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أواًل: ملخص تنفيذي
يســتعرض هــذا التقريــر حصيلــة الضحــااي الذيــن قتلــوا إثــر اســتخدام ســاح قذائــف اهلــاون فقــط، وكانــت القــوات احلكوميــة أول مــن اســتخدم خمتلــف 
أنــواع األســلحة منــذ آذار/ 2011 وبشــكل تدرجيــي وصــواًل إىل صواريــخ ســكود والغــازات الســامة، حبســب أرشــيف الشــبكة الســورية حلقــوق 
اإلنســان فــإن بــداايت اســتخدامها لقذائــف اهلــاون كان يف قصــف مدينــة دومــا يف ريــف دمشــق، وذلــك يف يــوم اإلثنــن 1/ آب/ 2011، حيــث 
ســقطت القذيفــة ابلقــرب مــن املصــرف التجــاري داخــل مدينــة دومــا وتســببت يف مقتــل شــخص، توســعت القــوات احلكوميــة بعــد ذلــك يف اســتخدام 
ســاح اهلــاون يف مجيــع احملافظــات، وعندمــا بــدأت املعارضــة الســورية بتســليح نفســها، كان ســاح اهلــاون مــن أول األســلحة املســتخدمة؛ ذلــك 
بســبب كونــه ســاحاً مدفعيــاً بســيطاً ســريع النشــر والطــي، ويف ظــل عــدم امتاكهــا لألســلحة الدقيقــة كالصواريــخ أو الطائــرات، فقــد اســتمرت حــى 
حلظــة طباعــة هــذا التقريــر ابســتخدام قذائــف اهلــاون، وبعــد ظهــور التنظيمــات املتشــددة كجبهــة النصــرة وداعــش اســتخدم مــن قبلهــا لألســباب ذاهتــا، 

وأيضــاً مــن قبــل قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي.
تســتعرض هــذه الدراســة 69 حادثــة مــن أبــرز حــوادث القصــف بقذائــف اهلــاون، الــي تســببت يف ســقوط عــدد مــن الضحــااي أو اجلرحــى، 
واســتهداف ملراكــز حيويــة، وذلــك مــن آذار/ 2011 حــى حلظــة طباعــة هــذا التقريــر، حيــث أوردان داخــل التقريــر 19 روايــة لشــهود عيــان أو 

مصابــن حــول تلــك احلــوادث.

الحــظ فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أنــه يف معظــم احلــاالت ال يتــم اســتخدام الـــ GPS- وحواســيب إطــاق القذائــف؛ مــا جعلــه ســاحاً 
عشــوائياً وابلتــايل عــدمي التمييــز، وتســتخدم القــوات احلكوميــة مدفــع اهلــاون بعياراتــه املختلفــة 60 – 80 - 120 واملســتورد مــن روســيا، فيمــا 

تعتمــد بقيــة األطــراف علــى الغنائــم الــي تقــع أبيديهــا مــن ســاح القــوات احلكوميــة، أو تقــوم بتصنيــع املدفــع يــدوايً.
كما الحظنا أن معظم الضحااي املدنين الذين قتلوا من قبل قوات املعارضة املسلحة قتلوا بواسطة استخدام مدافع اهلاون.

وأخــراً نشــر إىل أن هنــاك الكثــر مــن احلــوادث الــي ســقط فيهــا ضحــااي إثــر القصــف العشــوائي بقذائــف اهلــاون، مل نتمكــن فيهــا مــن حتديــد مصــدر 
القصــف وابلتــايل اجلهــة املســؤولة عنــه، وحصــل هــذا بشــكل خــاص يف مدينــة دمشــق ومدينــة حلــب، فعلــى الرغــم مــن إصــدار العديــد مــن فصائــل 
املعارضــة )وهــي ليســت كيــاانً مركــزايً موحــداً( بيــاانت متعــددة عــن بــدء اســتهداف املقــرات واملراكزاألمنيــة يف املناطــق الــي تســيطر عليهــا القــوات 
احلكوميــة داخــل املــدن، وهــو هــدف يصعــب إصابتــه بدقــة، وابلتــايل يتســبب يف مقتــل العديــد مــن املدنيــن يف األحيــاء والشــوارع اجملــاورة، إال أن 
العديــد مــن التحقيقــات والشــهادات أثبتــت أيضــاً اســتغال القــوات احلكوميــة هلــذه البيــاانت، ومــن مث قيامهــا بقصــف األحيــاء اجملــاورة هلــذه املقــرات 

مــن داخــل املقــرات األمنيــة نفســها.
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اثنياً: حصيلة ضحااي قذائف اهلاون:
القوات احلكومية:

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان قيام القوات احلكومية بقتل 1487 شخصاً عرب استخدام قذائف اهلاون، يتوزعون إىل:
مدنين: 1460 مدنياً، بينهم 138 طفًا، 167 سيدة.

مسحلن: 27 مسلحاً.
ويتوزعون على احملافظات السورية على النحو التايل:

حمافظة ريف دمشق: 
ريف دمشق - يلدا األربعاء 18/ آذار/ 2014

قصفــت القــوات احلكوميــة قذيفتــا هــاون علــى بلــدة يلــدا مبحافظــة ريــف دمشــق، مــا أدى إىل مقتــل 5 أشــخاص، بينهــم طفــل، وإصابــة قرابــة 9 
آخريــن، حبســب توثيــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.

ريف دمشق – دوما اجلمعة 11/ نيسان/ 2014
قصفــت القــوات احلكوميــة قذائــف هــاون عــدة علــى مدينــة دومــا يف حمافظــة ريــف دمشــق، مــا أدى إىل مقتــل 5 أشــخاص، بينهــم 3 ســيدات، 

وإصابــة قرابــة 11 آخريــن.
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ريف دمشق – كفر بطنا اخلميس 22/ أاير/ 2014
قصفــت القــوات احلكوميــة مخــس قذائــف هــاون علــى مدينــة كفــر بطنــا 
مبحافظة ريف دمشــق، ما أســفر عن مقتل 6 أشــخاص، بينهم 3 أطفال 

وســيدة، وإصابــة قرابــة 14 آخريــن.

دمشق - القابـــون اجلمعة 13/ حزيران/ 2014  
قامــت القــوات احلكوميــة يــوم اجلمعــة وبعــد صــاة املغــرب ابســتهداف 
حفــل زفــاف شــابن يف حــي القابــون بدمشــق، ذلــك بقصفــه بقذيفــي 
هــاون مــن العيــار الثقيــل؛ مــا أدى إىل حتويــل حفــــل الزفــــاف إلــــى مأســـــاة، 
40 جرحيــاً،  قرابــة  8 مدنيــن واصابــة  القصــف مبقتــل  تســبب  أن  بعــد 
بعضهــم حبالــة خطــرة، إضافــة الســتهداف احلــي حبشــوات B10 عــدة 
علــى الطريــق العــام، ويف الوقــت نفســه قــام قنــاص قيــادة الوحــدات اخلاصــة 

إبطــاق النــار عشــوائياً علــى مبــاين احلــي.

الطبيب أبو عثمان »عضو الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان يف دمشــق« 
كان موجــوداً مصادفــة يف منطقــة احلادثــة:

»كنــت يف طريــق العــودة مــن زايرة صديقــي عندمــا رأيــت العديــد مــن الســيارت تتجــه حنــو منطقــة اجلامــع الكبــر، والنــاس تتجمــع وســط فــزع 
كبــر، وعلمــت أن القــوات احلكوميــة قصفــت منطقــة حفــل زفــاف، مث مسعــت صــوت ســقوط قذيفــة أخــرى يف ذلــك املــكان، اجتهــت حنــو 
املشــفى امليــداين وكان عشــرات األهــايل متجمعــن خــارج املشــفى، دخلــت املشــفى وكان املنظــر رهيبــاً، الدمــاء يف كل مــكان علــى األرض 
وعلــى اجلــدران وعلــى االســرّة. الضحــااي علــى األرض مضرجــن بدمائهــم واجلرحــى أينــون مــن األمل، أحصيــت أكثــر مــن مخســة عشــر جرحيــاً 
موزعــن علــى األســرّة واألرض. ســارعت ألتفقــد حــال املرضــى وبــدأت إبســعاف اجلرحــى األكثــر خطــورة. كان هنــاك شــاب ملقــى علــى 
األرض وهــو فاقــد الوعــي، قــام أحــد الزمــاء بتنبيهــه، وقمــت إبجــراء اإلنعــاش القلــي الرئــوي، لكنــه تــويف. وكان هنــاك علــى الســرير اآلخــر 
شــخص اثٍن قــد فــارق احليــاة أيضــاً، كان اجلرحــى يتوافــدون كل مخــس دقائــق ومل يبــَق مــكان الســتقبال أي جريــح؛ لذلــك كان يتــم وضعهــم 
علــى األرض. بعــض احلــاالت كانــت حرجــة جــداً، جــاء فريــق اهلــال األمحــر ونقــل حــاالت خطــرة عــدة إىل مشــايف العاصمــة، كمــا حضــر 
فريــق طــي مــن حــي بــرزة اجملــاور ليســاعد فريــق القابــون الطــي ومت حتويــل حــاالت عــدة إىل طبيــة حــي بــرزة للتخفيــف علــى طبيــة القابــون. 

سألت بعض اجلرحى عما حدث، قال يل اجلريح عبد هللا: كنت أمر من الشارع فسقطت القذيفة األوىل، سارعت إىل انتشال اجلرحى 
فسقطت قذيفة أخرى فأصحبت أحتاج إىل من يسعفين مث نقلوين إىل املشفى«. 

مقاطع تظهر اكتظاظ املشفى ابملصابن والضحااي، ووضع بعضهم على األرض لعجز املشفى عن استيعاب املصابن
صور للمصابن يف النقطة الطبية ابلقابون بدمشق نتيجة قصف العرس يف احلي

 

صور ملكان وقوع اجملزرة، ويظهر أيضاً طبل حفل الزفاف على األرض ملطخ ابلدماء

https://www.youtube.com/watch?v=s7eje3qQYz
https://www.youtube.com/watch?v=qwo30OuFjbE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1gi-_I1pWY0&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMucFUyVURBcWliczg/edit
https://www.youtube.com/watch?v=umYofMsRmSo
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2bDMtTzB4WTJlUEk/view
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ريف دمشق - زبدين اخلميس 24/ متوز/ 2014
قصــف  معهــا  تزامــن  هــاون،  قذائــف  ســبع  احلكوميــة  القــوات  قصفــت 
زبديــن  بلــدة  يف  الرئيــس  الســوق  علــى  عــدة،  أرض   - أرض  بصواريــخ 
أطفــال.  5 بينهــم  شــخصاً،   17 مقتــل  إىل  أدى  مــا  دمشــق؛  ريــف  مبحافظــة 

قصــف النقطــة الطبيــة يف بلــدة النشــابية - ريــف دمشــق يــوم اإلثنــن 
28/ متــوز/ 2014

بقذيفــة  النشــابية  بلــدة  الطبيــة يف  النقطــة  القــوات احلكوميــة  اســتهدفت 
هــاون؛ مــا تســبب مبقتــل طبيبــن علــى الفــور، وأتكــدت الشــبكة الســورية 
حلقــوق اإلنســان مــن أن النقطــة الطبيــة املســتهدفة هــي خاليــة مــن اآلليــات 

أو املســلحن داخلهــا أو حوهلــا.

ريف دمشق - عن ترما اإلثنن 4/ آب/ 2014
قصفت القوات احلكومية قذيفتا هاون على بلدة عن ترما بريف دمشق؛ ما تسبب مبقتل 5 أشخاص، بينهم طفان، وإصابة قرابة 9 آخرين.

ريف دمشق – دوما اإلثنن 18/ آب/ 2014
قصفــت القــوات احلكوميــة ثــاث قذائــف هــاون علــى مدينــة دومــا مبحافظة 
ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 أشــخاص، بينهــم طفــل وســيداتن، 

وإصابــة قرابــة 12 آخريــن.

ريف دمشق – دوما اجلمعة 29/ آب/ 2014
قصفــت القــوات احلكوميــة ثــاث قذائــف هــاون علــى مدينــة دومــا مبحافظة 
ريــف دمشــق، مــا أدى إىل مقتــل 6 أشــخاص، بينهــم طفــان، وإصابــة 

قرابــة 9 آخريــن.

ريف دمشق- عربن اإلثنن 19/ كانون الثاين/ 2015  
اســتهدفت القــوات احلكوميــة الســوق الشــعي يف مدينــة عربــن بقذيفــي هــاون، حــدث ذلــك بعــد أن تــواردت أنبــاء ُتشــر إىل نيــة القــوات احلكوميــة 
فتــح ممــر إنســاين إلدخــال املــواد الغذائيــة، تســبب القصــف مبقتــل 7 مدنيــن، بينهــم 3 ســيدات، وإصابــة أكثــر مــن 35 شــخصاً حبســب مــا وثقتــه 

الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد أبو أويس أحد شهود العيان على حادثة القصف:

»كانــت الســاعة قرابــة الثانيــة والنصــف ظهــراً عندمــا جتمــع النــاس يف الســوق بعــد ورود أخبــار عــن أن القــوات احلكوميــة ستســمح مبــرور 
املــواد الغذائيــة، إال أن القــوات احلكوميــة قامــت بقصــف املنطقــة بقذيفــي هــاون قُتــل علــى إثرمهــا 7 أشــخاص، وأصيــب مــا يزيــد عــن 40 

آخريــن، كان مــن بينهــم حــاالت عــدة تعرضــت لبــر يف األطــراف«.

مقطع فيديو يُظهر جرحى قصف سوق عربن داخل أحد املشايف 

ضحااي قصف السوق يف بلدة زبدين 

ريف دمشق: دوما - ااثر الدمار جراء القصف بقذائف اهلاون من قبل القوات احلكومية 18-8-2014 

https://www.youtube.com/watch?v=MdeE1aZJZjU&feature=youtu.be
https://docs.google.com/file/d/0B_As0MoMu7X-bWgwSERnUFdoUFk/edit
https://docs.google.com/file/d/0B_As0MoMu7X-bWgwSERnUFdoUFk/edit
https://docs.google.com/file/d/0B_As0MoMu7X-ZXJvbExkeFdNdjQ/edit?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMucVVDUlp4Y1NkbE0/view
https://www.youtube.com/watch?v=VgEFdpk5gU0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=quduI5uX6sA&feature=youtu.be
https://docs.google.com/file/d/0B_As0MoMu7X-cElzOTBlQ3BPeFE/edit
https://www.youtube.com/watch?v=IpdYFwkqir0&feature=youtu.be
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ريف دمشق – دوما اجلمعة 6/ شباط/ 2015 
قصفــت القــوات احلكوميــة ثــاث قذائــف هــاون علــى مدينــة دومــا مبحافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أســفر عــن مقتــل 6 أشــخاص، بينهــم طفــان وســيدة، 

وإصابــة قرابــة 13 آخريــن.

حمافظة محص: 
محص – حي اخلالدية السبت 4/ شباط/ 2012 

محــص  مبدينــة  اخلالديــة  حــي  احلكوميــة  القــوات  قصفــت 
املنــازل  علــى  ســقطت  هــاون  قذيفــة   43 مــن  أبكثــر 
الســكنية؛ مــا تســبب مبقتــل 40 شــخصاً، بينهــم 3 أطفــال 
وســيدة، وإصابــة قرابــة 92 آخريــن، إضافــة إىل تضــرر مــا 
توثيــق  لذلــك، حبســب  نتيجــة  ســكنياً  منــزاًل   36 اليقــل 

اإلنســان. حلقــوق  الســورية  الشــبكة 

محص - الرسنت اإلثنن 6/ شباط/ 2012
قصفــت القــوات احلكوميــة منــازل املدنيــن يف مدينــة الرســن مبحافظــة محــص بثــاث قذائــف هــاون؛ مــا تســبب مبقتــل 10 أشــخاص، بينهــم طفلــة 

وســيداتن، وإصابــة قرابــة 8 أشــخاص.
مقاطع مصورة تظهر فيها بعض جثامن الضحااي الذين قتلوا نتيجة القصف على الرسن

محص - كرم الشامي اخلميس 21/ تشرين الثاين/ 2013   
اســتهدفت القــوات احلكوميــة حــي كــرم الشــامي يف محــص بثــاث قذائــف هــاون، أصابــت جتمعــاً ألربعــة مــدارس وســوق للخضــار يف ســاحة احلــاج 

عاطــف ابحلــي؛ مــا تســبب مبقتــل 27 مدنيــاً، بينهــم 6 أطفــال، وســيدة، وإصابــة قرابــة 43 آخريــن.
يظهر املقطع آاثر القصف على سوق اخلضار وبعض جثث الضحااي

صور اجلرحى االطفال 

اخلالدية جمزرة كبريه

https://www.youtube.com/watch?v=0wna2-I31zM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0wna2-I31zM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VYsTEWefFQE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/verify_controversy?next_url=/watch%3Fv%3Dao8g4eEakQE%26bpctr%3D1426870888
https://www.youtube.com/verify_controversy?next_url=/watch%3Fv%3DD_dr8R_OLP4%26bpctr%3D1426871144
https://www.youtube.com/verify_controversy?next_url=/watch%3Fv%3DD_dr8R_OLP4%26bpctr%3D1426871144
https://www.youtube.com/watch?v=1dW9Gndcxi4
https://www.youtube.com/watch?v=1dW9Gndcxi4
https://www.youtube.com/watch?v=QEkiVfNTRtk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QEkiVfNTRtk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zmzNjWFo_Ro&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xfDm-hQ9Gos
https://www.youtube.com/watch?v=rQvaf5ivvJs
https://docs.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B3ocSy4sMXm8QUZVUFk2NTFIS0k/edit?pli=1
https://docs.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B3ocSy4sMXm8NjFqeldBQUNqMnM/edit?pli=1
https://docs.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B3ocSy4sMXm8QUFBbkpGcFJBS1U/edit?pli=1
https://www.youtube.com/watch?v=qIvd-PGyDa4&bpctr=1429081594
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محص – كرم الشامي اخلميس 9/ كانون الثاين/ 2014
قصفــت القــوات احلكوميــة قذائــف هــاون عــدة قــرب مســجد األخيــار يف حــي كــرم الشــامي مبدينــة محــص؛ مــا تســبب مبقتــل 9 أشــخاص، إضافــة 

إىل احــراق وتضــرر عــدد مــن الشــقق الســكنية.

محص - حي الوعر - السبت 11/ كانون الثاين/ 2014
قصفــت القــوات احلكوميــة قذائــف هــاون عــدة علــى حــي الوعــر يف مدينــة محــص، أســفر القصــف عــن مقتــل 28 شــخصاً، بينهــم طفــل وســيداتن، 

إضافــة إىل تضــرر مبــاٍن ســكنية عــدة، وانــدالع حرائــق يف املنطقــة.

محص - حي الغوطة األحد 12/ كانون الثاين/ 2014
قصفــت القــوات احلكوميــة قذائــف هــاون عــدة علــى حــي الغوطــة يف مدينــة محــص، أســفر القصــف عــن مقتــل 20 شــخصاً، بينهــم 4 أطفــال، و3 

ســيدات، وإصابــة قرابــة 17 آخريــن.

قصف املدرسة اإلعدادية للبنات يف مدينة الرسنت األحد 29/ حزيران/ 2014:
املدرســة  اهلندســة  يف كتيبــة  املتمركــزة  احلكوميــة  القــوات  اســتهدفت 
اإلعداديــة للبنــات يف مدينــة الرســن )محــص(؛ مــا تســبب مبقتــل 4 
طالبــات مــن عائلــة واحــدة حبســب مــا وثقتــه الشــبكة الســورية حلقــوق 

اإلنســان.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد »نــور الديــن 

الــرز« أحــد شــهود العيــان علــى حادثــة القصــف:

»يف أول أايم رمضــان تصاعــد قصــف القــوات احلكوميــة ملدينــة 
الرســن مــن كتيبــة املدفعيــة املطلــة علــى املدينــة، اســتمر القصــف 
ســاعات عــدة. قرابــة الســاعة الثانيــة ظهــراً ســقطت قذيفــة هــاون 
علــى بعــد 200 مــر مــن املدرســة اإلعداديــة للبنــات الواقعــة علــى 
الطريــق الــدويل للمدينــة، تزامــن ســقوط القذيفــة مــع موعــد انتهــاء 

الــدوام الرمســي وخــروج الطالبــات منهــا.
عندمــا مسعــت صــوت القذيفــة القريبــة مــن املدرســة توجهــت إىل املــكان شــاهدت مقتــل 4 طالبــات، تشــوه جثمــان إحداهــن بشــكل كامــل، 

وأصيبــت 5 فتيــات أخــرايت«.

مقطع فيديو يوثق مكان سقوط قذيفة اهلاون ابلقرب من املدرسة.

صورة جلثامن الطالبات

https://www.youtube.com/watch?v=D4MR8PGtYY0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=v33J7-YMmnM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=v33J7-YMmnM&feature=youtu.be
http://youtu.be/VyWwiJpRFoA
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQkxCTHIydEg2d1U/view
https://www.youtube.com/watch?v=1h7EfLpmccA&feature=youtu.be
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMuNVJMVzdMUEdCNkE/edit?pli=1


Syrian Network for Human Rights - ال أمان ألحد ــ حصيلة ضحايا قذائف الهاونالشبكة السورية لحقوق اإلنسان

7

حمافظة دير الزور:
ديرالزور- حي القصور الثالاثء 25/ أيلول/ 2012

قامــت القــوات احلكوميــة املتمركــزة يف معســكر الطائــع غــريب مدينــة ديــر الــزور بقصــف حــي القصــور يف املدينــة أبربــع قذائــف هــاون، مــا أدى إىل 
مقتــل 18 شــخصاً، بينهــم ســيداتن، وإصابــة قرابــة 27 آخريــن.

يُظهر املقطع آاثر القصف وحماولة إجاء املصابن وانتشال الضحااي يف حي القصور
ُتظهر املقاطع بعض جثامن الضحااي وحماولة إسعاف املصابن يف أحد مشايف املدينة

االشتباه يف تورط القوات احلكومية بقصف مناطق خاضعة لسيطرهتا مستغلة بياانت صادرة عن فصائل يف املعارضة املسلحة:
أظهــرت شــهادات متعــددة قدمهــا الســكان احملليــون القاطنــون ابلقــرب مــن مقــرات األجهــزة األمنيــة، خــروج قذائــف مــن تلــك املقــرات تســتهدف 
األحيــاء الســكنية اجملــاورة، ذلــك ابلتزامــن مــع إعــان فصائــل يف املعارضــة املســلحة عــن نيتهــا اســتهداف تلــك األحيــاء عــرب بيــاانت صــادرة عنهــا.

السيدة ايمسن تسكن ابلقرب من أحد تلك املقرات األمنية أفادت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بروايتها: 

»ابت مألوفــاً ابلنســبة يل مســاع أصــوات القذائــف الــي تنطلــق مــن جبــل قاســيون ابجتــاه مواقــع متعــددة، وأصبحــت أســتطيع التمييــز بــن 
أصــوات قذائــف املدفعيــة أو غرهــا مــن أنــواع القصــف.

 صبــاح يــوم األحــد 23/ آذار/ 2014 حنــو الســاعة الثامنــة إال ثلــث مسعــت صــوت انطــاق قذيفــة خمتلفــة وصــوت صفرهــا خمتلــف أيضــاً 
وبعــد ثــواٍن ســقطت يف منطقــة قريبــة جــداً، مــا يعــين أهنــا أطلقــت مــن مــكان قريــب وســقطت يف مــكان قريــب، تكــرر األمــر ذاتــه بعــد دقائــق. 
بعــد ذلــك مسعــت صــوت ســيارات اإلســعاف وعلمــت أن أحــد القذائــف ســقطت قــرب منطقــة نــوري ابشــا عنــد بدايــة طريــق النهــر، والثانيــة 
ســقطت عنــد معهــد الــرواد يف حــي أبــو رمانــة، ويف اليــوم ذاتــه وابلتوقيــت نفســه ســقطت قذيفــة أخــرى ولكــن مل أمســع صوهتــا قــرب مســجد 

عــدس يف حــي املهاجريــن.
ال أستطيع حتديد أي من األفرع األمنية الذي انطلقت منه القذيفة نظراً؛ ألن منزيل حماط أبكثر من فرع أمن.

ليســت املــرة األوىل الــي نســمع هبــا ذلــك القصــف، فقــد حــدث ذلــك ســابقاً علــى فــرات متباعــدة، ويف أحيــاء املهاجريــن واملالكــي، وقــد 
أكــد يل ذلــك عــدد مــن أصدقائــي القاطنــن هنــاك«.

مناذج على حوادث ُيشتبه يف تورط القوات احلكومية بعمليات القصف بقذائف اهلاون على مناطق ختضع لسيطرهتا:
محص – حي الدبالن اإلثنن 29/ متوز/ 2013: 

ســقطت قذيفتــا هــاون يرحــج أن مــن قــام إبطاقهمــا القــوات احلكوميــة ابلقــرب مســجد احلســامي حبــي الدبــان يف مدينــة محــص، ذلــك أثنــاء 
خــروج املصلــن مــن املســجد بعــد أداء صــاة الراويــح، ويذكــر أن احلــي يقــع حتــت ســيطرة القــوات احلكوميــة، ويوجــد ابلقــرب مــن املســجد حاحــز 

عســكري اتبــع هلــا.
ســقطت القذيفــة األوىل ابلقــرب مــن ابب املســجد دون أن تنفجــر، وبعــد قليــل أثنــاء جتمــع النــاس يف مــكان القصــف، ســقطت قذيفــة اثنيــة يف 

املــكان نفســه؛ مــا تســبب مبقتــل 15 مدنيــاً، بينهــم طفــل وطبيــب، وإصابــة مــا اليقــل عــن 32 آخريــن. 
مقطع مصور يظهر حماولة إجاء الضحااي من املصابن والقتلى يف حميط مسجد احلسامي

https://www.youtube.com/watch?v=sQLk57gK9_Y
http://www.youtube.com/watch?v=yR2wX93RBqE
https://www.youtube.com/watch?v=Mt_0UN5iuds
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تقول الدكتورة براء »عضو الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عن مدينة محص«:

»كانــت الســاعة قرابــة التاســعة والنصــف مســاء وهــو الوقــت الــذي يصــادف خــروج املصلــن مــن صــاة الروايــح، مسعــت صــوت انفجــار 
صغــر اعتقــدت أنــه قصــف علــى أحيــاء محــص القدميــة، بعــد دقائــق مسعــت صــوت انفجــار أكــرب وبــدأت أصــوات االســتغاثة مــن املصلــن 
يف مســجد احلســامي القريــب مــن منــزيل، كان االنفجــار انتــج عــن قذيفــة هــاون ســقطت أمــام ابب املســجد، لكنهــا مل تنفجــر، وبعــد جتمــع 
املصلــن حوهلــا ســقطت قذيفــة أخــرى يف املــكان نفســه وانفجــرت؛ مــا تســبب مبقتــل عــدد مــن األشــخاص مــن بينهــم طفــل ودكتــور يــدرس 

يف جامعــة القلمــون اخلاصــة.
ابلقــرب مــن املســجد يوجــد حاجــز للقــوات احلكوميــة، إال أن العناصــر املتواجديــن فيــه توجهــوا بعــد ســقوط القذيفــة األوىل وحــذروا النــاس 

مــن أن هنــاك قذيفــة أخــرى ستســقط يف املــكان نفســه وهــذا مــا حــدث، مــا أدى إىل زايدة أعــداد اجلرحــى والقتلــى«.

 جمزرة مدرسة بدر الدين احلسين يف حي الشاغور الدمشقي يوم الثالاثء بتاريخ 29/ نيسان/ 2014: 
ســقطت ثــاث قذائــف هــاون علــى جممــع الشــيخ بــدر الديــن احلســين )املعهــد الــدويل للعلــوم الشــرعية والعربيــة( يف حــي الشــاغور بدمشــق، رحــج 
األهايل أن مصدرها من أحد املقرات األمنية احمليطة ابجملمع، ســقطت قذيفتان يف املكان نفســه بســاحة املدرســة والثالثة ســقطت يف املقربة القريبة 

منهــا، األمــر الــذي أدى إىل مقتــل 14 طالبــاً، إضافــة إىل إصابــة 86 شــخصاً علــى األقــل. 
الرابط التايل حيتوي على أمساء ضحااي جمزرة مدرسة بدر الدين احلسين يف حي الشاغور والعديد من الصور الي سجلت احلادثة:

يوم األربعاء 30/ نيسان/ 2014 أصدر »فيلق الرمحن« التابع لفصائل املعارضة املسلحة بياانً ينفي فيه مسؤوليته عن قصف املدرسة. 

يقول الدكتور أبو عثمان الباحث يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عن حمافظة دمشق:

»ال ميكننــا أن جنــزم بشــكل قطعــي حــول مصــدر القصــف، لكــن هنــاك مؤشــرات تــدل علــى أن القــوات احلكوميــة هــي املســؤولة عــن قصــف 
املدرســة، أول املؤشــرات: أن أقرب فرع أمن جملمع الشــيخ بدر الدين احلســين يبعد مســافة 1 كيلو مراً، ومن املســتبعد أن ُتطئ املعارضة 
املســلحة يف اســتهداف املركــز األمــين كل تلــك املســافة )علــى فــرض أنــه املســتهدف ابلقصــف(، رغــم وجــود حواجــز عســكرية صغــرة يف 

احلــي طبعــاً.
اثنيــاً: ال متلــك فصائــل املعارضــة املســلحة القــدرة علــى التصويــب بتلــك الدقــة الــي حدثــت حيــث ســقطت قذيفتــان يف املــكان نفســه والثالثــة 

يف املقــربة القريبــة جــداً.
اثلثــا: أظهــرت صــور القذائــف أهنــا ليســت مــن النــوع الــذي تســتخدمه فصائــل املعارضــة املســلحة وهــو املصنــوع يــدوايً، بــل هــي قذائــف 

مصنوعــة يف معامــل متخصصــة.
كمــا أكــد يل بعــض الســكان احملليــن يف تلــك املنطقــة أن قذيفــة ســقطت يف اليــوم الســابق حلــدوث اجملــزرة، يبــدو أن اهلــدف منهــا كان 

عبــارة عــن حتديــد مســت اهلــدف املــراد قصفــه«.

https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2cXlhalV0bHBqWlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuRDRPNXlhUjVjSms/edit?usp=sharing
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االستنتاجات القانونية:
1. خرقــت احلكومــة الســورية بشــكل ال يقبــل التشــكيك قــرار جملــس األمــن 2139، واســتخدمت القصــف العشــوائي بقذائــف اهلــاون علــى حنــو 
واســع النطــاق، وأيضــاً انتهكــت عــرب جرميــة القتــل العمــد املــادة الســابعة مــن قانــون رومــا األساســي، وعلــى حنــو منهجــي وواســع النطــاق؛ مــا يشــكل 
جرائــم ضــد اإلنســانية، إضافــة إىل انتهــاك العديــد مــن بنــود القانــون الــدويل اإلنســاين، مرتكبــة العشــرات مــن اجلرائــم الــي ترقــى إىل جرائــم حــرب، 

عــرب عمليــات القصــف العشــوائي عــدمي التمييــز وغــر املتناســب يف حجــم القــوة املفرطــة.
2. تؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى أن القصــف بقذائــف اهلــاون كان يف احلــاالت الــواردة قصفــاً عشــوائياً اســتهدف أفــراداً مدنيــن 
عــزل، وابلتــايل فــإن القــوات احلكوميــة انتهكــت أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلــق يف احليــاة. إضافــة إىل أهنــا ارتكبــت يف 

ظــل نــزاع مســلح غــر دويل فهــي ترقــى إىل جرميــة حــرب، وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة.
3. إن اهلجمــات العشــوائية الــي قامــت هبــا القــوات احلكوميــة تعتــرب مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين الــدويل العــريف، ذلــك أن القــوات احلكوميــة 

أطلقــت قذائــف علــى مناطــق مأهولــة ابلســكان ومل توجههــا إىل هــدف عســكري حمــدد.
4. إن تلــك اهلجمــات، ال ســيما عمليــات القصــف، قــد تســببت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو إحلــاق إصــاابت هبــم 
أو يف إحلــاق الضــرر الكبــر ابألعيــان املدنيــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أبن الضــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن ابلفائــدة 

العســكرية املرجــوة.
5. إن حجــم القصــف املنهجــي الواســع املتكــرر، ومســتوى القــوة املفرطــة املســتخدمة فيــه، والطابــع العشــوائي للقصــف والطبيعــة املنســقة للهجمــات 

ال ميكــن أن يكــون ذلــك إال بتوجيهــات عليــا وهــي سياســة دولــة.
6. إن القــوات احلكوميــة أبشــكاهلا وقادهتــا كافــة متورطــة ابرتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب حبــق الشــعب الســوري، وكل مــن يقــدم هلــا 
العــون املــادي والسياســي والعســكري، - كاحلكومــة الروســية واإليرانيــة وحــزب هللا اللبنــاين وغرهــم، وأيضــاً شــركات توريــد األســلحة- يُعتــرب شــريكاً 

يف تلــك اجلرائــم، ويكــون عرضــة للماحقــة اجلنائيــة.

فصائل املعارضة املسلحة:
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 1414 مدنيــاً، بينهــم 381 طفــًا، و258 ســيدة، إثــر قصــف فصائــل متعــددة يف املعارضــة 

املســلحة قذائــف هــاون، وكان معظمهــم يف حمافظــات حلــب ودمشــق وريــف دمشــق، توزعــوا علــى النحــو التــايل:
حلب: 721 شخصاً، أي ما يعادل %51 من جمموع الضحااي الكلي، أي أن أكثرمن نصف الضحااي قضوا يف حمافظة حلب لوحدها. 

دمشق وريفها: 448 شخصاً، أي مبعدل %32 من جمموع الضحااي يف حمافظي دمشق وريف دمشق.
245 مدنياً يف ابقي احملافظات السورية.

والحظنــا أن شــهر نيســان لعــام 2014 كان األكثــر دمويــة، حيــث ارتفعــت فيــه حصيلــة ضحــااي القصــف بقذائــف اهلــاون بشــكل هائــل، بلغــت 
)217 مدنيــاً، بينهــم 55 طفــًا، و38 ســيدة(.

أغلــب تلــك احلــوادث حصلــت خــال اســتهداف مراكــز أمنيــة داخــل أحيــاء ســكنية، غالبــاً مــا تصــدر بعــض فصائــل املعارضــة بيــاانت )لدينــا نســخ 
منهــا( تشــر إىل أهنــا ســوف تقصــف تلــك املناطــق، وهــذا ال يُعفــي مــن املســؤولية أبــداً، ألن ســاح اهلــاون ســاح عشــوائي يف ظــل انعــدام أجهــزة 

احلاســوب ونظــام املاحقــة، وهــذا مــا أثبتتــه النســبة العظمــى مــن حــوادث اســتهداف املقــرات األمنيــة املوجــودة داخــل املناطــق الســكنية.

تتجــه أصابــع االهتــام إىل املعارضــة املســلحة، يف غالبيــة حــاالت القصــف ملناطــق تســيطر عليهــا القــوات احلكوميــة، ال ســيما عنــد وجــود أهــداف 
عســكرية قريبــة مــن مناطــق القصــف العشــوائي، أو تبــين الفصيــل نفســه للقصــف، إضافــة إىل روايــة شــهود العيــان ونــوع القذائــف.
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بــدأت فصائــل املعارضــة اســتخدام وتصنيــع ســاح اهلــاون مبكــراً، منــذ بــداايت عــام 2012، وقــد وثقنــا العديــد مــن حــاالت القصــف الــي تســببت 
يف حــدوث جمــازر وإصــاابت وأضــرار جانبيــة أيضــاً.

حمافظة حلب:
- حلب – اخلميس 17/ نيسان/ 2014:

ســقطت قذائف هاون عدة مصدرها أحد فصائل املعارضة املســلحة )يزعم أنه لواء شــهداء بدر( على أحياء األشــرفية، وســيف الدولة، واجلابرية، 
والســبيل، وشــارع النيــل، واملوكامبــو، واحملافظــة، وامليــدان، وهــي أحيــاء تضــع لســيطرة القــوات احلكوميــة، وتســبب القصــف مبقتــل 25 مدنيــاً، بينهــم 

8 أطفــال، و6 ســيدات، وأصيــب 83 مدنيــاً علــى األقــل.
نفــى »لــواء شــهداء بــدر« يف البدايــة تلــك االهتامــات الــي وجههــا لــه أبنــاء ونشــطاء يف اجملتمــع احمللــي، لكنــه اعــرف الحقــاً، وأعلــن مســؤوليته 
عــن قصــف منطقــة اخلالديــة واألشــرفية، متذرعــاً بوجــود حشــود عســكرية للقــوات احلكوميــة، وأبنــه قــد أعلــن مــن قبــل أهنــا مناطــق عســكرية حمــذراً 
املدنيــن مــن االقــراب منهــا ومغادرهتــا. وأكــد علــى اســتمراره يف اســتهداف مناطــق أخــرى مثــل شــارع تشــرين ومســاكن الســبيل لألســباب نفســها.

مقطع مصور للبيان الصادر عن شهداء بدر بتاريخ 18/ نيسان/ 2014
حيتــوي الرابــط التــايل علــى أمســاء وتفاصيــل عــن ضحــااي جمــزرة يــوم اخلميــس 17/ نيســان/ 2014 نتيجــة القصــف العشــوائي ابهلــاون علــى أحيــاء 

حلــب )امليــدان واحملافظــة واملوكامبــو واجلابريــة الشــيخ بكــر(.

حلب – حي األشرفية األحد 4/ أاير/ 2014:
قصفــت إحــدى فصائــل املعارضــة حــي األشــرفية خبمــس قذائــف هــاون علــى األقــل، وســقط 4 منهــا يف شــارع املــول جبانــب الربيــد؛ مــا تســبب مبقتــل 

9 أشــخاص، بينهم 6 أطفال وســيدة، وأصيب قرابة 21 شــخصاً.
رابط حيتوي تفاصيل عن ضحااي األشرفية بتاريخ 4/ آاير/ 2014

حلب - حي اجلميلية - الثالاثء 6/ أاير/ 2014:
ســقطت ســت قذائــف هــاون علــى حــي اجلميليــة حتديــداً ابلقــرب مــن مديريــة الربيــة وحميــط ســاحة ســعد هللا اجلابــري وفــرع حــزب البعــث يف احلــي، 
ويُعتقــد أن مصدرهــا إحــدى فصائــل املعارضــة املســلحة، كان القصــف يســتهدف موكبــاً حملافــظ حلــب، حيــث مــن املقــرر إجــراء احتفــال حبضــور 
عــدد مــن ضبــاط القــوات احلكوميــة وامليليشــيات احملليــة يف مســرح نقابــة الفنانــن حبــي اجلميليــة احتفــااًل مبناســبة عيــد الشــهداء، إال أن القصــف أدى 

إللغــاء فعاليــات االحتفــال.
متكنــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن توثيــق مقتــل 6 مدنيــن، بينهــم 3 ســيدات وطفــل، هــم )فــاداي العقــاد، وآالء قــدور ابنــة عبــد اللطيــف، 

وفاتــن غاليــة عقــاد، والطفــل حممــد وحيــد قشــرة بــن أمحــد، إضافــة إىل هيثــم صباهــي بــن ســامح، ومحــادة احلمــاد بــن حممــد(. 

حوادث قصف تسببت مبجازر يف مدينة حلب: منذ يوم اجلمعة 30/ أاير/ 2014 حىت يوم األربعاء 18/ حزيران/ 2014:
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف الفــرة املذكــورة ســقوط مــا اليقــل عــن 214 قذيفــة هــاون أو جــرة غــاز علــى أحيــاء ســكنية عــدة يف 
مدينــة حلــب تقــع حتــت ســيطرة القــوات احلكوميــة كحــي اجلميليــة، وامليــدان، واملوكامبــو، والفيــض، وشــارع كل أب، تســبب ذلــك مبقتــل 109 

مدنيــن، بينهــم 24 طفــًا و26 ســيدة، أي أن نســبة القتلــى مــن النســاء واألطفــال %46، فيمــا أصيــب 284 شــخصاً علــى األقــل.

https://www.youtube.com/watch?v=SqWG4MkkQko
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuVHV6bFJqR2QzY28/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMucnRFa1BsZnpJNmc/edit?usp=sharing
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أبــرز فصائــل املعارضــة املســلحة الــي يزعــم أهنــا قامــت بعمليــات االســتهداف هــو »لــواء شــهداء بــدر« املتواجــد يف أحيــاء بــين زيــد واخلالديــة، الــذي 
يتزعمــه »خالــد احليــاين«، وقــد أصــدر يف أوقــات ســابقة بيــاانت ومقاطــع مصــورة توضــح مســؤوليته عــن هــذا القصــف، إضافــة إىل بعــض الفصائــل 

العســكرية األخــرى.

يــوم األحــد 1/ حزيــران/ 2014 قصفــت إحــدى فصائــل املعارضــة املســلحة حــي املوكامبــو بثــاث قذائــف هــاون؛ تســبب ذلــك مبقتــل شــاب 
وســيدة، وإصابــة أكثــر مــن 10 أشــخاص.

السيدة )فاطمة. ب( كانت شاهدة عيان على قصف املوكامبو حبلب، وأفادت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بروايتها عن احلادثة:

»أثنــاء وجــودي يف منطقــة املوكامبــو الســاعة اخلامســة عصــراً ســقطت قذيفــة هــاون ابلقــرب مــن جامــع الروضــة بعــد خــروج املصلــن مــن 
صــاة العصــر، بعدهــا بعشــر دقائــق ســقطت ثــاث قذائــف أخــرى بشــكل متــواٍل؛ تســبب ذلــك مبقتــل عــدد مــن األشــخاص »منهــم شــاب 
شــاهدت جثتــه الــي حتولــت إىل أشــاء«، وامــرأة كانــت  متشــي علــى الرصيــف، قتلــت بســبب شــظية أصابــت رأســها. حصلــت أضــرار كبــرة 

يف الســيارت واحملــال التجاريــة، وكان هنــاك حالــة ذعــر يف املــكان وقــام األهــايل مــن املــارة إبســعاف حنــو 10 مصابــن«.

يــوم اإلثنــن 2 / حزيــران/ 2014 قصفــت املعارضــة املســلحة حــي الفرقــان بقذيفــي هــاون تســبب ذلــك بســقوط جرحيــن، حتــدث فريــق الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان إىل أحــد شــهود العيــان يف حــي الفرقــان ويدعــى )حســن، ح(، حيــث قــال:

»أثنــاء وجــودي يف حــي الفرقــان قرابــة الســاعة الثانيــة بعــد الظهــر، ســقطت قذيفتــا هــاون بشــكل متزامــن بفــارق زمــين قصــر يف هنايــة شــارع 
االكســربس املــؤدي إىل مجعيــة الشــهداء، أدى ســقوطهما إىل دمــار ثــاث أو أربــع ســيارات كانــت مركونــة يف املــكان إضافــة إىل ســقوط 

جرحيــن مــن املــارة، قــام األهــايل إبســعاف اجلرحــى، مث جــاءت قــوات الدفــاع املــدين وقامــت برفــع آاثر الدمــار والزجــاج احملطــم«.

- حيتــوي الرابــط علــى أمســاء وتفاصيــل عــن الضحــااي املدنيــن يف حلــب، وعلــى صــور تظهــر آاثر الدمــار واألضــرار الــي حلقــت ابملبــاين واملمتلــكات 
فيهــا خــال الفــرة بــن 30/ أاير/ 2014 حــى 18/ حزيــران/ 2014    

يتضمن الرابط التايل فيديوهات تصور قيام لواء شهداء بدر، وفصائل أخرى بقصف أحياء خاضعة لسيطرة القوات احلكومية يف حلب.

 حلب – حي امليدان األربعاء 30/ متوز/ 2014
ســقطت قذيفــة هــاون يف حميــط كنيســة الفــرح يف حــي امليــدان حبلــب، نعتقــد 
أن مصدرهــا إحــدى كتائــب املعارضــة املســلحة، تســبب القصــف بتحطــم 
زجــاج بعــض نوافــذ الكنيســة، كمــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــن، بينهــم 3 
الســورية  الشــبكة  وثقتــه  مــا  آخريــن، حبســب   11 قرابــة  وإصابــة  نســاء، 

حلقــوق اإلنســان.

حلب - حي احلمدانية  - اجلمعة 1/ آب/ 2014   
مدنيــة  يف  احلمدانيــة  حــي  املســلحة،  املعارضــة  فصائــل  إحــدى  قصفــت 
األقــل، ســقط معظمهــا يف ســاحة عامــة  علــى  هــاون  قذائــف  بعشــر  صورة ملكان سقوط القذيفة مقابل كنيسة الفرح حلــب، 

https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuc1RRVjFVR2RZT3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuYmZ1d3FvZ2VyWGs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuRGRDMzR2RzRLamc/edit
https://drive.google.com/file/d/0B37s1V43Ct29S2tTN1k1Ym5tX2M/view
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خلــف جامــع الرضــوان يف منطقــة مشــروع 3000 ابحلــي، عــادة يتجمــع يف تلــك الســاحة أبنــاء وســكان األبنيــة احمليطــة هبــا هــرابً مــن حــّر الصيــف 
الشــديد يف بيوهتــم، علمــاً أن حــي احلمدانيــة يُعــد مــن خطــوط التمــاس املباشــرة بــن القــوات احلكوميــة وفصائــل املعارضــة املســلحة، كمــا يضــم أكــرب 

تواجــد للحشــود العســكرية ويشــهد اشــتباكات عنيفــة بــن الطرفــن.  
متكنت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من توثيق مقتل 11 مدنياً، بينهم 6 أطفال، وإصابة قرابة 22 آخرين.

رابط حيتوي على أمساء ضحااي احلمدانية حبلب بتاريخ 1/ آب/ 2014   

حلب – حي األشرفية - السبت 29/ تشرين الثاين/ 2014
قصفــت إحــدى فصائــل املعارضــة املســلحة املتمركــزة يف حــي بــين زيــد، مناطــق عــدة يف حــي األشــرفية حبلــب بـــ 18 قذيفــة هــاون، ســقط معظمهــا 

يف حميــط الربيــد ومســتودع احلبــوب وســوق يف الــدوار األول، ســجلنا مقتــل عائلــة مكّونــة مــن أم وأطفاهلــا الثاثــة يف منطقــة الــدوار األول ابحلــي.
صورة لقذيقة مل تنفجر - هاون -120  األشرفية، حلب 29/ تشرين الثاين/ 2014

حلب - األشرفية - الدوار األول - آاثر الدمار يف احملات التجارية 29/ تشرين الثاين/ 2014

حلب – حي حلب اجلديدة  اخلميس 1/ كانون الثاين/ 2015
اســتهدف قصف عشــوائي أبربع قذائف هاون وصاروخ حملي الصنع، الســوق 
احمللــي مبنطقــة الشــهداء جانــب جامــع الســيدة نفيســة يف حــي حلــب اجلديــدة 
)اجلنــويب( حبلــب، ســجلنا مقتــل 15 مدنيــاً، بينهــم 4 أطفــال، و3 ســيدات، 
وإصابــة قرابــة 43 آخريــن، إضافــة ألضــرار ماديــة كبــرة متثلــت ابحــراق أربــع 
ســيارات وأضــرار يف حمــات جتاريــة ويف ســور اجلامــع، مصــدر القصــف حبســب 
األهــايل احملليــن منطقــة الراشــدين اجلنوبيــة الــي تتمركــز فيهــا فصائــل الزنكــي 

وجيــش اجملاهديــن.

حتدث فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل أحد سكان احلي ويدعى 
)حسن. م(: 

»كنــت يف حــي حلــب اجلديــدة اجلنــويب يف القســم الغــريب مــن مدينــة حلــب حيــث تســيطر القــوات احلكوميــة، مسعــت مخــس انفجــارات 
قرابــة الســاعة الواحــدة بعــد الظهــر يف منطقــة الســوق احمللــي الواقــع أمــام جامــع نفيســة يف حــي حلــب اجلديــدة اجلنــويب.

توجهــت إىل املــكان مشــياً، عندمــا وصلــت شــاهدت آاثر الدمــاء متــأل املــكان، وآاثر دمــار وحرائــق يف البســطات واحملــال التجاريــة، نتيجــة 
اشــتعال احلرائــق يف الســوق، إضافــة إىل أضــرار يف ســور جامــع نفيســة.

شــاهدت أربع ســيارات حمرقة إحداها مليئة ابجلثث ومقلوبة على ظهرها، وشــاهدت رجًا يف الســتينيات فقد جزءاً من رأســه وشــاهدت 
شــابن ينزفــان، بينمــا كان شــبان آخــرون يصرخــون طالبــن املســاعدة قبــل أن تبــدأ ســيارات املواطنــن بنقــل اجلرحــى مــن املــكان. غــادرت 
املــكان فــوراً نظــراً لعــدم احتمــال فظاعــة املشــهد. لكــن أحــد املوجوديــن أخــربين حــن ســألته عــن مصــدر القذائــف، إهنــا مــن جهــة الغــرب 

حيــث يوجــد حــي الراشــدين الــذي تســيطر عليــه قــوات املعارضــة«.

صور تظهر آاثر الدمار يف سوق حي اجلديدة حبلب

https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuRHoxeUN2QkNOY2s/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuQlFmUXhVOFZsMkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuQlFmUXhVOFZsMkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMubnNBR2E3NWdPTk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B37s1V43Ct29aGxrQUdVcHl5V1k/view
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حلب حي السراين - اإلثنن 16/ شباط/ 2015 
قصفــت إحــدى فصائــل املعارضــة املســلحة مفــرزة األمــن العســكري حبــي الســراين يف حلــب بســتة قذائــف هــاون، ســقطت قذيفــة ابلقــرب مــن 
صيدليــة الســراين بســاحة اجلمــارك، وقذيفــة عنــد مشــفى التآلــف، وقذيفتــان مبفــرزة األمــن العســكري وقذيفتــان علــى احلاجــز الــذي يقــع علــى رأس 

شــارع الثكنــة، تســبب القصــف مبقتــل 11 مدنيــاً، بينهــم 5 أطفــال وســيدة.

حلب - حي اجلميلية اإلثنن 23/ آذار/ 2015
قصفــت إحــدى فصائــل املعارضــة املســلحة حــي اجلميليــة مبدينــة حلــب بســتة قذائــف هــاون، ســقطت األوىل علــى ســوق جتــاري يف شــارع النزهــة، 
فيمــا ســقطت اخلمســة األخــرى قــرب مطعــم الفيحــاء وحميطــه بشــارع ابرون اجملــاور للحــي ذاتــه، أدى القصــف إىل تضــرر كبــر يف احملــات التجاريــة 

ويف ســيارات املدنيــن.
ومتكنت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من توثيق مقتل 17 مدنياً، بينهم 5 أطفال وسيداتن، واصابة حنو 40 آخرين جبروح.

حمافظة ريف دمشق:
ريف دمشق – جرماان - األحد 17/ تشرين التاين/ 2012

قصفــت إحــدى فصائــل املعارضــة املســلحة مدينــة جرمــاان يف حمافظــة دمشــق بقذيفــة هــاون، ســقطت علــى مدخــل املدينــة؛ مــا تســبب مبقتــل 8 
مدنيــن بينهــم ســيدة، وإصابــة قرابــة 11 مدنيــاً آخريــن.  

ريف دمشق – انحية جرماان - اخلميس 25/ نيسان/ 2013 
قصفــت إحــدى فصائــل املعارضــة املســلحة مدينــة جرمــاان يف حمافظــة دمشــق بثــاث قذائــف هــاون، حيــث ســقطت القذائــف يف ســاحة الســيوف 

وســط املدينــة؛ مــا تســبب مبقتــل 5 مدنيــن، وإصابــة قرابــة 8 آخريــن. 

ريف دمشق – انحية جرماان - اخلميس 16/ أاير/ 2013   
قصفــت إحــدى فصائــل املعارضــة املســلحة مدينــة جرمــاان يف حمافظــة دمشــق بثــاث قذائــف هــاون، حيــث ســقطت القذائــف يف حــي احلمصــي 

والبيــدر وســاحة الشــهداء وســط املدينــة؛ مــا تســبب مبقتــل 7 مدنيــن، بينهــم ســيدة، وإصابــة قرابــة 27 آخريــن.  

ريف دمشق - انحية جرماان - األربعاء 7/ آب/ 2013  
 قصفــت إحــدى فصائــل املعارضــة املســلحة مدينــة جرمــاان يف حمافظــة دمشــق خبمــس قذائــف هــاون، ســقطت علــى ســاحة الرئيــس يف املدينــة؛ مــا 

تســبب مبقتــل 5 مدنيــن، بينهــم 3 أطفــال وســيداتن، وإصابــة قرابــة 16 آخريــن، حبســب توثيــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.

https://drive.google.com/a/sn4hr.org/folderview?id=0B5ysk72adZ8OLUppNXYzdmpmeVE&usp=sharing#
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B37s1V43Ct29T1gxWldURVpVbzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B37s1V43Ct29RnAzOTBpaGdxT3M/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=MO1aCiGGWRs
https://www.youtube.com/watch?v=ax3-z73t13s
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ريف دمشق - منطقة الدويلعة األحد 10/ تشرين الثاين/ 2013  
قصفــت إحــدى فصائــل املعارضــة املســلحة منطقــة الدويلعــة بريــف دمشــق 
بثــاث قذائــف هــاون، ســقطت إحداهــا علــى ســيارة كانــت تقــل عائلــة مــن 
ســكان البلــدة يف حــي كشــكول؛ مــا تســبب مبقتــل أفــراد تلــك العائلــة املكونــة 

مــن أب وأطفالــه األربعــة )جرجــس هبجــت اليــاس وأطفالــه األربعــة(

حمافظة دمشق:
دمشق - حي ابب شرقي - اإلثنن 11/ آذار/ 2013  

قصفــت إحــدى فصائــل املعارضــة املســلحة، حــي ابب شــرقي يف دمشــق بقذيفــي هــاون؛ مــا تســبب مبقتــل 3 مدنيــن، بينهــم ســيدة، وإصابــة قرابــة 
8 آخريــن.

دمشق - حي ابب توما األربعاء 16/ تشرين األول/ 2013  
قصفــت إحــدى فصائــل املعارضــة املســلحة، شــارع الشــيخ رســان يف حــي ابب تومــا بدمشــق بثــاث قذائــف هــاون؛ مــا تســبب مبقتــل 7 مدنيــن، 

بينهــم طفــان و3 ســيدات، وإصابــة قرابــة 23 آخريــن، حبســب توثيــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان. 

دمشق - احلجاز  األربعاء 6/ تشرين الثاين/ 2013  
قصفــت إحــدى فصائــل املعارضــة املســلحة، ســاحة احلجــاز يف دمشــق بســتة قذائــف هــاون؛ مــا تســبب مبقتــل 4 مدنيــن، بينهــم طبيــب ومهنــدس، 

وإصابــة قرابــة 12 آخريــن، حبســب توثيــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان. 
صورة املهندس أزاد اللكود
صورة الطبيب أجمد احلصين

دمشق – ساحة عرنوس األحد 20/ نيسان/ 2014
األبنيــة  أحــد  هــاون  قذيفتــا  أصابــت   2014 نيســان/   /20 األحــد  يــوم 
الســكنية يف ســاحة عرنــوس بدمشــق، أظهــرت التحــرايت األوليــة أن مصدرمهــا 
فصائــل يف املعارضــة املســلحة )مــن الصعوبــة حتديــد مــن هــو الفصيــل الــذي 
أطلقهــا(، تســبب ذلــك يف مقتــل أب وطفليــه )الطفــل معتــز اجللــق، 12عامــاً، 

وأختــه شــهد، 10 أشــهر، ووالدمهــا(، وإصابــة 7 مدنيــن علــى األقــل.
يف اليــوم نفســه ســجلنا ســقوط قذيفــة هــاون يف ســاحة الســبع حبــرات، وأخــرى 

قــرب فنــدق بلــواتور بشــارع احلمــرا، مل نوثــق ســقوط قتلــى أو جرحــى.
منزل عائلة جلق الي سقطت عليها القذيفة بتاريخ 20/ نيسان/ 2014 

مدينة دمشق - يوم اخلميس 5/ شباط/ 2015
ســقط مــا اليقــل عــن 110 قذائــف صاروخيــة تنوعــت مــا بــن قذائــف اهلــاون والغــراد والكاتيوشــا، علــى أحيــاء عــدة وســط العاصمــة دمشــق، كان 
مصــدر القصــف جيــش اإلســام التابــع لفصائــل املعارضــة املســلحة، الــذي كان قــد أطلــق حتذيــراً يــوم الثــااثء 3/ شــباط/ 2015، حيــث نشــرعلى 

جرجس هبجت الياس وأطفاله األربعة

منزل عائلة جلق اليت سقطت عليها القذيفة

https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBcEdKaUdaekxJM00/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBTkM0b3lzbjBxTE0/edit
https://www.youtube.com/watch?v=7y-hjmDxC40
https://www.youtube.com/watch?v=7y-hjmDxC40
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuWmFNX0FVblQxd1U/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuWmFNX0FVblQxd1U/edit
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBS2tnU3pHN0wtVUE/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuZ2kwWDk0UFl0QzQ/edit
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مواقــع التواصــل االجتماعــي أنــه ينــوي اســتهداف مقــرات أمنيــة اتبعــة للقــوات احلكوميــة، وهــو بذلــك حيــذر املواطنــن مــن اخلــروج مــن منازهلــم أو 
التواجــد قــرب تلــك املقــرات. تســبب القصــف مبقتــل 6 مدنيــن، بينهــم طفــل، وإصابــة مــا اليقــل عــن 39 شــخصاً، فيمــا ســقطت قذائــف عــدة 
علــى كليــة العلــوم، وكليــة االقتصــاد والربيــة وســوق اهلــال، ومدرســة األندلــس اخلاصــة يف حــي الربامكــة، وتســبب ذلــك أبضــرار ماديــة عديــدة، إضافــة 

إىل األضــرار املاديــة الــي حلقــت ابملبــاين الســكنية وســيارات املدنيــن.
تغريدة لزهران علوش - يتبىن فيها قصف دمشق يوم اخلميس 5/ شباط/ 2015

آاثر الدمار الذي حلق ابجلامعات واألحياء السكنية وسط مدينة دمشق 5/ شباط/ 2015
صور لبعض اجلرحى نتيجة قصف مدينة دمشق

حمافظة إدلب:
إدلب – مدينة جسر الشغور األربعاء 2/ نيسان/ 2014

قصفــت إحــدى فصائــل املعارضــة املســلحة )جبهــة ثــوار ســوراي( مدينــة جســر الشــغور بقذائــف اهلــاون، ســقطت ثاثــة منهــا علــى مســجد عمــر بــن 
اخلطــاب يف احلــارة الشــمالية؛ ذلــك أثنــاء اســتهدافها حاجــز زليطــو العســكري، حيــث يبعــد احلاجــز 400 مــراً عــن موقــع القصــف، تســبب ذلــك 

مبقتــل 13 شــخصاً، بينهــم ســيدة، وجــرح قرابــة 34 آخريــن.
حتدث إىل فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان الناشط اإلعامي طارق عبد احلق من مدينة جسر الشغور:

»أصــدر أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة »لــواء اإلخــاص هلل« بيــاانً يطالــب فيــه األهــايل يف مدينــة جســر الشــغور إبخائهــا خــال 48 
ســاعة يف هنايــة شــهر آذار/ 2014، لكــن مل يتوفــر للمدنيــن طريــق للخــروج منهــا، وتعرضــت املدينــة بعدهــا للقصــف  املتكررمــن قبــل ذلــك 
الفصيــل، أذكــر تعــرض مدرســة رابعــة العدويــة للقصــف بقذيفــي هــاون وهلل احلمــد مل تنفجــرا، كان ذلــك قرابــة الســاعة الواحــدة ظهــراً، بتاريــخ 
31/ آذار/ 2014، كمــا تعرضــت املدينــة لقصــف متكــرر مــن جبهــة ثــوار ســوراي، يف حماولــة منهــم اســتهداف احلواجــز العســكرية التابعــة 
للقــوات احلكوميــة، ففــي اتريــخ 2/ نيســان/ 2014، ســقطت قذائــف هــاون عــدة قــرب مســجد عمــر بــن اخلطــاب يف احلــي الشــمايل 

ابملدينــة، وتســبب ذلــك مبقتــل 13 مدنيــاً، وجــرح حنــو 34 آخريــن.
وتكرر القصف يوم الســبت بتاريخ 5/ نيســان/ 2014، حيث ســقطت قذيفتا هاون قرب مدرســة مهاد حبي الســبيل، ما أدى إىل مقتل 

ابــن حــازم الشــغري، وإصابــة أخيــه، وقطعــت رجلــه نتيجــة لذلــك، حيــث كانــوا متجهــن إىل منزهلــم. وجــرح 5 أشــخاص آخريــن حينهــا«.

صورة توضيحية ملكان سقوط القذائف بتاريخ 2/ نيسان/ 2014 ابلقرب من مسجد عمر بن اخلطاب يف جسر الشغور
رابط  حيتوي أمساء وتفاصيل عن ضحااي جسر الشغور بتاريخ 2/ نيسان/ 2014   

إدلب - جسر الشغور األحد 15/ حزيران/ 2014
قصفــت إحــدى فصائــل املعارضــة املســلحة )جبهــة العــز( مدينــة جســر الشــغور بثاثــة قذائــف هــاون حمليــة الصنــع »مدفــع جهنــم«، حيــث ســقطت 
قرابــة الســاعة 7 مســاء علــى منــزل يف حــي كــرم رحــال وحــي املســتوصف، تســبب القصــف مبقتــل 14 مدنيــاً، بينهــم 9 أطفــال، و3 ســيدات 

معظمهــم مــن عائلــة واحــدة.
أفادان أهايل ونشطاء حمليون أن أقرب حاجز عسكري اتبع للقوات احلكومية يبعد مسافة 500م عن موقع القصف.

https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2SFlGbG01czRHMFU/view
https://drive.google.com/folderview?id=0B7WKjopxRcX2UDVqbEh1R0NPQmc&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B7WKjopxRcX2ckhpamJBTng1VFk&usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMubjZlX0cyVFM3M2s/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuNjVaN0xNbEZ1ZVk/edit
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يقول حممد وهو أحد املصابن وشهود العيان من سكان مدينة جسر الشغور للشبكة السورية حلقوق اإلنسان:

»يف يــوم اخلميــس 12/ حزيــران/ 2014 قرابــة الســاعة السادســة والنصــف مســاء، ســقطت قذيفــة علــى ســوق احلداديــن ابملدينــة مقابــل 
مســجد الثــراي، توجهــت مباشــرة مــع صديقــي إىل موقــع القصــف ملعرفــة مــا حــدث، واحلمــد هلل اقتصــر األمــر حينهــا علــى أضــرار ماديــة حلقــت 
ابملــكان، وأصيــب شــاب جبــراح طفيفــة، وبينمــا كنــت ألتقــط بعــض الصــور ســقطت قذيفــة أخــرى علــى ســوق اخلضــار مقابــل دكان حســام 

شــحادة، وأغمــي علــيَّ مــن شــدة االنفجــار، وأصبــت جبــراح خفيفــة يف يــدي ورجلــي، مث مت إســعايف إىل املشــفى.
بعــد ثاثــة أايم، أي يــوم األحــد 15/ حزيــران/ 2014، قبــل الســاعة الســابعة مســاء تقريبــاً، مسعــت صــوت انفجاريــن متتالــن، كان األول 
خفيفــاً، أمــا الثــاين كان قــوايً لدرجــة أنــين ظننــت أن برميــًا متفجــراً ضــرب املدينــة مــن هــول الصــوت واهتــزاز األرض مــن حتــي، كنــت بعيــداً 
عــن مــكان االنفجــار حنــو 300 مــراً خــط نظــر، علمــت حينهــا أن القذائــف ســقطت علــى حــي كــرم رحــال، فتوجهــت مباشــرة إىل احلــي، 
لقــد طــال القصــف منــزاًل ســكنياً يبعــد عــن حاجــز املســتوصف حنــو 20 مــراً، رأيــت بعضــاً مــن أصدقائــي يف اهلــال األمحــر وهــم ينتشــلون 
أشــاء اجلثــث، مل أشــاهد مصابــن حينهــا، لكــين رأيــت أشــاء بشــرية متطايــرة يف أماكــن عــدة، يف الشــارع وعلــى اجلــدران وكانــت رائحــة 

الدمــاء متــأل كل أرجــاء احلــي، مــا تــزال تلــك الفاجعــة عالقــة يف ذهــين رغــم مضــي أايم عــدة علــى احلادثــة، كان املشــهد مرعبــاً.
»مــن ضغــط االنفجــار تطايــرت الــرؤوس واألطــراف علــى األســطح والبنــاايت، مل يكــن هنــاك مصابــن فقــد قتــل اجلميــع ومــن بينهــم ســيدة 

حامــل«. 

صورة لبعض ضحااي قصف جسر الشغور 15/ حزيران/ 2014
)عائلــة ســعيد هشــوم تتألــف مــن األم واألب واجلــد وثاثــة أطفــال، كمــا قتلــت طفلــة يف الصــف التاســع الثانــوي، وثاثــة أطفــال آخريــن كانــوا 

يلعبــون معــاً(.

إدلب – جسر الشغور - مكان سقوط قذائف اهلاون 15/ حزيران/ 2014   

إدلب – جسر الشغور حي كرم رحال، منزل عائلة هشوم الي قتل مجيع أفرادها جراء سقوط ثاث قذائف على املنزل 15/ حزيران/ 2014

حمافظة درعا:
درعا – حي املطار اخلميس 22/ أاير/ 2014

قصفــت كتيبــة مدفعيــة ســجيل التابعــة للمعارضــة املســلحة، خيمــة انتخابيــة »خيمــة وطــن« عنــد الســاعة التاســعة مســاء تقريبــاً،  بقذيفــي هــاون، 
حيــث كانــت تضــم حشــداً مــن احملتفلــن بـــ »االنتخــاابت الرائســية«، ذلــك يف حــي املطــار مبدينــة درعــا، كان  يشــارك يف احلفــل حينهــا عناصــر 
مــن اللجــان الشــعبية وجمنديــن للقــوات احلكوميــة، والعديــد مــن املدنيــن مــن بينهــم أطفــال مــن احلــي، ســقطت قذيفتــا هــاون يف البدايــة علــى ذلــك 
التجمــع )القذيفــة األوىل طالــت اخليمــة، والثانيــة ســقطت يف حميطهــا(، فيمــا ســقطت قذيفــة اثلثــة بعــد قرابــة ســاعة أمــام مشــفى الشــرق القريــب مــن 

مــكان القصــف الــذي كان ُيســعف إليــه الضحــااي واملصابــون نتيجــة قصــف اخليمــة.  
أدى القصــف إىل مقتــل 29 مدنيــاً، بينهــم 8 أطفــال، و5 ســيدات، إضافــة إىل مقتــل 7 عســكرين، يف حــن ارتفــع عــدد اجلرحــى إىل 276 

مصــاابً، بينهــم 15 شــخصاً حبالــة حرجــة.
كانــت كتيبــة مدفعيــة ســجيل، قــد هــددت يف وقــت ســابق عــرب موقعهــا علــى الفيســبوك مــرات عــدة ابســتهداف اخليــم االنتخابيــة املؤيــدة لبشــار 

األســد يف حــي املطــار مبدينــة درعــا؛ مــا يثبــت إىل حــد كبــر مســؤوليتها عــن اجملــزرة.

https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuQ2p3TWQ1Vl9yWE0/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuMzMxRkFmRmdTdjQ/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuUFhBdWVyYnBNZHM/edit?usp=sharing
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رابط البيان الذي أصدرته كتيبة مدفعية سجيل. الثااثء 13/ أاير/ 2014،
مقطــع مصــور يظهــر عناصــر مــن فرقــة 18 آذار كتيبــة مدفعيــة ســجيل، وهــي تقــوم بقصــف األمــن العســكري واخليــم احمليطــة ابلفــرع وحتقيــق إصــاابت. 

كمــا جــاء علــى لســان املتحــدث يف املقطــع. 
كما يؤكدون على استمرار استهداف تلك اخليم بتاريخ 14/ آاير/ 2014 

يتضمن الرابط التايل كافة التفاصيل واألدلة وأمساء الضحااي الي تتعلق بقصف خيمة درعا يف 22/ أاير/ 2014

درعا – بصرى الشام الثالاثء 27/ كانون الثاين/ 2015
قامــت إحــدى فصائــل املعارضــة املســلحة بقصــف مدينــة بصــرى 
مدرســة  حميــط  يف  القذيفتــان  ســقطت  هــاون،  بقذيفــي  الشــام 
»الشــهيد عبــد الكــرمي جنــم« االبتدائيــة، وذلــك ابلتزامــن مــع خــروج 
الطاب من املدرســة، تســبب القصف مبقتل طفلتن )الطفلة رؤى 
الصــاحل 7 ســنوات، والطفلــة زينــب أزدشــر احلريســي 7 ســنوات(، 

وإصابــة قرابــة 6 أطفــال آخريــن.

الطفان حممود حممد احلراجلة وحسن حممد احلراجلة، 
من األطفال املصابن نتيجة القصف

أدلة ومرفقات خاصة ابنتهاكات املعارضة املسلحة:
حيتوي الرابط التايل على بياانت صادرة عن بعض فصائل املعارضة، وأيضاً بياانت إدانة واستنكار.

حيتوي الرابط على مقاطع توثق قصف فصائل املعارضة املسلحة ملناطق تسيطر عليها القوات احلكومية.
حيتوي الرابط على صور لقذائف حملية الصنع. 

االستنتاجات القانونية:
1. انتهكــت فصائــل املعارضــة املســلحة العديــد مــن بنــود القانــون الــدويل اإلنســاين، مرتكبــة العشــرات مــن اجلرائــم الــي ترقــى إىل جرائــم حــرب، عــرب 

عمليــات القصــف العشــوائي عــدمي التمييــز.
2. إن اهلجمات العشــوائية الي قامت هبا قوات املعارضة املســلحة تعترب مبثابة انتهاك للقانون اإلنســاين الدويل العريف، حيث أن أغلب اهلجمات 
الــي وردت يف الدراســة قــد توجهــت إىل مراكــز أمنيــة موجــودة ضمــن أحيــاء ســكنية، وال تســتطيع إمكانيــات أغلــب فصائــل املعارضــة أن حتقــق 

إصــاابت مباشــرة لتلــك املقــرات األمنيــة دون أن تصيــب األحيــاء اجملــاورة، وعلــى تلــك اهلجمــات أن تتوقــف فــوراً.
3. لقد تســببت تلك اهلجمات يف خســائر بشــرية عالية يف األرواح، ويف األعيان واملراكز املدنية، ونعتقد أن الضرر كان مفرطاً مقارنة مع الفائدة 

العســكرية الي حتققت.

رؤى الصاحل - 7 سنوات حممود احلراجلة

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=650759154998908&set=a.528291317245693.1073741830.461081997299959&type=1&theater
https://www.youtube.com/watch?v=riOovcN0yl0&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2UVZHYUdpRWY5MjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2MlBNQmNYZjd5SHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2MlBNQmNYZjd5SHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2OUlFcU9hRlJOdXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2dEE2S2syQXVZWDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2dEE2S2syQXVZWDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2aXp3OFJmTG9XRjg/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2amVhZ3FNeU1hLVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2a0NHdm9DVXB1cEk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2UTF2cDVTS1Vad3M/view
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 قوات حزب االحتاد الدميقراطي الكردي:
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قيــام قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي بقتــل 34 مدنيــاً، بينهــم 13 طفــًا، وســيدة، عــرب القصــف 

العشــوائي علــى املناطــق الســكنية ابســتخدام قذائــف اهلــاون.

حلسكة – قرية ذايب يوم اجلمعة 4/ تشرين األول/ 2013
قصفــت قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي قريــة ذايب ابلقــرب مــن بلــدة القحطانيــة مبحافظــة احلســكة، بقذيفــي هــاون؛ مــا تســبب مبقتــل 

6 مدنيــن مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 4 أطفــال. 

احلسكة – رأس العن - اخلميس 31/ تشرين األول/ 2013
قصفــت قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي حميــط مدينــة رأس العــن مبحافظــة احلســكة، بثــاث قذائــف هــاون؛ مــا تســبب مبقتــل مدنيــن 

وإصابــة أربعــة آخريــن.

احلسكة - حي غويران - األربعاء 30/ متوز/ 2014
قصفــت قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي حــي غويــران يف مدينــة احلســكة، بقذيفــي هــاون ســقطت إحدامهــا علــى منــزل ســكين؛ مــا تســبب 

مبقتــل ســيدة وأطفاهلــا األربعــة، حبســب توثيــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.

احلسكة – حي غويران - الثالاثء 12/ آب/ 2014
قصفــت قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي حــي غويــران يف مدينــة احلســكة، بثــاث قذائــف هــاون؛ مــا تســبب مبقتــل 7 مدنيــن، بينهــم 

طفــل وإصابــة أربعــة أشــخاص آخريــن.  

احلسكة – حي غويران – يومي اجلمعة والسبت 15 و16/ آب/ 2014  
قصفــت قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي حــي غويــران يف مدينــة احلســكة، ليومــن متتالــن أبكثــر مــن 10 قذائــف هــاون؛ مــا تســبب بدمــار 
كبــر يف احلــي، ومقتــل 12 شــخصاً، وإصابــة حنــو 34 آخريــن، وقــد مّت دفــن الضحــااي يف حديقــة صغــرة يف احلــي بســبب احلصــار املفــروض مــن 

قبــل تلــك القــوات علــى احلــي.

احلسكة – العامرية - السبت 6/ كانون األول/ 2014 
قصفــت قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي قريــة العامريــة جنــويب مدينــة رأس العــن مبحافظــة احلســكة، أبربــع قذائــف هــاون، مــا تســبب مبقتــل 

طفــل وإصابــة ثاثــة أشــخاص آخريــن. 

احلسكة - سليمة األحد 22/ شباط/ 2015 
قصفــت قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي )املتواجــدة يف اجلانــب العراقــي( قريــة ســليمة الواقعــة علــى احلــدود الســورية العراقيــة مبحافظــة 

احلســكة بقذيفــي هــاون؛ مــا تســبب مبقتــل 7 أشــخاص، بينهــم 3 أطفــال.  
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االستنتاجات القانونية:
1. انتهكــت قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي العديــد مــن بنــود القانــون الــدويل اإلنســاين، مرتكبــة العشــرات مــن اجلرائــم الــي ترقــى إىل جرائــم 

حــرب، عــرب عمليــات القصــف العشــوائي عــدمي التمييز.
2.  إن اهلجمــات العشــوائية الــي قامــت هبــا قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي تعتــرب مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين الــدويل العــريف، ولقــد 

توجهــت يف معظمهــا إىل أهــداف مدنيــة، تســببت يف مقتــل العديــد مــن األهــايل، وتضــرر واســع يف املمتلــكات.

4 – اجلماعات املتشددة:
قتلت اجلماعات املتشددة 170 مدنياً عرب استخدام قذائف اهلاون، بينهم 41 طفًا، و24 امرأة، يتوزعون على النحو التايل:

أ: تنظيم داعش:
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قيــام قــوات تنظيــم داعــش بقتــل 156 مدنيــاً، بينهــم 37 طفــًا و21 امــرأة، عــرب اســتخدامها القصــف 

العشــوائي بســاح اهلــاون.

حمافظة حلب:
حلب - كفر محرة اإلثنن 3/ شباط/ 2014  

قصف تنظيم داعش قرية كفر محرة مبحافظة حلب بقذيفة هاون؛ ما تسبب مبقتل 4 أشخاص بينهم طفل.

حلب - أخرتين األحد 9/ شباط/ 2014  
قصف تنظيم داعش قرية أخرين مبحافظة حلب بثاث قذائف هاون؛ ما تسبب مبقتل مدنَين بينهم سيدة.

حلب - دوداين الثالاثء 11/ شباط/ 2014  
قصف تنظيم داعش قرية دوداين مبحافظة حلب بقذيفة هاون؛ ما تسبب مبقتل 6 أشخاص بينهم طفل.

حلب - أخرتين اجلمعة 14/ شباط/ 2014   
قصف تنظيم داعش قرية أخرين مبحافظة حلب بقذيفي هاون؛ ما تسبب مبقتل طفلن.

حلب - احلردانة السبت 1/ آذار/ 2014  
قصف تنظيم داعش قرية احلردانة مبحافظة حلب بقذيفي هاون؛ ما تسبب مبقتل طفل وسيدتن.

حلب - تل شعري السبت 8/ تشرين الثاين/ 2014
قرابــة الســاعة الثامنــة والنصــف صباحــاً، قصفــت قــوات تنظيــم داعــش قذيفــي هــاون علــى املنطقــة احملرمــة علــى احلــدود الســورية الركيــة، الــي تبعــد 2 
كــم عــن قريــة تــل شــعر، حيــث يقيــم فيهــا العشــرات مــن العائــات، أغلبهــا عائــات كرديــة نزحــت مــن  املناطــق الــي ســيطر عليهــا تنظيــم داعــش، 

األمــر الــذي أدى إىل مقتــل 3 مدنيــن، بينهــم طفلــة، وجــرح أربعــة آخريــن.
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حلب -  تل شعري الثالاثء 11/ تشرين الثاين/ 2014
قرابــة الســاعة الواحــدة ظهــراً، قصفــت قــوات تنظيــم داعــش ثــاث قذائــف هــاون علــى املنطقــة احملرمــة علــى احلــدود الســورية الركيــة، الــي تبعــد 2 
كــم عــن قريــة تــل شــعر، حيــث يقيــم فيهــا العشــرات مــن العائــات، أغلبهــا عائــات كرديــة نزحــت مــن  املناطــق الــي ســيطر عليهــا تنظيــم داعــش؛ 

مــا تســبب مبقتــل طفلــة وإصابــة قرابــة 15 مــن النازحــن، إصــاابت ثاثــة منهــم خطــرة.
صورة للطفلة عزيزة كرعو

حلب - صوران اخلميس 2/ آذار/ 2015
قصف تنظيم داعش بلدة صوران بريف حلب بقذيفة هاون؛ ما تسبب مبقتل طفلة وسيدة، وإصابة قرابة 4 آخرين.

حمافظة دير الزور:
دير الزور – البصرية السبت 31/ أاير/ 2014 

قصــف تنظيــم داعــش قذيفــة هــاون علــى قريــة البصــرة يف مدينــة ديــر الــزور، الــي كانــت تضــع لســيطرة جبهــة النصــرة، ســقطت القذيفــة علــى أحــد 
منــازل البلــدة، وتســببت مبقتــل 4 أشــخاص مــن عائلــة واحــدة وإصابــة قرابــة 5 آخريــن.

دير الزور- قرية  الزر الثالاثء 1/ متوز/ 2014
قصف تنظيم داعش قرية الزر مبحافظة دير الزور أبربع قذائف هاون؛ ما تسبب مبقتل 7 مدنين، بينهم 3 أطفال، وسيداتن.

دير الزور – حي اجلورة السبت 21/ آذار/ 2015 
قصــف تنظيــم داعــش حــي اجلــورة اخلاضــع لســيطرة القــوات احلكوميــة يف مدينــة ديــر الــزور بثــاث قذائــف هــاون، ســقطت اثنتــان منهــا علــى شــارع 

الــوادي يف احلــي؛ مــا تســبب مبقتــل 4 أشــخاص بينهــم طفــل، وإصابــة قرابــة 10 آخريــن.  

حمافظة احلسكة:
احلسكة - حي النشوة الغربية اخلميس 31/ متوز/ 2014 

قصــف تنظيــم داعــش حيــي النشــوة الغربيــة والشــريعة يف مدينــة احلســكة، بســبع قذائــف هــاون؛ مــا تســبب مبقتــل 4 أطفــال وســيدة، وإصابــة قرابــة 
14 آخريــن.

حمافظة الرقة:
الرقة – حي املشلب الثالاثء7/ كانون الثاين/ 2014 

قصــف تنظيــم داعــش حــي املشــلب يف مدينــة الرقــة بقذيفــي هــاون؛ مــا تســبب مبقتــل ســيدة وطفلتهــا، حبســب توثيــق الشــبكة الســورية حلقــوق 
اإلنســان.

https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMubW1USUI4QUJMN3c/view?usp=sharing
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ب: جبهة النصرة: 
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قيــام قــوات تنظيــم جبهــة النصــرة بقتــل 14 مدنيــاً، بينهــم 4 أطفــال، و3 نســاء، ذلــك عــرب القصــف 

العشــوائي بقذائــف اهلــاون.

حمافظة إدلب:
مدينة إدلب: اخلميس 19/ آذار/ 2015 

اســتهدف مســلحو جبهــة النصــرة حواجــز للقــوات احلكوميــة متمركــزة يف احلــي الشــمايل ملدينــة إدلــب بقذائــف هــاون عــدة، تســبب القصــف 
العشــوائي مبقتــل 3 مدنيــن، وإصابــة قرابــة 12 آخريــن، وقــد تبــىن تنظيــم جبهــة النصــرة عمليــات قصــف حواجــز القــوات احلكوميــة يف املدينــة، 

وذلــك عــرب نشــرها مقطعــاً مصــوراً للقصــف.
مقطــع مصــور يُظهــر اســتهداف جبهــة النصــرة حواجــز القــوات احلكوميــة يف مدينــة إدلــب ابلقصــف ابلــدابابت وقذائــف اهلــاون بتاريــخ 19/ آذار/ 

2015 ويظهــر آاثر القصــف داخــل املدينــة. 

مدينة إدلب األحد 22/ آذار/ 2015  
اســتهدف مســلحو جبهــة النصــرة حواجــز القــوات احلكوميــة يف حــي الشــخ ثلــث والثــورة يف مدينــة إدلــب بقذائــف عــدة حمليــة الصنــع )قذائــف 
جهنــم(، تســبب القصــف العشــوائي مبقتــل 7 مدنيــن بينهــم طفــل وســيدة، وإصابــة قرابــة 18 آخريــن، وقــد تبنــت اجلبهــة عمليــات القصــف عــرب 

نشــرها صــوراً عــدة علــى تويــر.
رابــط يظهــر فيــه نشــر تنظيــم جبهــة النصــرة صــوراً عــدة علــى موقــع تويــر لقصفهــا مدينــة إدلــب بقذائــف جهنــم، وتؤكــد أن القصــف يســتهدف 

احلواجــز العســكرية داخــل املدينــة منــذ ثاثــة أايم.
مقطع فيديو يظهر مدنين مصابن نتيجة سقوط قذائف اهلاون 22/ آذار/ 2015

حمافظة دير الزور:
دير الزور - البصرية األربعاء 25/ حزيران/ 2014

قصفــت عناصــر جبهــة النصــرة قريــة البصــرة مبحافظــة ديــر الــزور، بثــاث قذائــف هــاون، ســقطت إحداهــا علــى منــزل ألحــد املدنيــن، وتســبب ذلــك 
مبقتــل طفلــن وســيدة، حــدث القصــف خــال اشــتباك عناصــر جبهــة النصــرة مــع تنظيــم داعــش.  

االستنتاجات القانونية:
1. انتهكــت قــوات التنظيمــات املتشــددة العديــد مــن بنــود القانــون الــدويل اإلنســاين، مرتكبــة العشــرات مــن اجلرائــم الــي ترقــى إىل جرائــم حــرب، 

عــرب عمليــات القصــف العشــوائي عــدمي التمييــز.
2.  إن اهلجمــات العشــوائية الــي قامــت هبــا قــوات التنظيمــات املتشــددة تعتــرب مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين الــدويل العــريف، ولقــد توجهــت يف 

معظمهــا إىل أهــداف مدنيــة، تســببت يف مقتــل العديــد مــن األهــايل، وتضــرر واســع يف املمتلــكات.

https://www.youtube.com/watch?v=EICjWG8Tams&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2N0NoS18zLTZsLTA/view
http://sn4hr.org/gallery/index.php/adeel/Victims-23/casualty-1
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التوصيـــــــــــــــات:
إىل جملس األمن:

جيــب علــى احلكومــة الروســية أن تتوقــف عــن تزويــد احلكومــة الســورية خبــرباء صيانــة وتصنيــع الســاح. روســيا أحــد األعضــاء الدائمــي العضويــة يف 
جملــس األمــن منحــازة بشــكل اتم إىل احلكومــة الســورية، سياســياً وعســكرايً، وهــي ابلتــايل شــريك مباشــر يف خمتلــف أنــواع اجلرائــم الــي مارســتها 

القــوات احلكوميــة.
علــى جملــس األمــن تفعيــل تطبيــق القــرارات الــي أصدرهــا بشــأن ســوراي، الســيما القــرار 2139 الصــادر يف 22/ شــباط/ 2014 والقاضــي بوقــف 

اهلجمــات العشــوائية مــن مجيــع األطــراف.
حظر توريد األسلحة على اجلهات الي ثبت تورطها ابستخدام األسلحة يف ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب.

إحالــة ملــف األوضــاع يف ســورية إىل مدعــي عــام احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة. ووفــق مــا ينــص عليــه نظــام رومــا األساســي اخلــاص ابحملكمــة، ترقــى بعــض 
األفعــال، مبــا يف ذلــك القتــل العمــد إىل مصــاف اجلرائــم ضــد اإلنســانية إذا كانــت موجهــة ضــد الســكان املدنيــن كجــزء مــن هجــوم منظــم أو واســع 

النطاق.
تعزيــز إنفــاذ وتطبيــق القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين ابســتخدام جمموعــة الســلطات والتدابــر املتاحــة لــه يف إطــار ضــرورة 

مســاءلة كل جهــة عــن أفعاهلــا.

األمم املتحدة:
حماســبة مجيــع مــن يتحملــون أكــرب املســؤولية عــن اجلرائــم املرتكبــة حبــق اإلنســانية يف ســوراي، ومــن أبــرز خيــارات حتقيــق ذلــك الضغــط والطلــب مــن 

جملــس األمــن إحالــة األمــر إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة أو إنشــاء األمــم املتحــدة حمكمــة خمصصــة هلــذا الغــرض.
ينبغــي علــى املفوضــة الســامية أن تقــدم تقاريــر دوريــة إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــره مــن هيئــات األمــم املتحــدة حــول األوضــاع يف ســوراي، وأن 

تصــدر بيــاانت دوريــة لتســليط الضــوء علــى حــوادث ابرزة وعاجلــة، وهــو مــا تراجــع كثــراً يف الفــرة األخــرة.
علــى املفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان أن تســتمر يف إصــدار إحصائياهتــا الدوريــة حــول حصيلــة الضحــااي يف ســوراي، فهــذا يشــكل ضغطــاً جــدايً 
علــى اجملتمــع الــدويل وصنــاع القــرار، ونــرى يف إيقــاف إصــدار تلــك التقاريــر خــذالانً شــديداً للمجتمــع الســوري مــن قبــل املفوضيــة الســامية حلقــوق 

اإلنســان.
التصــدي للجماعــات املتشــددة عــرب معاجلــة أســباب ظهــور وانتشــار هــذه اجلماعــات، وعلــى رأســها الظلــم والقهــر الــذي مــورس ضــد أبنــاء اجملتمــع 

الســوري علــى مــدار أربــع ســنوات وبشــكل يومــي وممنهــج، دون محايــة أو رعايــة جديــة.

شكر وتقدير
كل الشــكر والتقديــر ألهــايل الضحــااي وأقرابئهــم وجلميــع النشــطاء اإلعاميــن مــن كافــة اجملــاالت، الذيــن لــوال مســامهاهتم وتعاوهنــم معنــا ملــا متكنــا 

مــن إجنــاز هــذه الدراســة علــى هــذا املســتوى، وخالــص العــزاء ألســر الضحــااي.


