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             الطفلة مقطوعة الرأس
       مجزرة بلدة كفر عويد بريف إدلب 

16/ أيلول/ 2012

تفاصيل الواقعة:
تفاجأ أهالي بلدة كفر عويد المسالمة واآلمنة لفترات طويلة بتحليق كثيف للطيران المروحي الحكومي 
قرابة الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم األحد الموافق 16/ أيلول/ 2012 وقامت الطائرات على نحو 
مفاجئ وسريع بإلقاء قنابل برميلية تحتوي مواد متفجرة مادة الـ TNT وهذه القنابل كثر استخدامها في 
الفترات األخيرة ألنها قليلة التكاليف، لكنها عشوائية جداً وذات أثر تدميري واسع وهذا أقل ما يهم النظام 
السوري بل والمنظمات الحقوقية التي لم نسمع من أكثرها أي إدانة الستخدام القوات الحكومية )الجيش 

واألمن والميليشيات الشيعية األجنبية( هذه األنواع من األسلحة الغوغائية الهمجية.

ألقت طائرات القوات الحكومية 7 قنابل استهدفت إحداها مبنى المخبز اآللي في البلدة، قتلت تلك القنابل 
على الفور 10 مدنيين من عائلة مغالج وبينهم السيدة دالل العيسى، من بين الضحايا العشرة أربعة 

نساء، إضافة إلى ما اليقل عن 120 جريحاً وتدمير قرابة 20 منزالً.

قام فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان باالستماع إلى روايات شهود عيان عبر االتصال المباشر 
معهم، وتم من خاللهم الحصول على أسماء شهداء البلدة وقد أرسلوا لنا عبر إيميل الشبكة الرسمي 
وعبر السكايب الصور والفيديوهات التي طلبناها منهم بكافة التفاصيل، حيث لم يتمكن أحد من الفريق 
من الوصول إلى بلدة كفر عويد ومعاينة ما حصل على األرض والتقاط الصور والفيدوهات بكاميراتنا 

الخاصة وذلك بسبب صعوبة ظروف التحرك والوصول إلى هناك.

باالعتماد على روايات األهالي والنشطاء وشهود العيان وهم:
alaaaldin455 :عالء الدين اليوسف

freesyrian14 :إبراهيم زيدان
ibrswid99 :إبراهيم

توثيق المجزرة:

أسماء ضحايا المجزرة:

الطفلة مقطوعة الرأس فاطمة مغالج / إدلب / كفرعويد / نتيجة القصف العشوائي
السيدة أمل مغالج / إدلب / كفرعويد / نتيجة القصف العشوائي 

السيدة دالل العيسى / إدلب / كفرعويد / نتيجة القصف العشوائي 
أحمد مغالج / إدلب / كفرعويد / نتيجة القصف العشوائي 
أحمد النوشي / إدلب / كفرعويد / نتيجة القصف العشوائي 

أسعد عبد الرحيم مغالج / إدلب / كفرعويد / نتيجة القصف العشوائي 
http://youtu.be/C0eyk_lXtzI

 http://youtu.be/C0eyk_lXtzI
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صور مجزرة كفر عويد/ادلب:

إننا في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان كمنظمة حقوقية تعنى بالدفاع عن حقوق اإلنسان ندين وبشكل صارخ هذه 
المجزرة المروعة، التي تصنف على أنها جريمة ضد اإلنسانية، وكافة المجازر التي يتعرض لها الشعب السوري على 
مدارالساعة ونحمل القوات الحكومية والقائد العام للجيش والقوات المسلحة بشار األسد المسؤولية الكاملة والمباشرة 
عن المجزرة وعن كافة التبعات وردات الفعل المترتبة عليها، كما وتتحمل كل من إيران وروسيا وحزب هللا المسؤولية 
المباشرة عن أعمال القتل بسبب االستمرار في تزويد النظام السوري بالسالح والمال، كما ونطالب مجلس األمن واألمم 
المتحدة العمل وبالسرعة القصوى التخاذ كل ما من شأنه حماية المدنيين في سوريا وأن ترقى إلى مسؤولياتها األخالقية 

والقانونية وتسريع الخطوات باتجاه إحالة كافة المتورطين في تلك المجارزإلى محكمة الجنايات الدولية.

ضحايا المجزرة: غياث وناديا مغالج، وأحمد النوشي

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.491776167499210.114452.245325925477570&type=1
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.491776167499210.114452.245325925477570&type=1
http://youtu.be/rd9R1GZ7n2E
http://youtu.be/tpm0EXTpR8A

