3. إن تلك اهلجمات، ال سيما عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية يف حدوث خسائر طالت أرواح املدنيني أو 
إحلاق إصاابت هبم أو إحلاق الضرر ابألعيان املدنية. وهناك مؤشرات قوية حتمل على االعتقاد أبن الضرر كان مفرطاً جداً 

إذا ما قورن ابلفائدة العسكرية املرجوة، ويف مجيع احلاالت املذكورة مل نتأكد من وجود هدف عسكري قبل أو أثناء اهلجوم.
العشوائي للقصف والطبيعة  القوة املفرطة املستخدمة فيها، والطابع  املتكررة، ومستوى  4. إن حجم اجملازر، وطبيعة اجملازر 

املنسقة للهجمات، ال ميكن أن يكون ذلك إال بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.

التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
تنظيم داعش:

أظهرت سياسة اإلعدامات والقتل، اليت يقوم هبا تنظيم داعش أهنا ترتكب يف ظل هجمات واسعة، ونرى أن جرائم القتل ترقى 
ألن تكون جرائم حرب.

التوصيات:
إىل األمم املتحدة وجملس األمن:

1. إحالة الوضع يف سورية إىل احملكمة اجلنائية الدولية، والتوقف عن تعطيل القرارت اليت يُفرتض ابجمللس اختاذها بشأن احلكومة 
السورية؛ ألن ذلك يرسل رسالة خاطئة إىل مجيع الدكتاتورايت حول العامل ويعزز من ثقافة اجلرمية.

2. فرض عقوابت عاجلة على مجيع املتورطني يف االنتهاكات الواسعة حلقوق اإلنسان.
3. إلزام احلكومة السورية إبدخال مجيع املنظمات اإلغاثية واحلقوقية، وجلنة التحقيق الدولية، والصحفيني وعدم التضييق عليهم.

4. ضمان عدم توريد مجيع أنواع األسلحة إىل احلكومة السورية؛ ألهنا تستخدم يف هجمات واسعة ضد املدنيني.
5. يتوجب على جملس األمن حتمل مسؤولياته يف حفظ األمن والسلم األهليني يف سورية؛ ألن االنتهاكات اليت قامت هبا 

احلكومة السورية تشكل هتديداً صارخاً لألمن والسلم الدوليني.
الشيعية  ارتكبت مذابح واسعة، كحزب هللا واأللوية  السورية، واليت  اليت حتارب إىل جانب احلكومة  امليليشيات  إدراج   .6

األخرى، وجيش الدفاع الوطين، والشبيحة على قائمة اإلرهاب الدولية.
7. تطبيق مبدأ »محاية املدنيني« الذي أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة على احلالة السورية عام 2005، ونؤكد على أن 

هذا املبدأ إن مل يطبق يف سورية فأين سُيطبق؟...
8. التوقف عن اعتبار احلكومة السورية طرفاً رمسياً »بعد أن ارتكبت جرائم ضد اإلنسانية« فيما يتعلق ابجلانب اإلغاثي، 
والتوقف عن إمدادها ابلقسم األكرب من املساعدات املالية واملعنوية، واليت غالباً ال تصل إىل مستحقيها بل للموالني للحكومة 

السورية.

شكر وعزاء
كل الشكر والتقدير لألهايل وذوي الضحااي وشهود العيان ونشطاء اجملتمع احمللي، الذين سامهت شهاداهتم بشكل فعال يف 

هذا التقرير، خالص العزاء ألسر الضحااي وأصدقائهم.

http://www.sn4hr.org

