بحث حول استهداف القوات الحكومية ل  36مخبز
الجهة التي قامت بالتوثيق  :الشبكة السورية لحقوق اإلنسان
اليوجد هناك دليل قاطع أشد وضوحا من االستهداف المتعمد للمواطنين المدنيين من نساء وأطفال وشباب من قصف
الطوابير الطويلة لهم وهم أمام المخابز ينتظرون الحصول على رغيف الخبز ألهاليهم .
أول مااستهدفت قوات الحكومة السورية األفران وطوابير الخبز كانت في محافظة حمص  ،بدأت في مجزرة فرن حي
عشيرة بتاريخ  2012-01-16وامتدت لمختلف المحافظات السورية حيث شملت محافظة حلب وحماة ودير الزور وادلب .
قامت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بتوثيق استهداف  36مخبزا من قبل القوات الموالية للحكومة السورية في مختلف
المحافظات السورية مما يدل على أنها جريمة واسعة النطاق ويدل ارتفاع العدد على أنها جريمة ممنهجة
وذلك بحسب الترتيب التالي للمحافظات :
محافظة حلب  :استهداف  24مخبزا راح ضحية ذلك  154شهيدا بينهم  38طفل،
إضافة إلى مااليقل عن  549جريحا بينهم  70طفل وأكثر من  130إصابة فوق متوسطة .
محافظة حمص  :استهداف  6مخابز راح ضحيتها  31شهيد بينهم  12طفل ،
إضافة إلى مااليقل عن  285إصابة بينها  40إصابة فوق متوسطة .
محافظة حماة  :استهداف مخبز مدينة حلفايا راح ضحية ذلك  83شهيد بينهم  7أطفال ،
إضافة إلى  42جريح ضمنهم  17إصابة فوق متوسطة .
محافظة ادلب  :استهداف الفرن في بلدة كفر عويد راح ضحيتة ذلك  10شهداء بينهم  4نساء ،
إضافة إلى مااليقل عن  120جريح بينهم  20إصابة فوق متوسطة .
محافظة دير الزور  :استهداف الفرت في منطقة البصيرة راح ضحيتة ذلك  22شهيدا بينهم  3أطفال ،
إضافة إلى مااليقل عن  45جريحا بينهم  15حالة فوق متوسطة .
محافظة ريف دمشق  :حرستا  :استهداف سوق مدينة حرستا مما أدى إلى تدمير فرن يدعى فرن كبتولة .
محافظة درعا  :منطقة درعا البلد  :قصفت قوات الجيش الموالي للحكومة السورية مخبز العباسية
وقامت بتدميره على نحو شبكل كامل في يوم الجمعة الموافق ل .2013-02-22
وبذلك تكون قوات الحكومة السورية استهدفت  36مخبزا و قتلت أكثر من  310من المدنيين وأمام تجمع األفران بينهم
 60طفال و  4نساء  ،إضافة إلى إصابة مااليقل عن  1257جريح .
إننا في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان كمنظمة حقوقية تعنى بالدفاع عن حقوق اإلنسان ندين وبشكل صارخ هذه
المجازر المروعة والتي تصنف على أنها جريمة ضداإلنسانية وأيضا جرائم حرب والتي تعتبر استهداف متعمد للمدنيين
بحسب المادة  7والمادة  8من قانون روما األساسي .
نحمل الحكومة السورية والقوات الموالية لها والقائد العام للجيش والقوات المسلحة بشار األسد المسؤولية الكاملة عن
تلك المجازر وعن كافة التبعات وردات الفعل المترتبةعليها  ،كما وتتحمل كل من إيران وروسيا وحزب هللا المسؤولية
المباشره في أعمل القتل بسبب االستمرار في تزويد النظام السوري بالسالح والمال .
نطالب مجلس األمن واألمم المتحدة العمل وبالسرعة القصوى التخاذ كل مامن شأنه حماية المدنيين في سوريا وأن
تتحمل مسؤولياتها األخالقية والقانونية بحفظ األمن والسلم األهلي بحسب القوانين الدولية ذات الصلة وبأن تقوم بتسريع
الخطوات باتجاه إحالة كافة المتورطين في تلك المجارزإلى محكمة الجنايات الدولية.
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المالحق والتفاصيل :
أوال  :محافظة حلب :
 .1فرن البامة – الشعار -تاريخ : 2012-8-4
استهدفته قوات الجيش الموالي للحكومة السورية بقصف مدفعي،
مما أدى تدمير أجزار منه ولم يصب أحد من المواطنين .
كما تم قصف فرن الشعب بالشعار ( مابعرف إذا هو نفسه فرن البامة )
بتاريخ  2012-10-13و سقط  3شهداء و هم  :عبد اللطيف نجار  -عمر سراج  -محمد عطرة
 .2فرن حسين – كرم القاطرجي : 2012-8-7
• قصفته قوات الجيش التابع للحكومة السورية في نهج العقاب الجماعي
لى أبناء مدينة حلب وقد تدمر أجزاء من المبنى
 .3فرن جمال الواقع في طريق الباب – الجمعة: 2012-8-10
• قصفت طائرات الميغ الحربية والتي اليمتلكها سوى الجيش الموالي للحكومة السورية الفرن بصواريخ حربية
مما أدى إلى مقتل  12مواطن خالل دقائق وسقط مااليقل عن  25جريح والشهداء هم :
محمود طه الشيخ  -عبد الرحمن هوية  -الشهيد محمد محمود أيوب  -يوسف درحشيني  -محمود حمادة
سبعة شهداء تحولوا إلى أشالء وسجلوا لدى الشبكة السورية لحقوق اإلنسان كجثث مجهولة الهوية :
و سقط  4شهداء و هم  :موسى السبيع  -علي شاهين  -عيوش القشة  -محمد جمال العبد هلل
 .4فرن بنشي  -طريق باب  -الجمعة : 2012-8-10
• في نفس اليوم الذي قصف فيه فرن جمال قصف فرن بنشي مما أدى إلى سقوط
االيقل عن  35جريحا ولم يسقط شهداء  ،وقد تضرر المبنى بشكل ضخم جدا .
 .5فرن الشيخ سعيد تاريخ : 2012-8-11
• في سياق الحملة العسكرية على مدينة حلب الستعادتها من أيادي الجيش الحر استهدفت القوات الموالية للحكومة السورية
فرن الشيخ سعيد بقذائف الهاون والمدفعية وقد ادى ذلك إلى سقوط  7شهداء إضافة إلى جرح مااليقل عن  20آخرين .
 .6مجزرة الفرن اآللي في قاضي عسكر :
• يعتبر من أبرز أفران المدينة وقد استهدفته القوات الموالية للحكومة السورية  4مرات
تضرر في المرتين األوليتين ولم يسقط شهداء .
• في المرة الثالثة وبتاريخ  2012-8-16أدى القصف المدفعي والهاون
إلى مقتل مااليقل عن  41من أهالي الحي كما جرح أكثر من  27آخرين .
• ثم أعيد قصفه للمره الرابعة بتاريخ  2012-8-19وذلك بعد منتصف ليل أول
أيام عيد الفطر و سقط  7شهداء من عائلة شكشك بينهم نساء لم يتم التعرف عليهم.
•الشهداء الذين تمكنت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان من توثيقهم هم
 25مواطن بينما تحول اآلخرين إلى أشالء وتم تسجيلهم كجثث مجهولة الهوية :
زينيب الشواخ  -خالد جودة  -خالد جرادة  -حذيفة جرادة  -عبد القادر جرادة  -زهير جرادة
محمد يوسف جرادة  -سليم جرادة  -عبد القادر حطاب  -عارف جبريني  -عبد هللا جبريني  -رجب جبريني
محمد جبريني  -مصطفى خلوف  -مصطفى خلوف  -خيري خلوف  -أحمد محمد وحيد إدلبي  -الطفل محمد زهران
الطفل محمد جبريني  -ستة أطفال لم نستطع التعرف عليهم
المرفقات و الملحقات :
الرابط - 1الرابط - 2الرابط - 3الرابط4
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 .7فرن كنجو – حي الميسر – الخميس : 2012-8-17 -
• قصفت طائرات الميغ الجربية والتي اليمتلكها سوى قوات الحكومة السورية بالصواريخ الحربية الفرن فجرح خالل
لحظات  47مواطنا بينهم أطفال وتم تدمير المبنى بشكل شبه كامل أحد االطفال الجرحى.
 .8فرن اقيول (قرب باب الحديد ) بتاريخ : 2012-8-21
• قصف مبنى الفرن بعدد من القذائف من قبل قوات الجيش الموالية للحكومة السورية في سياق الهجوم على األحياء
الخاضعه لسيطرة الجيش الحر وعقاب المدنيين الحتضانهم الثوار  ،أدى ذلك إلى مقتل  20من الهالي وسقوط
مااليقل عن  60جريحا :
يونس ادلبي  -احمد خولندي  -فاتن محالياتي  -الشيخ حمزة سالح  -محمود انصاري  -اسليم كنعان الملحم
اماني زقو  -محمد صبح حاج عدنان  -مصطفى مرجان وليس طفران  -سامر طفران وهو من صالح الدين
رأفت حالق  -عبادة الشامي ابن هيثم وديمة 35/سنة  -حسن طاهر قماز 40/سنة وهو من باب الحديد
بكري تذكرجي  -مصطفى عز الدين بن حسن
خمسة مواطنين تحولوا إلى أشالء ولم نستطع التعرف أو الحصول على اسمائهم وكان من بينهم سيدة .
المرفقات و الملحقات :
الرابط - 1الرابط - 2الرابط - 3الرابط - 4الرابط - 5الرابط6
 .9الفرن اإلحتياطي في مدينة الباب بتاريخ : 2012-8-22
• قصف سالح الطيران الذي اليمتلكه سوى الجيش الموالي للحكومة السورية
الفرن االحتياطي في مدينة الباب بريف حلب مما ألحق أضرار هائلة .
• تكرر القصف على نفس الفرن بتاريخ 2012-9-12
 .10الفرن األهلي في بلدة مارع بتاريخ : 2012-8-22
قصف سالح الطيران الذي اليمتلكه سوى الجيش الموالي للحكومة السورية
الفرن االحتياطي في ببلدة مارع بريف حلب مما ألحق أضرار هائلة .
 .11فرن ح ّنان  -حي الحيدرية بمدينة حلب _ بتاريخ : 2012-8-24
• اثر القصف المتكرر على االحياء الخاضعة لسيطرة الجيش الحر واستهداف بنيتها التحتية قصفت قوات الجيش الموالية
للحكومة السورية الفرن المسمى بفرن حنان مما أدى إلى إصابة طفلين بشظايا و تدمير جزء ضخم من المبنى .
 .12فرن الذرة في حي الصاخور بمدينة حلب بتاريخ : 2012-8-26
• قصفت المدفعية الثقيلة التابعة للحكومة السورية بشكل مباشر ومتعمد الفرن الواقع تحت سيطرة الجيش الحر كعقاب
جماعي لألهالي و قد سقط اثر ذلك  17جريح .
 .13الفرن اآللي في بلدة دارة عزة بريف حلب بتاريخ : 2012-9-6
• قصفت المدفيعة الثقيلة البلدة المسيطر عليها من قبل الجيش الحر واستهدف القصف المخبز اآللي
مما أدى إلى تدمير أجزاء من المبنى ولم يسقط جرحى أو شهداء .
 .14فرن حي سليمان الحلبي بمدينة حلب بتاريخ : 2012-9-8
• قصف الطيران الحربي المخبز بشكل مفاجئ وبشكل متعمد مما أدى إلى دمار وضرر كبير بالفرن و جامع الحجر المجاور له
•  2012-9-20تم قصف فرن الذرة في مساكن هنانو و سقط  3شهداء و هم حسن العبد هللا و اثنان مجهوال الهوية
 .15فرن حي المرجة بتاريخ : 2012- 9-25
• قصف الطيران الحربي والذي اليمتلكه سوى الجيش النظامي بشكل متعمد
و غير مبرر الفرن مما أدى إلى أضرار كبيرة بالمبنى .
قصف فرن حي المرجة ب  2012-10-3و سقوط  3شهداء مجهولي الهوية وهم طفل و سيدتان
•هذا وقد تجدد القصف على فرن الذرة في حي المرجة بتاريخ  2012-10-8مما ادى إلى استشهاد طفلتين وطفل.
• بداخل هذا الفيديو تبدو آثار الدماء ومالبس هؤالء األطفال في مكان القصف.
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 .16الفرن االحتياطي في مدينة منبج بتاريخ : 2012-9-26
• قصف طيران الميغ الحربي المخبز االحتياطي في مدينة منبج الخاضعة لسيطرة الجيش الحر مما أوقع فيه اضرارا فادحة .
•  2012-10-1تم قصف فرن حي المشارقة و سقط  3شهداء مجهولي الهوية أحدهم قد تهشم رأسه
 .17مجزرة فرن الذرة  -مساكن هنانو بتاريخ : 2012-10-23
• عندما اصطف المئات من األهالي في طابور طويل جدا أمام المخبز  ،قصفتهم على نحو مفاجئ دبابات الجيش المواليه
للحكومة السورية  ،قتل على الفور  20شخصا وأصيب أكثر من  45جريحا .
تم توثيق اسماء الشهداء عبر التواصل مع أهلهم و أصدقائهم :
طفلة وقد قطع رأسها نتيجة القصف
مصطفى محمد النسر عمره  31سنة وهو رئيس دورية الفرن  -الشهيد حسين ناصر عمره  40سنة وهو عامل الفرن
الشهيد محمد دروبي وهو عامل بالفرن  -الشهيد جمال هادي عبد الحميد  -لم نتمكن من معرفة اسمه وهو أحد عمال الفرن
أحمد داالتي وهو أحد عمال الفرن  -طفل مجهول الهوية لم نستطع التعرف عليه  -توفيق درويش  -محمد ديب
محمود محمد الصغير عمره  35سنة وهو من سكان حي الفردوس  -محمد صالح شريف وهو من حي الشيخ فارس
محمد رزق وهو من حي الصاخور.
المرفقات و الملحقات :
الرابط - 1الرابط - 2الرابط - 3الرابط4
• الفرن بعد القصف.
•  2012-10-25تم قصف فرن األشرفية وسقط شهيدان مجهوال الهوية
 .18الفرن اآللي في بلدة صوران بتاريخ : 2012-10-29
• قصف سالح الطيران الحربي بطائرة الميغ التي اليمتلكها وى الجيش الذي يقوده بشار األسد الفرن اآللي في البلدة
الخاصعة لسيطرة الجيش الحر بهدف حرمان األهالي من الخبز وقد سبب ذلك سقوط العديد من الجرحى
 .19مجزرة الفرن اآللي في األتارب بتاريخ : 2012-10-31
قصفت طائرات الميغ الحربية بلدة األتارب الخاضعة لسيطرة الجيش الحر واستهدف القصف فرن البلدة على نحو متعمد
ومقصود حيث كان يصطف أمام الفرن العشرات من سكان البلدة فقتل منهم  18مواطن وأصيب أكثر من  35آخرين
والشهداء الذين تعرفنا عليهم هم :
غياث شحود شحود – أحد عمال الفرن االتارب
علي ابراهيم جبرائيل – أحد عمال الفرن االتارب
محمد نايف الشلو  -رياض فرج الغاوي
شهيد طفل مجهول وهذه صورته
شهيد مجهول تم انتشال جثته من تحت االنقاض
خمسة شهداء مشهوهين لم نستطع التعرف عليهم وال الوصول ألسمائهم :
• فيديو انتشال جثتين من تحت انقاض الفرن :
مصطفى محمد ديبو  61 -سنة  -وهو من منطقة السحارة
محمد عمر حمود  -لديه  5أوالد وهو من منطقة كفر ناصح
أحمد نايف العبد هللا  -لديه  7أوالد  -وهو من منطقة كفر ناصح
ايحيى محمد عبد السالم الكدع وهو من منطقة كفر ناصح
حسام المصطفى وهو من قرية القناطر  -عمر محمد سعود وهو من منطقة أبين
شهيد مجهول تم التعرف على منطقته لو يتم التعرف على اسمه وهو من منطقه معارته بريف حلب
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المرفقات و الملحقات :
الرابط - 1الرابط2
• الدمار الذي تسبب به القصف على الفرن  :الرابط - 1الرابط - 2الرابط3
-20الفرن االحتياطي في بلدة كفر حمرة بتاريخ : 2012-10-31
قصفت طائرات الميغ الحربية التي اليمتلكها سوى الجيش الموالي للحكومة السورية بشكل مفاجئ ومباشر المخبز االحتياطي
للبلدة الواقعة تحت سيطرة الجيش الحر قتل مباشرة طفلين وإمراة و أصيب قرابة ال  13شخص من أهالي البلدة :
شهيدة امرأة لم نستطع الحصول على اسمها  -شهيد طفل لم نستطع الحصول على اسمه .
شهيدة طفلة دعاء حموي فرواتي 7 -سنوات  -وقد كانت نازحة من حي باب النيرب بحلب
مرفقات و ملحقات :
الرابط - 1الرابط2
 .21مجزرة فرن الوليد  -حي الحيدرية بتاريخ : 2012-12-2
قصفت قوات الجيش التابع للحكومة السورية بقذائف الهاون فرن الوليد الواقع في حي الحيدرية وقد قتل اثر ذلك القصف
تسعة شهداء بينهم طفلتين إضافة إلى  45جريح .
الشهداء الذين استطعنا الحصول على اسمائهم عبر اصدقائهم أو أقربائهم :
يحيى نديم اسماعيل  25 -سنة .
فاروق أحمد العبد وهو من منطقة شمارين
السيدة وفاء درويش  28 -سنة  -وهي من قرية عندان وكانت نازحة الى مدينة حلب
طفلة مجهولة –  11سنة .
شهيدة طفلة مجهولة اثر القصف على فرن الوليد
ستة أشخاص لم نتمكن من التعرف على هويتهم تحول عدد منهم الى اشالء .
الملحقات و المرفقات  :الرابط - 1الرابط - 2الرابط3
 .22مجزرة فرن االدلبي في حي بستان القصر في حلب بتاريخ : 2012-12-3
• قصفت المدفعية الثقيلة التابعة لقوات الجيش النظامي بشكل متعمد و مباشر ومفاجئ األهالي الذين تجمعوا بالعشرات أمام
المخبز  ،أدى ذلك إلى مقتل  20شخصا خالل لحظات وسقط أكثر من  115جريحا :
عبد هللا البوشي حصال  -رامي مروان داللة  29سنة  -عبد الجبار صهريج بن محمد  38سنة
محمد عبد المجيد حجازي  27سنة  -أحمد حجازي  37سنة  -محمد أمير فاتح بيطار  35سنة
بكري زنرني فتح السوق  -محمد كيتوع بن مصطفى  50سنة  -عبد القادر محمود بيره جكلي
نديم بدوي بن عبد القادر  51سنة  -يوسف عقاد  -عدنان محمد  -باسم شرقان  25سنة
ستة شهداء مجهولي الهوية لم يتعرف أحد على أسمائهم بحسب ماأفادنا به المشفى الميداني .
ملحقات و مرفقات :
الرابط - 1الرابط - 2الرابط - 3الرابط4
الرابط - 5الرابط - 6الرابط - 7الرابط8
شهيدين مجهولين  :الرابط  - 1الرابط 2
 .23الفرن اآللي في جرابلس بتاربخ : 2012-12-8
• قصفت رشاشات الطائرات المروحية أحياء متفرقة في مدينة جرابلس
وقصفت أيضا الفرن اآللي وقد جرح اثر ذلك مااليقل عن  17مواطنا
من أهالي المدينة و تضرر عدد من المباني كما تضرر المخبز .
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 .24فرن الذرة في الهلك – عين التل بتاريخ : 2012-12-18
قصفت المدفعية الثقيلة بشكل موجه الفرن الذي يسمى بفرن الذرة
وقد أدى ذلك الى مقتل طفلين وجرح  7اشخاص على االقل .
سقوط شهيدين طفلين وعدة جرحى إثر القصف المدفعي على فرن الذرة في عين التل
الطفل محمد حمشو  14 -سنة
لطفل عقيل عقيل  11 -سنة
ثانيا  :محافظة حمص  :تم استهداف  6مخابز :
 .1فرن حي عشيرة بتاريخ :2012-1-16
تم استهداف الفرن المسمى بفرن اللواء في حي عشيرة من قبل قوات األمن و الشبيحة التابعين للنظام السوري حيث قاموا
باطالق الرصاص على المواطنين الذين كانوا يقفون طوابير بهدف شراء الخبز  ،دون أي سبب وبشكل فاجئ األهالي ،
مما أدى إلى مقتل  3اشخاص على الفور اثنين منهم من الطائفة المسيحية  ،ووقوع أكثر من  60جريحا من بينهم اطفال :
الضحايا الذين تمكنا من توثيقهم :
 )1عطية حنا ابرهيم –  40عام
 )2هيثم حنا ابراهيم  30-عام
 )3حميدة عبد العزيز بحلوف  60-عام
 .2قرية الفرحانية بتاريخ : 2012-6-16
عندما اصطف عدد من اهالي القرية أمام فرن قريتهم لجلب الخبز ألهلهم  ،قامت قوات الجيش التابعة للحكومة السورية
باستهدافهم عمدا بل و تحديدا في ذلك الوقت بالذات  ،عبر عدد كبير من قذائف الهاون مما أودى بحياة  5منهم مباشره
وقد تشوهت أجسامهم تماما ُ بال رؤس وبال أيدي وهذا ماتفعله قذيفه الهاون دوما ألنها عشوائية بحسب الصنيف الدولي
وسقط أكثر من  20جريح .
 -1عبيدة محمد النمر
ملحقات و مرفقات :
 -2سليمان موسى النمر
مقطع لشهداء المجزرة
 -3قتيبة ضحيك
الفرن الذي تم استهدافه
 -4خالد خضر الحيالوي
 -5شهيد مجهول الهوية
 .3فرن حي الحميدية : 2012-7-6
الفرن الوحيد المتبقي للحي والذي يزود من بقي حيا ً من األهالي بقليل من أرغفة الخبز تم استهدفه من قبل قوات الجيش
الموالية للحكومة بالصواريخ الموجهة والمركزة وبشكل متعمد ودون أدنى سبب  ،مما أدى إلى انهياره واستشهاد 3
أشخاص و اصابة  35جريحا على اقل تقدير .
شهداء مجزرة فرن الحميدية :
 .1ماجد حمرا – البياضة  -2012- 7-6قصف عشوائي استهدف فرن الحميدية
 .2محمد سليم رجوب – باب السباع  -2012- 7-6 -قصف عشوائي استهدف فرن الحميدية
 .3محمد الحموي – البياضة  -2012- 7-6قصف عشوائي استهدف فرن الحميدية
 .4حادثة تسميم الخبز في قلعة الحصن:
بعد إيقاف االمدادات من مادة الطحين لمخابز تلكلخ لمدة شهرين ومنع الشبيحة وقوات األمن والحواجز العسكرية من
وصول أي طحين للبلدة و مصادرتها بل و قصف قوات من الجيش السوري للصهاريج التي تزود األفران بالوقود  ,لجأ
السكان إلى االعتماد على الخبز الذي توزعه الحكومة .
بحسب روايات وافادات األهالي لنا ومن أكثر من شاهد عيان ومن جهات متعددة أكدوا قيام النظام السوري بادخال اكياس
من الخبز الحكومي سببت أكثر من  45حالة تسمم بينهم أطفال ونساء وأدى ذلك الستشهاد شخصين .
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وفي تقرير المشفى الميداني الذي اعده أطباء المنطقة وصفوا فيها أعراض التسمم من إقياء وألم بطني وتضيق في الحدقة
وبطء في ضربات القلب وفي ظل الوضع الطبي المزري واحتالل المشافي الحكومية و الخاصة من قبل األمن والشبيحة
فقد تمت معالجة المتضررين ميدانيا وفي ابسط األدوية والمعدات .
اسماء شهداء حادثة التسمم :
 .1خالد الشعار – قلعة الحصن  -2012-7-12 -متسمما ً بالخبز الذي ادخلته قوات األسد إلى البلدة
 .2وليد األعسر – قلعة الحصن  - 2012-7-14 -متأثرا بالخبز المسموم الذي ادخلته القوات السورية الى البلدة
مقاطع فيديو تظهر حاالت التسمم التي تعرض لها أهالي قلعة الحصن :
الرابط - 1الرابط2
المواطن حسان سفر الذي تعرض للتسمم
شهادة مسجلة لحسان سفر بعد نجاته من حادثة التسمم
يشرح فيها األعراض وكيفية االسعاف في المشفى الميداني
 .5مجزرة فرن قرية تلبيسة بريف حمص :
قامت عدة طائرات ميغ بغارات جوية على المدينة و أطلقت  6صواريخ على المخبز قتلت  15من أهالي المدينة مباشرة
بينهم  5أطفال على األقل و  4من هؤالء األطفال من عائلة واحدة  ،ولم يكن هناك أي سبب يبرر هذا القتل العمد للمدنيين .
اسماء الشهداء الذين تم توثيقهم بالتواصل مع األهالي و النشطاء في المدينة :
 .9هدى ماجد يحيى  8 -سنوات  -طفلة
 .1عبد المعين صويص  60 -عام
 .10أمل ماجد يحيى  5 -سنوات طفلة
 .2محمود تركي صويص  25 -عام
 .11عبد القادر محمد ميزنازي  60 -عام
 .3عمر عثمان الناجي  31 -عام  -والد الطفلين محمد وهديل
 .12مصطفى أحمد الناجي
 .4محمد عمر عثمان الناجي  -طفل
 .13نصر عمر أحمد الناجي
 .5هديل عمر الناجي  -طفلة
 .14محمد عمر نافع الناجي – طفل
 .6حسين فرج الناجي
 .15بالل عبد الغني خشفة واستشهد
 .7انتصار ماجد يحيى حج ابراهيم  -طفل
متاثرا بجراحه بعد قصف الفرن
 .8مروى ماجد يحيى  10-سنوات  -طفلة
ملحقات و مرفقات :
الرابط - 1الرابط - 2الرابط - 3الرابط4
 .6مجزرة فرن منطقة الغنطو بتاريخ : 2012-12-27
قصف سالح الطيران الحربي الذي اليمتلكه سوى الجيش الموالي
للحكومة السورية بشكل مباشر وعن سابق اصرار و ترصد المخبز
اآللي في المدينة فقتل  3من أهلها بينهم طفل و جرح  60شخصا على أقل التقديرات .
الضحايا الذين تمكنا من توثيقهم :
 .1حسام رسمي رابعة  -طفل
 .2نعسان حسن خالد آغا
 .3ابراهيم خالد الخلف
الملحقات و المرفقات :
الجرحى  :الرابط - 1الرابط - 2الرابط - 3الرابط4
الدمار الذي حل بالمخبز  :الرابط - 1الرابط2
حال األهالي بعد تعرضهم للقصف.
7
www.sn4hr.org

info@sn4hr.org

ثالثا  :محافظة حماة :
يوم المجزرة وبتاريخ  2012/12/23تم تامين طن من الطحين بمقدار  20كيس من الطحين من هيئة شام االسالمية الخيرية
وتشغيل الفرن االلي ( البلدي ) انتشر خبر تشغيل الفرن عند جميع الناس وبدا الناس بالتوافد الى الفرن وحصل ازدحام كبير
جدا مما استدعى تدخل بعض من عناصر الجيش الحر لتنظيم الدور وكان عددهم اربعة مع عدد من المتوعين معهم.
في تمام الساعة  4:3من بعد العصر اغارت طائرة سيخوي  22مقاتلة في سماء حلفايا واخدت مسار من فوق مدينة
محردة واتجهت بتاجه الشرق بشكل مباشر من فوق الفرن القت  8قنابل واول قديفة اصابت التجمع امام الفرن بشكل
مباشر مما ادى الى انفجار هائل تاله عدة انفجارت صغيرة ادى الى تطاير اشالء الناس الى مسافة تتجاوز  200متر.
استطعنا توثيق  44اسم من اهالي البلدة بينهم سيدتان قضوا اثر ذلك القصف بينهم عناصر من الجيش السوري الحر
وبينهم مدنيون كانوا ينتظرون الخبز وهناك أعداد لم نستطع احصائها من الجرحى وقد أخبرنا الناشط سمير من حلفايا
بأنه شاهد أكثر من  120جريحا بسحب تقديراته  -حلفايا الصور االولية لمجزرة فرن الخبز.
 .1عبد الكريم خالد قشالن
 .2احمد عبد الجبار الرحمون
 .3حسام عبد الجبار رحمون
 .4عبد السالم فايز الرحمون
 .5زين خير الدين غزول
 .6سعيد هشام دعبول
 .7حمود مصطفى المرعي
 .8محمد نور السلطان
 .9محمد سراج الدين صيادي
 .10رامز محمد الجمال
 .11محمود احمد ابو زيد وهو استاذ
 .12محمد مصطفى العلوي العصفورة
 .13جمعة الموجو
 .14ابراهيم الحسن
 .15احمد طارق الرجب
 .16محمد حسين العلوي العفيس
 .17عالء بدر الدين رحمون
 .18احمد علي الهولة
 .19عمار احمد النعسان
 .20عالء الدين جمعة الجمال
 .21احمد خالد كصادو
 .22احمد الباع المصري

 .23صالح علي النعسان
 .24منار فيصل المجبر ( إمرأة )
 .25خالد علي القشالن
 .26زاهر احمد النهر
 .27عنايات جنو إمرأة )
 .28كسار شنينة
 .29رجاء زيون
 .30عمار الهواش الغظبان
 .31بسام مخباط ( بلدة خطاب )
 .32مصعب عوض الرحمون
 .33عبد الجبار الرحمون
 .34خالد السلطان ( ابو علو)
 .35احمد الغزول
 .36نجود الجمال ( إمرأة )
 .37احمد عمر درويش
 .38ماجد الصغير
 .39مصطفى شريف الدعبول
 .40عبد الرحمن محمد الجمال
 .41عزو الدين برغوتي ( حلب )
 .42محمد عوض سليمان الصخر
 .43مؤيد احمد االعرج
 .44موسى دياب
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رابعا  :محافظة دير الزور :
قصف فرن البصيرة بتاريخ : 2012-12-25
قام طيران الميغ الحربي التابع للحكومة السورية بقصف بلدة البصيرة بعدد من صواريخ مما أدى إلى مقتل  17مواطنا
على الفور وجرح أكثر من  35مصابا .
أسماء الشهداء الذين قضوا اثر القصف :
 -10عصام هواش الخلف
 -1محمود أحمد النايف
 -11محمود حامد السيد
 -2سليمان فهد النايف
 -12عدنان ماجد الزمر من حماة :الحاضر
 -3عامر خلف النايف
 -13محمد ماهر الزكي
 -4خالد وليد الزيد
 -14الطفل محمد حسين الفرج
 -5فخرية صالح النايف
 -15عبد الرحمن الحاج مصطفى
 -6طلعت عبدهللا الشاحود
 -16خالد عميش حسن المخل
 -7نوري البردي الغضبان
 -17سعد حسان الحمدان
 -8لؤي خضر الصالح
 -9حسن الخالد الشعالن
الملحقات و المرفقات :
الضحايا والجرحى.
جثث ضحايا مجهولين الهوية  -رابط آخر
الجرحى :
جرحى بينهم أطفال  -رابط آخر
خامسا  :محافظة ادلب :
قصف مخبز بلدة كفر عويد بتاريخ 2012-09-16
تفاجأ أهالي بلدة كفر عويد التي كانت آمنة لفترات طويلة بتحليق كثيف للطيران المروحي في قرابة الساعة الثالثة من بعد
ظهر يوم األحد الموافق  2012-09-16وقامت وعلى نحو مفاجئ وسريع بإلقاء براميل تحتوي على مواد متفجرة مادة ال
 TNTوهذه البراميل كثر استخدامها في الفترات األخيرة ألنها قليلة التكاليف .
ألقت طائرات جيش النظام السوري  7براميل استهدفت احداها مبنى المخبز اآللي في البلدة  ،قتلت تلك البراميل على الفور
 10أشخاص من الدمنيين من عائلة مغالج وبينهم االمرأه دالل العيسى  ،من بين الضحايا العشرة أربعة نساء  ،إضافة
إلى مااليقل عن  120جريحا وتدمير قرابة ال  20منزال .
أسماء ضحايا المجزرة بحسب ماتم توثيقه عبر األهالي و أصدقاء الشهداء :
الطفلة مقطوعة الرأس فاطمة مغالج  -السيدة امل مغالج  -السيدة دالل العيسى
احمد مغالج  -احمد النوشي  -غياث عماد مغالج  -السيدة ناديا سليمان مغالج .
اسعد عبد الرحيم مغالج  -شهيدين لم تصل اسمائهم بعد ووصلتنا فيديوهات لهم الشهيد االول  -الثاني
سابعا  :ريف دمشق :
مدينة حرستا  :قصف الفرن بتاريخ 2013-01-13
قامت الطائرات الحربية الموالية للحكومة السورية باستهداف منطقة السوق في مدينة حرستا ،بعدد من الصواريخ مما
أدى إلى تدمير عدد كبير من األبنية باإلضافة إلى الفرن الذي يسمى باسم فرن كبتولة حيث تم تدميره بشكل كامل ويعد هذا
الفرن واحد من ثالثة أفران موجودة في المدينة .
قتل مباشرة اثر ذلك القصف  8شهداء لم يكونوا مصطفين أمام المخبز ألن المخبز كان متوقفا عن العمل اثر تهجير معظم
سكان المدينة عنها بعد أعمال القصف العنيف الذي شهدتها .
فيديو يوضح آثار الدمار الذي لحق بفرن كبتولة في منطقة السوق جراء استهدافه من قبل قوات الجيش السوري.
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ثامنا  :محافظة درعا :
منطقة درعا البلد  :قصفت قوات الجيش الموالي للحكومة السورية مخبز العباسية
وقامت بتدميره على نحو شبكل كامل في يوم الجمعة الموافق ل 2013-02-22
التوصيات :
إلى مجلس حقوق اإلنسان :
• اعتبار االعتداءات التي حصلت في سورية على المخابز انتهاك لحقوق اإلنسان األساسية والتي تمس وكرامته.
• التنديد بانتهاكات النظام وتعديها على المخابز وتوثيقها.
• مطالبة الدول الداعمة للحكومة السورية بالسالح و العتاد اتخاذ مواقف واضحة من انتهاكاته
والضغط الدبلوماسي والسياسي عليه لكبح تلك االنتهاكات ووقفها.
إلى الجامعة العربية :
• التنديد بانتهاكات حرمة لقمة العيش .
• الدفع اقليميا ودوليا التخاذ قرارات فعالة في هذا الصدد.
إلى مجلس األمن :
• التنديد بانتهاكات القوات الحكومية لحرمة المساجد وتجريمها.
• اصدار قرار ملزم للنظام بوقف جميع انتهاكاته وبالتحديد للمخابز .
• التحذير من تبعات تلك االنتهاكات على السلم االجتماعي والدفع باتجاه حروب
طائفية ودينية وتحميل الحكومة السمؤلية الكاملة عن ذلك.
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