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األربعاء 8 متوز 2015

حمتوايت التقرير: 
أواًل: املقدمة.

اثنياً: امللخص التنفيذي.
اثلثاً: تفاصيل التقرير.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات. 
خامساً: امللحقات واملرفقات. 

شكر وعزاء. 

حصيلة القنابل الربميلية يف سوراي يف حزيران 2015
1848 قنبلة برميلية خلفت مقتل 324 شخصاً، بينهم 86 طفاًل، و57 سيدة

  أواًل: املقدمة:
من خالل أرشيف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان اخلاص بتوثيق االنتهاكات فقد تبني 
لنا أن أول استخدام ابرز من قبل القوات احلكومية )قوات اجليش واألمن وامليليشيات 
تشرين   /1 اإلثنني  يوم  كان  الربميلية،  للقنابل  األجنبية(  الشيعية  وامليليشيات  احمللية 
األول/ 2012 ضد أهايل مدينة سلقني يف حمافظة إدلب. وتعترب القنابل الربميلية قنابل 
حملية الصنع جلأت إليها القوات احلكومية كون كلفتها أقل بكثري من كلفة الصواريخ 
وهي ذات أثر تدمريي كبري، وتعتمد على مبدأ السقوط احلر بوزن يتجاوز أحياانً الربع 
سبيل  على  ذلك  يكون  فإمنا  مسلحاً  قتلت  وإن  ابمتياز،  عشوائي  فهو سالح  طن، 
املصادفة، واملؤشر على ذلك أن %99 من الضحااي هم من املدنيني، كما ترتاوح نسبة 

النساء واألطفال بني %12 وقد تصل إىل %35 يف بعض األحيان.

فيه  أدان  الذي   ،2014 شباط/   /22 بتاريخ   2139 القرار  األمن  جملس  أصدر 
استخدام القنابل الربميلية، وذكرها ابالسم، »جيب التوقف الفوري عن كافة اهلجمات 
املناطق  يف  لألسلحة  التمييز  عدمي  العشوائي  لالستخدام  حد  ووضع  املدنيني،  على 
الربميلية«، إال  القنابل  املدفعي واجلوي، مثل استخدام  القصف  املأهولة، مبا يف ذلك 
أن القوات احلكومية وحىت حلظة إعداد هذا التقرير الزالت متطر مساء املناطق اخلاضعة 

لسيطرة املعارضة املسلحة يومياً بعشرات القنابل الربميلية.
السورية،  احملافظات  اليت سقطت على  الربميلية  القنابل  التقرير حصيلة  نرصد يف هذا 
وماخلفه ذلك من ضحااي، ودمار ألبرز املنشآت احليوية، وإن كنا نؤكد إن كل هذا 

يبقى هو احلد األدىن نظراً للصعوابت املتنوعة اليت تواجه فريقنا.

اجلهة الوحيدة اليت متتلك الطريان احلريب واملروحي هي النظام احلاكم، وعلى الرغم من 
ذلك فهو ينكر إلقاء هذه القنابل الربميلية، على غرار إنكار خمتلف أنواع االنتهاكات 
األخرى كعمليات االعتقال والقتل واإلخفاء القسري والتعذيب وغري ذلك، يف املقابل 
يستمر مبنع دخول جلنة التحقيق الدولية، وحظر املنظمات احلقوقية الوطنية والدولية، 
الثالثة  األطراف  بقية  على  الحيتوي  التقرير  فهذا  وابلتايل  املستقلة،  اإلعالم  ووسائل 
فصائل  املتشددة،  اإلسالمية  التنظيمات  الكردية،  الذاتية  ابإلدارة  ميسى  ما  )قوات 

املعارضة املسلحة(، وذلك لعدم امتالكها سالح الطريان.

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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وقد أظهرت كافة الدراسات والتقارير اليت قامت هبا الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أن أغلب اهلجمات كانت متعمدة على 
املناطق املأهولة ابلسكان وعلى املراكز احليوية، هبدف تدمري أي إمكانية إلنشاء دولة وسلطة بديلة يف املناطق اليت خرجت 

عن سيطرة القوات احلكومية، وإال فما هو اهلدف من استهداف مناطق تبعد عشرات الكيلو مرتات عن خطوط املواجهة.
 

   اثنياً - امللخص التنفيذي:

ألف: حصيلة القنابل الربميلية يف شهر حزيران:
عرب عمليات املراقبة والتوثيق اليومية، متكن فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من تسجيل إلقاء الطريان املروحي احلكومي 

ما اليقل عن 1848 قنبلة برميلية يف حزيران 2015، توزعت حبسب احملافظات على النحو التايل:
درعا: 796

ريف دمشق: 570
حلب: 241

محاة: 96
إدلب: 68
محص: 28

الالذقية: 27
احلسكة: 7

دير الزور: 6
القنيطرة: 6
دمشق: 3

تسببت القنابل الربميلية مبقتل 324 شخصاً، بينهم 86 طفاًل، و57 سيدة يف حزيران 2015 حبسب فريق توثيق الضحااي 
يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، توزعوا على احملافظات على النحو التايل:

حمافظة حلب: 140 شخصاً، بينهم 44 طفاًل، و18 سيدة. 
حمافظة محص: 48 شخصاً، بينهم 8 أطفال، و8 سيدات. 
حمافظة درعا: 48 شخصاً، بينهم 18 طفاًل، و15 سيدة. 
حمافظة إدلب: 41 شخصاً، بينهم 8 أطفال، و5 سيدات. 

حمافظة محاة: 25 شخصاً، بينهم طفل و7 سيدات. 
حمافظة ريف دمشق: 9 أشخاص، بينهم 3 أطفال، و3 سيدات.

حمافظة احلسكة: 9 أشخاص، بينهم 4 أطفال، وسيدة.
حمافظة دير الزور: 4 أشخاص.

ابء: استهداف املراكز احليوية:
لن نتمكن من تسجيل مجيع أشكال الدمار الذي تسببه القنابل الربميلية، وهلذا يتم الرتكيز على األعيان املشمولة ابلرعاية، 

وعلى املراكز احليوية، كاألسواق واملدارس واملشايف ودور العبادة. 
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خلف القصف ابلقنابل الربميلية يف شهر حزيران تضرر ما اليقل عن 29 مركزاً حيوايً وهم:
األماكن الدينية: 11

املنشآت الطبية: 6
املرافق احليوية: 4

املدارس: 3
األسواق: 2

سيارات اإلسعاف: 1
األفران: 1

املواقع األثرية: 1

    اثلثاً: تفاصيل التقرير:

ألف: حصيلة القنابل الربميلية يف شهر حزيران:
تسببت القنابل الربميلية اليت ألقاها الطريان املروحي احلكومي يف شهر حزيران بعدد من اجملازر توزعت على النحو التايل:

حمافظة حلب:
يوم األربعاء 3/ حزيران/ 2015، ألقى الطريان املروحي احلكومي أربع قنابل برميلية على املنازل السكنية يف مدينة تل رفعت 

حبلب، ما أدى إىل مقتل 18 شخصاً، بينهم 8 أطفال وسيدة، إضافة إىل دمار العديد من املنازل واحملال التجارية.

يوم األربعاء 3/ حزيران/ 2015، ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على سوق شعيب يف حي جب القبة حبلب 
القدمية، ما أدى إىل مقتل 5 أشخاص بينهم طفل، وإصابة 20 آخرين جبراح، إضافة إىل دمار عدد من احملال التجارية.

يوم اخلميس 4/ حزيران/ 2015، ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلتني برميليتني على املنازل السكنية يف بلدة حيان حبلب؛ 
ما تسبب مبقتل 9 مدنيني، بينهم 7 أطفال وسيدة، وإصابة 8 آخرين جبراح.

الطريان  ألقى   ،2015 حزيران/   /4 اخلميس  يوم 
املروحي احلكومي قنبلتني برميليتني قرب جامع التوبة 
 6 مقتل  إىل  أدى  ما  حبلب،  مجال  دير  بلدة  يف 
مدنيني، بينهم طفالن وسيدة، وإصابة ما اليقل عن 

5 أشخاص جبراح.

الطريان  ألقى   ،2015 حزيران/   /6 السبت  يوم 
ابب  حي  على  برميلية  قنبلة  احلكومي  املروحي 
النريب يف حلب؛ ما تسبب مبقتل 6 مدنيني، بينهم 

3 أطفال وسيداتن.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=72&token=6hy1IRyqGLuIt7C7TvDHcFofPzbREVfB
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=73&token=h0mpMgc4ZpBFGRYL4tgR9IWA1WSaAzAI
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=74&token=TC9ez2auDrjjK8Jk22U2kl6a3XLSXfpG
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=74&token=TC9ez2auDrjjK8Jk22U2kl6a3XLSXfpG
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=75&token=1JSQptpuzpMgdUEZtQ3z4zREIDFX7sxZ
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=77&token=ZvQy3MoBcVbMrylw2xKm2K1YTGLqKH1A
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=77&token=ZvQy3MoBcVbMrylw2xKm2K1YTGLqKH1A
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=76&token=CDQ1pqClZ28M64sPMjKXx6HWqfpQnV4Q
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=76&token=CDQ1pqClZ28M64sPMjKXx6HWqfpQnV4Q
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=81&token=ZWIqpAwdPA71BI6OQzcjoz9QpE5yn8Qc
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=79&token=zI2SEXFN7AqfAdEWDxivKGTqScuFXUdm
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=80&token=7OOgot9mXyV4vAkoHgylWBU7JwGXT9SQ
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=80&token=7OOgot9mXyV4vAkoHgylWBU7JwGXT9SQ
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=78&token=hR0mLQhs4fHeaAQMKj3IBnQOC7Ygld0t
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=78&token=hR0mLQhs4fHeaAQMKj3IBnQOC7Ygld0t
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=85&token=tIHiBLoYe7gNjEd3JsrBUCfjsXkTNou6
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=85&token=tIHiBLoYe7gNjEd3JsrBUCfjsXkTNou6
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=86&token=W1foDtcHrjlAOotnHKOrdUBvHLfl0ziN
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=86&token=W1foDtcHrjlAOotnHKOrdUBvHLfl0ziN
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=86&token=W1foDtcHrjlAOotnHKOrdUBvHLfl0ziN
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=84&token=jDD6Y3dgwDTsIlyAUepy2BlOzZRaBZeK
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=84&token=jDD6Y3dgwDTsIlyAUepy2BlOzZRaBZeK
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=88&token=A5c6ZtU3W7MDFISNioYDmwwW9BmaNptd
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=88&token=A5c6ZtU3W7MDFISNioYDmwwW9BmaNptd
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=84&token=jDD6Y3dgwDTsIlyAUepy2BlOzZRaBZeK
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NWk1bjJzVnk2NGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NWk1bjJzVnk2NGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0aGRFd3gtbmo0Vnc/view?usp=sharing
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املروحي  الطريان  ألقى   ،2015 حزيران/   /6 السبت  يوم 
احلكومي قنبلتني برميليتني على حي طريق الباب يف حلب؛ 

ما أدى إىل مقتل 10 أشخاص بينهم طفالن.

املروحي  الطريان  ألقى   ،2015 حزيران/   /7 األحد  يوم 
احلكومي قنبلة برميلية على املنازل السكنية يف حي املعادي 
يف حلب، ما أدى إىل مقتل 5 أطفال وسيدة، وإصابة 5 

أشخاص جبراح.

يوم األحد 21/ حزيران/ 2015، ألقى الطريان املروحي 
احلكومي قنبلة برميلية على املنازل السكنية يف حي القصيلة 
يف حلب القدمية؛ ما أدى إىل مقتل 8 أشخاص، بينهم 4 

أطفال وسيدة، وإصابة ما اليقل عن 7 آخرين جبراح.

 

يوم اإلثنني 22/ حزيران/ 2015، ألقى الطريان املروحي 
احلكومي قنبلة برميلية على مسجد سعد األنصاري يف حي 
بينهم  أشخاص   10 مقتل  إىل  أدى  ما  األنصاري حبلب، 

طفل.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=89&token=kvaaPU4CSG6neP0n4PRhbe3aFgbjvvnG
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=89&token=kvaaPU4CSG6neP0n4PRhbe3aFgbjvvnG
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=90&token=RnHx8BZQ7W4bBVovA6CCawDFCFOY01vH
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=90&token=RnHx8BZQ7W4bBVovA6CCawDFCFOY01vH
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bHFfNjRUazNLQ2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bHFfNjRUazNLQ2s/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=87&token=qn1TG4rXeCnSRH5oiKGlv7H2JMezbmds
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=87&token=qn1TG4rXeCnSRH5oiKGlv7H2JMezbmds
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=82&token=W0Jr5p99t6eswBQYkVhJ7eixj7V0rM7e
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=82&token=W0Jr5p99t6eswBQYkVhJ7eixj7V0rM7e
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=83&token=DHvzXvzgrDzN5fBf1JPZNYmXW7NdKLhe
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=83&token=DHvzXvzgrDzN5fBf1JPZNYmXW7NdKLhe
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=83&token=DHvzXvzgrDzN5fBf1JPZNYmXW7NdKLhe
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=97&token=yeU9Ns5aBsj579IRO5b7G7vdIX2Gl7cK
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=97&token=yeU9Ns5aBsj579IRO5b7G7vdIX2Gl7cK
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=98&token=bXJPfEPGXZCUZaCD6DBCAWG8JyFVwHwx
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=98&token=bXJPfEPGXZCUZaCD6DBCAWG8JyFVwHwx
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=97&token=yeU9Ns5aBsj579IRO5b7G7vdIX2Gl7cK
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=98&token=bXJPfEPGXZCUZaCD6DBCAWG8JyFVwHwx
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0Y0o3RjRvY09LZU0/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0LUFYbXNRU3lwSWs/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0dVlnVHdwWXZ5UVk/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0Z3hMemZLaWtSQ1E/view
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يوم السبت 27/ حزيران/ 2015، ألقت الطائرات املروحية احلكومية قنبلة برميلية على حي اهللك حبلب، ما أدى إىل مقتل 
7 مدنيني، بينهم 3 أطفال وسيداتن، وإصابة ما اليقل عن 5 آخرين جبراح، إضافة إىل أضرار مادية يف املنازل السكنية.

يوم الثالاثء  30/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلتني برميليتني عدة على حي الصاحلني يف حلب، ما 
تسبب مبقتل 8 أشخاص بينهم طفل.

حمافظة إدلب:
يوم األربعاء 3/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنابل برميلية عدة على بلدة كفرسجنة إبدلب، سقطت 

إحدى هذه القنابل على منزل يؤوي عائلة انزحة؛ ما أدى إىل مقتل 8 مدنيني، بينهم 5 سيدات.

يوم اخلميس 4/ حزيران/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي ثالثة صواريخ على بلدة سلقني يف إدلب، أسفر القصف 
عن مقتل 22 شخصاً، بينهم طفل وسيداتن.

يوم اإلثنني 8/ حزيران/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة على بلدة اجلانودية يف إدلب، ما أسفر عن مقتل 
48 شخصاً، بينهم 7 أطفال و5 سيدات.

يوم اإلثنني 15/ حزيران/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخني على مدينة أرحيا يف إدلب، أسفر القصف عن 
مقتل 7 مدنيني دفعة واحدة، بينهم 4 أطفال وسيداتن.

حمافظة محص:
يوم األحد 7/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي ثالث قنابل برميلية على قرية الزعفرانة حبمص؛ ما تسبب 

مبقتل 19 شخصاً، بينهم طفل.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0YWtOakxvZzVlUU0/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=101&token=CPmSXKGw8RwYUSKf5SFDmJWHfmsyhWAK
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Nk9TeGYyYVMycjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Nk9TeGYyYVMycjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0YWtOakxvZzVlUU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0YWtOakxvZzVlUU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bExxV0xzZ0I5cE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0X29Jc2FkMEEySE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0X29Jc2FkMEEySE0/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=93&token=3jBfEC6xemUNjMl37Oeit9YjESOOgw6a
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=92&token=iEAjmvb03LpxJ71HUuCklP4QZF3EjySr
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WjRwdENzWTVWUWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WjRwdENzWTVWUWM/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=93&token=3jBfEC6xemUNjMl37Oeit9YjESOOgw6a
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=93&token=3jBfEC6xemUNjMl37Oeit9YjESOOgw6a
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cFNiUXZHbU9qd1U/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=103&token=wLnO7kQTJfadQ81sXa8ksCap9PdNsDWO
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=122&token=RxhGzI71nFlkbg7jqihje0iBdMrYPJyw
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=122&token=RxhGzI71nFlkbg7jqihje0iBdMrYPJyw
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0cHpfdWZqTXhOUVU/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0TGhRTDBuSVNJdjg/view
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يوم اخلميس 11/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلتني برميليتني على مدينة الرسنت حبمص، ما أدى إىل 
مقتل 7 أشخاص من عائلة واحدة )3 أطفال و4 سيدات(.

يوم اخلميس 11/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلتني برميليتني على منطقة املتقاعدين مبدينة تدمر يف 
محص؛ ما تسّبب مبقتل 6 أشخاص دفعة واحدة بينهم 3 أطفال.

حمافظة ريف دمشق:
يوم األحد 14/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي مثان قنابل برميلية على بلدة مضااي بريف دمشق، سقطت 

إحدى هذه القنابل على مبىن سكين، ما أدى إىل مقتل 5 مدنيني دفعة واحدة بينهم طفالن وسيداتن.

حمافظة درعا:
يوم السبت 27/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي حاوية متفجرة على بلدة نصيب بدرعا، ما أدى إىل 

مقتل 10 مدنيني، بينهم 4 أطفال و5 سيدات.

حمافظة احلسكة:
يوم السبت 20/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على أحد املنازل يف قرية عب الشوك ابحلسكة، 

ما أدى إىل مقتل 6 أشخاص بينهم طفالن وسيدة، إضافة إىل إصابة أكثر من 5 أشخاص جبروح خطرية.

ابء: استهداف املراكز احليوية ابلقنابل الربميلية:
األماكن الدينية:

اإلثنني 1/ حزيران/ 2016 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على املسجد الكبري يف بلدة أبو الظهور إبدلب، ما 
أدى إىل دمار سقف املسجد وإصابة املبىن أبضرار كبرية.

اخلميس 4/ حزيران/ 2015، ألقت الطائرات املروحية احلكومية قنبلتني برميليتني على مسجد التوبة يف بلدة دير مجال حبلب، 
ما أدى إىل مقتل 6 أشخاص، إضافة إىل أضرار جزئية ابملسجد، ودمار جزئي ابملنازل املالصقة له.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=102&token=ETlfsv7bWyzqEK8XLYjQwrD06HOYNMAi
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=107&token=fE31hNfz5GcZURyDxhAuIaZX4OYDPGxV
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=107&token=fE31hNfz5GcZURyDxhAuIaZX4OYDPGxV
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=106&token=ufW9VNUnrrBM3nOISQT66AJFp3ZbJaR3
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=106&token=ufW9VNUnrrBM3nOISQT66AJFp3ZbJaR3
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPd3BaMk5CcGUtV0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPeHZVT1FUdndLU0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdW5iVDVEbDJmVFU/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=235&token=zAdTeMdH7ey7yW8dF2vEHo25eI7bhEDG
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0X2ZDSnZzcW1VRTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eW0xR2g2ZFUxVms/view?usp=sharing
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األحد 7/ حزيران/ 2015، ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مسجد معرة النعمان إبدلب، ما تسبب أبضرار 
جزئية يف بناء املسجد.

الثالاثء  9/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية قرب مسجد حبي ضهرة عواد، ما أدى إىل تضرره 
بشكل جزئي.

الثالاثء 9/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مسجد قرية إحسم إبدلب، ما أدى إىل إصابة 
شخص واحد جبراح، إضافة إىل دمار جزئي يف بناء املسجد.

األربعاء 10/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية قرب مسجد الدرويشية يف حي الفردوس حبلب، 
ما تسبب إبصابة أطفال عدة جبراح، إضافة إىل أضرار جزئية ابملسجد.

اجلمعة 19/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مسجد قرية سكيك إبدلب، أسفر أضرار 
جزئية يف بناء املسجد.

األحد 21/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية قرب مسجد الطليحان يف حي الكالسة حبلب، ما 
أدى إىل مقتل سيدة، إضافة إىل تضرر بناء املسجد بشكل جزئي.

اإلثنني 22/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مسجد سعد األنصاري يف حي األنصاري 
حبلب، ما تسبب مبقتل 10 أشخاص، إضافة إىل دمار جزئي يف قبة وسقف املسجد.

الثالاثء 23/ حزيران/ 2015، ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على املسجد الوسطاين يف بلدة اهلبيط إبدلب، 
ما أدى إىل مقتل 3 أشخاص، إضافة إىل دمار جزئي ابملسجد.

اجلمعة 26/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي 14 جرة غاز قرب املسجد الكبري يف بلدة بليون إبدلب، ما 
تسبب بتضرر بناء املسجد وهتدم جزء من سوره.

املنشآت الطبية:
اخلميس 4/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلتني برميليتني سقطت إحدامها على مركز األاترب الصحي 
يف مدينة األاترب حبلب، ما أدى إىل مقتل 3 أشخاص، وإصابة 5 آخرين جبراح، ودمار شبه كامل يف بعض منشآت املركز 

وخروجه عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=236&token=WNf7eHQVAJEAX0z2VqBPUSumguFgg3f2
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0YmZ4dzJtNVpOakk/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=237&token=CqJeVT0UEfkjaOk335Fc8TU0CM7bKxUc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0TEpQM1lKdmt6a1E
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0eXdhOW91UDI4TW8
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=238&token=E89XGXUpAlbtk4dF7hJQRv353cbYM8Fh
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dHZzOExFbWtwM0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0T2owT19GZy1RSFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0d3dNR3B5ZER2eDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bjF3ZFFCbWpJa28/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=239&token=YpImkEFa1R3Jsk7Macd2B7WWXWUZjnM7
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0LXVhOHU1eG5ZY28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NDYza2VieFhrTlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NDYza2VieFhrTlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NWRHRFJwVUVyMWs/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=240&token=rFUySEVomwK4cquyputbGcJRgNpMSExa
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=241&token=OdAbyvF7n8sEHc72qSX3hhxJGukh1QrF
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=242&token=3VHmRvColRkUfCdfI2bG4s1vQUj2dCm6
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0a1ZwZ0pJOE5JaGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0a1ZwZ0pJOE5JaGs/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=242&token=3VHmRvColRkUfCdfI2bG4s1vQUj2dCm6
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الثالاثء 9/ حزيران/ 2015، ألقت الطائرات املروحية احلكومية قنبلتني برميليتني قرب مشفى الزرزور يف حي األنصاري حبلب، 
ما أدى إىل مقتل شخصني، إضافة إىل أضرار جزئية ابملشفى تسببت خبروجه عن اخلدمة.

األربعاء 10/ حزيران/ 2015، ألقت الطائرات املروحية احلكومية قنبلة برميلية قرب مشفى البيان )مشفى دار الشفاء سابقاً( 
يف حي الشعار حبلب، ما أدى إىل مقتل شخص وإصابة 7 آخرين جبراح، تسبب القصف أبضرار مادية كبرية يف غرف 

العمليات واألجهزة الطبية، وأدى إىل خروج املشفى عن اخلدمة.

اخلميس 11/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مشفى القدس امليداين يف حي السكري 
حبلب، ما تسبب بدمار جزئي يف املشفى أدى إىل خروجه عن اخلدمة.

الثالاثء 16/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مشفى ميداين يف قرية البشريية إبدلب، ما 
تسبب بدمار جزئي يف املشفى.

الثالاثء 23/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على املشفى امليداين الثاين بريف محاة، ما تسبب 
أبضرار جزئية جبدار املشفى االستنادي.

املدارس:
اخلميس 4/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلتني برميليتني على إحدى مدارس مدينة اللطامنة حبماة، ما 

تسبب بدمار جزئي مببىن املدرسة.

الثالاثء 16/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مدرسة بئر السبع التابعة لألونروا يف خميم خان 
الشيح بريف دمشق، ما أدى إىل مقتل سيدة، ودمار شبه كامل يف معظم أبنية املدرسة.

اإلثنني 29/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي ثالث جرر غاز على مدرسة البنات الغربية يف مدينة خان 
شيخون إبدلب، ما أدى إىل إصابة بناء املدرسة أبضرار مادية بسيطة.

األسواق:
األربعاء 3/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على سوق شعيب يف حي جب القبة حبلب؛ ما أدى 

إىل مقتل 5 أشخاص، إضافة إىل احرتاق احملال التجارية ودمار كبري فيها.

األربعاء 10/ حزيران / 2015، ألقت الطائرات املروحية احلكومية قنبلة برميلية على سوق شعيب يف حي الفردوس حبلب؛ ما 
أدى إىل سقوط 12 جرحياً، وأحلق أضراراً متوسطة ابملحالت التجارية.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=243&token=V7FbiWaRVY9M9Bh3vp2SFbtWqdh3tVXf
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dUFiMS1vbG9tcXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dUFiMS1vbG9tcXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0aXhXeldkdVZhMVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0aXhXeldkdVZhMVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0akRjdWlYVWFaWFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RHV5NGFZMGVUR2s/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=244&token=LaEepmJBI2nZUhYCJbEqeQ9GmhrU82KJ
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0c2FuUGlZS3NOblk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0YzRNOXBvcHRNQVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0YzRNOXBvcHRNQVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dXZ4ejhhRjN1QVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ckVXaldwazZXRGs/view?usp=sharing
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املرافق احليوية:
األربعاء 10/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مركز رئيس للتحويل الكهرابئي يف مدينة 

حلب، ما أدى إىل دماره بشكل شبه كامل وانقطاع التيار الكهرابئي عن 5 مشاٍف.

األربعاء 10/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مركز الشكاوى التابع ملديرية الكهرابء ابإلدارة 
العامة للخدمات يف حي الشعار حبلب، ما أدى إىل دمار املركز بشكل شبه كامل.

اإلثنني 29/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلتني برميليتني على صوامع احلبوب يف مدينة خان شيخون 
إبدلب، ما تسبب أبضرار مادية يف املنشأة، اجلدير ابلذكر أن املنشأة خرجت عن اخلدمة جراء قصف يف وقت سابق.

الثالاثء 30/ حزيران/ 2015 ألقت طائرة مروحية حكومية قنبلة برميلية على حمطة حتويل كهرابء هنانو حبلب، ما أدى إىل 
تضرر احملوالت الرئيسة واندالع حريق ابملنشأة، إضافة إىل خروج احملطة عن اخلدمة وانقطاع التيار الكهرابئي عن ستة أحياء 

يف املدينة.

سيارات اإلسعاف:
الثالاثء 23/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على املشفى امليداين الثاين بريف محاة، ما تسبب 

أبضرار كبرية نسبياً بسيارة اإلسعاف التابعة للمشفى.

األفران:
الثالاثء 9/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على خمبز حي األنصاري حبلب، ما أدى إىل نشوب 

حريق يف املخبز وخروجه عن اخلدمة.

املواقع األثرية:
اإلثنني 15/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلتني برميليتني على متحف مدينة معرة النعمان إبدلب، ما 

تسبب بدمار جزئي ببناء املتحف.

  رابعاً: االستنتاجات القانونية والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

1. خرقت احلكومة السورية بشكل ال يقبل التشكيك قرار جملس األمن 2139، واستخدمت القنابل الربميلية على حنو 
انتهكت عرب جرمية القتل العمد املادة السابعة من قانون روما األساسي وعلى حنو منهجي  منهجي وواسع النطاق، وأيضاً 
وواسع النطاق؛ ما يشكل جرائم ضد اإلنسانية، إضافة إىل انتهاك العديد من بنود القانون الدويل اإلنساين، مرتكبة العشرات 

من اجلرائم اليت ترقى إىل جرائم حرب، عرب عمليات القصف العشوائي عدمي التمييز وغري املتناسب يف حجم القوة املفرطة.
2.    تؤكد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان على أن القصف ابلقنابل الربميلية هو قصف عشوائي استهدف أفراداً مدنيني 
عزل، وابلتايل فإن القوات احلكومية والشبيحة انتهكت 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.
3.    إن اهلجمات العشوائية اليت قامت هبا القوات احلكومية تعترب مبثابة انتهاك للقانون اإلنساين الدويل العريف، ذلك أن 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cTNuYnN3YVhXaVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZVZOMnRVTEVkbkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZVZOMnRVTEVkbkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0YkxtcWRQOHFFV2M/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=245&token=XYS0Ar2FI24WOMo4CV9xq5WjM49OUYfH
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WHQ5NXFnYnRSZnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WHQ5NXFnYnRSZnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Zkd2eF9vX3Z2NEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqTGlaOC1YMjJSekk/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=246&token=FXmsODRQGSTJehXfPLaVLWkPe5nNDim9
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqTGlaOC1YMjJSekk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Q2lfLV9jWUV4c3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Q2lfLV9jWUV4c3c/view?usp=sharing
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القوات احلكومية أطلقت قذائف على مناطق مأهولة ابلسكان ومل توجهها إىل هدف عسكري حمدد.
4.   إن تلك اهلجمات، ال سيما عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية يف حدوث خسائر طالت أرواح املدنيني أو 
إحلاق إصاابت هبم أو يف إحلاق الضرر الكبري ابألعيان املدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً حتمل على االعتقاد أبن الضرر كان 

مفرطاً جداً إذا ما قورن ابلفائدة العسكرية املرجوة.
5.   إن حجم القصف املنهجي الواسع املتكرر، ومستوى القوة املفرطة املستخدمة فيه، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة 

املنسقة للهجمات ال ميكن أن يكون ذلك إال بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.
6. إن القوات احلكومية أبشكاهلا وقادهتا كافة متورطة ابرتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب حبق الشعب السوري، وكل 
من يقدم هلا العون املادي والسياسي والعسكري، - كاحلكومة الروسية واإليرانية وحزب هللا اللبناين وغريهم، وأيضاً شركات 

توريد األسلحة- يُعترب شريكاً يف تلك اجلرائم، ويكون عرضة للمالحقة اجلنائية.

التوصيات:
جملس األمن الدويل:

1. يتوجب على جملس األمن أن يضمن التنفيذ اجلدي للقرارات الصادرة عنه، لقد حتولت قراراته إىل جمرد حرب على ورق، 
وابلتايل فقَد كامل مصداقيته ومشروعية وجوده.

2. فرض حظر أسلحة على احلكومة السورية، ومالحقة مجيع من يقوم بعمليات تزويدها ابملال والسالح، نظراً خلطر استخدام 
هذه األسلحة يف جرائم وانتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان.

3. جملس األمن يف احلالة السورية هو املخول إبحالة املسألة إىل احملكمة اجلنائية الدولية، وهو منذ أربع سنوات يُعرقل ذلك 
بداًل من أن يقدم كل التسهيالت ويقوم بفرض السلم واألمان، جيب ومنذ اآلن البدء مبقاضاة كل من ثبت تورطه ابرتكاب 

جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية.

    خامساً: امللحقات واملرفقات:

صور توثق القنابل الربميلية اليت ألقاها الطريان املروحي احلكومي يف حزيران 2015
مقطع فيديو يصور الدمار الناتج عن إلقاء الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على بلدة البو عمرو مبحافظة دير الزور، يف 

2/ حزيران/ 2015 
مقطع فيديو يصور حلظة إلقاء الطريان املروحي احلكومي قنبلتني برميليتني والدمار الناتج عن انفجارمها يف مدينة معرة النعمان 

مبحافظة إدلب، يف 7/ حزيران/ 2015
مقطع فيديو يصور حلظة إلقاء الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مدينة معرة النعمان مبحافظة إدلب يف 7/ حزيران/ 2015

مقطع فيديو يصور حلظة سقوط قنبلة برميلية من الطريان املروحي احلكومي وانفجارها يف بلدة الكرك الشرقي مبحافظة درعا 
يف 8/ حزيران/ 2015

مقطع فيديو يصور مكان سقوط قنبلة برميلية ألقاها الطريان املروحي احلكومي على قرية الركااي مبحافظة إدلب يف 20/ حزيران/ 2015
مقطع فيديو يصور إلقاء الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على حي البحوث العلمية مبدينة حلب، يف 23/ حزيران/ 2015 
مقطع فيديو يصور إلقاء الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على بلدة معردبسة مبحافظة إدلب يف 26/ حزيران/ 2015
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http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=150&token=zyUJdhnUlAJ1ruKtFOYi2rAdltcElJzL
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=168&token=VGPwML0EwSZzfl6SW8eLdPF1Xioys9Ld
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=146&token=NKRT0XTW0v2XXlYY7UDGO2PJGsi63XgG
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=154&token=QGN0YQq7dM3jgkmdqSnRyPaBOuCcVm1B
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=151&token=8jkbrxWDYvufQ5zlJnuCFUFReImpiL0g

