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اجلمعة 4 متوز 2014

حمتوايت التقرير:
أواًل: ملخص تنفيذي.

اثنياً: تفاصيل احلوادث.
اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.

شكر وعزاء.

ما اليقل عن 38 جمزرة يف حزيران 2014
32 منها على يد القوات احلكومية

أواًل: الملخص التنفيذي:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 38 جمزرة يف حزيران 2014، 

توزعت على النحو التايل:

الشيعية  امليليشيات  احمللية،  امليليشيات  األمن،  )اجليش،  احلكومية  القوات  ألف: 
األجنبية(: 32

ابء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 1

اتء: فصائل املعارضة املسلحة: 3 
اثء: جهات مل نتمكن من حتديدها: 2

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: 15 جمزرة، ريف دمشق: 10 جمازر، إدلب: 6 جمازر، دير الزور: 4 جمازر، 
درعا: جمزرة واحدة ، دمشق: جمزرة واحدة، الرقة: جمزرة واحدة

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

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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كما توزعت اجملازر حسب اجلهة الفاعلة على النحو التايل:

تسببت تلك اجملازر حبسب فريق توثيق الضحااي يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مبقتل 431 شخصاً، بينهم 116 طفاًل 
و64 سيدة، أي أن %42 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: 368 شخصاً، بينهم 98 طفاًل، و50 سيدة.

التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
تنظيم داعش: 9 أشخاص.

فصائل املعارضة املسلحة: 33 شخصاً، بينهم 14 طفاًل، و9 سيدات.
جهات مل نتمكن من حتديدها: 16 شخصاً، بينهم 4 أطفال و5سيدات.

ثانيًا: تفاصيل التقرير:
ألف: القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

حمافظة حلب:
يف 3/ حزيران/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على حي القاطرجي مبدينة حلب، ما أدى إىل مقتل 21 

شخصاً دفعة واحدة، بينهم 9 أطفال، و6 سيدات.
يف 7/ حزيران/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على حي كرم اجلبل اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة 

املسلحة يف مدينة حلب، ما أدى إىل مقتل 6 أشخاص دفعة واحدة.

اجلهة الفاعلة
التنظيمات 

اإلسالمية املتشددة

تنظيم داعشاحملافظة

82ريف دمشق

141حلب
1درعا
42إدلب
1الرقة

1دمشق
31دير الزور

2014توزع اجملازر حسب اجلهة الفاعلة يف حزيران 

القوات احلكومية
فصائل املعارضة 

املسلحة
جهات مل نتمكن من 

حتديدها

http://www.sn4hr.org
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يف 8/ حزيران/ 2014 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على مدينة تل رفعت بريف حمافظة حلب، ما أدى إىل مقتل 
7 أشخاص من العائلة ذاهتا دفعة واحدة، بينهم 5 أطفال وسيدة.

يف 10/ حزيران/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على حي الشعار يف مدينة حلب، ما أسفر عن مقتل 
6 أشخاص معظمهم من عائلة واحدة، بينهم 3 أطفال.

يف 13/ حزيران/ 2014 قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة على بلدة السحارة بريف حمافظة حلب، ما تسبب 
مبقتل 11 شخصاً، بينهم 6 أطفال، و4 سيدات. 

يف 14/ حزيران/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على الساحة العامة يف بلدة عندان بريف حمافظة حلب، 
ما أسفر عن مقتل 19 شخصاً، بينهم طفالن و3 سيدات.

يف 16/ حزيران/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنابل برميلية عدة على حي السكري مبدينة حلب، ما تسبب مبقتل 
75 شخصاً، بينهم 5 أطفال، و3 سيدات.

يف 16/ حزيران/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلتني برميليتني على السكن الشبايب يف حي األشرفية مبدينة حلب، 
ما أدى إىل مقتل 5 أشخاص. 

يف 16/ حزيران/ 2014 قصفت رامجات الصواريخ احلكومية صواريخ كورنيت عدة على قرية العيس بريف حمافظة حلب، ما 
أدى إىل مقتل 7 معظمهم من عائلة واحدة وهم 5 أطفال وسيداتن.

يف 17/ حزيران/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلتني برميليتني على حي املرجة يف مدينة حلب، ما أدى إىل مقتل 
6 أشخاص معظمهم من عائلة واحدة وهم 5 أطفال وسيدة.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1217&token=toSyZ6deh4rJTRXgeBAL2tTltGFROWe8
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1216&token=J4dmEDkrS0BqYNYeFFDBDab0VlkF1I3A
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPSTY5d2RPZ09xeGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPSTY5d2RPZ09xeGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPSTY5d2RPZ09xeGM/view
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يف 23/ حزيران/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على حي اهللك مبدينة حلب، بينهم 8 أشخاص دفعة 
واحدة، بينهم 3 سيدات. 

يف 23/ حزيران/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنابل برميلية عدة على حي ابب احلديد مبدينة حلب، ما أدى إىل 
مقتل 7 أطفال من عائلة واحدة.

يف 25/ حزيران/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على دوار احللوانية يف حي طريق الباب مبدينة حلب، 
أسفر القصف عن مقتل 5 أشخاص دفعة واحدة.

يف 26/ حزيران/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي 3 قنابل برميلية على حي كرم اجلبل مبدينة حلب، ما أدى إىل مقتل 
6 أشخاص. 

حمافظة ريف دمشق:
يف 3/ حزيران/ 2014 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على مستوصف أمية يف بلدة زبدين مبحافظة ريف دمشق، 

ما تسبب مبقتل 8 أشخاص دفعة واحدة من الكادر الطيب للمستوصف.

يف 10/ حزيران/ 2014 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على الطريق بني بلديت مسرااب وبيت سوى مبحافظة ريف 
دمشق، ما تسبب مبقتل 7 معظمهم من عائلة واحدة وهم 4 أطفال و3 سيدات. 

يف 10/ حزيران/ 2014 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على َعّبارة بني حرستا والقابون مبحافظة ريف دمشق، ما 
تسبب مبقتل 7 أشخاص دفعة واحدة وهم 5 أطفال وسيداتن أثناء حماولتهم اخلروج من حرستا هرابً من احلصار املفروض 

على الغوطة الشرقية.

يف 16/ حزيران/ 2014 قصفت املدفعية احلكومية قذائف هاون عدة على مدينة زملكا مبحافظة ريف دمشق، أسفر القصف 
عن مقتل 5 أشخاص معظهم من عائلة واحدة.

 
يف 21/ حزيران/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على أحد املنازل يف خميم خان الشيح مبحافظة ريف 

دمشق، ما أدى إىل مقتل 11 شخصاً من عائلة واحدة، بينهم 7 أطفال وسيداتن.

يف 22/ حزيران/ 2014 شن الطريان احلريب احلكومي غارة ابلصواريخ على بلدة جسرين مبحافظة ريف دمشق، ما أدى إىل 
مقتل 7 أشخاص معظمهم من عائلة واحدة، بينهم 3 أطفال. 

يف 24/ حزيران/ 2014 قصفت املدفعية احلكومية قذائف عدة على بلدة مرج السلطان مبحافظة ريف دمشق، ما أدى إىل 
مقتل 9 أشخاص دفعة واحدة، بينهم 4 أطفال.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1218&token=AWYopOUGPawqZEnCY0xD4k6ynMzHnyzN
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1219&token=6P2FmUOgYU8EmaDRh4w96NFjMrEdUl0R
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1220&token=WdrVx8pwvGJinrYFsC05H4hg4FI0nPN9
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1411&token=rFpSd3f2LTfxPqZ0p1OOq22kIdeln3CE
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1411&token=rFpSd3f2LTfxPqZ0p1OOq22kIdeln3CE
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1221&token=44VfuMdCSS6Cn9hoQ6bqCE2J4VrNP2pK
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يف 25/ حزيران/ 2014 شن الطريان احلريب احلكومي غارة بصواريخ عدة مدينة عربني مبحافظة ريف دمشق، أسفر القصف 
عن مقتل 7 أشخاص، بينهم طفل. 

حمافظة إدلب:
يف 8/ حزيران/ 2014 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخني على بلدة إحسم بريف حمافظة إدلب، ما أدى إىل مقتل 

6 أشخاص دفعة واحدة، معظمهم من عائلة واحدة، بينهم 3 أطفال.
يف 14/ حزيران/ 2014 قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة على قرية كفر بطيخ يف حمافظة إدلب، ما تسبب مبقتل 

9 أشخاص معظمهم من عائلة واحدة، بينهم طفل و4 سيدات.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1222&token=xaFVIswsvpaiUUdwi4E7uiebuYNqByiY
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVkhiaDdvNzVkbXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPOGlVb1BOa1MxNjA/view
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يف 27/ حزيران/ 2014 شن الطريان احلريب احلكومي غارة ابلصواريخ على مدينة بنش بريف حمافظة إدلب، ما أدى إىل 
مقتل 6 أشخاص وهم 4 أطفال وسيداتن. 

يف 29/ حزيران/ 2014 قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة على بلدة سلقني بريف حمافظة إدلب، ما أدى إىل 
مقتل 22 شخصاً، بينهم  4أطفال وسيدة.

حمافظة دير الزور:
يف 2/ حزيران/ 2014 قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة على حي احلميدية مبدينة دير الزور، ما أدى إىل مقتل 

6 أشخاص دفعة واحدة.

يف 21/ حزيران/ 2014 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخني على حي البوسيد يف مدينة املوحسن بريف حمافظة دير 
الزور استهدفا أحد بيوت العزاء، ما أدى إىل مقتل 18 شخصاً، بينهم 3 سيدات.

يف 30/ حزيران/ 2014 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على بلدة جديد عكيدات بريف حمافظة دير الزور، ما أدى 
إىل مقتل 10 أشخاص معظمهم من عائلة واحدة، بينهم 8 سيدات.

حمافظة دمشق:
يف 13/ حزيران/ 2014 قصفت املدفعية احلكومية قذيفتا هاون على حفل زفاف يف حي القابون بدمشق، ما أدى إىل مقتل 

8 أشخاص دفعة واحدة

حمافظة درعا:
يف 18/ حزيران/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنابل برميلية عدة على خميم للنازحني يف بلدة الشجرة بريف حمافظة 

درعا، ما أدى إىل مقتل 18 شخصاً، بينهم 14 طفاًل وسيدة.

حمافظة الرقة:
يف 25/ حزيران/ 2014 قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة مدينة الرقة، أسفر القصف عن مقتل 15 شخصاً، 

بينهم طفل وسيدة. 
 

التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
تنظيم داعش:

 يف 13/ حزيران/ 2014 قتل تنظيم داعش 9 أشخاص رمياً ابلرصاص يف قرية النملية الواقعة بريف دير الزور الشمايل والقريبة 
من مدينة الصور، بتهمة مواالة ودعم فصائل املعارضة املسلحة.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1223&token=HV3E928VeqMYEW0WtZzllLnrriVYQkUn
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1224&token=HkgfcQt7orCfh7e7ni9aJoT5hn33NYBk
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1225&token=PpHl3MQ1JSzbVlXteaHFdW3XsruOQUPv
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1226&token=f59WejDD7WdejKuX15tGSsmmnfTAXdO3
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1226&token=f59WejDD7WdejKuX15tGSsmmnfTAXdO3
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1228&token=p434I71KMjKVrb6V6AZYwdBG3LXnIJcX
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1229&token=OG4PAXU2akfrR9plP2l9ojiPflfSuIx8
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فصائل املعارضة املسلحة:
حمافظة حلب:

يف 1/ حزيران/2014  سقطت قذيفة هاون أمام مسجد الروضة يف حي شارع النيل مبدينة حلب، مصدرها مدفعية متمركزة 
يف منطقة خاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، أسفر القصف عن مقتل 5 مدنيني بينهم طفالن وسيداتن.

حمافظة إدلب:
بتاريخ 15/ حزيران/2014  سقطت قذيفة هاون على حي كرم الرحال يف مدينة جسر الشغور بريف إدلب، مصدرها مدفعية 
متمركزة يف منطقة خاضعة لسيطرة جبهة العز )إحدى كتائب املعارضة املسلحة(، ما أدى إىل مقتل 14 مدنياً، 6 منهم من 

عائلة هشوم، بينهم 9 أطفال، و3 سيدات.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuUGVfV0NzaHBSRnc/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuQ2p3TWQ1Vl9yWE0/edit
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 يف 30/ حزيران/2014  سقطت عشرة قذائف هاون على مدينة إدلب، مصدرها مدفعية متمركزة يف منطقة خاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، أسفر القصف عن مقتل 14 شخصاً، بينهم  3أطفال و4 سيدات.

جهات مل نتمكن من حتديدها:
 حمافظة ريف دمشق:

يف 15/ حزيران/2014  انفجرت سيارة مفخخة داخل سوق شعيب يف مدينة دوما مبحافظة ريف دمشق، أسفر االنفجار 
عن مقتل 8 أشخاص بينهم طفلة وسيدة، إضافة إىل احرتاق عدد من احملالت التجارية وتضرر األبنية السكنية يف املنطقة، مل 

نتمكن من حتديد اجلهة اليت قامت بتفجري السيارة حىت حلظة إعداد التقرير.
 

يف 28/ حزيران/2014  انفجرت سيارة مفخخة داخل سوق شعيب يف مدينة دوما مبحافظة ريف دمشق، أسفر االنفجار 
عن مقتل 8 أشخاص بينهم 3 أطفال و4 سيدات، إضافة إىل احرتاق عدد من احملالت التجارية وتضرر األبنية السكنية يف 

املنطقة، مل نتمكن من حتديد اجلهة اليت قامت بتفجري السيارة حىت حلظة إعداد التقرير.

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.

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1231&token=xBRWVk0MUjV541bRxFka6gg5gKwLhpxE
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1230&token=yi50L615LgEohj8FMFrNfqucjzilulxS
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRVJaQkpHUWVWLW8/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1232&token=k53vTI29lDqvSlp2u25WtKOGumOGxCoH
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1232&token=k53vTI29lDqvSlp2u25WtKOGumOGxCoH
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdHlNNEl1aFhDY2s/view
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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 القتل والتفجريات، اليت يقوم هبا تنظيم داعش أهنا ترتكب يف ظل هجمات عشوائية، ونرى أن جرائم القتل 
ترقى ألن تكون جرائم حرب.

املعارضة املسلحة:
إن القصف العشوائي عدمي التمييز الذي حصل يف حمافظيت حلب وإدلب يرقى إىل جرمية حرب، وقد تسبب القصف ابرتكاب 

جرمية القتل خارج نطاق القانون، جيب أن توقف املعارضة املسلحة مجيع اهلجمات عدمية التمييز.

التوصيات:
إىل األمم املتحدة وجملس األمن:

اليت يُفرتض ابجمللس اختاذها بشأن  القرارات  الدولية، والتوقف عن تعطيل  اجلنائية  الوضع يف سورية إىل احملكمة  1. إحالة 
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.
التضييق  والصحفيني وعدم  الدولية،  التحقيق  واحلقوقية، وجلنة  اإلغاثية  املنظمات  السورية إبدخال مجيع  احلكومة  إلزام   .3

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

