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العشوائية  العسكرية  الهجمة  حول  تقرير 
السفيرة  منطقة  في  المرتكبة  والمجازر 

األحد  7  تشرين األول  2013

تقع مدينة السفيرة في الريف الجنوبي لحلب ويعتبر الطريق من خربرش إلى خناصر أثرياً من الطرق االستراتيجية، حيث أنه 
الطريق الموصل إلى معامل الدفاع التي ُتعد من أكبر ترسانات السالح التابعة لقوات النظام، شهدت الطريق اشتباكات عديدة 

وسيطر عليه الجيش الحر في 22 آب 2013 
استعاد النظام السيطرة على الطريق في يوم الثالثاء 7/ تشرين األول/ 2013 

الموقع على الخارطة:

في يوم اإلثنين الموافق 7/ تشرين األول/ 2013، بدأ النظام عملية اقتحام ألبو جرين، وهي أول قرية على طريق خربوش 
خناصر، معتمداً في ذلك على أنواع متعددة من األسلحة، حيث قصف البلدة بالقنابل البرميلية، وبالصواريخ الحرارية »كورنيت« 
إضافة إلى القصف المدفعي، والقصف بدبابات الشيلكا وصواريخ غراد، حيث قصفت القوات الحكومية مدينة السفيرة والقرى 

المحيطة بها بنحو 230 برميالً متفجراً. 
تلنعام، وتل ريمان، وتل عرن، وعلى  بـ 50 صاروخاً حرارياً »كورنيت« تركز معظمهم على )طريق  البلدة  كما قصفت 
األراضي الزراعية بين تلعرن والسفيرة، وعلى السفيرة(، كما قصفت المدينة بمعدل 30 صاروخ غراد، و520 قذيفة مدفعية، 

و5700 طلقة شيلكا، ودوشكا يومياً. 
ادت الحملة إلى نزوح حوالي 92% من أهالي المدينة، ودمار ما يقارب 85% من المدين. وأدت كذلك الحملة العسكرية على 
المدينة إلى وقوع 118 شهيداً، بينهم 34 طفالً و11 سيدة موثقين باالسم، و1590 مصاباً بإصابات متوسطة وبليغة تعرض 

بعضهم لحاالت بتر وإعاقة، إضافة إلى وجود قرابة 525 مفقوداً. 
رواية شاهد عيان من أهالي منطقة السفيرة يدعى أبو شادي، وال يزال على قيد الحياة:

»99% من أهالي السفيرة نزحوا إلى شمالي السفيرة، وإلى منبج، والباب، والرقة، ومسكنة وغيرها، وقصف النظام مخيماً 
للنازحين هو مخيم الفستق قصف النظام النقاط الطبية جميعها بالقنابل البرميلية فأخرجها عن الخدمة، وعندنا في السفيرة ثالث 
سيارات إسعاف قصف النظام منهم اثنتين مع أحد المشافي الميدانية. لم يبَق في السفيرة سوى نقطة طبية واحدة في وسط المدينة 

وسيارة إسعاف واحدة. 
نتعرض للقصف اليومي بما يعادل يومياً 700 قذيفة، بين صاروخي ومدفعي وأكثر من 7000 طلقة شيلكا ومثلها دوشكا، 

ومعدل 15 برميالً يومياً ونحو 40 صاروخ غراد«.
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Alsafera3  :باإلمكان التواصل مع الشاهد عبر حسابه على السكايب بالصوت والصورة
كما خلف القصف على المدينة أربعة مجازر 

المجزرة األولى: في يوم الخميس 10/ تشرين األول/ 2013 
قامت القوات الحكومية بقصف أحد أفران المدينة بالصواريخ مخلفة مجزرة راح ضحيتها 17 مواطناً، بينهم 4 أطفال، وسيدة 

كما وثقنا وقع نحو 40 مصاباً. 
المجزرة الثانية: يوم الخميس 17/ تشرين األول/ 2013 

قصفت القوات الحكومية سيارة مدنية كانت تقل عائلة نازحة من مدينة تلعرن بصاروخ حراري أدى إلى مقتل ستة أفراد من 
عائلة واحدة، بينهم خمسة أطفال وسيدة، وشخص مصاب. 

المجزرة الثالثة: يوم الثالثاء 22/ تشرين األول/ 2013 
قصفت القوات الحكومية بالقنابل البرميلية مخيم »الفستق« بالقرب من قرية تريدم شمالي مدينة السفيرة، الذي يؤوي النازحين  
من أهالي السفيرة، أدى ذلك إلى وقوع مجزرة راح ضحيتها تسعة مواطنين، بينهم طفل، بينما تحدث الناشطون عن وجود سبعة 

جثث متفحمة لم يتم التعرف عليها، كما وثقنا وقوع نحو 30 مصاباً.  
المجزرة الرابعة: يوم األربعاء: 23/ تشرين األول/ 2013 

في يوم األربعاء الموافق 23/ تشرين األول/ 2013، قصفت القوات الحكومية قرية الجبول بالقنابل البرميلية، ما أدى إلى وقوع 
مجزرة أدت إلى مقتل عشرة مواطنين، بينهم 6 أطفال، وسيدتان، ومن بينهم أيضاً ثمانية أفراد من عائلة واحدة، كما أدت إلى 

وقوع نحو 50 مصاباً.   
كافة أسماء وصور الضحايا موجودة في الرابط
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اإلثباتات والمرافقات: 
أوالً: القصف بالبراميل المتفجرة:

فيديوهات تصور القصف بالبراميل المتفجرة 
فيديوهات تصور آثار الدمار جراء القصف بالبراميل المتفجرة  

رابط 1، رابط 2، رابط 3
فيديوهات تصور الجرحى جراء القصف بالبراميل المتفجرة 

رابط 1، رابط 2
ثانياً: القصف بالمدفعية الثقيلة 

فيديوهات تصور القصف بالمدفعية الثقيلة على المدينة
رابط 1، رابط 2، رابط 3، رابط 4، رابط 5

فيديوهات تصور الجرحى جراء القصف المدفعي 
ثالثاً: القصف بدبابات الشيلكا 

رابط 1، رابط 2، رابط 3 
رابعاً: القصف الصاروخي 

فيديو يصور القصف الصاروخي على المدينة  
فيديو يصور آثار الدمار جراء القصف الصاروخي

خامساً: القصف بالصواريخ الحرارية »الكورنيت«.
فيديو يصور القصف بالصواريخ الحرارية  

االستنتاجات:
القوات الحكومية  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان على أن القصف على مدينة السفيرة كان عشوائياً، وبالتالي فإن  1. تؤكد 
والشبيحة قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق اإلنسان، الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع 

مسلح غير دولي، فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها األركان كافة.
2. إن الهجمات العشوائية التي قامت بها القوات الحكومية تعتبر بمثابة انتهاك للقانون اإلنساني الدولي العرفي، ذلك أن القوات 

الحكومية أطلقت قذائف على مناطق مأهولة بالسكان ولم توجهها إلى هدف عسكري محدد.
4. إن تلك الهجمات، ال سيما عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق 
إصابات بهم أو في إلحاق الضرر باألعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على االعتقاد أن الضرر كان مفرطاً جداً 

إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.
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5. إن حجم المجزرة، وطبيعة المجازر المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة 
المنسقة للهجمات، ال يمكن أن يكون ذلك إال بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.

التوصيات:

إلى الحكومة السورية

1. التوقف الفوري عن كافة انتهاكات حقوق اإلنسان.

2. احترام التزاماتها الدولية المتمثلة بحماية المدنيين وقت الحرب، واحترام قواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي 
لحقوق اإلنسان.

مجلس حقوق اإلنسان:

1. مطالبة مجلس األمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل ألبناء الشعب السوري من قتل واعقتال 
واغتصاب وتهجير.

2. الضغط على الحكومة السورية من أجل وقف عمليات القتل والتعذيب ومطالبتها باإلفراج عن جميع المخطوفين.

3. تحميل حلفاء وداعمي الحكومة السورية – روسيا وإيران والصين- المسؤولية المادية واألخالقية عن ما يحصل ألطفال 
سورية.

4. إيالء اهتماماً وجدية أكبر من قبل مجلس حقوق اإلنسان تجاه الوضع الكارثي لذوي الضحايا في سوريا.

مجلس األمن:

1. اتخاذ قرار بإحالة المتورطين والمجرمين كافة إلى محكمة الجنايات الدولية.

2. تحذير الحكومة السورية من تداعيات السلوك العنيف والقتل الممنهج وإرسال رسائل واضحة في ذلك.

الجامعة العربية:

1. الطلب من مجلس حقوق اإلنسان واألمم المتحدة إعطاء قضية وقف القتل اليومي حقها من االهتمام والمتابعة.

2. االهتمام الجدي والبالغ بهذه القضية ووضعها في دائرة العناية والمتابعة الدائمة، ومحاولة االهتمام ورعاية ذوي الضحايا 
نفسياً ومادياً وتعليمياً.

3. الضغط السياسي والدبلوماسي على حلفاء الحكومة السورية الرئيسين – روسيا وإيران والصين- لمنعهم من االستمرار في 
توفير الغطاء والحماية الدولية والسياسية لكافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، وتحميلهم المسؤولية األخالقية والمادية 

عن كافة تجاوزات الحكومة السورية.

لجنة التحقيق الدولية 

على لجنة التحقيق الدولية أن تتوقف عن تصوير النزاع وكأنه بين طرفين متساويين بالجرائم والقوة ومركزية القرار، وأن 
تصف الجرائم كما وقعت ودون تخفيف من حدتها ألغراض سياسية، كما يتوجب على اللجنة زيادة كوادرها المختصة بالشأن 
السوري نظراً لحجم الجرائم التي ترتكب يومياً، ما ُيمكنها من توثيق أوسع وأشمل.الجرائم كما وقعت ودون تخفيف من حدتها 
ألغراض سياسية ، كما يتوجب على اللجنة زيادة كوادرها المختصين بالشأن السوري نظرا لحجم الجرائم التي ترتكب يوميا مما 

يمكنها من توثيق أوسع وأشمل.
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