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بحث حول استخدام الحكومة السورية ألكثر من 131 صاروخ 
أرض أرض بعيد المدى في قصف المحافظات السورية 
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مقدمة التقرير : 
هل يمتلك في سوريا أحد غير القوات الحكومية  صواريخ أرض أرض بعيدة المدى ؟

اعتبرت الواليالت المتحدة األمريكية صواريخ سكود أسلحة دمار شامل في حالة العراق ولكننا في الحالة السورية لم 
نسمع التنديد الدولي المناسب حول استخدام الحكومة السورية لهذا النوع من األسلحة بشكل متعمد و مقصود ، وهذا 
مااعتبره القائد العام للجيش بشار األسد بمثابة ضوء أخضر  حيث تم استخدام صواريخ سكود على مناطق خالية  بداية 
األمر وعندما وجد  ردات  الفعل الضعيفة  والمخجلة و المخزية للشعب السوري من  قبل المجتمع الدولي و مجلس 
األمن الذي يتوجب عليه حفظ األمن و السلم األهلي توسع في استخدامها وأصبح يقصف أحياء سكنية ويمحوها من 

خريطة الكرة األرضية .
الحكومة السورية تراقب ردات فعل المجتمع الدولي بحذر وتقوم بالبناء عليها ، ففي البداية استخدمت الرصاص الحي 
ثم الدبابات و المدفعية الثقيلة ثم بدأت باستخدام المروحيات وصمت المجتمع الدولي ، ثم استخدمت الطيران الحربي و 
الصواريخ ، ثم البراميل العشوائية الغوغائية ومازال المجتمع الدولي صامتا ، ثم استخدمت صواريخ سكود وما زال 

المجتمع الدولي صامتا ولم يستطع تجاوز الفيتو الروسي و الصيني بالرغم من أنه قد تم ذلك في مرات عديدة .

التقرير : 
مختصر التقرير :

وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان استخدام القوات الحكومية لما اليقل عن 131 صاروخ أرض أرض بعيد المدى 
بالصور و الفيديوهات و المكان و الزمان وتشير توقعاتنا باإلضافة إلى التواصل مع النشطاء في القلمون أن األعداد أكثر 
من ذلك و لكن هذا ما استطعنا توثيقه ضمن معايير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في ظل المالحقة و الحظر الشامل 

لجميع المنظمات الحقوقية حول العالم .
تسببت في مقتل 257 مواطن جميعهم من المدنيين بينهم 84 طفل و 54 امرأه ، كما سقط قرابة ال 1000 جريح 

الرابط التالي يحتوي على ملف باسماء الضحايا و المكان و الزمان .
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBeV9XdEdUV3dPM0U/edit

أما من قتلوا اثر اطالق الصواريخ بشكل عام ) القريبة المدى و البعيدة المدى ( فقد بلغوا 883 كلهم من المدنيين 
بينهم 307 طفل و 249 امرأه أي أن النساء و األطفال أكثر من 60 % .

كافة التفاصيل االسم و التاريخ الزمان والصورة و الفيديو في الملف المرفق التالي : 
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBY0VvQUJfaTFXREU/edit

اضافة الى كلفة أضرار مادية في المنشآت و المباني والبنية التحتيه قدرتها الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بما يقارب 
ال 3 مليار دوالر .

توزيع استهداف  صواريخ سكود بحسب المحافظات السورية :
محافظة حلب : استهدفت ب 71 صاروخ تسببت في مقتل 214 و جرح  أكثر من 580 آخرين
محافظة الرقة : استهدفت ب 10 صواريخ تسببت في مقتل 14 و جرح أكثر من 92  آخرين 

محافظة ادلب : استهدفت ب 19 صاروخ تسببت في مقتل 3 وجرح أكثر من 29 آخرين .
محافظة دير الزور : استهدفت ب 15 صاروخ تسببت في جرح 3 أشخاص .

محافظة ريف دمشق : استهدفت ب 11 صاروخ تسببت في مقتل 23 و جرح أكثر من 103 آخرين
محافظة حماة : استهدفت ب 5 صواريخ تسببت في مقتل 3 و جرح أكثر من 33 آخرين .

محافظة حمص : استهدفت بعدد غير محدد من صواريخ أرض أرض بعيدة المدى في منطقة القصير و تسببت في 
سقوط أعداد واسعة من القتلى و الجرحى لم نتمكن من اجراء تقرير تفصيلي حول المنطقة بسبب تطويقها و قطع 

االتصاالت عنها و حظر جميع المنظمات الحقوقية حول العالم .

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBeV9XdEdUV3dPM0U/edit
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المنصات الرئيسية التي يمتلكها النظام السوري الطالق الصواريخ البالستية :
1. منطقة القطيفة بريف دمشق

2. منطقة السبينية في حلب
3. منصات أخرى في ريف حماة .

اللواء 155 يقع في القسم الجنوبي من منطقة القلمون في الريف الشمالي للعاصمة دمشق وقائده هو العميد غسان أحمد 
غنام ونائبه هو العميد نمير ميهوب ورئيس أركانه العميد عيسى منصور.

يحتوي على قرابة 800 صاروخ أرض أرض بعيدة المدى ، البعض منها مجهز برؤوس كيميائية .
لم نوثق اي استخدام لصواريخ سكود خالل عامي 2011 و 2012 وإنما بدأت القوات الحكومية باستخدام هذه الصواريخ 
في مطلع عام 2013 حيث تم توثيق أول حالة الطالق صاروخ سكود بتاريخ  2013-1-3 ُسجل أول اطالق لصاروخ 

من نوع سكود من اللواء 155 في منطقة القلمون مستهدفاً قرية  شلخ في محافظة ادلب ، وسبب أضرار مادية فقط .

التقرير الملحق اإلضافي التالي يوضح فيه رصد و توثيق بالخبر و الصورة و الفيديو لتوقيت و اطالق صواريخ سكود 
من قبل المركز اإلعالمي في منطقة القلمون والذي أرسل إلينا العديد من الصور و الفيديوهات التي تصور صواريخ 

بعيدة المدى تطلق باتجاه المحافظات السورية .
حيث تم رصد مااليقل عن 154 حالة الطالق صواريخ بعيدة المدى ولكننا استعطنا توثيق سقوط 131 فقط التي تمت 
االشارة إليها سابقا ، حيث استطعنا الحصول على صور و فيديوهات و شهادات لألهالي أما بقية الحاالت فقد تكون 
موجوده لكنها غير موثقه بحسب معايير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في التوثيق والذي يزيد األمر صعوبة هو الحظر 
و الحجب الذي تفرضه الحكومة السورية والذي يبلغ نسبة 100 % لجميع المنظمات الحقوقية في العالم والتعترف بها .

تجدون كافة التفاصيل بالملف الموجود على الرابط التالي : 
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBeXIxdG1UMzh2VTQ/edit

التفاصيل و الملحقات بحسب المحافظات :
أوال : محافظة حلب :

أعلى محافظة على اإلطالق تم استهدافها من قبل القوات الحكومية حيث قصفهتا ب 71 صاروخ بعيد المدى أدت إلى 
مقتل 214 مواطنا كلهم من المدنيين و سقوط مااليقل عن 570 جريحا .

) مالحظة :  األرقام تشير إلى أعداد الصواريخ قبل ذكر اليوم و التاريخ ( 
1- في يوم الثالثاء 22 2013-1- تم إطالق أول صاروخ سكود على محافظة حلب حيث  استهدف  مدينة دير حافر 

بريف حلب وقد سقط في أراضي زراعية وخلف حفرة كبيرة ولم نوثق وقوع اصابات .
2- تم في  فجر يوم األربعاء 2012-1-23  اطالق ثاني صاروخ سكود  حيث استهدف هذه المره الريف الشمالي 
لمدينة حلب  وسقط تحديدا على بعد 10 كم من مدينة السفيرة , وأيضا لم تسجل اصابات واقتصر األمر على األضرار 

المادية فقط  بسبب وقوعه في أراضي زراعيه وقد خلف حفرة كبيرة في األرض .

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBeXIxdG1UMzh2VTQ/edit
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBeXIxdG1UMzh2VTQ/edit
http://youtu.be/vtk89K4pgGA
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3- في يوم الخميس 2013-1-24  تم قصف الريف بصاروخين.
• استهدف الصاروخ األول قرية كلجبين التابعة لمدينة اعزاز في الريف الشمالي بصاروخ بعيد المدى من نوع أرض 

أرض مخلفا 13 شهيدا بينهم 3 أطفال و 5 سيدات  و 20 جريحا  و بعض األضرار المادية .

فيديوهات توثق الحالة :

فيديوهات تظهر آثار الدمار :

      فيديو يظهر مكان سقوط الصاروخ :                                    انتشال الشهداء من تحت األنقاض :

http://youtu.be/dytZSPTnwzo
http://youtu.be/GKKemOhySr4
http://youtu.be/OHPcmPM91w0
http://youtu.be/yN8LdlIbzzk
http://youtu.be/D2TVdeFnOPw


info@sn4hr.org www.sn4hr.org

5

• استهدف الصاروخ الثاني فرية أبو طلطل التابع لمدينة الباب في الريف الشرقي مخلفا تسعة شهداء من عائلة واحدة 
بينهم سيدة و 4 أطفال و 10 جرحى كما إدى إلى انهيار منزلين بالكامل.

فيديوهات توثق الحادثة :

  فيديوهات تظهر آثار الدمار :

  فيديوهات تظهر الشهداء و انتشال الجثث :

http://youtu.be/mPXpv6ybo6k
http://youtu.be/jL8eR7ZTaag
http://youtu.be/HUsa8T8VfWw
http://youtu.be/bMgrgeEl3dA
http://youtu.be/_fmEefbdOfk
http://youtu.be/CpBQir50dvs
http://youtu.be/532iu13DET8
http://youtu.be/TcmXW5qBaHQ
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4- في يوم الخميس  2013-2-14  قصفت القوات الحكومية صاروخين أحدهما استهدف مدينة دارة عزة والصاروخ 
اآلخر استهدف مدينة دير حافر وقد ثبت لدينا عبر التحريات بأن االطالق تم هذه المره من  الكتيبة 576 في  منطقة 
الناصرية بريف دمشق واقتصر األمر على األضرار المادية فقط  بسبب وقوعه في أراضي زراعيه وقد خلف حفرة 

كبيرة في األرض . 
5- أربعة صواريخ سكود في يوم واحد : في يوم الجمعة 15-2-2013

تم اطالقهم جميعا من ريف دمشق  من اللواء 155 في القطيفة حيث استهدف الصاروخ األول بلدة بيانون خالل فترة 
صالة الجمعه ولكن لحسن الحظ فإنه لم ينفجر .

ثالثة صواريخ سقطوا في الريف الشمالي و الشرقي في مناطق زراعية التحوي سكان واقتصر على أضرار مادية فقط .
نالحظ أن قوات بشار األسد لم تقصف مناطق سكنية مباشرة بل كان يتدرج بالقصف ويراقب ردود فعل المجتمع الدولي 

على مدار قرابة شهر كامل من الزمان  ثم بدأ من بعد ذلك باستهداف األحياء السكنية .
6- في يوم السبت 2013-2-16 أطلقت قوات الحكومة السورية ثالثة صواريخ :

• استهدف الصاروخ األول قرية شنهصة التي تتبع منطقة دير حافر وقد سقط في احدى المزارع مخلفا اضرارا مادية 
كبيرة .

الفيديو الذي يصور الحادثة :

• استهدف الصاروخ الثاني منطقة تدعى جبل بدرو ولم يسجل اصابات بشرية واقتصر على أضرار مادية ودمارا كبيرا 
في الحي.

  فيديوهات تصور الحادثة :

http://youtu.be/fAJ4iEH-L2I
http://youtu.be/K-P_HDcFDNg
http://youtu.be/suUGpvSNCUc
http://youtu.be/A8DiBAWazCU
http://youtu.be/Sf6fWQAawEg
http://youtu.be/Kru3TATDGaE
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شهادة أحد أهالي الحي حول الحادثة :

• استهدف صاروخ سكود الثالث حي مساكن هنانو في مدينة حلب وسقط ألول مرة في محافظة حلب عدد من الجرحى 
ثمانية جرحى بحسب مصادر من الحي نفسه  للشبكة السورية لحقوق اإلنسان ولم يسجل سقوط أي شهيد ، هذا باإلضافة 

إلى أضرار مادية .
الفيديوهات توثق استهداف حي مساكن هنانو :

https://drive.google.com/?usp=chrome_app#my-drive
http://youtu.be/27xjdY3e2fY
http://youtu.be/OsilIfbbGIw
http://youtu.be/87u-nVFaLXI
http://youtu.be/3Y_4WXfweSc
http://youtu.be/M5rQ_NXhjHw
http://youtu.be/msieUIUzEJM
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الجرحى من األهالي الذين سقطوا اثر استهدافهم بصواريخ سكود و قد تم نقلهم إلى المشفى الميداني :

ويبدو لنا بأن الصواريخ الثالثة قد تم اطالقها من اللواء 155 من القطيفة بريف دمشق
فيديو يوضح احد صواريخ السكود الذي اطلقت من اللواء 155 في القطيفة بإتجاه الشمال 

صاروخ السكود في سماء منطقة النبك متوجه
الى الشمال السوري و الفيديو تم التقاطه 

من قبل الناشطين في مدينة النبك.

رصد صاروخين سكود في سماء مدينة
 يبرود والتوقيت قرابة الساعه الثالثه

عصرا ومتوجهين نحو الشمال :

فيديو آخر  يظهر صاروخ آخر

http://youtu.be/tPOmkvwnrLE
http://youtu.be/_XuLHuUOv7A
http://youtu.be/NnE4ntjdP2A
http://www.youtube.com/watch?v=Uu1hUvYKIv0
http://youtu.be/Ra4xr6_C9Kg
http://www.youtube.com/watch?v=zeipY5OAVto
http://youtu.be/V_iMR7az77I
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7- في يوم األحد 17-2-2013
استهدف  صاروخ سكود منطقة الرضوانية حيق سقط شرقها بحوالي 500 متر وهذه المنطقة تتبع لمدنية السفيرة ، 
حيث كانت الساعه قرابة الرابعه فجرا وقد تسبب بأضرار مادية ولم تسجل اصابات بشرية ، وقد أفدنا بحسب التواصل 

مع مدينة النبك بأن اإلطالق تم من اللواء 155 في القطيفة بريف دمشق .
8- في يوم اإلثنين 18-2-2013

خمسة صواريخ في يوم واحد استهدفت محافظة حلب ، اثنان منهم فجرا  و واحد عصر اليوم واثنان مساء
الصاروخ األول : استهدف فجر يوم االثنين بلدة ريتان الواقعة في  منطقة السفيرة  وقد أحدث أضرار مادية فقط . 

الصاروخ الثاني : اطلق فجرا أيضا واستهدف ضيعة تدعى التيارة وقد أحدث أضرار مادية فقط .
الصاروخ الثالث : استهدف مطار الجراح العسكري  بعد سقوطه بيد الجيش الحر ، وقد دمر أحد مدرجات المطار 

إضافة إلى طائرة مروحية .
الصاروخ الرابع : استهدف حي سكني في مدينة تل رفعت بريف حلب وسقط مااليقل عن 25 جريح وخلف اضرار 

مادية ضخمه ولم نسجل أي شهيد .
الفيديوهات التي تصور الحادثة :

http://youtu.be/aCDYxIBH0OY
http://youtu.be/zKnZ90WZiC0
http://youtu.be/FeIodSyMgeY
http://youtu.be/QAud9IF9AQU
http://youtu.be/rdbP9ckc8qk
http://youtu.be/PGc1fkcKXHU
http://youtu.be/DHiGOjfonuw
http://youtu.be/V0wdgkva52c
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الفيديوهات التي تصور الجرحى الذين سقطوا :

الصاروخ الخامس : استهدف المنطقة السكنية المسماة  جبل بدرو وكان ذلك مساء , تاله قصف براجمات الصواريخ 
حيث تم إطالق ثالثة صواريخ أثناء عملية إسعاف المصابين , وقد أدى ذلك الى وقوع مذبحة راح ضحيتها مااليقل 
عن  47 من أهالي الحي بينهم 7 أطفال و 15 سيدة وأكثر من 90 جريح ، إضافة إلى تدمير مااليقل عن 20 منزل و 

تضرر 7 أبنية ضخمه .
الفيديوهات التي تصور الحادثة :

يظهر في الفيديو طفل مصاب :

هذا وقد تزامن سقوط الصاروخين على مدينة تل رفعت في ريف حلب و على حي جبل بدرو بمدينة حلب وقد تبين أن 
الصاروخ األول أطلق من من اللواء 155 واالخر من الكتيبة 576 في القلمون بريف دمشق .

http://youtu.be/oWhbciOLXsk
http://youtu.be/zvvspvvzJ90
http://youtu.be/nKYSiu2qMho
http://youtu.be/fuQqe_v1XnM
http://youtu.be/CQmGRNyl4MY
http://youtu.be/UU59s2fFAVs
http://youtu.be/2wqD1vZt8eA
http://youtu.be/1SjIDLBTFmU
http://youtu.be/pD_3UVGia9A
http://youtu.be/Gq935aJ0VvY
http://youtu.be/X8NUDSx4YOo
http://youtu.be/tYdb67klQnE
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سجل الناشطون مرور صاروخ سكود فوق مدينة قارة  بريف دمشق متجها الى الشمال السوري وقد شوهد ايضاً فوق 
سماء النبك  بتاريخ 18 - 2 – 2013 وقاموا بارسال الفيديو الى بريد الشبكة السورية لحقوق اإلنسان . 

9- في  يوم الخميس 21-2-2013 
• استهدف صاروخ سكود مدينة عندان قرابة الساعة ال  11.50 ليال وقد سبب أضرارا مادية ولم نسجل أي خسائر 

بشرية .

• وقد تم إطالق الصاروخ  من اللواء 155 في القطيفة بريف دمشق بحسب ماتم تصويره ثم ارساله للشبكة السورية 
لحقوق اإلنسان.

10- يوم الجمعة 22-2-2013
ثالثة صواريخ متقاربة في المدة الزمنية سقطت في شمال مدينة حلب في مناطق نائية غير مأهولة بالسكان ولم يتمكن 
احد من تصويرها أو الوصول الى المكان الذي سقطت فيه ، إال أننا تحققنا عبر سماع دوي انفجارها الذي هز الريف 
 3 لنا خروج  أكدوا  الذين  النبك  بلدة  في  النشطاء  مع  التواصل  وأيضا من خالل  فترات  ثالث  بالكامل على  الشمالي 
التوقيت الذي حصل فيه االنفجارات تقريبا حيث يستغرق  اللواء 155 في القطيفة بريف دمشق بنفس  صواريخ من 

وصول الصاروخ أقل من 10 دقائق .
استهدف الصاروخ الرابع منطقة األرض الحمرا في قلب حلب  المدينة  مساًء يوم الجمعة وخلف على اثرها مذبحة 
ضخمة حيث تمكنا من احصاء أكثر من 77 شهيدا من أهالي الحي بينهم 40 طفل و 8 سيدات  موثقين لدينا باالسم 
الثالثي و الصور و الفيديوهات وشهادات لناجين وشهود عيان ، اضافة إلى مااليقل عن  45 جريحا  و تهدم أكثر من  

25 منزل .
وقد تم إطالقه من اللواء 155 في القطيفة بريف دمشق بحسب افادات األهالي و الفيديوهات التي أرسلوها لبريد الشبكة .

http://youtu.be/2n6kqXwc_oo
http://youtu.be/VkzPgNjl8ls
http://youtu.be/HWpEp20iwjg
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الفيديوهات التي توثق الحادثة :

األهالي يقومون بمحاوالت السعاف الجرحى :

• استهدف الصاروخ الخامس  حي طريق الباب في  مدينة حلب حلب المدينة  مساءً  أيضا ، خلف ذلك سقوط أكثر من 
100 جريح بعضهم في حاله خطرة ، اضافه الى تدمير عشرات المنازل ، ولم نوثق سقوط شهداء .

 تم رصد وتصوير الصاروخ  من اللواء 155 في القطيفة بريف دمشق .
الفيديوهات التي تظهر حالة الدمار الواسع الذي أصاب الحي :

صاروخين سكود تم رصدهما في سماء رنكوس بريف دمشق متوجهين باتجاه الشمال :

http://youtu.be/hxqDqq-18RI
http://youtu.be/FD8_CRtVckM
http://youtu.be/xMe_P2ihbo0
http://youtu.be/NaVQD2UvCpU
http://www.youtube.com/watch?v=jKN32aNc2I8
http://www.youtube.com/watch?v=rGIk0qTb8Ag
http://www.youtube.com/watch?v=QWPIG1CANgc
http://www.youtube.com/watch?v=5IWKorZpvqQ
http://youtu.be/aOhPWCQSZSc
http://www.youtube.com/watch?v=XtOYE2GFPJY&feature=youtu.be
http://youtu.be/5mWJtUmWKmw
http://youtu.be/G0g4vCSrxFQ
http://youtu.be/EGKK3CAPGGw
http://youtu.be/uDxjr_0KfWU
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11- في  يوم السبت 23-2-2013
   • استهدف صاروخ الحدود السورية التركية صباحاً وسقط بالقرب منها محدثا اضرارا في األراضي دون أي اصابات

     أطلق من اللواء 155 في القطيفة بريف دمشق.
12- في يوم األحد 24-2-2013

    • استهدف الصاروخ األول بلدة  تل شغيب وقد سبب اضرارا مادية ولم نسجل ايه اصابات بشرية وقد أطلق صباحا         
      من منطقة القلمون بريف حلب.

• استهدف  الصاروخ الثاني  منطقة تقع  بين مدينتي اعزاز ومارع  وسقط هناك محدثا اضرارا مادية ولم نوثق اي    
  اصابات بشرية .

وبحسب ماأفادنا به أهالي القلمون فقد أطلق من اللواء 155 في القطيفة بريف دمشق . 
13- في يوم الثالثاء 26-2-2013

• استهدف صاروخين متتاليين بلدة حور وسقط في أراضي زراعيه محدثا اضرار مادية ولم نسجل اصابات بشرية .
• استهدف الصاروخ الثالث منطقه تقع بين بلدتي حيان و بيانون وسقط في أراضي زراعيه محدثا اضرار مادية ولم 

   نسجل اصابات بشرية . 
• استهدف الصاروخ الرابع منطقة بين  اعزاز و تل رفعت وسقط في أراضي زراعيه محدثا اضرار مادية ولم نسجل    

  اصابات بشرية .
• استهدف الصاروخ الخامس منطقة بالقرب من  خان العسل وسقط في أراضي زراعيه محدثا اضرار مادية ولم نسجل    

  اصابات بشرية .
وبحسب ماأفادنا به أهالي القلمون فقد أطلق من اللواء 155 في القطيفة بريف دمشق . .

14- في يوم األربعاء 27-2-2013
• استهدف الصاروخ األول منطفة دوالي عنب التابعة لدير العسل وسقط في أراضي زراعيه محدثا اضرار مادية ولم  

  نسجل اصابات بشرية .
• أما الصاروخ الثاني و الثالث فقد استهدفوا مدينة تل رفعت وسقطوا على أطرافها محدثا اضرار مادية ولم نسجل    

  اصابات بشرية .

وبحسب ماأفادنا به أهالي القلمون فقد أطلق
من اللواء 155 في القطيفة بريف دمشق

 قرابة الساعه الثامنه مساء.

عبور صاروخ سكود فوق مدينة
 يبرود في ريف دمشق.

تسجل لمرور صاروخ سكود
في سماء بلدة مسرابا بريف دمشق

http://youtu.be/rlOzslngpwY
http://www.youtube.com/watch?v=XmiDdfF15cU
http://www.youtube.com/watch?v=25D1d7BNNwE&feature=youtu.be
http://youtu.be/Pg5y7NYOxd4


info@sn4hr.org www.sn4hr.org

14

15- في يوم الجمعة 2013-3-1 تم إطالق صاروخين استهدفوا الريف الشرقي
حيث سقط الصاروخ  األول بين مدينتي الباب و البزاعة على األراضي الزراعية مخلفا حفرة كبيرة دون أن نسجل 

إصابات
الفيديو الذي يوثق الحادثة :

وقد أطلق الصارخ من اللواء 155 بريف دمشق في تمام الساعة 5:23 وسقط بعد حوالي 11 دقيقة
فيديو يطهر دخان صاروخ من نوع  “ سكود “  في سماء النبك في تمام الساعة 5:23 مساء

أما الصاروخ الثاني فقد سقط في مدينة دير حافر عند المدخل الشرقي للبلدة  حيث يبعد مكان سقوطه حوالي 20 متر 
عن منازل المدنيين مما أسفر عن وقوع 10 جرحى و تدمير 50 بيت و 40 محل تجاري

فيديوهات توثق الحادثة :

16- يوم األحد 2012-3-3 سقط صاروخين سكود
األول استهدف الريف الغربي  حيث سقط  على خان العسل ,  بين مبنى يسمى أالتيا و خزانات وقود ساتكوب مخلفا 

أضرار بالمزارع  دون إصابات
فيديو يوثق الحادثة :

http://youtu.be/47obvKiR4gM
http://youtu.be/5krjNUHDVW0
http://youtu.be/3-Sf_9eH54k
http://youtu.be/QG9qLbsVt60
http://youtu.be/ihUqY_BHfK0
http://youtu.be/ywlvgI7V70Q
http://youtu.be/NZ_h_c32BRo
http://youtu.be/QUSD5ZNDs_s
http://youtu.be/RdpxkyoJbnM
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• و استهدف الصاروخ الثاني الريف الشرقي حيث سقط على أطراف منبج - 2 كم شرق منبح - مخلفا شهيدا و حفرة 
كبيرة و تضرر أربع سيارات و بعض المباني بشكل طفيف

فيديو يوثق الحادثة :

17- يوم اإلثنين 2013-3-4 تم إطالق صاروخ سكود  فجرا  مستهدفا الريف الشمالي حيث سقط على مدينة حريتان 
مخلفا حفرة كبيرة دون أن نسجل إصابات

و قد أطلق في تمام الساعة 2:09 صباحاً من اللواء 155 في القطيفة بريف دمشق
18- يوم الثالثاء 2013-3-5 تم إطالق صاروخين سكود مستهدفين الريف الشمالي حيث سقطا على  أطراف مدينة 
تل رفعت عصرا و يفصل سقوط الصاروخ األول و الثاني حوالي الدقيقة الواحدة ,و قد خلفا أضرارا مادية لسقوطهما 

على األراضي الزراعية دون أن نسجل إصابات
فيديو يوثق الحادثة :

وقد اطلقا من اللواء 155 في ريف دمشق فيديو
يظهر مرور صاروخين سكود من سماء يبرود

19- يوم الجمعة 2013-3-8 تم إطالق صاروخ سكود مستهدفا الريف الجنوبي حيث سقط في أطراف دير حافر في 
الساعة 12:17 صباحا , مخلفا حفرة كبيرة دون أن نسجل إصابات

فيديو يوثق الحادثة :

و قد تم إطالق الصاروخ في تمام الساعة 12:07 صباحا من اللواء 155 من ريف دمشق

رصد صاروخ السكود في سماء 
يبرود متجه الى الشمال السوري

http://www.youtube.com/watch?v=6saP3X9oRCU
http://youtu.be/0-QpIiPL4_k
http://youtu.be/w2WTM7r-NlY
http://youtu.be/bnp9QqsTbM4
http://youtu.be/x5pYiAo9Izg
http://youtu.be/8n5al5ygUHU
http://youtu.be/YyIuioV1wHQ
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20- يوم السبت 2013-3-16 تم إطالق صاروخ سكود مستهدفا الريف الغربي و قد سقط في األتارب في األراضي 
الزراعية أدت إلى دمار بعض المزارع من دون أن نسجل إصابات بشرية , و قد تّم إطالقه في تمام السعة 10:00 

صباحا من اللواء 155 في القطيفة بريف دمشق .
كما أطلق في نفس اليوم صاروخ بعيد المدى من نوع أرض أرض مستهدفا مدينة األتارب  و قد سقط على اطراف البلدة 

مخلفا حفرة دون أن نسجل إصابات بشرية  
صورة ثابتة تظهر الحفرة التي خلفها الصاروخ :

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBSS1fb1FDeVBvZkE/edit?usp=sharing
21- في يوم الثالثاء 2013-3-19 تم قصف مدينة األتارب في ريف حلب الشمالي بصاروخ بعيد المدى من نوع 

أرض أرض و قد سقط في الراضي الزراعية مخلفا حفرة دون أن نسجل إصابات بشرية 
فيديو يظهر الحفرة التي خلفها الصاروخ :

22- يوم اإلثنين 2013-3-18 تم إطالق صاروخ سكود مستهدفا الريف الغربي حيث سقط في أطراف مدينة األتارب 
مخلفا حفرة كبيرة , دون أت نسجل إصابات بشرية .

فيديو توثيق الحالة :

و قد تم إطالق الصاروخ والذي اطلق من اللواء 155 بالقطيفة في تمام الساعة 7:37 مساًء
الثالثاء 2013-3-19 تم إطالق صاروخ سكود , استهدف الريف الشمالي  , حيث سقط على األراضي  23- يوم 

الزراعية بين عندان و حريتان و قد خلفا ضررا في األراضي الزراعية دون أن نسجل إصابات بشرية .
فيديو يوثق الحالة :

صورة تظهر آثار القصف بصاروخ سكود :
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBb0xGUEMxZ3dmZTQ/edit?usp=sharing

و قد تم إطالقه من اللواء 155 بالقطيفة في ريف دمشق .

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBSS1fb1FDeVBvZkE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBb0xGUEMxZ3dmZTQ/edit?usp=sharing
http://www.youtube.com/watch?v=2akpjGgrso0
http://youtu.be/afftsyJHsZY
http://youtu.be/TyODtWen5aY
http://youtu.be/P4Q1hwdowH0
http://youtu.be/yYudxx7ia0A
http://youtu.be/JFo9s6BgjXw
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24- يوم الخميس 2013-3-21 سقط صاروخ سكود على بلدة أورم الصغرى في الريف الغربي مما أدى إلى استشهاد 
طفل و إصابة 10 أشخاص بينهم أطفال بجروح بليغة فيديو يظهر آثار الدمار :

وقد تم إطالقه من اللواء 155
 في ريف دمشف في تمام 

الساعة 9:00 صباحا

25- يوم اإلثنين 2013-3-25 تم إطالق صاروخي سكود استهدفا الريف الشمالي
• سقط األول بين مدينتي اعزاز و تل رفعت فجر ذلك اليوم 

 وقد خلف حفرة كبيرة دون أن نسجل إصابات بشرية 
فيديو يوثق الحالة :

وقد  اطلقا من اللواء 155.
26- يوم الجمعة 2013-3-29 تم إطالق صاروخ سكود مستهدفا الريف الشمالي حيث سقط في مدينة حريتان مخلفا 
مجزرة مروعة راح ضحيتها 20 مواطن من أهالي البلدةبينهم 3 سيدات و 3 أطفال  و حوالي 50 جريحا بينهم نساء و 
أطفال و بعضهم في حالة حرجة كما أدى لتهدم 5 محال تجارية و تضرر ما ال يقل عن 20 منزال مؤلفا من طابقين .

فيديوهات توثق الحادثة و تظهر الدمار :

انتشال الشهداء و الجرحى
من تحت األنقاض

و قد تم إطالق الصاروخ من اللواء 
155 في القطيفة بريف دمشق

 في الساعة 2:49 مساء 
فيديو يظهر رصد إطالق الصاروخ من اللواء

• وسقط الصاروخ الثاني على أطراف  مدينة تل رفعت فجرا مخلفا 
حفرة كبيرة في األراضي الزراعية دون أن نسجل إصابات بشرية

فيديو يوثق الحالة :

فيديو يظهر
 انتشال جثة الطفل :

http://youtu.be/kfrAQbhxk5o
http://youtu.be/YDrfXhYv36A
http://youtu.be/bx8PiltrRAM
http://youtu.be/d_9OG16ltx4
http://youtu.be/_cH7ranYHyg
http://youtu.be/TKpLVmJGhJM
http://youtu.be/vf0fLmO0ruM
http://youtu.be/qA2qr3MTW9U
http://youtu.be/aZ2GBJuAgpk
http://youtu.be/WUqAz0-EjqE
http://youtu.be/vY-4KzGHI8M
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27- يوم األربعاء  2013-4-17 تم إطالق صاروخ سكود على الريف الشمالي حيث سقط على مدينة اعزاز مخلفا 
وقوع  شهيدة طفلة  و  حوالي 20 جريحا كما أدى إلى  انهيار مبنى كامل ، كما و ادى سقوط الصاروخ إلى انقطاع 

التيار الكهربائي عن المخيم الحدودي في تركيا .
فيديوهات توثق الحادثة :

و قد تم رصد إطالق الصاروخ في تمام الساعة 8:06 مساء من اللواء 155 في القطيفة 
28- في يوم السيت 2013-4-27 تم قصف ريف حلب بخمسة صواريخ بعيدة المدى-

الصاروخ األول: و هو من نوع غراد سقط على مدينة السفيرة في الريف الجنوبي مستهدفا مدرسة العروبة حيث أدى 
القصف إلى دمارها بشكل كبير دون أن نسجل أضرار بشرية 

فيديو يظهر آثار الدمار :

الصاروخ الثاني: سقط على مدينة أطراف مدينة اعزاز في الريف الشمالي مخلفا أضرارا باألراضي الزراعية دون أن 
نسجل إصابات بشرية 

فيديو يظهر آثار القصف :

صور ثابتة تظهر آثار الدمار :
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBaWJXME1xVzBXOFk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBN2ZOa3hIeUh4MUk/edit?usp=sharing

الصاروخ الثالث : سقط في فجر اليوم على بلدة مسقان التابعة للريف الشمالي صاروخ من نوع أرض أرض مخلفا 
شهيدة طفلة و طفالن جريحان.  

الصاروخ الرابع : سقط في تمام الساعة التاسعة مساء على بلدة رتيان الواقعة في الريف الشمالي صاروخ من نوع 
أرض أرض و قد سمع األهالي  صداه في أرجاء الريف الشمالي دون أن نسجل إصابات بشرية .

فيديو يظهر آثار الدمار :

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBaWJXME1xVzBXOFk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBN2ZOa3hIeUh4MUk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBN2ZOa3hIeUh4MUk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBN2ZOa3hIeUh4MUk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBN2ZOa3hIeUh4MUk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBN2ZOa3hIeUh4MUk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBN2ZOa3hIeUh4MUk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBN2ZOa3hIeUh4MUk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBN2ZOa3hIeUh4MUk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBN2ZOa3hIeUh4MUk/edit?usp=sharing
http://youtu.be/5i-fNXUKYjk
http://youtu.be/lomhZK_AcA8
http://youtu.be/z2rcvYHtcqA
http://www.youtube.com/watch?v=zVDTK0rQJ6Q
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الصاروخ الخامس : استهدف مدينة تل رفعت في الريف الشمالي  مخلفا أربعة شهداء بينهم طفالن و سيدتان و مخلفا 
15 جريح ,فيديوهات توثق الحادثة :

فيديوهات تظهر انتشال الجثث :

صور للشهيدة الطفلة :
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBM3pkS0tNM3RRSm8/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBUk1zYWlRcExYZ3M/edit?usp=sharing

29- في يوم الجمعة 2013-5-10 سقط صاروخ أرض أرض على أطراف مدينة دارة عزة في الريف الغربي في 
تمام الساعة 11:00 صباحا مخلفا أضرار مادية في األراضي الزراعية  دون أن نسجل إصابات بشرية و قد سمع دوي 

االنفجار حتى مدينة الريحانية التركية .
30- في يوم الثالثاء 2013-5-14 قامت قوات االسد بقصف الريف الشمالي بصاروخ أرض أرض حيث سقط على 
قرية كلبين التابعة لمدينة اعزاز مخلفة 15 إصابة بينهم 5 في حالة خطيرة و مخلفا دمارا باألراضي و تهدم منزلين 

كامال و منزل بشكل جزئي .
31- في يوم األربعاء 2013-5-15 تم قصف بلدة حيان في الريف الشمالي بصاروخ أرض أرض مخلفا حوالي 20 

جريحا و دمار منزلين بشكل كامل.
فيديوهات تظهر آثار الدمار :

اثار الدمار الهائل الذي حل بمنازل المدنيين جراء سقوط صاروخ ارض ارض :

صور ثابتة تظهر آثار الدمار :
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBSXN4Mlg3WGRJM1U/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBWS03RGFLX21JaWc/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBRFI5ektkdnhnS1k/edit?usp=sharing

فيديو يظهر آثار الدمار :

http://youtu.be/bZmDPTV0Y6k 
http://youtu.be/H7MgdWCIdW8
http://youtu.be/GjRHGRZ6yis
http://youtu.be/GxNPv-PnRZw
http://youtu.be/2f_q1-DPD8k
http://youtu.be/gpG1AlFycRA


info@sn4hr.org www.sn4hr.org

20

32- في يوم األربعاء 2013-5-21 تم قصف الريف الشمالي من قبل قوات النظام بصاروخ
ارض أرض سقط على أطراف مدينة اعزاز بالقرب من مخيمات الالجئين الحدودية 

فيديوهات تظهر آثا الدمار نتيجة سقوط الصاروخ :
http://www.youtube.com/watch?v=J5bgFkUQGME

http://www.youtube.com/watch?v=OBSTdbzVzps

33- في يوم األحد 2013-6-2  تم إطالق صاروخ سكود مستهدفا الريف الشمالي حيث سقط في بلدة كفر حمرة مخلفا  
مجزرة رهيبة راح ضحيتها 40 مواطنا من أهالي البلدة من  بينهم 12 طفل و 11 سيدة   و حوالي 100 جريح كما 

أدى إلى انهيار بنائين انهيارا كامال و دمار كبير في بنائين آخرين .
فيديوهات توثق الحالة 

وقوع شهداء نتيجة القصف :
http://youtu.be/RCzF5ZtzSwA

آثار الدمار الذي لحق بالبلدة :
http://youtu.be/djcLCvE-kE4

http://youtu.be/11xXbq8y9qQ

http://youtu.be/F-G8WE-DioU

http://youtu.be/67zyD49nMic

http://youtu.be/oVbBjGCALKw

http://youtu.be/OJDNpEY6m2g

الجرحى في المشافي الميدانّية جّراء القصف على  البلدة بصاروخ سكود :
http://youtu.be/CcOGbL-Js98

http://youtu.be/9csloWYIMTM

http://youtu.be/u0pLltg4XE8

http://youtu.be/wM6_cHe1Djc

انتشال الجثث من تحت األنقاض :
http://youtu.be/Va-IB5t_0ZU

http://youtu.be/17snh3qj3hc

http://youtu.be/wrY0lenT9Zk

رواية أحد المدنيين من شهود العيان  حول الحادثة :
http://youtu.be/chc1UILxOcQ

صورثابتة تظهر آثار الدمار :
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBWHNTT2ZyVS1ZSjg/edit

و قد تم رصد إطالق الصاروخ من اللواء 155 في القطيفة بريف دمشق :
http://youtu.be/fZ2XUIWidys

34- في يوم الثالثاء 2013-6-4  تم قصف الريف الجنوبي بصاروخ أرض أرض حيث سقط على أطراف مدينة 
السفيرة دون أن يسجل إصابات بشرية .

http://www.youtube.com/watch?v=J5bgFkUQGME
http://www.youtube.com/watch?v=J5bgFkUQGME
http://www.youtube.com/watch?v=OBSTdbzVzps
http://www.youtube.com/watch?v=OBSTdbzVzps
http://www.youtube.com/watch?v=OBSTdbzVzps
http://youtu.be/RCzF5ZtzSwA
http://youtu.be/RCzF5ZtzSwA
http://youtu.be/djcLCvE-kE4
http://youtu.be/djcLCvE-kE4
http://youtu.be/11xXbq8y9qQ
http://youtu.be/11xXbq8y9qQ
http://youtu.be/F-G8WE-DioU
http://youtu.be/F-G8WE-DioU
http://youtu.be/67zyD49nMic
http://youtu.be/67zyD49nMic
http://youtu.be/oVbBjGCALKw
http://youtu.be/oVbBjGCALKw
http://youtu.be/OJDNpEY6m2g
http://youtu.be/OJDNpEY6m2g
http://youtu.be/CcOGbL-Js98
http://youtu.be/CcOGbL-Js98
http://youtu.be/9csloWYIMTM
http://youtu.be/9csloWYIMTM
http://youtu.be/u0pLltg4XE8
http://youtu.be/u0pLltg4XE8
http://youtu.be/wM6_cHe1Djc
http://youtu.be/wM6_cHe1Djc
http://youtu.be/Va-IB5t_0ZU
http://youtu.be/Va-IB5t_0ZU
http://youtu.be/17snh3qj3hc
http://youtu.be/17snh3qj3hc
http://youtu.be/wrY0lenT9Zk
http://youtu.be/wrY0lenT9Zk
http://youtu.be/chc1UILxOcQ
http://youtu.be/chc1UILxOcQ
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBWHNTT2ZyVS1ZSjg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBWHNTT2ZyVS1ZSjg/edit?usp=sharing
http://youtu.be/fZ2XUIWidys
http://youtu.be/fZ2XUIWidys
http://www.youtube.com/watch?v=PU58Mw1mIiI 
http://youtu.be/_n0ndtCivAo
http://youtu.be/CeDJ5bvqnoA
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35- في يوم الجمعة 2013-6-7 تم قصف الريف الشمالي بثالثة صواريخ أرض أرض
 استهدف الصاروخ األول  مدينة تل رفعت في األراضي الزراعية حيث سقط على أطرافها

مخلفا حفرة في األراضي الزراعية ,دون ان يسجل إصابات بشرية 
استهدف الصاروخ الثاني  أطراف مدينة اعزاز دون أن يسجل إصابات بشرية 

أما الصاروخ الثالث فقد سقط على أطراف مطار مّنغ دون أن يسجل إصابات بشرية 
36- يوم السبت 2013-9-8 تم إطالق صاروخين سكود سقط الصاروخ األول  على بلدة معارة األرتيق الواقعة في 

الريف الشمالي في تمام الساعة 11:50 صباحا و قد خلف القصف 15 جريحا دون أن نسجل شهداء 
فيديو يوثق الحالة و يظهر آثار الدخان نتيجة القصف:

http://www.youtube.com/watch?v=bhasi2_aMBk
صورة ثابتة تظهر آثار الدمار:

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBSE1Kdzl5bFJ6SFk/edit
و قد تم إطالقة من الللواء 155 في القطيفة بريف دمشق 

أما الصاروخ الثاني فقد سقط بين بلدتي كفر حمرة و معارة األرتيق في الريف الشمالي لمدينة حلب و قد سقط في 
األراضي الزراعية مخلفا حفرة كبيرة و بعض األضرار باألراضي الزراعية دون أن نسجل إصابات بشرية و قد سقط 

في الساعة 1:17 مساء 
فيديو يوثق الحالة و يظهر الدخان نتيجة سقوط الصاروخ:

http://youtu.be/kYEEEWyr9OE
و قد تم إطالقه من اللواء 155 في الساعة 1:08 مساء 

فيديو يظهر مرورة فوق مدينة القطيفة أثناء انطالقه:
http://youtu.be/krakqvi8TF0

ثانيا : محافظة الرقة :
التخوف األساسي في هذه المحافظة هو من استهداف السدود كل من  سد الفرات و سد البعث حيث سقط صاروخ سكود 
بمكان اليبعد سوى 1.5 كيلو متر عن سد البعث وذلك في قرية البارودة بتاريخ 2013-02-12 و سقط صاروخ آخر 
على مسافة 10 كيلو متر من سد الفرات في منطقة تدعى محمية عايد في الجنوب منها وسد الفرات يحتجز خلفه بحيرة 
اصطناعية بطول اقصاه 80 كيلو متر وعرض 8 كيلومتر والمسافة بين السد وبين مدينة الرقة التي تحتض مااليقل عن 
1.3 مليون نازح باالضافه الى قرابة نصف مليون من سكانها األصليين وبالتالي في حال تدميره  فإن مياه السد سوف 
تغمر مباني المدينة حتى الطابق الرابع ولن يكون هناك وقت الفراغ المدينة من سكانها ألن المياه سوف تقطع المسافة 

الفاصلة بين السد والمدينة والتي تبلغ قرابة 50 كيلومتر بأقل من 15 دقيقة .
بعد ذلك سوف تتجه مياه السد لتدمير مدينه اخرى واقعه على خط سير السد

وهي مدينة دير الزور حيث ستصلها المياه بأقل من 40 دقيقه .
استهدفت القوات الموالية للحكومة السورية محافظة الرقة حتى اللحظة بما

اليقل عن 10 صواريخ أرض أرض بعيده المدى 
علما أن العدد أكبر من ذلك بكثير ولكن قسم كبير منها سقط في أراضي

زراعية بعيده لم نتمكن من الحصول على صور أو فيديوهات توثق الحادثة
ولكن الذي وردنا على االيميل بقي مجرد أنباء لم نستطع التحقق منها وفق معاييرنا في التوثيق.

أدت هذه الصواريخ ألى مقتل 14 من أبناء المحافظة و أصابة أكثر من 92 آخرين.
التفاصيل :

البارودة بتاريخ 12/2/2013م  وقد خلف أضرار مادية في عدد من  الصاروخ األول : استهدف قرية تدعى قرية 
المنازل كما خلف حفرة كبيرة في األرض بعمق 3 أمتار ولم يخلف اصابات بشرية ، تبعد قرية البارودة عن جسم سد 

الفرات تقريبا 35 كم و عن مدينة الرقة 20 كم و ال يتجاوز عدد ساكنها العشرة آالف نسمة.
الصاروخ الثاني : استهدف قرية تدعى قرية السحل بتاريخ 13/2/2013 وخلف حفرة واسعة في األرض ولم يحدث 

اضرارا بشرية والقرية تقع على نهر الفرات غرب مدينة الرقة بــــ 10 كيلومتر.
فيديو يظهر آثار الحفرة التي خلفها صاروخ سكود :

http://www.youtube.com/watch?v=VOSqS6fKjmQ

http://www.youtube.com/watch?v=bhasi2_aMBk
http://www.youtube.com/watch?v=bhasi2_aMBk
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBSE1Kdzl5bFJ6SFk/edit
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBSE1Kdzl5bFJ6SFk/edit
http://youtu.be/kYEEEWyr9OE
http://youtu.be/kYEEEWyr9OE
http://youtu.be/krakqvi8TF0
http://youtu.be/krakqvi8TF0
http://www.youtube.com/watch?v=VOSqS6fKjmQ
http://www.youtube.com/watch?v=VOSqS6fKjmQ
http://youtu.be/K5LdSHntCug
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الصاروخ الثالث : استهدف قرية تدعى المعيزيلة بتاريخ 15/2/2013 وأحدث أضرارا مادية
وحفرة واسعة في األرض ولم يوقع اضرارا بشرية ، والقرية تقع شمال شرقي الرقة ب 23 كم 

الفيديوهات التي توثق الحادثة وتظهر آثار صاروخ سكود :
http://www.youtube.com/watch?v=f8FqWiOCX24

http://www.youtube.com/watch?v=RwxlQLt1YFE
صورة توضح الحفرة التي أحدثها صاروخ السكود على قرية معيزيله :

http://www.youtube.com/watch?v=OGDOUsLmncs
الصاروخ الرابع : استهدف قرية تدعى المنصورة بتاريخ -15 2 – 2013 وتقع على ضفاف نهر الفرات،

عدد سكانها حوالي 50.000 نسمة ، وقد أحدث أضرار مادية فقط .
http://www.youtube.com/watch?v=-hOtLLbjgrQ

الصاروخ الخامس : سقط في بحيرة تدعى بحيرة البعث
بتاريخ 2013-2-15 وبحيرة البعث هي بحيرة صناعية

تبلغ مساحتها حوالي /72/ كم2 وقد بنيت على نهر الفرات .

الصاروخ السادس : استهدف مدينة تدعى معان الواقعة شرق مدينة الرقه ويبلغ عدد سكانها 50 ألف نسمة وذلك  بتاريخ 
2013-2-25 وقد سقط الصاروخ وسط المدينة وتحديدا بقرب مدرسة تدعى عبد المنعم رياض ، قتل على الفور 14 
من أهالي المدينة  بينهم 8 أطفال و سيدة كما جرح مااليقل عن 85 مواطنا من أهالي المنطقة بينهم نساء و أطفال  اضافة 

الى تدمير مااليقل عن 14 منزل .
الفيديوهات التي تصور الدمار الحاصل في المدينة بعد استهدافها بصاروخ سكود

http://www.youtube.com/watch?v=-2buvyOEslg

http://www.youtube.com/watch?v=ioGqYKJXwIY

http://www.youtube.com/watch?v=d6U-u807Hm4

http://www.youtube.com/watch?v=ppvl0nh790I
أحد األطفال الجرحى بعد استهداف المدينة بصاروخ سكود 

http://www.youtube.com/watch?v=xBBikYvqSFI

http://www.youtube.com/watch?v=YGKWn_ig_Ls
الصاروخ السابع : استهدف قرية  تدعى الشريدة الغربية وذلك  بتاريخ 2013-2-25  وتقع البلدة على الضفة اليمنى 
لنهر “الفرات”، وتبعد عن مدينة الرقة حوالي 30 كم  ، و سبب أضرار مادية  حيث تسبب بخروج المياه الجوفية ولم 

نوثق اصابات بشرية .
https://www.youtube.com/watch?v=lTGNnYXF2zE

الصاروخ الثامن : استهدف  منطقة جنوب  “محمّية عايد “ ) وهي محمية طبيعية يعرفها أهالي المنطقة ( وتقع جنوب 
غرب مدينة الطبقة بتاريخ 2013-2-27 و سبب اضرار مادية وحفرة واسعة في األرض ولم نوثق حصول اصابات 

بشرية .
http://www.youtube.com/watch?v=gfZombBa91w

الصاروخ التاسع : بتاريخ 7\6\2013  قرابة الساعة 12,25
استهدف صاروخ ارض ارض بعيد المدى قرية السحل التي تقع غرب

مدينة الرقة وقد تسبب باصابه 7 افراد من عائلة بجروح اثنان منهما في حالة خطرة . 
الصاروخ العاشر : بتاريخ 8\6\2013 قرابة الساعة 7,25

نسجل  ولم  الرقة  لمدينة  الغربي  الريف  في  تقع  المنصورة  تدعى  منطقة  المدى  بعيد  ارض  ارض  استهدف صاروخ 
أضرارا بشرية و اقتصر فقط على االضرار المادية .

http://www.youtube.com/watch?v=f8FqWiOCX24
http://www.youtube.com/watch?v=f8FqWiOCX24
http://www.youtube.com/watch?v=RwxlQLt1YFE
http://www.youtube.com/watch?v=RwxlQLt1YFE
http://www.youtube.com/watch?v=OGDOUsLmncs
http://www.youtube.com/watch?v=OGDOUsLmncs
http://www.youtube.com/watch?v=-hOtLLbjgrQ
http://www.youtube.com/watch?v=-hOtLLbjgrQ
http://www.youtube.com/watch?v=-2buvyOEslg
http://www.youtube.com/watch?v=-2buvyOEslg
http://www.youtube.com/watch?v=ioGqYKJXwIY
http://www.youtube.com/watch?v=ioGqYKJXwIY
http://www.youtube.com/watch?v=d6U-u807Hm4
http://www.youtube.com/watch?v=d6U-u807Hm4
http://www.youtube.com/watch?v=ppvl0nh790I
http://www.youtube.com/watch?v=ppvl0nh790I
http://www.youtube.com/watch?v=xBBikYvqSFI
http://www.youtube.com/watch?v=xBBikYvqSFI
http://www.youtube.com/watch?v=YGKWn_ig_Ls
http://www.youtube.com/watch?v=YGKWn_ig_Ls
https://www.youtube.com/watch?v=lTGNnYXF2zE
https://www.youtube.com/watch?v=lTGNnYXF2zE
http://www.youtube.com/watch?v=gfZombBa91w
http://www.youtube.com/watch?v=gfZombBa91w
https://www.youtube.com/watch?v=UidNiAd7JBg
http://www.youtube.com/watch?v=Eu1JPyCxQ9k
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الصاروخ الثاني : استهدف بلدة تدعى سرجة بريف ادلب وذلك بتاريخ 6-1-2013
وقد أصيب اثر ذلك مااليقل عن 4 من أبناء البلدة إضافة إلى أضرار مادية بالغة .

الصاروخ الثالث : قصف مدينة بليون وسقط على أطراف البلدة
وذلك بتاريخ 2013-1-25 وتسبب بأضرار مادية فقط .

الصاروخ الرابع : قصف منطقة جبل الزاوية بتاريخ 2013-1-29 ألحق
أضرار مادية في االراضي الزراعية والمنازل القريبة من مكان السقوط.

http://youtu.be/sARCflf195s
الصارخ الخامس : قصف مدينة خان شيخون بتاريخ 2013-2-15 وقد سبب مقتل 3 من أبنائها

بينهم طفلين اضافه الى مااليقل عن 25 جريح ودمار واسع في األبنية .
الفيديوهات التي تصور الحادثة : 

http://youtu.be/vQlBKhueCbs
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=349196635193111
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=480417962005701

الصاروخ السادس : قصف بلدة حيش بتاريخ 2013-2-16 لم يسبب اضرار بشرية ، تسبب في دمار كبير ومقتل عدد 
من الحيوانات و نزوح عشرات من اهالي البلدة .

الفيديوهات التي تصور الحادثة وتظهر بقايا الصاروخ :
http://youtu.be/4IOoHun-5Dc
http://youtu.be/hv4j1pOIoQw

الصاروخ السابع : استهدف بلدة الهبيط  بتاريخ 2013-2-18 وقد تسبب في أضرار مادية فقط .
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=166487203500509

http://youtu.be/6N59aXuM164
الصاروخ الثامن : قصف بلدة سرجة الواقعه في منطقة جبل الزاوية بتاريخ 27/2/2013 

و قد أحدث حالة من الذعر و الخوف لدى األهالي و اهتز على إثره القسم الشرقي من جبل الزاوية وتسبب في أضرار 
مادية فقط .

الصاروخ التاسع : قصف بلدة كفرسجنة بتاريخ 2013-3-9 ألحق أضرار مادية باألراضي الزراعية واألبنية السكنية
http://youtu.be/AAW0KA8x8YE

الصاروخ العاشر: قصف بلدة حيش بتاريخ 2013-3-13 وأحدث دمار كبير في األبنية المحيطة بمكان سقوطه
http://youtu.be/WBnDMoYhJCc
http://youtu.be/6N59aXuM164

الصاروخ الحادي عشر : قصف بلدة حيش بتاريخ 15-3-2013
أسفر عن حرق عربتين وأضرار مادية باألراضي الزراعية.

http://youtu.be/SilXRERQJ-Y
http://youtu.be/AAW0KA8x8YE

الصاروخ الثاني عشر : قصف بلدة الهبيط بتاريخ 2013-3-21 سقط في األراضي الزراعية وسبب أضرار مادية 
http://youtu.be/0Bb5aI787GI

الصاروخ الثالث عشر: قصف مدينة سرمين بتاريخ 2013-3-23 ألحق في المدينة أضرار مادية كبيرة 
الصاروخ الرابع عشر : قصف بلدة معرة حرمة بتاريخ 2013-4-7 سقط في األراضي الزراعية مخلفا أضرار مادية

http://youtu.be/XxCT3Ky-JUI
الصاروخ الخامس عشر : قصف بلدة حيش بتاريخ 2013-4-10 أسفر عن دمار هائل باألبنية السكنية

http://youtu.be/0Bb5aI787GI
الصاروخ السادس عشر : قصف مدينة ادلب بتاريخ 2013-4-10 سقط الصاروخ في األراضي الزراعية

بين مدينة ادلب وبلدة بنش وأدى الى أضرار مادي بالمحاصيل الزراعية والمنازل المحيطة
http://youtu.be/VY2IDtIq8Zk

الفيديوهات التي تصور الحادثة : 

http://youtu.be/sARCflf195s
http://youtu.be/sARCflf195s
http://youtu.be/vQlBKhueCbs
http://youtu.be/vQlBKhueCbs
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=349196635193111
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=349196635193111
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=480417962005701
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=480417962005701
http://youtu.be/4IOoHun-5Dc
http://youtu.be/4IOoHun-5Dc
http://youtu.be/hv4j1pOIoQw
http://youtu.be/hv4j1pOIoQw
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=166487203500509
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=166487203500509
http://youtu.be/6N59aXuM164
http://youtu.be/6N59aXuM164
http://youtu.be/AAW0KA8x8YE
http://youtu.be/AAW0KA8x8YE
http://youtu.be/WBnDMoYhJCc
http://youtu.be/WBnDMoYhJCc
http://youtu.be/6N59aXuM164
http://youtu.be/6N59aXuM164
http://youtu.be/SilXRERQJ-Y
http://youtu.be/SilXRERQJ-Y
http://youtu.be/AAW0KA8x8YE
http://youtu.be/AAW0KA8x8YE
http://youtu.be/0Bb5aI787GI
http://youtu.be/0Bb5aI787GI
http://youtu.be/XxCT3Ky-JUI
http://youtu.be/XxCT3Ky-JUI
http://youtu.be/0Bb5aI787GI
http://youtu.be/0Bb5aI787GI
http://youtu.be/VY2IDtIq8Zk
http://youtu.be/VY2IDtIq8Zk
http://youtu.be/wkhEFURo5EY
http://youtu.be/6N59aXuM164
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الصاروخ السابع عشر : قصف مدينة سرمين بتاريخ -15 2013-4 ومكان سقوطه في أطراف المدينة حيث حدث 
اهتزاز شديد وتسبب في اضرار مادية لحقت ببعض األبنية القريبة من مكان سقوطه.

http://youtu.be/xfUL59hDKkA
الصاروخ الثامن عشر : قصف بلدة احسم بتاريخ 2013-5-15 بأسفر عن دمار في العديدد من األبنية السكنية.

http://youtu.be/YwBuEjm_z-E
الصاروخ التاسع عشر : قصف مدينة تفتناز بتاريخ 2013-6-7 سقط في األراضي الزراعية المحيطة بمدينة تفتناز 

مما ادى الى اشتعال المحاصيل الزراعية في المنطقة الممتدة من مدينة تفتناز حتى بلدة طعوم.
http://youtu.be/rxmrNgYGgl0

http://youtu.be/m1rapW6PCHo

رابعا : محافظة دير الزور :
خمسة عشر صاروخ  تم توثيقها سقطت في محافظة دير الزور أدى إحداها إلى اصابة
أم وثالثة أطفال ولم نوثق مقتل أي شخص واقتصرت على االضرار المادية الواسعة.

التفاصيل :
الصاروخ األول : قصف منطقه تدعى جديد بقارة بريف دير الزور

بتاريخ ٥-٢-٢٠١٣ وقد تسبب في  أضرارا مادية فقط .
الصاروخ الثاني : قصف منطقة موحسن الواقعه في ريف دير الزور

بتاريخ ١٦-٢-٢٠١٣ وقد تسبب في أضرار مادية فقط.
الفيديو الذي يصور الحادثة :

http://youtu.be/FMNWDIQNmCI
الصاروخ الثالث : قصف قرية الصالحية  بتاريخ 28-02-2013

وقد سقط في أراضي خاليه وتسبب في اضرار ماديه فقط.
الصاروخ الرابع : قصف قرية المويلح بتاريخ 02-03-2013

وقد سقط في أراضي خاليه وتسبب في اضرار ماديه فقط .
الفيديو الذي يصور الحادثة:

http://m.youtube.com/watch?v=yJWZotirDVU
الصاروخ الخامس : سقوط صاروخ أرض أرض على حي الحويقة

بتاريخ 2013-03-02 أدى لخسائر مادية فقط.
الصاروخ السادس : سقوط  صاروخ سكود على ريف دير الزور الغربي قرية

الشهابات بتاريخ 2013-3-17 أدى لدمار كبير وخسائر مادية.
الصاروخ السابع : سقوط صاروخ سكود في حي العمال بتاريخ 13-03-2013

أدى لدمار كبير في عدد من المنازل نتج عنه أضرار مادية .
فديو يصور الحادثة : 

http://www.youtube.com/watch?v=NEfJhHsU9Lo
الصاروخ الثامن : قصف حي الجبيلة بصاروخ أرض أرض بتاريخ 15-03-2013

أدى لدمار كبير بعدد من المنازل نتج عنه أضرار مادية .
فديو يصور الحادثة : 

http://www.youtube.com/watch?v=TQJPIGB-qSg
الصاروخ التاسع : قصف حي كنامات بالقرب من دوار غسان عبود في دير الزور

بصاروخ أرض أرض بتاريخ 2013-04-08 أدى لدمار كبير واالضرار مادية فقط .
فديو يوثق الحادثة :

الفيديو الذي يصور الحادثة :

الفيديو الذي يصور الحادثة :

http://youtu.be/xfUL59hDKkA
http://youtu.be/xfUL59hDKkA
http://youtu.be/YwBuEjm_z-E
http://youtu.be/YwBuEjm_z-E
http://youtu.be/rxmrNgYGgl0
http://youtu.be/rxmrNgYGgl0
http://youtu.be/m1rapW6PCHo
http://youtu.be/m1rapW6PCHo
http://youtu.be/FMNWDIQNmCI
http://youtu.be/FMNWDIQNmCI
http://m.youtube.com/watch?v=yJWZotirDVU&feature=plcp
http://m.youtube.com/watch?v=yJWZotirDVU&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=NEfJhHsU9Lo
http://www.youtube.com/watch?v=NEfJhHsU9Lo
http://www.youtube.com/watch?v=TQJPIGB-qSg
http://www.youtube.com/watch?v=TQJPIGB-qSg
http://youtu.be/PUq3lxw7FYw
http://www.youtube.com/watch?v=VR0vj2BYHdk
http://www.youtube.com/watch?v=OcH3Oh3lvA0
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الصاروخ العاشر : قصف ريف دير الزور الشرقي منطقة العداد الواقعه شرق نهر الخابور
بتاريخ 2013-04-13 سقط في منطقة صحراوية ولم تنتج عنه اي اضرار .

فديو يصور الحادثة : 
http://www.youtube.com/watch?v=tEThqwgmF24

الصاروخ الحادي عشر : سقوط صواريخ ارض ارض على منطقة الطيبة في مدينة الميادين
بتاريخ 2013-04-24 اسفر على اصابة أم و أطفالها الثالثة .

فديو يصور الحادثة وحالة الهلع بين االهالي  :
الصاروخ الثاني عشر : قصف حي المطار القديم بصاروخ أرض أرض

2013-05-14 أدى لدمار هائل والخسائر مادية فقط. 
الفيديو الذي يصور الحادثة :

http://www.youtube.com/watch?v=DyyMpZumWvU
الصاروخ الثالث عشر : قصف محيط اللواء 113 بصاروخ سكود 2013-05-19 وقد تسبب في أضرارمادية فقط . 

الفيديو الذي يصور الحادثة :
http://www.youtube.com/watch?v=BoXo2LE64fs

الصاروخ الرابع عشر : سقوط صاروخ أرض أرض على حي الحميدية 2013-05-23 ادى لدمار كبير .
http://www.youtube.com/watch?v=LU2C5vbpNWI
http://www.youtube.com/watch?v=Fb5_HZGHiXM

الصاروخ الخامس عشر: سقوط صاروخ أرض أرض في ريف دير الزور الشرقي
مدينة الشحيل 2013-06-08سقط في ارض زراعية واالضرار مادية فقط .

فديو توثيق الحادثه : 
http://youtu.be/yU292-kgexI

السبب الرئيسي لعدم وقوع خسائر باألرواح أن أغلب سكان مدينة دير الزور هجروا بيوتهم الى مناطق أكثر أمنا بسبب 
القصف العنيف والمتكرر بشكل يومي على المدينة وأيضا بعض الصواريخ سقط في أرض خالية من المنازل .

خامسا : ريف دمشق : 
تم استهداف  سبعة مناطق في ريف دمشق ب 11 صاروخ أرض أرض بعيد المدى أدت إلى مقتل 23 مواطن كلهم من 

المدنيين بينهم طفالن و 8 سيدات  و سقوط ما ال يقل عن 103 جرحى .
التفاصيل : 

1( يوم السبت 2012-12-30 تم قصف بلدة داريا بصاروخ أرض أرض خلف 7 جرحى دون أن نسجل شهداء.
فيديو يظهر آثار القصف على البلدة :

http://www.youtube.com/watch?v=saM2zXekEZo
2( يوم الخميس 2013-3-7 تم قصف منطقة الشيفونية في الغوطة الشرقية بصاروخ بعيد المدى )أرض أرض( مخلفا 

12 جريح و دمارا في األراضي  بعض المنازل دون أن نسجل وقوع شهداء
فيديو يظهر آثار الدمار نتيجة القصف بصاروخ أرض أرض

http://www.youtube.com/watch?v=6egAFzJt9nQ
3( يوم الخميس 2013-3-21 استهدفت قوات األسد مدينة كفر بطنا بصاروخ

أرض أرض مخلفة 6 شهداء بينهم طفلة كما خلف القصف 15 جريح.
4( يوم السبت 2013-3-31 تم قصف بلدة يلدا

بصاروخ أرض أرض مخلفا 7 جرحى
فيديو يظهر هلع األهالي و محاولتهم الهرب

http://www.youtube.com/watch?v=uf_Dj8iWYMY
5( في يوم السبت 2013-4-27 تم استهداف مدينة دوما بصاروخ

أرض أرض مخلفا سبعة شهداء وما ال يقل عن 16 جريح .
فيديو يظهر لقصف على الميدة :

http://www.youtube.com/watch?v=07E60s_i4Qs
فيديو  لنفس المصور السابق وفيه يصف آثار الدمار الذي خلفه ذلك الصاروخ :

http://www.youtube.com/watch?v=2cGHREjaGeM

فيديو يظهر نقل الجثث :

http://www.youtube.com/watch?v=tEThqwgmF24
http://www.youtube.com/watch?v=tEThqwgmF24
http://www.youtube.com/watch?v=DyyMpZumWvU
http://www.youtube.com/watch?v=DyyMpZumWvU
http://www.youtube.com/watch?v=BoXo2LE64fs
http://www.youtube.com/watch?v=BoXo2LE64fs
http://www.youtube.com/watch?v=LU2C5vbpNWI
http://www.youtube.com/watch?v=LU2C5vbpNWI
http://www.youtube.com/watch?v=Fb5_HZGHiXM
http://www.youtube.com/watch?v=Fb5_HZGHiXM
http://youtu.be/yU292-kgexI
http://youtu.be/yU292-kgexI
http://www.youtube.com/watch?v=saM2zXekEZo
http://www.youtube.com/watch?v=saM2zXekEZo
http://www.youtube.com/watch?v=6egAFzJt9nQ
http://www.youtube.com/watch?v=6egAFzJt9nQ
http://www.youtube.com/watch?v=uf_Dj8iWYMY
http://www.youtube.com/watch?v=uf_Dj8iWYMY
http://www.youtube.com/watch?v=07E60s_i4Qs
http://www.youtube.com/watch?v=07E60s_i4Qs
http://www.youtube.com/watch?v=2cGHREjaGeM
http://www.youtube.com/watch?v=2cGHREjaGeM
http://www.youtube.com/watch?v=WOMW-2Tk2Zg
http://www.youtube.com/watch?v=uGmH3wHdgC4
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6( يوم الخميس 2013-5-28  تم قصف مدينة دوما بصاروخ أرض أرض
مخلفا 9 جرحى و دمار كبير في المنازل السكنية  دون أن نسجل شهداء.

7( يوم السبت 2013-4-6 تم استهداف بلدة العبادة بصاروخ ارض أرض
مخلفا 3 شهداء  و حوالي 7 جرحى , كما أدى إلى انهيار منزلين.

8( يوم الخميس 2013-5-2 قامت قوات األسد باستهداف بلدة العبادة
بصاروخ أرض أرض مخلفة 5 جرحى  دون أن نسجل شهداء.

فيديو يظهر الدخان نتيجة القصف على البلدة :
http://www.youtube.com/watch?v=Mw0N4o-tduc

9( يوم األربعاء 2013-5-22 تم قصف مخيم سبينة بصاروخ أرض أرض وقد خلف
القصف 8 شهداء جميعهم من السيدات و 10 جرحى و مخلفا أضرار مادية ببعض المنازل.

فيديوهات تظهر آثار القصف :
http://www.youtube.com/watch?v=40mNvrO_ZXA
http://www.youtube.com/watch?v=DfcsZ7N0Ckc

10( يوم اإلثنين 2013-5-27 قصفت قوات األسد مخيم سبينة بصاروخ
أرض أرض مما أدى إلى وقوع 5 شهداء و 8 جرحى .

فيديوهات توثق الحالة:
فيديو يظهر الدخان المتصاعد لحظة القصف:

http://www.youtube.com/watch?v=qtObR-QoSLQ
فيديو يظهر آثار الدمار:

http://www.youtube.com/watch?v=DE8V6uaA3V0
11( يوم الخميس 2013-6-6 تم قصف مخيم سبينة بصاروخ أرض أرض مما أدى إلى وقوع 5 شهداء بينهم

طفل كما أدى إلى وقوع 7 جرحى  كما أدى إلى انهيار بناء بالكامل و حدوث أضرار في عدد من األبنية.
فيديوهات تظهر آثار الدمار:

http://www.youtube.com/watch?v=Fwv2m_x2aiU

سادسا : محافظة حماة : 
استهدفت خمس مرات 

الصاروخ األول : قصف بلدة كفر نبودة بريف حماة بتاريخ
2013-02-12 وأحدث دمارا واسعا في المباني و سقط أكثر من 13 جريح.

الفيديو الذي يصور البلدة بعد تعرضها للقصف 
http://www.youtube.com/watch?v=plMoAGNrb-A

الصاروخ الثاني : قصف بلدة كفر نبودة بريف حماة  بتاريخ 2013-02-19 وأحدث حفرة
كبيرة بلغ عمقها قرابة ال 5 أمتار واقتصر على األضرار المادية فقط.

الفيديوهات التي تصور الحادثة : 
http://youtu.be/lNQHO0ONSn4
http://youtu.be/IhwDZRVrdPA

الصاريخ الثالث : قصف بلدك كفر زيتا بريف حماة بتاريخ 24-02-2013
مخلفا اضرار مادية فقط حيث سقط داخل أرض زراعيه.

الفيديو يصور الحفرة التي أحدثها الصاروخ و المنطقة التي سقط فيها:

سابعا : محافظة حمص : 
استهدفت مدينة القصير في الحملة العسكرية األخيرة التي شنتها عليها ميليشيات حزب هللا االرهابي و القوات الحكومية 
منذ تاريخ 18/05/2013 بعدة صواريخ أرض أرض لم نتمكن من معرفة عددها وال األضرار التي خلفتها علما أن 

الحملة العسكرية خلفت مئات القتلى و آالف الجرحى . 

فيديو يظهر آثار الدمار:

http://www.youtube.com/watch?v=Mw0N4o-tduc
http://www.youtube.com/watch?v=Mw0N4o-tduc
http://www.youtube.com/watch?v=40mNvrO_ZXA
http://www.youtube.com/watch?v=40mNvrO_ZXA
http://www.youtube.com/watch?v=DfcsZ7N0Ckc
http://www.youtube.com/watch?v=DfcsZ7N0Ckc
http://www.youtube.com/watch?v=qtObR-QoSLQ
http://www.youtube.com/watch?v=qtObR-QoSLQ
http://www.youtube.com/watch?v=DE8V6uaA3V0
http://www.youtube.com/watch?v=DE8V6uaA3V0
http://www.youtube.com/watch?v=Fwv2m_x2aiU
http://www.youtube.com/watch?v=Fwv2m_x2aiU
http://www.youtube.com/watch?v=plMoAGNrb-A
http://www.youtube.com/watch?v=plMoAGNrb-A
http://youtu.be/lNQHO0ONSn4
http://youtu.be/lNQHO0ONSn4
http://youtu.be/IhwDZRVrdPA
http://youtu.be/IhwDZRVrdPA
http://www.youtube.com/watch?v=Hp6VEIUiTfk
http://www.youtube.com/watch?v=zg4dfr2RbDc
http://www.youtube.com/watch?v=TZIm8AVekmg
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االستنتاجات القانوينة :
نستنتج من ذلك  كله يؤكد و بما اليدع مجاال للشك على منهجية ونطاق واسع لقوات الحكومة السورية في قتل

واستهداف المدنيين و بالتالي ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية بحسب المادة السابعة من قانون روما األساسي.
وكما أن الجرائم ارتكتبت في ظل نزاع مسلح غير دولي فهي تعتبر جرائم حرب بحسب المادة الثامنة من قانون روما األساسي.
كما أن الحكومة السورية خالفت العديد من نصوص قواعد القانون الدولي اإلنساني عبر االستهداف المتعمد و المقصود للمدنيين

وعبر الهجمات العشوائية أيضا وبشكل واسع النطاق .
كما ارتكتب جريمة الحرب في تدمير األعيان المدنية واستهدافها بشكل واسع و ممنهج بحسب القواعد التالية للقانون العرفي للقانون 

الدولي اإلنساني :
القاعدة 7: ُيميز أطراف النزاع في جميع األوقات بين األعيان المدنية واألهداف العسكرية،

وال توّجه الهجمات إال إلى األهداف العسكرية فحسب، وال يجوز أن توجّه إلى االعيان المدنيين.
القاعدة 9: األعيان المدنية هي جميع األعيان التي ليست أهدافا عسكرية.

القاعدة 10: تحمى األعيان المدنية من الهجوم، ما لم تكن أهدافا عسكرية وطوال الوقت الذي تكون فيه كذلك.

التوصيات :
إلى الحكومة السورية :

1. التوقف الفوري عن كافة انتهاكات حقوق االنسان.
2. احترام التزاماتها الدولية المتمثلة بحماية المدنيين وقت الحرب، واحترام قواعد القانون

الدولي االنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان. 
إلى لجنة التحقيق الدولية :

على لجنة التحقيق الدولية أن ترقى إلى المستوى المأمول منها في إعطاء توصيف دقيق حول حجم االنتهاكات المرتكبة من قبل  
الحكومة السورية تجاه الشعب السوري. 

إلى مجلس حقوق اإلنسان :
1. مطالبة مجلس األمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها في تجاه

مايحصل ألبناء الشعب السوري من قتل واعقتال واغتصاب وتهجير .
2. الضغط على الحكومة السورية من أجل وقف عمليات القتل اليومي .

3. تحميل حلفاء و داعمي الحكومة السورية - روسيا وإيران والصين - المسؤولية
المادية واألخالقية عن ما يحصل من قتل و تدمير  .

4. ايالء اهتماما و جدية أكبر من قبل مجلس حقوق اإلنسان تجاه الوضع الكارثي لذوي الضحايا في سوريا .
إلى مجلس األمن واألمم المتحدة : 

1. اتخاذ قرار باحاله كافة المتورطين و المجرمين إلى محكمة الجنايات الدولية .
2. تحذير الحكومة السورية من تداعيات السلوك العنيف و القتل الممنهج و ارسال رسائل واضحة في ذلك .

اللبناني على قائمة االرهاب  الموالية للحكومة السورية وقوات حزب حزب هللا  3. ادراج قوات الجيش الوطني وقوات الشبيحة 
الدولية.

4. تشير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بأن النظام السوري يمتلك مااليقل عن 800 صاروخ بالستي بينها 200 من نوع سكود”، 
وقد قام بتعديل البعض منها حتى يصبح ذو أثر تدميري بالغ ، إضافة إلى إمكانية تحميلها برؤوس وكيميائية وجرثومية” ، وبالتالي 
تدمير و محو أحياء و قرى بكاملها من خارطة الوجود بمن فيها من األطفال و الرجال و النساء ، ومن هنا وبناء على هذا التقرير 
الموسع و التفصيلي فإننا نطالب و ندعو المجتمع الدولي متمثال في مجلس األمن أن يقوم بواجباته القانونية و األخالقية في حفظ 

األمن و السلم األهلي.
إلى الجامعة العربية :

1. الطلب من مجلس حقوق اإلنسان واألمم المتحدة من إعطاء قضة وقف القتل اليومي حقها من االهتمام والمتابعة.
2. االهتمام الجدي و البالغ بهذه القضية و وضعها في دائرة العناية و المتابعة الدائمه و محاولة االهتمام ورعاية

    ذوي الضحايا ورعايتهم نفسيا و ماديا و تعليميا .
3. الضغط السياسي والدبلوماسي على حلفاء الحكومة السورية  الرئيسيين - روسيا وإيران والصين - لمنعهم
    من االستمرار في توفير الغطاء و الحماية الدولية و الساسية لكافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري

    وتحميلهم المسؤولية األخالقية والمادية عن كافة تجاوزات الحكومة السورية .
إن بداية تطبيق القانون الدولي اإلنساني ال يحل محل االلتزامات القائمة بموجب القانون الدولي لحقوق االنسان، وكال النظامان يبقيان 
ساريا المفعول ويعتبران عموما متكامالن ومتعاضدان. إن االنتهاكات الجسيمة ألي من النظامين القانونيين أعاله تعرض مرتكبي 
الجرائم للمساءلة الجنائية على الصعيد الدولي. يمكن للمحاكم في أي بلد استخدام مبدأ الوالية القضائية العالمية للبت في مثل هذه 
الحاالت ونحن نحمل القائد العام للجيش و القوات المسلحة وجميع المتورطين في كافة األلوية و القطعات العسكرية التي تقوم بقصف 
و قتل المدنيين المسؤولية المباشرة عن أعمال القتل و الدمار بحق أبناء الشعب السوري باعتبارهم مسؤولين مباشرين يجب محاسبتهم 

ويجب أن النسمح لهم باالفالت من العقاب ويجب مالحتقهم في جميع أنحاء العالم.


