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الشبكة السورية حلقوق اإلنسان منظمة حقوقية، مستقلة، غري حكومية وغري رحبية، ال تتبىن أي أيديولوجيا. 
هتدف إىل توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان يف سوراي والدفاع عن حقوق اإلنسان السوري أمام احملافل واجلهات 

الدولية، أتسست يف حزيران/ يونيو 2011م، ويضم فريقها 27 عضواً من الباحثني والناشطني املدافعني عن 
حقوق اإلنسان منتشرين يف سورية ودول اجلوار، وتلتزم يف عملها بكافة املعايري والعهود واملواثيق العاملية املتعلقة 
حبقوق اإلنسان والصادرة عن األمم املتحدة، تعمل بشكل رئيس على توثيق االنتهاكات اليت حتصل يف سورية 

من قبل مجيع األطراف، هبدف ضمان حقوق الضحااي وفضح مرتكيب االنتهاكات كخطوة أوىل حنو حماسبتهم، 
ُتصدر قائمة أببرز االنتهاكات اليومية، ومثانية تقارير إحصائية شهرية، وتقارير سنوية يف املناسبات احلقوقية 

العاملية، كما ُتصدر تقريراً سنوايً شاماًل جلميع االنتهاكات احلاصلة يف سورية، إضافة إىل دراسات وتقارير خاصة 
تتناول مواضيع ختصصية واستثنائية، تُعترب واحدة من أهم وأبرز املصادر يف مجيع الدراسات الصادرة عن األمم 
املتحدة و اخلاصة ابإلحصائيات التحليلية لضحااي النزاع يف سوراي. كما تتمتع تقارير وأحباث الشبكة السورية 

حلقوق اإلنسان بدرجة عالية من املوثوقية لدى عدد واسع من وكاالت األنباء العربية والعاملية واملنظمات احلقوقية 
اإلقليمية والدولية.
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تعرضــت الغوطــة الشــرقية لعمليــات قصــف وتدمــري ممنهجــة، مل يقتصــر ذلــك علــى خطــوط املواجهــة، بــل مــن خــالل عمليــات الرصــد والتوثيــق 
اليوميــة الحظنــا أن أغلــب اهلجمــات تتــم علــى املراكــز احليويــة واألحيــاء املأهولــة ابلســكان، والــيت تبعــد عشــرات الكيلــو مــرات عــن خطــوط 
املواجهــة، واملؤشــر علــى ذلــك نســبة الضحــااي مــن املدنيــني مقارنــة مــع املســلحني، وكمــا أشــران يف عــدة تقاريــر ســابقة فقــد استبشــر الســوريون 
خــرياً بعــد صــدور قــرار جملــس األمــن رقــم 2139 يف 22/ شــباط/ 2014، وهــو الــذي جــاء متأخــراً كثــرياً، ونــص علــى أنــه: »جيــب 
التوقــف الفــوري عــن كافــة اهلجمــات علــى املدنيــني، ووضــع حــد لالســتخدام العشــوائي عــدمي التمييــز لألســلحة يف املناطــق املأهولــة، مبــا يف 

ذلــك القصــف املدفعــي واجلــوي، مثــل اســتخدام القنابــل الربميليــة«. 

لكــن خيبــة األمــل عــادت بعــد فــرة قصــرية حيــث مل حيــدث أي تغيــري، وقــد أصــدران دراســة خاصــة حــول اســتخدام القــوات احلكوميــة للقنابــل 
الربميليــة قبــل وبعــد القــرار وذلــك يف الذكــرى الســنوية األوىل للقــرار، وتبــني أن شــيئاً مل يتغــري يف إحصائيــة الضحــااي والقنابــل الربميليــة.

عمليــات القصــف وابلتــايل القتــل والتدمــري املمنهــج الــيت يقــوم هبــا النظــام احلاكــم يبــدو أهنــا هتــدف بشــكل رئيــس إىل إفشــال إنشــاء أي منــوذج 
يقــدم بديــاًل عــن النظــام احلاكــم، كمــا يــؤدي إىل نــزوح الســكان مــن مناطــق تســيطر عليهــا املعارضــة إىل مناطــق ســيطرته الــيت حتظــى عمليــاً 

أبمــان نســيب، وهــذا مــا ســجلناه مــراراً يف التقريــر الشــهري عــن اســتهداف املراكــز احليويــة.

وقــد دأبــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى التمييــز بــني حجــم ومنهجيــة اجلرائــم املرتكبــة، بــني األطــراف الفاعلــة، والحظنــا دائمــاً 
ارتــكاب القــوات احلكوميــة لنســبة تــراوح مــا بــني 85 - %99 مــن جممــوع االنتهــاكات، )هــذا بــكل أتكيــد ال يُقــدم تربيــراً ألي طــرف 
الرتــكاب انتهــاكات(، لكــن مــن وجهــة نظــر أخــرى يبقــى التمييــز أمــراً حيــوايً وضــرورايً وســط حميــط إعالمــي ودويل يركــز علــى جرائــم 
التنظيمــات اإلســالمية املتشــددة، ويُغفــل تقريبــاً جرائــم تنظيمــات أخــرى بنفــس درجــة التشــدد أو أكثــر تُقاتــل إىل جانــب القــوات احلكوميــة، 
كمــا ال حتظــى القــوات احلكوميــة - الــيت مازالــت تتبــع نفــس املنهجيــة يف جرائمها-ابلقــدر ذاتــه مــن الركيــز واإلدانــة، حيــث يلعــب ســالح 

الطــريان الــدور األساســي يف عمليــات القصــف وابلتــايل القتــل، وهــذا الســالح ال متلكــه ســوى القــوات احلكوميــة.

تعتمــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف إجــراء التقاريــر والبحــوث كافــة علــى أعضائهــا الســوريني املنتشــرين يف خمتلــف احملافظــات 
الســورية، وقــد تكونــت لديهــم شــبكات عالقــات واســعة مــع اجملتمعــات احملليــة والنشــطاء منــذ عــام 2011 وحــى اآلن، إضافــة إىل االعتمــاد 
علــى الصــور والفيديوهــات الــيت تــردان عــرب الربيــد اإللكــروين مــن النشــطاء واألهــايل احملليــني أو عــرب برانمــج الســكايب أو مواقــع التواصــل 
االجتماعــي، حيــث نقــوم مبطابقتهــا مــع رواايت وأقــوال الشــهود ونتحقــق مــن موثوقيتهــا، تؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن خــالل 
حتقيقاهتــا علــى عــدم وجــود مقــرات عســكرية يف تلــك املراكــز الــواردة يف هــذا التقريــر ســواء قبــل أو أثنــاء اهلجــوم، وعلــى القــوات احلكوميــة 
وغريهــا مــن مرتكــيب تلــك اجلرائــم أن يــربروا أمــام احملاكــم الحقــاً قيامهــم بتلــك اهلجمــات بغــض النظــر كانــت متعمــدة )حصــل الكثــري مــن 

اهلجمــات بصواريــخ موجهــة( أو عشــوائية )كالقنابــل الربميليــة(.

أوالً: المقدمة:
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يف هــذه الدراســة حتديــداً حصلنــا علــى صــور أقمــار صناعيــة، وأخــذان مدينــة دومــا ابلكامــل كعينــة عمــا حصــل مــن دمــار يف الغوطــة الشــرقية نتيجــة لعمليــات القصــف 5
شــبه اليوميــة مــن قبــل النظــام الســوري، وطلبنــا مــن الشــركة املــزودة أن تكــون الصــور قبيــل قــرار جملــس األمــن رقــم 2139 الصــادر يف 22/ شــباط/ 2014 وحــى 
آخــر حتديــث لديهــا، وكان يف بــداايت عــام 2015، وقــد قمنــا أبخــذ عينــات ألكثــر املناطــق تضــرراً داخــل مدينــة دومــا، تثبــت هــذه الصــور مــدى اســتهتار وإهانــة 

النظــام الســوري للقــرارات الصــادرة عــن جملــس األمــن الــدويل، فقــد تضاعــف الدمــار مــرات عديــدة حبســب الصــور الــي نســتعرضها يف هــذه الدراســة.
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احلكومــة الســورية تُنكــر مجيــع هــذه االهتامــات، وهتمــل كافــة أنــواع املراســالت، بــل تتهــم هبــا القاعــدة واإلرهابيــني، ومل تتــم حماســبة أي مســؤول 
مهمــا كان صغــرياً، كمــا أهنــا متنــع مجيــع منظمــات حقــوق اإلنســان مبــا فيهــا جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة مــن العمــل علــى األراضــي 

الســورية.

وعلــى الرغــم مــن أن القــوات احلكوميــة هــي املتســبب الرئيــس يف االنتهــاكات واجلرائــم، لكــن أطرافــاً أخــرى كالتنظيمــات اإلســالمية املتشــددة 
وفصائــل يف املعارضــة املســلحة ارتكبــت انتهــاكات ترقــى جلرائــم حــرب يف الغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق يف الفــرة الــيت تغطيهــا الدراســة.

ُنشري دائماً إىل أن هذا هو احلد األدىن من احلوادث اليت متكنا من توثيقها، نظراً إىل الصعوابت اليت تواجهنا يف عمليات التحري ومجع 
املعلومــات والتواصــل مــع شــهود العيــان يف مناطــق انئيــة قــد ال حتتــوي علــى وســائل اتصــال، وابلتــايل ختضــع كافــة عمليــات التوثيــق الــيت جتريهــا 

الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان لعمليــات مــن املراجعــة واالســتمرارية يف البحــث عــن مزيــد مــن األدلــة والتفاصيــل.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
»حــى اآلن مل نلمــس إرادة دوليــة حقيقيــة إلهنــاء معــاانة الشــعب الســوري املســتمرة منــذ عــام 2011، ولــن تــؤدي 
املفاوضــات إىل أي نتيجــة مادامــت عمليــات القصــف والقتــل والتعذيــب واالعتقــال مســتمرة دون أي رادع أو ضمــان 

ألن يتوقــف ذلــك ولــو ليــوم واحــد فقــط«.

تؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى أن هــذه االنتهــاكات ليســت جمــرد جتــاوزات مــن الدولــة، بــل هــي عناصــر أساســية يف بنيــة النظــام 
احلاكــم، إن حجــم وتكــرار هــذه االنتهــاكات ُيشــري بشــكل صــارخ إىل نظــام حكــم ال مثيــل لــه تقريبــاً يف هــذا العــامل املعاصــر.
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يُغطــي التقريــر االنتهــاكات الــيت وثقتهــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن قبــل أطــراف النــزاع يف الغوطــة الشــرقية يف املــدة الواقعــة بــني 
1/ كانــون الثــاين/ 2015 حــى 30/ حزيــران/ 2015.

ألف: القتل خارج نطاق القانون:
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 834 شــخصاً، بينهــم 54 شــخصاً بســبب التعذيــب، كمــا مت ارتــكاب 26 جمــزرة علــى يــد 

أطــراف النــزاع، تتــوزع الضحــااي حبســب اجلهــة املســؤولة عــن االنتهــاك إىل:

القوات احلكومية قتلت 776 شخصاً، وارتكبت 25 جمزرة تتوزع الضحااي إىل:
633 مدنياً، بينهم 155 طفاًل، و129 سيدة، و54 بسبب التعذيب.

143 مسلحاً.
وتتوزع اجملازر حبسب املنطقة إىل:

مدينة دوما 14 جمزرة.	 
مدينة عربني 4 جمازر.	 
منطقة املرج 3 جمازر.	 
جمزرة واحدة يف كل من عني ترما، وكفر بطنا، وحرستا، ومحورية.	 

فصائل املعارضة املسلحة قتلت 22 شخصاً، يتوزعون إىل:
12 مدنياً، بينهم طفل وسيدة.	 
10 مسلحني.	 

التنظيمات اإلسالمية املتشددة: قتلت 26 شخصاً، يتوزعون إىل:
-  تنظيم داعش )يطلق على نفسه الدولة اإلسالمية(: قتل 17 شخصاً، وارتكب جمزرة واحدة، تتوزع الضحااي إىل:

مدين واحد.	 
16 مسلحاً.	 

-  تنظيم جبهة النصرة: قتل 9 مسلحني.

جهات مل نتمكن من حتديدها: قتلت 10 أشخاص، بينهم 2 مدنيان.

ثانياً: الملخص التنفيذي:
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ابء: االعتقال واالحتجاز غري املشروع:
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اعتقــال مــا اليقــل عــن 458 شــخصاً يف الغوطــة الشــرقية، يتوزعــون حبســب اجلهــة املســؤولة عــن 

االعتقــال إىل:
القوات احلكومية: 411 شخصاً، بينهم 65 سيدة، و41 طفاًل.	 
فصائل املعارضة املسلحة: 36 شخصاً، بينهم 9 أطفال.	 
التنظيمات اإلسالمية املتشددة:	 
تنظيم جبهة النصرة: 11 شخصاً.	 

جيم: استهداف املراكز احليوية:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 51 مركزاً حيوايً تعرضوا لالستهداف من قبل أطراف النزاع يتوزعون حبسب اجلهة املسؤولة إىل:

القوات احلكومية: 49 مركزاً حيوايً ويتوزعون إىل:
12 سوقاً.	 
11 مدرسة.	 
10 دور عبادة.	 
9 منشآت طبية.	 
7 سيارات خدمية )اإلسعاف، واإلطفاء، والدفاع املدين، واهلالل األمحر(.	 

فصائل املعارضة املسلحة: مركزان حيواين:
سجن.

حمطة وقود.

دال: احلصار: )جهة وحيدة هي القوات احلكومية(.
تســبب احلصــار الــذي فرضتــه القــوات احلكوميــة علــى الغوطــة الشــرقية مبقتــل 117 شــخصاً؛ بســبب نقــص الغــذاء والــدواء، بينهــم 67 

طفــاًل و27 ســيدة.
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القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(.
ألف: اجملازر وغريها من أعمال القتل غري املشروع:

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 776 شخصاً، يتوزعون إىل:
633 مدنياً، بينهم 155 طفاًل، و129 سيدة.

143مسلحاً.
حيــث ســجلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 25 جمــزرة نفذهتــا القــوات احلكوميــة، فيمــا يلــي اســتعراض جلميــع اجملــازر حبســب املــدن 

والبلــدات الــيت حدثــت فيهــا:

مدينة دوما: 14 جمزرة.
يــوم الثــالاثء 28/ كانــون الثــاين/ 2015 شــن الطــريان احلــريب احلكومــي غارتــني ابلصواريــخ علــى مدينــة دومــا، مــا أدى إىل مقتــل 5 

أشــخاص معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم طفلــة و3 ســيدات، إضافــة إىل دمــار يف املنــازل الســكنية.

يــوم اإلثنــني 2/ شــباط/ 2015 قصــف الطــريان احلــريب احلكومــي ابلصواريــخ مدينــة دومــا، مــا أدى إىل مقتــل 10 أشــخاص، بينهــم 
ســيداتن.

يــوم اخلميــس 5/ شــباط/ 2015 قصــف الطــريان احلــريب احلكومــي ابلصواريــخ مدينــة دومــا، مــا أدى إىل مقتــل 30شــخصاً، بينهــم 3 
أطفــال، و10 ســيدات.

يــوم اجلمعــة 6/ شــباط/ 2015 قصفــت القــوات احلكوميــة مدينــة دومــا أبكثــر مــن 40 صاروخــاً مــن رامجــات الصواريــخ، مــا أدى إىل مقتــل 
24 شــخصاً، بينهم 7 أطفال، و5 ســيدات.

يــوم اجلمعــة 6/ شــباط/ 2015 قصــف الطــريان احلــريب احلكومــي ابلصواريــخ مدينــة دومــا، مــا أدى إىل مقتــل 13 شــخصاً، بينهــم 4 
أطفــال وســيداتن.

يــوم اجلمعــة 6/ شــباط/ 2015 قصفــت املدفعيــة احلكوميــة بقذائــف اهلــاون الثقيلــة مدينــة دومــا، مــا أدى إىل مقتــل 11 شــخصاً، بينهــم 
3 أطفــال، و3 ســيدات.

يــوم اإلثنــني 9/ شــباط/ 2015 ارتكبــت القــوات احلكوميــة جمزرتــني يف مدينــة دومــا، حيــث شــن الطــريان احلــريب غــارات عــدة ابلصواريــخ 
علــى املدينــة، إضافــة إىل القصــف بقذائــف اهلــاون الثقيلــة ورامجــات الصواريــخ، مــا أدى إىل مقتــل 37 شــخصاً، بينهــم 5 أطفــال، و4 

ســيدات، كمــا أصيــب العشــرات جبــراح.

ثالثاً: تفاصيل الحوداث:

https://www.youtube.com/watch?v=nNxXF1d6VoE&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuTENGZl9TY3ZEcUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuTENGZl9TY3ZEcUk/view?usp=sharing
http://youtu.be/9HV4_JAM7ME
https://www.youtube.com/watch?v=r5vgR4Laa3U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=r5vgR4Laa3U&feature=youtu.be
http://youtu.be/2prDYfSO-Nc
http://youtu.be/B3gJflqAow4
http://youtu.be/B3gJflqAow4
http://youtu.be/2prDYfSO-Nc
http://youtu.be/2prDYfSO-Nc
https://www.youtube.com/watch?v=WjrwkpeJIXM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=00Guqbm0h-c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bxMbxJ24Iys&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPOWtZTVVmVnAtbUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPOWtZTVVmVnAtbUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPbGRraTNaQlBDNEk/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPbGRraTNaQlBDNEk/view
https://www.youtube.com/watch?v=rgusDKEXnmk&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPOWtZTVVmVnAtbUU/view?usp=sharing
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تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع الطبيب أبو عمر الذي أشرف على عالج املصابني يف اجملزرة، وأفادان بشهادته:

»قرابــة الســاعة 11 صباحــاً كنــت يف نقطــة اإلســعاف عندمــا مسعــت صــوت الغــارة اجلويــة، كانــت الطائــرة حتلــق علــى ارتفــاع 
قليــل، مل نســمع صــوت قصــف إال بعــد عــدة دقائــق، تســبب ذلــك ابهتــزاز املبــىن واهنيــار اجلــدران الــيت تفصــل بــني العيــادات، 

بينمــا اهنــار املبــىن اجملــاور ابلكامــل.
مالفــت انتباهــي فــرق التوقيــت بــني الغــارة وصــوت االنفجــار، وكأن القصــف كان عــرب صواريــخ مظليــة، مل يــؤد القصــف إىل 
إصــاابت كثــرية إال أن النظــام مل يتوقــف عــن القصــف واســتمر بعدهــا بســاعات بقصــف املدينــة بــكل أنــواع األســلحة، وتســبب 

ذلــك بوصــول عــدد كبــري جــداً مــن الضحــااي واإلصــاابت جتــاوز الـــ 20 حالــة، إىل املشــفى الــيت كنــت فيهــا«.

يــوم الســبت 21/ شــباط/ 2015 قصــف الطــريان احلــريب احلكومــي ابلصواريــخ مدينــة دومــا، مــا أدى إىل مقتــل 13 شــخصاً دفعــة واحــدة، 
بينهــم 5 أطفــال وســيداتن.

يــوم الســبت 14/ آذار/ 2015 شــن الطــريان احلــريب احلكومــي غارتــني ابلصواريــخ علــى مدينــة دومــا؛ مــا أدى إىل مقتــل 12 شــخصاً، 
بينهــم 3 أطفــال، و7 ســيدات.

يــوم األحــد 15/ آذار/ 2015 قصــف الطــريان احلــريب احلكومــي مدينــة دومــا ابلصواريــخ؛ مــا أدى إىل مقتــل 31 شــخصاً، بينهــم 8 
أطفــال، و3 ســيدات

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد أبو حذيفة الذي كان شاهداً على القصف: 

»قرابــة الســاعة 12 ظهــراً تعرضــت مدينتنــا للقصــف أبربعــة صواريــخ يف منطقــة مكتظــة ابلســكان، كان هنــاك عشــرات 
الضحــااي مــن األطفــال ومئــات املصابــني اضطــرران لنقلهــم ابلدراجــات الناريــة، كل مــا اســتهدفه الطــريان هــو مناطــق مدنيــة 

خاليــة مــن التجمعــات العســكرية«.

https://www.youtube.com/watch?v=zuDr7KsVIKU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=n-N8gfLKPwM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=n-N8gfLKPwM&feature=youtu.be
https://youtu.be/dUcF6txlgak
https://youtu.be/ZVVT2OXaIdw
https://youtu.be/ZVVT2OXaIdw
https://youtu.be/5v1wE4Q8_0I
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPTG1oTjdXOWFXSDg/view
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يــوم األربعــاء 22/ نيســان/ 2015 قصــف الطــريان احلــريب احلكومــي مدينــة دومــا ابلصواريــخ، أســفر القصــف عــن مقتــل 7 مدنيــني دفعــة 
واحــدة، بينهــم طفلتــان، إضافــة إىل حنــو 40 جرحيــاً.

 يــوم الســبت 16/ أاير/ 2015 قصفــت املدفعيــة احلكوميــة إحــدى مــدارس مدينــة دومــا بقذائــف اهلــاون، مــا تســبب مبقتــل 7 أشــخاص 
دفعــة واحــدة، بينهــم 5 أطفــال.

يــوم الثــالاثء 16/ حزيــران/ 2015 قصفــت املدفعيــة احلكوميــة صواريــخ أرض أرض علــى مدينــة دومــا، مــا تســبب مبقتــل 26 شــخصاً، 
بينهــم 8 أطفــال و12 ســيدة.

يــوم الثــالاثء 30/ حزيــران/ 2015 قصــف الطــريان احلــريب احلكومــي صواريــخ عــدة علــى ســوق شــعيب يف مدينــة دومــا، مــا أدى إىل مقتــل 
12 شــخصاً، بينهــم 3 أطفــال وســيداتن.

مدينة عربني: 4 جمازر.
يــوم اإلثنــني 19/ كانــون الثــاين/ 2015 قصفــت املدفعيــة احلكوميــة قذيفــيت هــاون علــى ســوق شــعيب يف مدينــة عربــني، مــا أودى حبيــاة 7 

أشــخاص، بينهــم طفــل و3 ســيدات.

يــوم اخلميــس 5/ شــباط/ 2015 قصــف الطــريان احلــريب احلكومــي ابلصواريــخ مدينــة عربــني، مــا أدى إىل مقتــل 7 أشــخاص دفعــة واحــدة، 
بينهــم طفــالن وســيداتن.

يــوم الســبت 21/ شــباط/ 2015 قصــف الطــريان احلــريب احلكومــي ابلصواريــخ مدينــة عربــني، مــا أدى إىل مقتــل 8 أشــخاص، بينهــم 
طفــالن و4 ســيدات.

مجزرة عربني 

https://youtu.be/Ts7Vse0VOXE
https://youtu.be/Ts7Vse0VOXE
https://youtu.be/Yok4tv6SXdg
www.youtube.com/watch?v=UqXASHyhDj8
www.youtube.com/watch?v=UqXASHyhDj8
www.youtube.com/watch?v=UqXASHyhDj8
www.youtube.com/watch?v=UqXASHyhDj8
https://www.youtube.com/watch?v=5mTa2p1eEsg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5mTa2p1eEsg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nTs0fj7Dld8
https://www.youtube.com/watch?v=nTs0fj7Dld8
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPZ1RuNmc4N0pDcmc/view
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يــوم األحــد 8/ آذار/ 2015 شــن الطــريان احلــريب احلكومــي مخــس غــارات ابلصواريــخ علــى مدينــة عربــني؛ مــا أدى إىل مقتــل 13 شــخصاً 
دفعــة واحــدة، بينهــم طفــل وســيداتن.

السيد زهري املبخر املدير اإلداري ملشفى عربني اجلراحي حتدث إىل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان: 

»قرابــة الســاعة 11 صباحــاً وصلــين طلــب بضــرورة إرســال ســيارات إســعاف إىل مــكان القصــف، أحــد الصواريــخ أصــاب 
مدرســة الثامنــة االبتدائيــة، بــدأت اإلصــاابت تتوافــد إىل املشــفى، كان مــن بــني املصابــني طفــل عمــره 8 أشــهر، وســيدة لديهــا 

إصابــة خطــرة يف يدهــا، إضافــة إىل إصــاابت كثــرية مــن بينهــا 11 طفــاًل، و9 ســيدات«.

منطقة املرج: 3 جمازر.
يــوم اإلثنــني 9/ آذار/ 2015 شــن الطــريان احلــريب احلكومــي مثــان غــارات ابلصواريــخ علــى بلــدة النولــة التابعــة ملنطقــة املــرج؛ مــا أدى إىل 

مقتــل ســتة أشــخاص معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، 4 أطفــال وســيدة.

السيد أبو حواء أحد شهود العيان قال للشبكة السورية حلقوق اإلنسان: 

»قرابــة الســاعة الواحــدة بعــد الظهــر شــن الطــريان احلــريب مثــان غــارات جويةعلــى منطقــة املــرج وخاصــة بلــدة نولــة، مجيــع الغــارات 
اســتهدفت مناطق ســكنية مدنية، تســبب القصف ابستشــهاد 6 أشــخاص، بينهم أربعة أطفال من عائلة واحدة كما توفيت 

أم األطفــال إثــر أزمــة قلبيــة بعــد رؤيتهــا جلثــث أطفاهلــا«.

ضحااي جمزرة حرستا القثطرة

https://youtu.be/p1YSC9BrVBI
https://youtu.be/p1YSC9BrVBI
https://youtu.be/p1YSC9BrVBI
https://youtu.be/MZ7YvSX5ITQ
https://youtu.be/kJy5WeW19C4
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMuYzc0bzU1a3ZCbHM/view
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يــوم اجلمعــة 27/ آذار/ 2015 قصــف الطــريان احلــريب احلكومــي بصاروخــني مســجد بلــدة حرســتا القنطــرة التابعــة ملنطقــة املــرج؛ مــا أدى 
إىل مقتــل 9 أشــخاص. 

يــوم األربعــاء 15/ نيســان/ 2015 قصفــت املدفعيــة احلكوميــة الســاحة الرئيســة يف بلــدة زبديــن يف ريــف دمشــق بقذيفــة هــاون؛ أســفر 
القصــف عــن مقتــل 12 مدنيــاً، بينهــم 6 أطفــال.

بلدة عني ترما: جمزرة واحدة.
يــوم اخلميــس 5/ شــباط/ 2015 قصــف الطــريان احلــريب احلكومــي ابلصواريــخ بلــدة عــني ترمــا، مــا أدى إىل مقتــل 9 أشــخاص دفعــة 

واحــدة، بينهــم طفــل وســيدة.

مدينة حرستا: جمزرة واحدة.
يــوم األربعــاء 22/ نيســان/ 2015 قصــف الطــريان احلــريب احلكومــي مدينــة حرســتا ابلصواريــخ، مــا أدى إىل مقتــل 10 مدنيــني دفعــة 

واحــدة، بينهــم طفــل وســيداتن، إضافــة إىل حنــو 30 جرحيــاً.

بلدة كفر بطنا: جمزرة واحدة.
يــوم اخلميــس 5/ شــباط/ 2015 قصــف الطــريان احلــريب احلكومــي ابلصواريــخ ســوق اإلنتــاج يف بلــدة كفــر بطنــا، مــا أدى إىل مقتــل 39 

شــخصاً، بينهــم 6 أطفــال، و4 ســيدات.

بلدة محورية:
يوم اجلمعــة 23/ كانــون الثــاين/ 2015 شــّن الطــريان احلــريب احلكومــي غــارة ابلصواريــخ علــى ســوق بلــدة محوريــة، أســفرت الغــارة عــن 
مقتــل 64 شــخصاً، بينهــم 9 أطفــال وســيدة، وإصابــة قرابــة 100 آخريــن جبــراح خمتلفــة، إضافــة إىل دمــار عــدد مــن احملــالت التجاريــة 

واملنــازل الســكنية.

https://youtu.be/F46mc3xQtqk
https://youtu.be/F46mc3xQtqk
http://youtu.be/odXGnj6XAGc
http://youtu.be/odXGnj6XAGc
http://youtu.be/odXGnj6XAGc
https://youtu.be/x94EYd1wWq0
https://youtu.be/x94EYd1wWq0
https://youtu.be/x94EYd1wWq0
http://youtu.be/vW7ZAglq048
http://youtu.be/vW7ZAglq048
http://youtu.be/NeNU7azKdlo
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPb0Y2bnByR0tmVFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPb0Y2bnByR0tmVFU/view?usp=sharing
http://youtu.be/vW7ZAglq048
https://m.youtube.com/watch?v=A9p8hYoscaQ
http://youtu.be/7BR_gYuUBBI
http://youtu.be/7BR_gYuUBBI
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqUlN6MG5hSm1MWFljdmh1bF9VUU1Gd2pNekJr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqUlN6MG5hSm1MWFljdmh1bF9VUU1Gd2pNekJr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqVEFFbVp0TmxydU5pd3lJZTBrcW1melctd3RZ/view
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ابء: االعتقال التعسفي واالحتجاز غري املشروع:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان اعتقال 411 شخصاً، بينهم 41 طفاًل، و65 سيدة.

األربعــاء 25/ شــباط/ 2015 اعتقلــت القــوات احلكوميــة طالبــاً جامعيــاً يف كليــة الطــب )تتحفــظ الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى 
امســه لــدواٍع أمنيــة(، مــن أبنــاء مدينــة دومــا، مواليــد عــام 1991، لــدى مــروره مــن أحــد نقــاط التفتيــش يف حــي هنــر عيشــة بدمشــق، مل نتمكــن 

مــن حتديــد مصــريه أو مــكان اعتقالــه حــى حلظــة إعــداد التقريــر.

اجلمعــة 8/أاير/ 2015 اعتقلــت القــوات احلكوميــة ســيدة )نتحفــظ علــى امسهــا لــدواٍع أمنيــة(، مــن أبنــاء مدينــة عربــني، مواليــد 1984، 
مــن أحــد نقــاط التفتيــش بدمشــق، مــازال مصريهــا جمهــواًل ابلنســبة لنــا وألهلهــا أيضــاً حــى حلظــة إعــداد التقريــر.

جيم: التعذيب داخل مراكز االحتجاز:
سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 54 شخصاً حتت التعذيب.

الثــالاثء 27/ كانــون الثــاين/ 2015 وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل الطبيــب أنــس حممــد القطيفــاين، مــن أبنــاء مدينــة دومــا 
بريــف دمشــق، بســبب التعذيــب يف ســجن صيــداناي العســكري بريــف دمشــق بعــد اعتقالــه علــى احلــدود اللبنانيــة الســورية أثنــاء عودتــه مــن 

رحلــة عمــل يف بــريوت اخلميــس 23/ آب/ 2012.

دال: احلصار:
يف شــهر تشــرين األول/ 2012 قــام النظــام الســوري ابلبــدء بتطبيــق حصــار جزئــي عليهــا ابلتــوازي مــع عمليــات القتــل واالعتقــال والدمــار، 
مســح بدايــة إبدخــال بعــض املــواد الغذائيــة واحملروقــات، ومنــع املــواد الطبيــة، لكــن ومنــذ 19/ تشــرين األول/ 2013 منعــت احلواجــز إدخــال 
أي شــيء علــى اإلطــالق، وهــذا تســبب يف نقــص حــاد يف الطعــام والــدواء، وتفاقمــت األحــوال املعيشــية علــى حنــو صــارخ نتيجــة االرتفــاع 
الرهيــب يف أســعار املــواد كافــة، كمــا تســبب يف انتشــار حــاالت مــن ســوء التغذيــة واجلفــاف، وانتشــار عــدد مــن األوبئــة بســبب التلــوث 
البيئــي الناتــج عــن تراكــم النفــاايت، وتضــرر شــبكات الصــرف احلــي، كل ذلــك أدى إىل مقتــل 117 شــخصاً بســبب نقــص الغــذاء والــدواء 

بينهــم 67 طفــاًل، و27 ســيدة.

اإلثنــني 19/ كانــون الثــاين/ 2015 ســجلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل الســيد حممــد حســام جــريودي مــن انحيــة كفــر بطنــا 
نتيجــة نقــص املــواد الغذائيــة والطبيــة.

اجلمعة 6/ آذار/ 2015 وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل السيدة مسرية بكار من دوما؛ نتيجة نقص املواد الدوائية.

https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuWGFkM3AyZXBWcGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuTlFtUjMtbmVNMm8/view?usp=sharing
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هاء: استهداف املراكز احليوية:
ســجلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 49 مركــزاً حيــوايً تعرضــوا لالســتهداف مــن قبــل القــوات احلكوميــة »كاملشــايف واملــدراس ودور 

العبــادة ...« يتوزعــون إىل:
12 سوقاً.	 
11 مدرسة.	 
10 دور عبادة.	 
9 منشآت طبية.	 
7 سيارات خدمية.	 

األسواق:
يــوم األحــد 18/ كانــون الثــاين/ 2015 قصفــت املدفعيــة احلكوميــة بقذائــف هــاون عــدة، الســوق الرئيــس يف قريــة بزينــة، مــا أدى إىل مقتــل 

3 أشــخاص بينهــم طفــالن، وإصابــة اثنــا عشــر آخريــن جبــراح خمتلفــة.

يــوم اإلثنــني 19/ كانــون الثــاين/ 2015 قصفــت املدفعيــة احلكوميــة قذيفــيت هــاون علــى ســوق شــعيب يف مدينــة عربــني، مــا أودى حبيــاة 7 
أشــخاص، بينهــم طفــل و3 ســيدات.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد أبو أويس أحد شهود العيان على حادثة القصف:

»كانــت الســاعة قرابــة 2:30 ظهــراً عندمــا جتمــع النــاس يف الســوق بعــد ورود أخبــار أبن القــوات احلكوميــة ستســمح مبــرور 
املــواد الغذائيــة، إال أن القــوات احلكوميــة قامــت بقصــف املنطقــة بقذيفــيت هــاون قتــل علــى إثرمهــا 7 أشــخاص، وأصيــب مــا 

اليقــل عــن 40 آخريــن، كان بينهــم عــدة حــاالت تعرضــت لبــر يف األطــراف«.

يوم اجلمعــة 23/ كانــون الثــاين/ 2015 شــّن الطــريان احلــريب احلكومــي غــارة ابلصواريــخ علــى ســوق بلــدة محوريــة، أســفرت الغــارة عــن 
مقتــل 64 شــخصاً، بينهــم 9 أطفــال وســيدة، وإصابــة قرابــة 100 آخريــن جبــراح خمتلفــة، إضافــة إىل دمــار عــدد مــن احملــالت التجاريــة 

واملنــازل الســكنية.

http://youtu.be/I2pmAOkOy3s
http://youtu.be/1RNyBOAUnUM
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqUlN6MG5hSm1MWFljdmh1bF9VUU1Gd2pNekJr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqVEFFbVp0TmxydU5pd3lJZTBrcW1melctd3RZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqVEFFbVp0TmxydU5pd3lJZTBrcW1melctd3RZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqUlN6MG5hSm1MWFljdmh1bF9VUU1Gd2pNekJr/view?usp=sharing
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يــوم اخلميــس 5/ شــباط/ 2015، اســتهدف الطــريان احلــريب احلكومــي الســوق الشــعيب مبدينــة كفــر بطنــا ابلصواريــخ، مــا أدى إىل دمــار 
عــدد كبــري مــن احملــالت التجاريــة.

يــوم اإلثنــني 9/ شــباط/ 2015، اســتهدفت املدفعيــة احلكوميــة الثقيلــة بثــالث قذائــف الســوق الشــعيب يف مدينــة دومــا، مــا أدى إىل دمــار 
واحــراق عــدد مــن احملــالت التجاريــة.

يوم اجلمعة 27/ آذار/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي بصاروخ سوق بلدة حرستا القنطرة، تسبب القصف مبقتل 9 أشخاص، 
وإصابة قرابة 40 آخرين جبراح، وفقاً لفريق توثيق الضحااي يف الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان، إضافة إىل أضرار ابحملالت التجارية.

يوم األحد 19/ نيســان/ 2015 قصفت املدفعية احلكومية بقذائف الفوزديكا ســوقاً شــعبياً يف مدينة دوما، ما أدى إىل إصابة أشــخاص 
عــدة جبــراح، إضافــة إىل دمــار جزئــي بعــدد مــن احملــالت التجاريــة.

يــوم اإلثنــني 11/ أاير/ 2015 قصفــت املدفعيــة احلكوميــة ســوقاً يف مدينــة دومــا بريــف دمشــق بقذيفــة حارقــة، أدت إىل إصابــة بعــض 
األشــخاص حبــروق، إضافــة إىل بعــض األضــرار ابحملــالت التجاريــة.

يــوم الثــالاثء 26/ أاير/ 2015، قصفــت املدفعيــة احلكوميــة ســوقاً شــعبياً مبدينــة دومــا بقذائــف هــاون، مــا أدى إىل إصابــة أشــخاص عــدة 
جبــراح، إضافــة إىل تضــرر عــدد مــن احملــالت التجاريــة.

يــوم األربعــاء 27/ أاير/ 2015 شــّن الطــريان احلــريب احلكومــي مخــس غــارات ابلصواريــخ علــى الســوق الرئيــس مبدينــة عربــني، مــا تســبب 
مبقتــل 6 أشــخاص، بينهــم ســيدة، إضافــة إىل دمــار جزئــي يف بعــض احملــالت التجاريــة.

يــوم الثــالاثء 30/ حزيــران/ 2015 شــن الطــريان احلــريب احلكومــي غــارة ابلصواريــخ علــى ســوق اهلــال مبدينــة دومــا، أســفر القصــف عــن 
مقتــل 11 شــخصاً، بينهــم 3 أطفــال وســيدة، وإصابــة احملــالت التجاريــة أبضــرار ماديــة كبــرية.

https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuYllaR1NJeFhCSGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuVDJScmxmNGFRbGM/view?usp=sharing
http://youtu.be/888qL-OB-cY
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuVDJScmxmNGFRbGM/view?usp=sharing
http://youtu.be/5sCO-oV6wzo
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0T2VfQU9WdTUtVEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0LVlQOE5MdUVwcWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SDl4LUQ5aWlkbG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SDl4LUQ5aWlkbG8/view?usp=sharing
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يــوم الثــالاثء 30/ حزيــران/ 2015 شــن الطــريان احلــريب احلكومــي غــارة قــرب ســوق الغنــم مبدينــة دومــا، مــا أدى إىل إصابــة الســوق أبضــرار 
متوسطة.

املدارس: 
يــوم األربعــاء 21/ كانــون الثــاين/ 2015 اســتهدف الطــريان 
احلــريب احلكومــي بصــاروخ مدرســة ابتدائيــة يف مدينــة محوريــة، 
مــا أدى إىل مقتــل شــخصني بينهــم طفــل، إضافــة إىل تدمــري 

جــدار املدرســة.

احلــريب  الطــريان  اســتهدف   ،2015 شــباط/   /5 اخلميــس 
احلكومــي ابلصواريــخ جتمعــاً للمــدارس يف مدينــة عربــني، أســفر 

القصــف عــن تضــرر مبــاين املــدارس بشــكل واســع.

األحــد 8/ شــباط/ 2015، قصفــت القــوات احلكوميــة برامجــات الصواريــخ مدرســتني يف مدينــة دومــا بريــف دمشــق، مــا أدى إىل إصابــة 
عــدد مــن األطفــال جبــراح، وإحلــاق بعــض األضــرار بكلتــا املدرســتني.

األحــد 8/ آذار/ 2015 قصــف الطــريان احلــريب احلكومــي بصــاروخ إحــدى املــدارس يف مدينــة عربــني، مــا أحلــق دمــاراً كبــرياً مببــىن املدرســة 
أدى إىل إغالقهــا، مل نســجل وقــوع ضحــااي.

الثــالاثء 10/ آذار/ 2015 شــن الطــريان احلــريب احلكومــي غارتــني ابلصواريــخ علــى إحــدى مــدارس بلــدة ديــر العصافــري، مــا تســبب مبقتــل 
شــخصني وإصابــة حنــو 15 آخريــن جبــراح، إضافــة إىل أضــرار جزئيــة مببــىن املدرســة. 

األحــد 15/ آذار/ 2015 قصــف الطــريان احلــريب احلكومــي بصــاروخ مدرســة يف مدينــة دومــا؛ مــا تســبب إبصابــة عشــرات األطفــال جبــراح، 
إضافــة إىل دمــار جــزء مــن املدرســة.

 
يــوم اإلثنــني 6/ نيســان/ 2015 قصــف الطــريان احلــريب احلكومــي مــدارس احلكمــة اإلســالمية يف مدينــة دومــا مبحافظــة ريــف دمشــق 

بصــاروخ، تســبب القصــف مبقتــل 4 أشــخاص، بينهــم طفــل وســيدة، إضافــة إىل أضــرار ماديــة كبــرية يف املنشــأة.

يــوم اجلمعــة 24/ نيســان/ 2015 قصــف الطــريان احلــريب احلكومــي بصــاروخ مدرســة ديــر العصافــري يف حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا تســبب 
بدمــار شــبه كامــل يف قاعتــني للطــالب وإصابــة مبــىن املدرســة أبضــرار ماديــة، مل نســجل وقــوع أيــة إصابــة بشــرية بســبب خلــو املدرســة مــن 

الطــالب.

اجلمعــة 15/ أاير/ 2015 قصــف الطــريان احلــريب احلكومــي بصــاروخ مدرســة ابتدائيــة يف بلــدة زملــكا، مــا أدى إىل مقتــل شــخص، وإصابــة 
8 أشــخاص جبــراح، إضافــة إىل دمــار كبــري يف مبــىن املدرســة.

https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqQ183RXhTM0dQdkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqcFV2UVBZbHdZOEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqQ183RXhTM0dQdkU/view?usp=sharing
http://youtu.be/Ou44XXLcAZ8
https://youtu.be/a10UvwrgKv0
https://youtu.be/1rUXxv85Py8
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0X0JhWjZ4czJSVnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0N0RzSW9pNE5MdFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0X0JhWjZ4czJSVnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B69aQox2j2_kZ3lIeFNQeEV1Mk0/view
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يــوم الســبت 16/ أاير/ 2015 قصفــت املدفعيــة احلكوميــة إحــدى مــدارس مدينــة دومــا بقذائــف اهلــاون، مــا تســبب مبقتــل 7 أشــخاص، 
بينهــم 5 أطفــال، إضافــة إىل أضــرار ماديــة بســيطة مببــىن املدرســة.

دور العبادة: 
يــوم األحــد 4/ كانــون الثــاين/ 2015 قصــف الطــريان احلــريب 
احلكومــي صاروخــاً مســتهدفاً املســجد الكبــري بدومــا، مــا أدى 

إىل مقتــل 3 أشــخاص، وإصابــة املســجد أبضــرار ماديــة.

يــوم الســبت 7/ شــباط/ 2015، قصفــت املدفعيــة احلكوميــة 
مئذنــة أحــد مســاجد مدينــة عربــني، مــا تســبب يف دمــار أجــزاء 

منهــا.

يــوم اإلثنــني 24/ شــباط/ 2015 قصفــت القــوات احلكوميــة 
مســجداً يف بلــدة مــرج الســلطان وتدمــرت أجــزاء منــه.

يــوم الســبت 7/ آذار/ 2015 قصــف الطــريان احلــريب احلكومــي بصــاروخ املســجد القــدمي يف بلــدة مــرج الســلطان، مــا أدى إىل إصابــة 
أشــخاص عــدة جبــراح، إضافــة إىل دمــار كبــري يف املســجد.

يــوم الســبت 7/ آذار/ 2015  قصــف الطــريان احلــريب احلكومــي بصــاروخ املســجد اجلديــد يف بلــدة مــرج الســلطان، مــا أدى إىل إصابــة 
أشــخاص عــدة جبــراح، إضافــة إىل دمــار كبــري يف املســجد.

يــوم األحــد 8/ آذار/ 2015 قصــف الطــريان احلــريب احلكومــي بصــاروخ مســجداً يف مدينــة زملــكا، تســبب القصــف مبقتــل شــخص وجــرح 
آخــر، إضافــة إىل دمــار كبــري يف مبــىن املســجد أدى إلغالقــه.

يــوم اجلمعــة 13/ آذار/ 2015 شــن الطــريان احلــريب احلكومــي أربــع غــارات ابلصواريــخ قــرب املســجد الكبــري بدومــا؛ مــا تســبب مبقتــل 4 
أشــخاص، وإصابــة 25 آخريــن جبــراح، إضافــة إىل أضــرار جزئيــة يف املســجد.

 
يــوم اجلمعــة 20/ آذار/ 2015 قصــف الطــريان احلــريب احلكومــي بصــاروخ أحــد مســاجد بلــدة أواتاي، مــا أدى إىل مقتــل 3 أشــخاص، 

بينهــم طفــل وســيدة، وإصابــة العديــد جبــراح، إضافــة إىل حــدوث أضــرار جزئيــة ابملســجد.
الطبيب جمد دااليت عضو الشبكة السورية حلقوق اإلنسان قال: 

»قرابــة الســاعة 12:00 ظهــراً بــدأت القذائــف تســقط علــى املدينــة وخاصــة منطقــة املســجد حيــث مت اســتهداف املصلــني 
بداخلــه، وهــي منطقــة مدنيــة ال وجــود فيهــا لعناصــر املعارضــة املســلحة، مت التواصــل معــي للذهــاب إىل املشــفى بشــكل إســعايف 

https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqRjVrV1ZXMkRDRHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqRjVrV1ZXMkRDRHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqRGMyRlVzcWNlbHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqdVdfbGs5ZFJWVUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqRl9IV2VoWDBvbTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqZ01id1ZwZV8xemc/view?usp=sharing
https://youtu.be/6_zT63bWhH4
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqMDJRTjVYdmpoUW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7Am2CbC5HtqTkVLX1pfdGpTN0k/view


Syrian Network for Human Rights      الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

الغوطة الشرقية يف سوراي من اللون األخضر إىل اللون األمحر

2015 -9 -11

19

فتوجهــت مباشــرة وفحصــت املريــض الــذي كان وضعــه ســيئ جــداً حيــث فقــد الشــفة العلويــة بشــكل كامــل مــع كســور واســعة 
يف منطقــة الفكــني، كمــا تســبب القصــف مبقتــل 3أشــخاص«.

يــوم اجلمعــة 27/ آذار/ 2015 قصــف الطــريان احلــريب احلكومــي بصــاروخ مســجد بلــدة حرســتا القنطــرة، تســبب القصــف مبقتــل 9 
أشــخاص، وإصابــة قرابــة 40 آخريــن جبــراح، إضافــة إىل أضــرار جزئيــة ابملســجد.

يــوم الثــالاثء 2/ حزيــران/ 2015 قصفــت املدفعيــة احلكوميــة قذائــف هــاون علــى مســجد احملمــود يف مدينــة دومــا، تســبب القصــف أبضــرار 
جزئيــة ابملســجد.

املنشآت الطبية:
يــوم اخلميــس 5/ شــباط/ 2015 قصــف الطــريان احلــريب احلكومــي بصــاروخ أحــد املشــايف يف مدينــة دومــا بريــف دمشــق، مــا أحلــق بــه بعــض 

األضرار.

يــوم الســبت 7/ شــباط/ 2015 قصفــت القــوات احلكوميــة برامجــات الصواريــخ ثالثــة صواريــخ قــرب مشــفى الفاتــح يف بلــدة عــني ترمــا، مــا 
أدى إىل إصابــة أحــد الكــوادر الطبيــة، وإصابــة املشــفى بشــكل بســيط.

الطبيب أبو مالك املسؤول الطيب يف إحدى مشايف الغوطة أفادان بشهادته: 

»يف ســاعات املســاء األوىل ســقطت ثالثــة صواريــخ متتاليــة قــرب مشــفى الفاتــح وقــد كان أحــد العاملــني يف املشــفى موجــود 
يف اخلــارج وقتهــا، مــا أدى إىل إصابتــه، وقــد وصــل املريــض أبــو أنــس 45 عامــاً، إىل املشــفى بشــكوى إصابــة ابلغــة يف الــرأس، 
حيــث أجــري لــه عمــل جراحــي، ومت حتويلــه إىل العنايــة املشــددة، النظــام يســتمر ابســتهداف املنشــآت الطبيــة علمــاً أهنــا مناطــق 

مدنيــة وال تســتخدم ألغــراض عســكرية«.

 يــوم اإلثنــني 9/ شــباط/ 2015، قصــف الطــريان احلــريب احلكومــي نقطــة االستشــفاء يف مدينــة دومــا، مــا أدى إىل خروجهــا عــن اخلدمــة 
يومهــا بســبب األضــرار املاديــة الكبــرية الــيت أصابتهــا.

 يــوم اإلثنــني 9/ شــباط/ 2015، قصــف الطــريان احلــريب احلكومــي نقطــة اإلســعاف املركــزي يف مدينــة دومــا، مــا أدى إىل خروجهــا عــن 
اخلدمــة يومهــا بســبب اخلســائر الكبــرية الــيت أصابتهــا.

يــوم اخلميــس 26/ شــباط/ 2015 قصــف الطــريان احلــريب احلكومــي بصواريــخ عــدة اجملمــع الطــيب يف بلــدة مــرج الســلطان، ســقطت 
الصواريــخ قــرب اجملمــع الطــيب الــذي توقــف يومهــا عــن العمــل وكانــت األضــرار بســيطة.

حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع الطبيب أبو ربيع الذي يعمل يف اجملمع الطيب: 

»قرابــة الســاعة 12:00 ظهــراً مسعــت صــوت عــدة انفجــارات قريبــة جــداً منــا، لقــد اســتهدف القصــف احلــريب اجملمــع الطــيب 
الــذي كنــت فيــه، لكــن احلمــد هلل مل ُتصــب العيــادات أبذى حيــث ســقطت الصواريــخ ابلقــرب منهــا، ونتيجــة لذلــك مت إيقــاف 

العمــل الطــيب يف اجملمــع هــذا اليــوم«.

https://www.youtube.com/watch?v=MNU8oFc3XtY
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يــوم األحــد 15/ آذار/ 2015 قصفــت املدفعيــة احلكوميــة قذائــف هــاون عــدة، اســتهدفت مركــز إســعاف ليلــي يف منطقــة املــرج، مــا أحلــق 
أضــراراً جزئيــة ابملركــز.

يــوم الثــالاثء 17/ آذار/ 2015 قصــف الطــريان احلــريب احلكومــي أبربعــة صواريــخ مركــزاً طبيــاً يف مدينــة محوريــة بريــف دمشــق، مــا أدى إىل 
إصابــة اثنــني مــن الــكادر الطــيب، وتوقــف املركــز عــن العمــل أايمــاً عــدة؛ نظــراً لألضــرار الــيت أصابتــه.

يــوم الســبت 9/ أاير/ 2015 قصــف الطــريان احلــريب احلكومــي صاروخــني قــرب مشــفى النشــابية، مــا أدى إىل إصابــة املشــفى أبضــرار 
ماديــة متوســطة.

يــوم اخلميــس 18/ حزيــران/ 2015 قصــف الطــريان احلــريب احلكومــي صاروخــاً علــى مركــز إنقــاذ »روح الطــيب« يف بلــدة حرســتا القنطــرة، 
تســبب القصــف بدمــار كبــري ابملركــز، أدى إىل خروجــه عــن اخلدمــة.

السيارات اخلدمية:
يــوم اخلميــس 5/ شــباط/ 2015، اســتهدف الطــريان احلــريب احلكومــي بصــاروخ ســياريت إســعاف يف مدينــة دومــا، مــا أدى إىل إصابــة 5 

مــن كوادرمهــا الطبيــة جبــراح، إضافــة إىل تضررمهــا بشــكل كبــري.

يــوم الثــالاثء 16/ حزيــران/ 2015 قصفــت املدفعيــة احلكوميــة صــاروخ أرض - أرض ســقط قــرب ســيارة إســعاف اتبعــة للدفــاع املــدين يف 
مدينــة دومــا، أثنــاء قيــام كادر الدفــاع املــدين إبســعاف ضحــااي القصــف علــى املدينــة، مــا تســبب أبضــرار متوســطة ابلســيارة.

يــوم الســبت 20/ حزيــران/ 2015 قصــف الطــريان احلــريب احلكومــي صاروخــاً قــرب ســيارة إســعاف يف مدينــة دومــا، أثنــاء قيــام فريقهــا 
إبخــالء اجلرحــى واملصابــني جــراء قصــف ســابق، مــا أدى إىل إصابتهــا أبضــرار ماديــة متوســطة.

يــوم الســبت 9/ أاير/ 2015 قصــف الطــريان احلــريب احلكومــي صاروخــني قــرب مشــفى النشــابية بريــف دمشــق، مــا تســبب إبصابــة ســياريت 
إســعاف اتبعتــني للمشــفى أبضــرار كبــرية وخــروج إحدامهــا عــن اخلدمــة.

http://youtu.be/VqEvjhWH4Bs
https://www.youtube.com/watch?v=rc75Q7VDxKI
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuSnlIcG5FM1Z4QVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0YU42MUZzWjBuak0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0M1B5MEc0T1NUU1k/view?usp=sharing
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يــوم األربعــاء 6/ أاير/ 2015 قامــت القــوات احلكوميــة بقصــف قافلــة مســاعدات غذائيــة اتبعــة للهــالل األمحــر الســوري يف مدينــة دومــا 
بقذائــف اهلــاون، أســفر القصــف عــن مقتــل متطوعــة يف اهلــالل األمحــر الســوري، إضافــة إىل بعــض األضــرار الطفيفــة ابلقافلــة.

االستنتاجات:
لقــد خرقــت القــوات احلكوميــة عــدة قــرارات جمللــس األمــن الــدويل، يف خمتلــف أنــواع االنتهــاكات الــيت مارســتها يف الغوطــة 
الشــرقية بريــف دمشــق، مثــل قــرار جملــس األمــن رقــم 2139 فيمــا يتعلــق إبيقــاف اهلجمــات العشــوائية واالختفــاء القســري، 
والقــرار رقــم 2041 فيمــا يتعلــق ابإلفــراج عــن املعتقلــني، والقــرارات رقــم 2118 و2209 فيمــا يتعلــق ابســتخدام الغــازات 

الســامة، وغريهــا، لكــن جملــس األمــن منــذ صــدور تلــك القــرارات وحــى اآلن مــازال صامتــاً.
كمــا انتهكــت احلــق يف احليــاة علــى حنــو منهجــي وواســع النطــاق، ومارســت عمليــات التعذيــب واإلخفــاء القســري، وهــذه 
كلهــا علــى حنــو مســتمر منــذ عــام 2011 حــى اآلن، وترقــى إىل جرائــم ضــد اإلنســانية مبوجــب املــادة الســابعة مــن قانــون 
رومــا األساســي، إضافــة إىل انتهــاكات واســعة يف اســتهداف األعيــان املشــمولة ابلرعايــة، واملراكــز والتجمعــات املأهولــة 
ابلســكان ابلقصــف املعتمــد أو العشــوائي، وهــذه كلهــا انتهــاكات ألبســط قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين، وترقــى ألن 

تشــكل جرائــم حــرب.

فصائل املعارضة املسلحة:
ألف: اجملازر وغريها من أعمال القتل غري املشروع:

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 22 شخصاً، يتوزعون إىل:
12 مدنياً، بينهم طفل وسيدة.	 
10 مسلحني.	 

اجلمعــة 13/ آذار/ 2015 قتلــت عناصــر أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة الســيدة إميــان حممــد رضــا خطــاب رميــاً ابلرصــاص بعــد صــدور 
حكــم مــن القيــادة العســكرية املوحــدة، بتهمــة ارتكاهبــا جلرائــم شــنيعة، منهــا الــزىن مــع عناصــر القــوات احلكوميــة، والتجســس ونقــل معلومــات 

ومواقــع عــن فصائــل املعارضــة املســلحة.

األحــد 15/ آذار/ 2015 ســجلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل الســيد عيــد محــزة واثنــني مــن أبنائــه )زيــد ونعيــم(، مــن قبــل 
مــا يســمى اهليئــة الشــرعية )التابعــة للمعارضــة املســلحة( بعــد اعتقاهلــم مــدة ثــالث أســابيع وذلــك بتهمــة الكفــر؛ كمــا ادعــى أعضــاء اهليئــة.

الســبت 6/ حزيران/ 2015 ســجلت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان مقتل الســيد علي محيدان يف مدينة جرماان؛ نتيجة ســقوط قذيفة 
هــاون مصدرهــا أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة علــى املدينــة.

اجلمعــة 26/ حزيــران/ 2015 ســجلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل الســيد بــالل عيســی الرفاعــي يف بلــدة محوريــة بطلــق انري 
مــن قبــل فيلــق الرمحــن أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة؛ ذلــك خــالل تفريــق مظاهــرة خرجــت يف البلــدة مطالبــة بفــك احلصــار عــن الغوطــة 

واحتجاجــاً علــى ارتفــاع األســعار.

https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdXRpQk1aWTRBYzg&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0YVc4T19BQlBocmM&authuser=0
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ابء: االعتقال التعسفي واالحتجاز غري املشروع:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان اعتقال 36 شخصاً، بينهم 9 أطفال على يد قوات فصائل املعارضة املسلحة.

جيم: استهداف املراكز احليوية:
سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان استهداف فصائل املعارضة املسلحة مركزين حيوينَي:

مقرات حكومية:
اإلثنــني 23/ شــباط/ 2015 ســقطت قذيفــة صاروخيــة عنــد مدخــل ســجن دمشــق املركــزي يف منطقــة عــدرا، مصدرهــا مدفعيــة متمركــزة يف 

منطقــة خاضعــة لســيطرة أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــني، وإصابــة مــا يقــارب 26 شــخصاً جبــراح.

حمطة وقود:
اإلثنــني 7/ نيســان/ 2015 ســقط صاروخــان حمليــا الصنــع علــى كازيــة جرمــاان احلديثــة يف مدينــة جرمــاان بريــف دمشــق، مصــدر الصاروخــني 
هــو مدفعيــة متمركــزة يف منطقــة ختضــع لســيطرة أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة، تســبب القصــف إبصابــة 5 مدنيــني جبــراح، وانفجــار خــزان 

الوقــود إضافــة إىل أضــرار كبــرية يف حمطــة الوقــود. ويف الســيارات املوجــودة داخلهــا.

االستنتاجات:
تشــكل عمليــات القتــل عــن طريــق القصــف العشــوائي عــدمي التمييــز واإلعــدام خــارج نطــاق القانــون، وعمليــات التعذيــب 

حبــق حمتجزيــن لــدى بعــض الفصائــل، انتهــاكاً واضحــاً للقانــون الــدويل اإلنســاين ويرقــى إىل جرائــم حــرب.

التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
تنظيم داعش:

ألف: اجملازر وغريها من أعمال القتل غري املشروع:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 17 شخصاً على يد تنظيم داعش بينهم مدين واحد.

األربعــاء 25/ شــباط/ 2015، أســر تنظيــم داعــش 12 مســلحاً مــن جيــش اإلســالم مــن أبنــاء مدينــة دومــا، وبقــي مصريهــم جمهــواًل حــى 
اتريــخ اخلميــس 25/ حزيــران/ 2015 حــني عــرض التنظيــم مقطعــاً مصــوراً يظهــر عمليــة قتلهــم وقطــع رؤوســهم )دون أن تســتطيع الشــبكة 

الســورية حلقــوق اإلنســان حتديــد اتريــخ حادثــة القتــل بدقــة(.

الثــالاثء 16/ حزيــران/ 2015 ســجلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل الســيد عبــد هللا بشــري أنيــس مــن مدينــة دومــا وهــو مقاتــل 
لــدى املعارضــة املســلحة، ذحبــاً علــى يــد تنظيم داعــش بعــد أســره مــن قبــل التنظيــم.

تنظيم جبهة النصرة:
ألف: اجملازر وغريها من أعمال القتل غري املشروع:

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 9 مسلحني على يد تنظيم جبهة النصرة.

https://docs.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5ysk72adZ8OTlAtV3JMT0JyQUU/edit
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Nm16Znh6X2Q2amM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/folderview?id=0B7O1jbPIaDd0fnVmM0ZObHlYdTF1RmNHbTRLRUUxbWZnUU15MkVHbzdwVkpHeWdaSXZoLTQ&usp=drive_web
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0TEZfclFTYTg1Znc/view
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ابء: االعتقال التعسفي واالحتجاز غري املشروع:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان اعتقال 11 شخصاً، بينهم طفل، من قبل تنظيم جبهة النصرة.

األربعــاء 18/ شــباط/ 2015 اعتقــل تنظيــم جبهــة النصــرة الدكتــور عبــد الكــرمي البــين، مــن أبنــاء مدينــة ســقبا بريــف دمشــق، يعمــل يف أحــد 
املشــايف امليدانيــة يف املدينــة، وأفــرج عنــه بتاريــخ 24/ شــباط/ 2015.

االستنتاجات:
انتهكــت التنظيمــات اإلســالمية املتشــددة العديــد مــن احلقــوق األساســية كاحلــق يف احليــاة، كمــا مارســت العديــد مــن 
االنتهــاكات كالتعذيــب، واإلخفــاء القســري، وهــي كلهــا ترقــى إىل جرائــم ضــد اإلنســانية حبســب املــادة الســابعة يف قانــون 
رومــا األساســي، إضافــة إىل العديــد مــن جرائــم احلــرب عــرب عمليــات القصــف عــدمي التمييــز، وعمليــات التهجــري والســلب 

واخلطــف والتعذيــب، وخرقــت قــرار جملــس األمــن رقــم 2139، وعــدة قواعــد يف القانــون الــدويل اإلنســاين.

جهات مل نتمكن من حتديدها.
ألف: اجملازر وغريها من أعمال القتل غري املشروع:

يتضمــن توثيــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ضحــااي التفجــريات الــيت مل تســتطع الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان التحقــق مــن منفذيهــا، 
والضحــااي الذيــن قتلــوا علــى يــد جمموعــات مســلحة جمهولــة ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، ضمــن هــذا التصنيــف ســجلت 

الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 10 أشــخاص بينهــم مدنيــنَي اثنــني.

اجلمعــة 6/ آذار/ 2015 وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل الطفــل جــوين أنــور دهنــش متأثــراً جبراحــه نتيجــة ســقوط قذيفــة 
هــاون علــى منزلــه يف مدينــة جرمــاان، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــيت قصفــت املنــزل حــى حلظــة إعــداد التقريــر.

https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2aEhpWFdKSTlrMkE/view?usp=sharing
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إىل جملس األمن:
يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد مــرور أكثــر مــن عــام علــى القــرار رقــم 2139 وال يوجــد التزامــات بوقــف 	 

عمليــات القصــف العشــوائي، الــيت تســبب التدمــري والقتــل اليومــي.
الضغــط علــى الــدول الداعمــة للقــوات احلكوميــة كروســيا وإيــران ولبنــان مــن أجــل إيقــاف عمليــات التزويــد ابألســلحة واخلــربات بعــد أن 	 

ثبــت تورطهــا جبرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب، وأيضــاً الــدول واألفــراد الــيت تــزود التنظيمــات اإلســالمية املتشــددة وبعــض فصائــل 
املعارضــة املســلحة.

جيب إحالة امللف السوري إىل احملكمة اجلنائية الدولية وحماسبة مجيع املتورطني.	 
إحالل األمن والسالم وتطبيق مبدأ مسؤولية محاية املدنيني، حلفظ أرواح السوريني وتراثهم وفنوهنم من الدمار والنهب والتخريب.	 

إىل اجملتمع الدويل:
يف ظــل انقســام جملــس األمــن وشــلله الكامــل، يتوجــب التحــرك علــى املســتوى الوطــين واإلقليمــي إلقامــة حتالفــات لدعــم الشــعب 	 

الســوري، ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن القتــل اليومــي، ويف املســتوى اإلغاثــي.
السعي إىل ممارسة الوالية القضائية العاملية بشأن هذه اجلرائم أمام احملاكم الوطنية، يف حماكمات عادلة جلميع األشخاص املتورطني.	 
تقدمي كل املساعدات املمكنة لالجئني السوريني وانتهاج سياسة الباب املفتوح، وتقدير معاانهتم والظروف القاسية اليت مروا هبا.	 

شكر
خالص الشكر جلميع األهايل والنشطاء احملليني الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير بشكل فعال.
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