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األحد 4 تشرين األول 2015

حمتوايت التقرير:
أواًل: ملخص تنفيذي.

اثنياً: تفاصيل احلوادث.
اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.

شكر وعزاء.

ما اليقل عن 43 جمزرة يف أيلول/ 2015
31 منها على يد القوات احلكومية

   أواًل: امللخص التنفيذي:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 43 جمزرة يف أيلول، توزعت على النحو التايل:

ألف: القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 31	 
ابء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:	 
تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 2	 
اتء: فصائل املعارضة املسلحة: 8 	 
اثء: جهات مل نتمكن من حتديدها: 2	 

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

نرجو زايرة الرابط.
ارتكبت القوات احلكومية 31 جمزرة يف أيلول 2015، توزعت حسب مناطق السيطرة على النحو 

التايل:
24 جمزرة يف مناطق ختضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.	 
7 جمازر يف مناطق ختضع لسيطرة تنظيم داعش.	 

احملافظات  على  اجملازر  توزعت 
حبسب الرتتيب التايل:

 7 محص:  جمزرة،   14 حلب: 
جمازر،   6 دمشق:  ريف  جمازر، 
 4 الزور:  دير  جمازر،   5 إدلب: 
جمازر، السويداء: 2 جمازر، درعا: 
واحدة،  جمزرة  دمشق:  جمزراتن، 
احلسكة:  واحدة،  جمزرة  الرقة: 

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
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/منهجيتنا.pdf
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تسببت تلك اجملازر حبسب فريق توثيق الضحااي يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مبقتل 467 شخصاً، بينهم 143 طفاًل و65 سيدة، أي أن 
%45 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: 338 شخصاً، بينهم 106 أطفال، و51 سيدة.	 
تنظيم داعش: 21 شخصاً.	 
فصائل املعارضة املسلحة: 77 شخصاً، بينهم 36 طفاًل و11 سيدة.	 
جهات مل نتمكن من حتديدها: 31 شخصاً، بينهم طفل و3 سيدات.	 

   تفاصيل التقرير:

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

األربعاء 16/ أيلول/ 2015، قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة على منطقة تلة السودا يف حي الكالسة حبلب واخلاضعة لسيطرة 
املعارضة املسلحة، مستهدفاً املنازل احمليطة بدوار القمر ما أدى إىل مقتل 7 أشخاص )4 أطفال و3 نساء(.

األربعاء 16/ أيلول/ 2015، ألقى الطريان املروحي احلكومية قنبلة برميلية على حي املشهد يف حلب اخلاضع لسيطرة املعارضة املسلحة، ما أدى 
إىل مقتل 20 شخصاً معظمهم من عائلة واحدة، بينهم 11 طفاًل وسيداتن، وإصابة 30 آخرين جبراح.

اخلميس 17/ أيلول/ 2015، قصف الطريان احلريب احلكومي ابلصواريخ منطقة سد اللوز يف حي الشعار حبلب اخلاضع لسيطرة املعارضة املسلحة، 
مستهدفاً األبنية السكنية يف شارع املؤسسة ما أدى إىل مقتل 15 شخصاً، بينهم طفالن، وإصابة قرابة 10 آخرين جبراح.

اخلميس 17/ أيلول/ 2015، قصفت الطائرات 
احلربية احلكومية ابلصواريخ حي الكالسة يف حلب 
مستهدفة  املسلحة،  املعارضة  لسيطرة  واخلاضع 
احملال احمليطة جبامع الصبحان؛ ما أدى إىل مقتل 
8 أشخاص، بينهم 3 أطفال، وإصابة 10 آخرين 

جبراح.

األحد 20/ أيلول/ 2015، ألقى الطريان املروحي 
احلكومي قنبلة برميلية على منطقة املواصالت يف 
املعارضة  لسيطرة  اخلاضعة  الشعار يف حلب  حي 
املسلحة، ما أدى ملقتل 6 أشخاص بينهم طفل، 
وإصابة أكثر من 7 جبراح، ابإلضافة إىل دمار يف 

املباين واملنازل السكنية.

جمزرة حي الكالسة

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/Vsqsbgbi-3c
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0SE1vbjJQZjRwYUE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0SE1vbjJQZjRwYUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VW9XRFhWeVpyclk/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=DZoDaV2ybX8
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UkdJRWZYNXlHMzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UkdJRWZYNXlHMzQ/view?usp=sharing
https://goo.gl/sZFCPv
https://youtu.be/dRMeBDKt7ZA
https://youtu.be/dRMeBDKt7ZA
https://www.youtube.com/watch?v=UvKs1ttsZNY
https://www.youtube.com/watch?v=UvKs1ttsZNY
https://goo.gl/CcQkqC
https://goo.gl/HNuI58
https://goo.gl/HNuI58
https://youtu.be/D0IdDX9oEGw
https://goo.gl/6q3y1i
https://youtu.be/D0IdDX9oEGw
https://youtu.be/D0IdDX9oEGw
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0dlNheTdsZWlQZms/view
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املدفعية  قصفت   ،2015 أيلول/   /21 اإلثنني 
حبلب  احلمدانية  ملعب  يف  املتمركزة  احلكومية 
حي  على  فيل  طراز  من  أرض   	 أرض  صاروخ 
الشعار حبلب اخلاضع لسيطرة املعارضة املسلحة، 
إىل  أدى  ما  احلي،  يف  للخضار  سوقاً  مستهدفة 
مقتل 22 شخصاً، وإصابة أكثر من 40 جبراح، 
التجارية  احملال  من  عدد كبري  دمار  إىل  إضافة 

واحرتاق عدد كبري من السيارات.

الطريان  قصف   ،2015 أيلول/   /22 الثالاثء 
اهللك يف حلب  احلريب احلكومي ابلصواريخ حي 
اخلاضع لسيطرة املعارضة املسلحة، ما أدى ملقتل 

12 شخصاً، بينهم 7 أطفال و3 سيدات.

حمافظة محص:
اخلميس 17/ أيلول/ 2015 شن الطريان احلريب 
احلكومي غارات جوية عدة ابلصواريخ على مدينة 
تدمر بريف محص واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، 
استهدفت إحداها منزاًل سكنياً، ما تسبب مبقتل 
 4 بينهم  أشخاص،   6 من  مؤلفة  عائلة كاملة 

أطفال وسيدة.

اجلمعة 18/ أيلول/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنابل برميلية عدة على أحياء مدينة تدمر حبمص واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، 
سقطت إحداها على ساحة عامة يتجمع فيها أهايل املدينة، ما أدى إىل مقتل 8 أشخاص، بينهم طفالن، حتولت أجساد معظمهم إىل أشالء.

الثالاثء 22/ أيلول/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنابل برميلية عدة على مدينة تدمر يف ريف محص واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، 
سقطت إحدى القنابل على جتمع للسكان يف املدينة، ما أدى إىل مقتل 12 شخصاً، إضافة إىل إصابة 42 آخرين جبراح.

السبت 26/ أيلول/ 2015 قصفت املدفعية احلكومية صاروخ أرض 	 أرض على حديقة ألعاب أطفال يف حي الوعر يف محص اخلاضع لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، أثناء جتمع األطفال وعائالت فيها، ما أدى إىل مقتل 26 شخصاً، بينهم 16 طفاًل، و4 سيدات.

األربعاء 30/ أيلول/ 2015 قصف الطريان احلريب )احلكومي أو الروسي( صواريخ عدة على مدينة الرسنت يف محص اخلاضعة لسيطرة فصائل 
املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 6 أشخاص معظمهم من عائلة واحدة، بينهم 4 أطفال، جراء استهداف منزهلم أبحد الصواريخ.

جمزرة حي الشعار

جمزرة حي اهللك

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/_fqdT2MbOuI
https://youtu.be/_fqdT2MbOuI
https://www.youtube.com/watch?v=j5HY6e6Fgic
https://youtu.be/_fqdT2MbOuI
https://www.youtube.com/watch?v=j5HY6e6Fgic
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OC1EQ2hWY01XZWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RnkzNDlvSXZReE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RnkzNDlvSXZReE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Si1xcDdrZTY0QVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Si1xcDdrZTY0QVE/view?usp=sharing
https://youtu.be/jeYLhIclPYA
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0M3ExZVNtUjZKNm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0M3ExZVNtUjZKNm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0M3ExZVNtUjZKNm8/view?usp=sharing
https://youtu.be/H2y-uDce03I
https://youtu.be/NFVNJOowM_Q
https://youtu.be/Zb1_wp3uRXw
https://youtu.be/Zb1_wp3uRXw
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0RTFiTnhOLTZ1TWM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0T0lCcFhCWWg2T1k/view
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األربعاء 30/ أيلول/ 2015 قصف الطريان احلريب )احلكومي أو الروسي( صواريخ عدة على مدينة تلبيسة يف محص اخلاضعة لسيطرة فصائل 
املعارضة املسلحة، تسبب أحدها مبقتل 7 أشخاص من عائلة واحدة ، بينهم 3 أطفال وسيدة جراء استهداف منزهلم.

األربعاء 30/ أيلول/ 2015 قصف الطريان احلريب )احلكومي أو الروسي( صواريخ عدة على بلدة الزعفرانة يف محص اخلاضع لسيطرة فصائل 
املعارضة املسلحة، تسبب أحدها مبقتل 6 أشخاص من عائلة واحدة بينهم طفل وسيداتن، جراء استهداف منزهلم.

حمافظة ريف دمشق:
الثالاثء 1/ أيلول/ 2015 شن الطريان احلريب احلكومي غارتني ابلصواريخ على السوق الشعيب يف بلدة عني ترما بريف دمشق، ما أدى إىل مقتل 

9 أشخاص، وإصابة قرابة 20 آخرين جبراح.

األربعاء 2/ أيلول/ 2015 قصفت املدفعية احلكومية صواريخ أرض 	 أرض وقذائف هاون على مدينة دوما بريف دمشق، ما تسبب مبقتل 14 
شخصاً معظمهم من عائلة واحدة؛ جراء سقوط قذيفة هاون على منزهلم، من بني الضحااي 7 أطفال، و5 سيدات.

األحد 6/ أيلول/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على أحد صهاريج املياه يف مدينة حرستا بريف دمشق اخلاضعة لسيطرة فصائل 
املعارضة املسلحة، ما تسبب مبقتل 5 أشخاص.

اإلثنني 14/ أيلول/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة على مدينة دوما بريف دمشق اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، 
ما تسبب مبقتل 9 أشخاص، بينهم 3 أطفال وسيداتن.

اخلميس 17/ أيلول/ 2015 شن الطريان احلريب احلكومي 8 غارات ابلصواريخ على مدينة دوما بريف دمشق، ما أدى إىل مقتل 6 أشخاص 
دفعة واحدة بينهم طفل وسيدة. 

اجلمعة 25/ أيلول/ 2015 شن الطريان احلريب احلكومي غارتني ابلصواريخ على األحياء السكنية مبدينة دوما بريف دمشق اخلاضعة لسيطرة فصائل 
املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 7 أشخاص دفعة واحدة بينهم طفالن. 

حمافظة إدلب:
األحد 13/ أيلول/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلتني برميليتني على املنطقة الصناعية مبدينة إدلب اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة 

املسلحة، ما تسبب مبقتل 8 أشخاص بينهم طفالن.

األربعاء 16/ أيلول/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على بلدة سفوهن بريف حمافظة إدلب اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة 
املسلحة، ما تسبب مبقتل 6 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم 3 أطفال وسيدة.

اجلمعة 18/ أيلول/ 2015 تسبب قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة على مدينة إدلب اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة 
مبقتل 17 شخصاً، بينهم 4 سيدات.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/pPfe3S5vvMc
https://youtu.be/nVE7U9yw1PU
https://youtu.be/nVE7U9yw1PU
https://youtu.be/fQQiSIBAeyQ
https://youtu.be/fQQiSIBAeyQ
https://youtu.be/pPfe3S5vvMc
https://www.youtube.com/watch?v=4FlaC3-6LS4
https://youtu.be/xWkbwT0ODEA
https://youtu.be/nEEk7wkKrG0
https://youtu.be/kn0bZnommCs
https://youtu.be/kn0bZnommCs
https://youtu.be/K0VkZZIzcxY
https://youtu.be/K0VkZZIzcxY
https://youtu.be/kn0bZnommCs
https://youtu.be/YpNnhtpmNxI
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اخلميس 24/ أيلول/ 2015 شن الطريان احلريب احلكومي غارة ابلصواريخ على بلدة كفروما إبدلب اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، 
ما تسبب مبقتل 13 شخصاً، بينهم طفل و3 سيدات.

السبت 26/ أيلول/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مدينة تفتناز إبدلب اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما 
أدى إىل مقتل 6 أشخاص، بينهم سيدة.

حمافظة دير الزور:
األربعاء 16/ أيلول/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي ابلصواريخ »قرية جديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي« الواقعة حتت سيطرة تنظيم 

داعش ما تسبب مبقتل 6 أشخاص دفعة واحدة، بينهم 3 أطفال وسيدة.

اإلثنني 21/ أيلول/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي ابلصواريخ »مشفى اخلريطة امليداين« يف بلدة اخلريطة بريف دير الزور الغريب والواقعة 
حتت سيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال وسيدة وإصابة ما اليقل عن 10 أشخاص جبروح طفيفة.

اإلثنني 21/ متوز/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي أربعة صواريخ على منطقة الكوع يف بلدة مراط بريف دير الزور الشرقي والواقعة حتت 
سيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل 13 شخصاً، بينهم 7 أطفال وسيداتن، وإصابة ما اليقل عن 30 شخص آخرين جبروح خمتلفة، إضافة 

إىل تضرر املنازل واحملال التجارية.

اإلثنني 28/ أيلول/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي ابلصواريخ السوق الشعيب يف مدينة امليادين بريف دير الزور الشرقي الواقعة حتت سيطرة 
تنظيم داعش؛ ما أدى إىل مقتل 25 شخصاً، بينهم 11 طفاًل، و5 سيدات.

حمافظة درعا:
اجلمعة 11/ أيلول/ 2015 قصفت املدفعية احلكومية صاروخ أرض 	 أرض على حي طريق السد يف مدينة درعا، ما تسبب مبقتل 6 مدنيني، 

بينهم 3 أطفال وسيداتن.

اخلميس 11/ أيلول/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنابل برميلية على السوق الشعيب يف مدينة بصرى الشام بدرعا، ما أدى إىل مقتل 
22 شخصاً، بينهم طفل و6 سيدات.

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

حمافظة احلسكة:
اإلثنني 14/ أيلول/ 2015 قام تنظيم داعش بتفجري صهريج أمام مدرسة أدوار إيواس يف حي مساكن احملطة مبدينة احلسكة الواقع حتت سيطرة 

القوات احلكومية اليت تستخدم املدرسة مقراً لقوات الدفاع الوطين، ما أدى إىل مقتل 8 مدنيني وإصابة أكثر من 15 شخصاً آخرين جبراح.

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=-ig0ysLQsPk
https://www.youtube.com/watch?v=UvgbW1awjKA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UvgbW1awjKA&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0aElNbTdIdEVCMnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Q191NkJjM0FvWkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0aElNbTdIdEVCMnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0aElNbTdIdEVCMnc/view?usp=sharing
https://youtu.be/lMVX7784XpY
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حمافظة الرقة:
األربعاء 30/ أيلول/ 2015 نشر تنظيم 
داعش إصداراً مرئياً بعنوان »تصفية خلية 
قيامهم  يظهر  النصريي«  للنظام  اتبعة 
يف  ابلرصاص  رمياً  شخصاً   13 إبعدام 
التعامل  بتهمة  الرقة  بريف  الطبقة  مدينة 
اتبعني  مقاتلني  وخطف  النظام  مع 
إعداد  حلظة  حىت  لنا  يتسَن  مل  للتنظيم، 
التقرير التحقق من اتريخ عملية اإلعدام.

اتء: فصائل املعارضة املسلحة:
حمافظة حلب:

الثالاثء 15/ أيلول/ 2015 سقطت قذيفة صاروخية حملية الصنع يف حميط جامع الغفران حبي اخلالدية يف حلب اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، 
مصدرها مدفعية متمركزة يف منطقة خاضعة لسيطرة الفرقة 16 )إحدى فصائل املعارضة املسلحة( يف حي بين زيد، ما أدى إىل مقتل 6 أشخاص 

بينهم مخسة أطفال، وإصابة أكثر من 12 شخصاً جبراح.

الثالاثء 15/ أيلول/ 2015 سقط صاروخان حمليا الصنع على األجزاء اخلاضعة لسيطرة القوات احلكومية من حي صالح الدين يف حلب، 
مصدرمها مدفعية متمركزة يف حي الراشدين اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 13 شخصاً، بينهم 9 أطفال، وإصابة 

أكثر من 35 جبراح.

الثالاثء 15/ أيلول/ 2015 سقطت قذيفتا هاون على حي األعظمية مبدينة حلب اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، مصدرمها مدفعية متمركزة 
يف حي الراشدين اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 5 أشخاص بينهم سيدة. 

األحد 20/ أيلول/ 2015 سقطت جرات غاز على حي امليدان يف حلب اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، مصدرمها مدفعية الفرقة 16 )إحدى 
فصائل املعارضة املسلحة( املتمركزة يف حي بستان الباشا، ما أدى إىل مقتل 16 شخصاً بينهم 9 أطفال، و3 سيدات، وإصابة قرابة 30 آخرين 

جبراح.

األحد 20/ أيلول/ 2015، قصفت املعارضة املسلحة اليت تتخذ من حي بستان الباشا معقاًل هلا بعبوات الغاز حي امليدان يف حلب اخلاضع 
لسيطرة القوات احلكومية، مستهدفة بناًء سكنياً يف منطقة امليدان الفوقاين وحمال جتارية يف املنطقة، ما أدى إىل مقتل 17 شخصاً، بينهم 9 أطفال، 

و3 نساء، وسقوط ما اليقل عن 30 جرحياً، إضافة إىل اهنيار بناء سكين يف حميط سوق اخلضرة.

اإلثنني 21/ أيلول/ 2015 سقط صاروخ حملي الصنع من نوع محم على مبىن سكين حبي امليدان يف حلب اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، 
مصدره رامجة صواريخ متموضعة يف منطقة خاضعة لسيطرة الفرقة 16 )إحدى فصائل املعارضة املسلحة( يف حي بستان الباشا، ما أدى إىل مقتل 

5 أشخاص بينهم طفالن وسيدة، وإصابة ما اليقل عن 30 جبراح.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0cW9tWUlBV3pyeTA/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0cW9tWUlBV3pyeTA/view
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0blFxSGVidVdpcmM
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0cW9tWUlBV3pyeTA/view
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0blFxSGVidVdpcmM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0blFxSGVidVdpcmM
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0UEtYb3JKcTBkWFk/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0UEtYb3JKcTBkWFk/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0cW9tWUlBV3pyeTA/view
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اإلثنني 21/ أيلول/ 2015، قصفت فصائل املعارضة املسلحة املتمركزة يف حي بستان الباشا بصواريخ ثقيلة حي امليدان يف حلب، مستهدفة حميط 
فرن الذرة وحميط جامع امليدان، سقط أحداها على منزل سكين يف حميط اجلامع ما أدى إىل مقتل 7 أشخاص، بينهم طفالن وسيدة، وسقوط ما 

اليقل عن 30 جرحياً.
مت حذف الرابط هنا

حمافظة دمشق:
اجلمعة 11/ أيلول/ 2015 سقطت قذيفتا هاون على منطقة الدويلعة بدمشق، مصدرمها مدفعية متمركزة يف منطقة خاضعة لسيطرة جيش اإلسالم 
)أحد فصائل املعارضة املسلحة(، ما أدى إىل مقتل 8 أشخاص، بينهم سيداتن وإصابة أكثر من 20 شخص جبروح متوسطة، كما تضررت 6 

سيارات بشكل شبه كامل.

اثء: جهات مل نتمكن من حتديدها:
حمافظة السويداء:

اجلمعة 4/ أيلول/ 2015 انفجرت سيارة يف منطقة عني املرج على الطريق بني املدينة وظهر اجلبل مبحافظة السويداء، أثناء مرور موكب الشيخ 
وحيد البلعوس أحد مشايخ طائفة املوحدين الدروز، ما أدى إىل مقتل 11 شخصاً، وإصابة ما ال يقل عن 12 شخصاً آخرين جبراح، مل نتمكن 

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

انفجرت   2015 أيلول/   /4 اجلمعة 
الوطين  السويداء  مشفى  أمام  سيارة 
إسعاف  مت  الذي  السويداء،  مدينة  يف 
ما  إليه،  األوىل  السيارة  انفجار  ضحااي 
بينهم طفل  20 شخص،  تسبب مبقتل 
و3 سيدات، إضافة إىل إصابة ما اليقل 
من  نتمكن  مل  جبراح،  آخرين   30 عن 
السيارة  بتفجري  قامت  اليت  اجلهة  حتديد 

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.

صورة تظهر هبا سيارتني متضررتني بشكل كبري بسبب االنفجار الذي وقع امام مشفى السويداء

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0anNuTkVINXlhMkU/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0anNuTkVINXlhMkU/view
https://www.facebook.com/dimashq.now/videos/781161498676131/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/dimashq.now/videos/781161498676131/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/dimashq.now/videos/781161498676131/?hc_location=ufi
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0dlh1Mno5d1puX1E/view
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4. إن حجم اجملازر، وطبيعة اجملازر املتكررة، ومستوى القوة املفرطة املستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة 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 حمافظة حلب يرقى جلرمية 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:

1. إحالة الوضع يف سورية إىل احملكمة اجلنائية الدولية، والتوقف عن تعطيل القرارات 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.
6. إدراج امليليشيات اليت حتارب إىل جانب احلكومة السورية، واليت ارتكبت مذابح واسعة، كحزب هللا واأللوية الشيعية 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

