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تاريخ النشر: 2/3/2013

االستخدام الموسع و الممنهج لصورايخ سكود 
من قبل القوات الموالية للحكومة السورية
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تقرير: الشبكة السورية لحقوق اإلنسان حول ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية اثر استخدام صواريخ سكود عبر استهداف متعمد للمدنيين.

هل يمتلك في سوريا أحد غير القوات الموالية للحكومة السورية صواريخ سكود ؟
نذكر هذا السؤال في بداية التقرير  ألن بعض المنظمات و اللجان الحقوقية الدولية و لكي تظهر أنها موضوعية وحيادية تضع 
عناوين لبعض التقارير بأن الجميع يرتكب انتهاكات واسعة ، نعم لقد ارتكتبت بعض فصائل الثوار المسلحين انتهاكات لحقوق 
اإلنسان و لكن أعطونا دليال واحدا أن هذا عمل ممنهج وليست تصرفات فردية ، وهل تم استهداف المدنيين على اساس طائفي 

أو ديني أو عرقي أو ثقافي أو حزبي .

إن الذي يرتكب الجرائم على نحو منهجي و واسع النطاق و دون أي تمييز هو الذي يقصف بالبراميل الغوغائية و بصواريخ 
الطائرات الحربية طوابير المخابز و المالجئ في المدارس و الكنائس و المساجد و المستشفيات و ال أدل على ذلك من استخدام 

صواريخ سكود .

اعتبرت الواليالت المتحدة األمريكية صواريخ سكود أسلحة دمار شامل في حالة العراق ولكننا في الحالة السورية لم نسمع التنديد 
العام  القائد  النوع من األسلحة بشكل متعمد و مقصود ، وهذا مااعتبره  لهذا  السورية  الحكومة  المناسب حول استخدام  الدولي 
للجيش بشار األسد بمثابة ضوء أخضر  حيث تم استخدام صواريخ سكود على مناطق خالية 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 .

وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان  بالمكان و الزمان وعبر شهود العيان و الصور الثابته و الفيديوهات اطالق القوات الموالية 
للحكومة السورية ل 61 صاروخ سكود على مختلف المناطق في سوريا وبشكل خاص محافظة حلب و محافظة الرقة في الشمال 

السوري في حين لم يسجل أي استهداف للمناطق في جنوب سوريا .

الحظت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان أن جميع الصواريخ التي استخدمت كانت ضد أهداف مدينة بحتة وليست ضد تجمعات 
للجيش الحر  وهذا يعني أنها استهداف متعمد للمدنيين وبالتالي جرائم ضد اإلنسانية ،  ماعدا حالتان  تم استهداف أهداف تابعه 
الجيش الحر  األولى استهدفت قيادي بارز في مدينة دوما و الثانية استهدفت مطار الجراح العسكري بريف ادلب و 59 حاله 

استهدفت تجمعات بحته للمدنيين .

السبت 2 آذار 2013
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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 اعداد غير معروفه العدد من قرابة 800 صاروخ  وهي الترسانه التي يمتلكها النظام السورية من الصواريخ 
بعيده المدى من بينها 200 صاروخ سكود والبعض منها مجهز برؤوس كيميائية .

توزيع استهداف  صواريخ سكود بحسب المحافظات السورية :
محافظة حلب : 41 صاروخ
محافظة الرقة : 8 صواريخ

محافظة ادلب : 6
محافظة دير الزور : 3

محافظة حماة : 2
محافظة ريف دمشق : 1

وقد سقط اثر ذلك االستهداف المباشر و المتعمد للمدنيين قرابة ال 200 مواطن كلهم مدنيون بينهم نساء و أطفال، إضافة 
إلى سقوط أكثر من 820 مواطن بجروح بينهم أكثر من 70 حاله تسببت في اعاقات دائمه. 

اضافة الى كلفة أضرار مادية في المنشآت و المباني والبنية التحتيه بما يقارب ال 1.5 مليار دوالر.

وقد أكد الزميل  الباحث في شؤون الطوارئ في منظمة “هيومن رايتس واتش” أولي سولفانغ أن جميع المناطق التي أطلقت 
عليها قوات األسد صواريخ سكود “سكنية وال يوجد فيها أي مؤشر الحتوائها على أهداف عسكرية” وهذا ما تؤكد عليه 
الشبكة السورية لحقوق اإلنسان  أيضا فيما عدا حالتان واحدة في مدينة دوما و الثانية في مطار الجراح بادلب وبقيه الحاالت  

أي 43 حالة كانت جمعيها عباره عن استهداف متعمد ومقصود للمدنيين.

لم نوثق اي استخدام لصواريخ سكود خالل عامي 2011 و 2012 وإنما بدأ بشار األسد باستخدام هذه الصواريخ في مطلع 
عام 2013 حيث تم توثيق أول حالة الطالق صاروخ سكود بتاريخ 

في 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.

التفاصيل و الملحقات بحسب المحافظات :
أوال : محافظة حلب :

أعلى محافظة على اإلطالق تم استهدافها من قبل الجيش الموالي للحكومة السورية ،  حيث قصفها ب 41 صاروخ بعيد المدى
) 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.
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4.3. في يوم الخميس  2013-2-14  قصف جيش األسد 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.

8.7.6.5. 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 صاله 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 بشار األسد لم يقصف مناطق سكنية مباشرة بل كان يتدرج بالقصف ويراقب ردود فعل المجتمع الدولي على مدار قرابة 
شهر كامل من الزمان وبدأ من بعد ذلك باستهداف األحياء السكنية.

11.10.9. 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.

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

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 
فيديو آخر يظهر صاروخ آخر.

صاروخ السكود في سماء منطقة النبك متوجه الى الشمال السوري
والفيديو تم التقاطه من قبل الناشطين في مدينة النبك.

رصد صاروخين سكود في سماء مدينة يبرود والتوقيت قرابة الساعه الثالثه عصرا ومتوجهين نحو الشمال.

http://www.sn4hr.org
http://www.youtube.com/watch?v=fAJ4iEH-L2I&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=A8DiBAWazCU&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=suUGpvSNCUc&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Sf6fWQAawEg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=27xjdY3e2fY&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=msieUIUzEJM&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=OsilIfbbGIw&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=tPOmkvwnrLE&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Uu1hUvYKIv0
http://www.youtube.com/watch?v=Ra4xr6_C9Kg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=zeipY5OAVto
http://www.youtube.com/watch?v=V_iMR7az77I&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=NnE4ntjdP2A&feature=youtu.be
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12. 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 أفندنا بحسب التواصل مع مدينة النبك بأن 

اإلطالق تم من اللواء 155 في القطيفة بريف دمشق.
 

17.16.15.14.13. في يوم اإلثنين 18-2-2013
خمسة صواريخ في يوم واحد استهدفت محافظة حلب، اثنان منهم فجرا وواحد 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.
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://www.sn4hr.org
http://www.youtube.com/watch?v=aCDYxIBH0OY&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=V0wdgkva52c&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=FeIodSyMgeY&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=PGc1fkcKXHU&feature=youtu.be
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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 وأكثر 

من 90 جريح ، إضافة إلى تدمير مااليقل عن 20 منزل و تضرر 7 أبنية ضخمه، 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.

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.

18. 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.

و قد تم إطالق الصاروخ  من اللواء 155 في القطيفة بريف دمشق بحسب ماتم تصويره ثم ارساله للشبكة السورية لحقوق اإلنسان

23.22.21.20.19. 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 الشمالي بالكامل على 
ثالث فترات وأيضا من خالل التواصل مع النشطاء في بلدة النبك الذين أكدوا لنا خروج 3 صواريخ من اللواء 155 في القطيفة 

بريف دمشق بنفس التوقيت الذي حصل فيه االنفجارات تقريبا حيث يستغرق وصول الصاروخ أقل من 10 دقائق.

http://www.sn4hr.org
http://www.youtube.com/watch?v=oWhbciOLXsk&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=nKYSiu2qMho&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=CQmGRNyl4MY&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=2wqD1vZt8eA&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=w4EecM7jwaQ&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=1SjIDLBTFmU&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=UU59s2fFAVs&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=2wqD1vZt8eA&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=2n6kqXwc_oo&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=VkzPgNjl8ls&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=HWpEp20iwjg&feature=youtu.be
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استهدف الصاروخ الرابع منطقة األرض الحمرا في قلب حلب  المدينة  مساًء يوم الجمعة وخلف على اثرها مذبحة ضخمة حيث 
تمكنا من احصاء أكثر من 75 شهيدا من أهالي الحي موثقين لدينا باالسم الثالثي و الصور و الفيديوهات وشهادات لناجين وشهود 
عيان، اضافة غلى 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.
الفيديوهات التي توثق الحادثة :

األهالي يقومون بمحاوالت السعاف الجرحى:

http://www.sn4hr.org
http://www.youtube.com/watch?v=hxqDqq-18RI&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=FD8_CRtVckM&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=xMe_P2ihbo0&feature=youtu.be
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
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استهدف الصاروخ الخامس  حي طريق الباب في  مدينة حلب حلب المدينة  مساء ً 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

24. 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.

 
25.26. 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 دمشق

تسجل لمرور صاروخ سكود
في سماء بلدة مسرابا بريف دمشق

http://www.sn4hr.org
http://youtu.be/5mWJtUmWKmw
http://youtu.be/G0g4vCSrxFQ
http://youtu.be/EGKK3CAPGGw
http://youtu.be/uDxjr_0KfWU
http://youtu.be/rlOzslngpwY
http://www.youtube.com/watch?v=XmiDdfF15cU
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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.

31.30.29.28.27. في يوم الثالثاء 26-2-2013
استهدف صاروخين متتاليين بلدة حور وسقط في أراضي زراعيه محدثا اضرار مادية ولم نسجل اصابات بشرية .

الثالث منطقه تقع بين بلدتي حيان و بيانون وسقط في أراضي زراعيه محدثا اضرار مادية ولم نسجل  استهدف الصاروخ 
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.

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

نسجل اصابات بشرية.
وأما 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.

36.35.  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

مقابلة مع األهالي من موقع الحادثة.
وقد أطلق الصارخ من اللواء 155 بريف دمشق في تمام الساعة 5:23 وسقط بعد حوالي 11 دقيقة.

فيديو يظهر 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:

http://www.sn4hr.org
http://www.youtube.com/watch?v=25D1d7BNNwE&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Pg5y7NYOxd4&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=3-Sf_9eH54k&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=47obvKiR4gM&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=5krjNUHDVW0&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=QG9qLbsVt60&feature=youtu.be
http://youtu.be/ihUqY_BHfK0
http://youtu.be/ywlvgI7V70Q
http://youtu.be/NZ_h_c32BRo
http://youtu.be/QUSD5ZNDs_s
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38.37. يوم األحد 2012-3-3 سقط صاروخين سكود 
أالتيا وخزانات وقود ساتكوب مخلفا أضرار  بين مبنى يسمى  العسل،  الغربي حيث سقط على خان  الريف  األول استهدف 

بالمزارع دون إصابات.
واستهدف الصاروخ الثاني الريف الشرقي حيث سقط على أطراف منبج - 2 كم شرق منبح - مخلفا شهيدا و حفرة كبيرة 

وتضرر أربع سيارات و بعض المباني بشكل طفيف
فيديوهات توثق الحادثة:

39. 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، وقد أطلق في تمام الساعة 2:09 صباحاً من اللواء 155 في القطيفة بريف دمشق.

41.40. يوم الثالثاء 2013-3-5 تم إطالق صاروخين سكود مستهدفين الريف الشمالي حيث سقطا على  أطراف مدينة تل 
رفعت عصرا ويفصل سقوط الصاروخ األول و الثاني حوالي الدقيقة الواحدة، و قد

خلفا أضرارا مادية لسقوطهما على األراضي الزراعية دون أن نسجل إصابات.
وقد اطلقا من اللواء 155 في ريف دمشق

فيديو يظهر مرور صاروخين سكود من سماء يبرود.
رصد صاروخ السكود في سماء يبرود متجه الى الشمال السوري 

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 
1.3 مليون نازح  التي تحتض مااليقل عن  الرقة  السد وبين مدينة  8 كيلومتر والمسافة بين  80 كيلو متر وعرض  اقصاه 
المدينة  السد سوف تغمر مباني  الى قرابة نصف مليون من سكانها األصليين وبالتالي في حال تدميره  فإن مياه  باالضافه 
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 8 صواريخ سكود :
الصاروخ األول : استهدف قرية تدعى قرية البارودة بتاريخ 12/2/2013م  وقد خلف أضرار مادية في عدد من 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.

http://www.sn4hr.org
http://www.youtube.com/watch?v=RdpxkyoJbnM
http://www.youtube.com/watch?v=6saP3X9oRCU
http://youtu.be/0-QpIiPL4_k
http://youtu.be/w2WTM7r-NlY
http://www.youtube.com/watch?v=x5pYiAo9Izg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=8n5al5ygUHU&feature=youtu.be
http://youtu.be/bnp9QqsTbM4
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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 بــ 10 كيلومتر.

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.

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 .

الصاروخ الخامس : سقط في بحيرة تدعى بحيرة البعث بتاريخ 2013-2-15 و بحيرة 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 -25-2
2013 وقد سقط الصاروخ وسط المدينة وتحديدا بقرب مدرسة تدعى عبد المنعم رياض ، قتل على الفور 14 من أهالي المدينة 

كما جرح العشرات  بينهم نساء و أطفال اضافة الى تدمير مااليقل عن 14 منزل 

الضحيا أغلبهم من األطفال وتم العترف عليهم عبر التواصل مع أهلهم وأصدقائهم : 
1. الشهيد : أحمد الشهابي العمر  55 سنة .

2.3. قتل طفلين للمواطن أحمد الشهابي  اعمارهم 9 سنوات و 11 سنة كما أصيبت زوجته بجراح خطيرة و حالتها حرجة جدا .
4. الطفلة  شذى بشير الخالد عمرها  سنتان 

5. السيدة  حليمة سليمان الحمود عمرها50 سنة 
6. الشهيد : جدعان العوكان 

7. الطفلة الرضيعه ايالف محمد أحمد العيفان عمرها 4 اشهر.
8. الطفلة لجين محمد أحمد العيفان عمرها 4 سنوات وهي شقيه الطفلة ايالف.

9. طفل من آل العوكان اسم والده عيد ولم نحصل على اسم الطفل. 
10. طفلة بنت المواطن تركي العوكان لم نحصل على اسمها.

11.12. شابان يقودا دراجة نارية لم نحصل على اسمائهم.
13. المواطن المدعو  ابوغنام , وهو احد المنتسبين للجيش الحر ولم نحصل على اسمه.

14. الشهيد : وائل محمد الحسين.
أحد األطفال الجرحى بعد استهداف المدينة بصاروخ سكود 

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 يحدث اصابات بشرية.

الصاروخ الثامن : استهدف منطقة جنوب “محميّة 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 نسجل حصول اصابات بشرية.

ثالثا : محافظة ادلب : استهدفتها القوات الموالية لبشار األسد ب 6 صواريخ 
الصاروخ األول : استهدف بلدة شلخ  في محافظة ادلب وهو أول صاروخ سكود يطلقه النظام السوري وذلك بتاريخ 3-1-2013 

وسبب أضرارا مادية فقط.
الصاروخ الثاني : استهدف بلدة تدعى سرجة بريف ادلب وذلك بتاريخ 2013-1-6 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 .

الصارخ الرابع : 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.

http://www.sn4hr.org
http://www.youtube.com/watch?v=VOSqS6fKjmQ
http://www.youtube.com/watch?v=OGDOUsLmncs&list=UUHCOeTu0T8rFuCRCM6ZaN2Q
http://www.youtube.com/watch?v=f8FqWiOCX24
http://www.youtube.com/watch?v=-hOtLLbjgrQ
http://www.youtube.com/watch?v=d6U-u807Hm4
http://www.youtube.com/watch?v=ppvl0nh790I
http://www.youtube.com/watch?v=0QM6Du-C8nI&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=xBBikYvqSFI
https://www.youtube.com/watch?v=lTGNnYXF2zE
http://www.youtube.com/watch?v=Eu1JPyCxQ9k
http://www.youtube.com/watch?v=gfZombBa91w
http://www.youtube.com/watch?v=31xUEcfAIyk&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=wkhEFURo5EY&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=vQlBKhueCbs&feature=youtu.be
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الصاروخ الخامس : 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.

الصاروخ السادس : استهدف بلدة الهبيط  بتاريخ 2013-2-18 وقد تسبب في أضرار مادية فقط.
الصاروخ السابع : 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.

رابعا : محافظة حماة : استهدفت مرتين 
الصاروخ األول : قصف بلدة كفر نبودة بريف حماة  بتاريخ 2013-02-19 وأحدث حفرة كبيرة بلغ عمقها قرابة ال 5 أمتار 

واقتصر على األضرار المادية فقط .
الصاروخ الثاني : قصف بلدة مورك بريف حماة الشمالي بتاريخ 2013-02-25 وأحدث دمارا واسعا في الحي الواقع شرقي 

البلدة وقتل مااليقل عن 3 من أبناء الحي اضافه الى سقوط أكثر من 13 جريحا وأحدث دمارا هائال في الحي .

خامسا : محافظة دير الزور : استهدفت المحافظة بصاروخين
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.

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

سادسا : محافظة ريف دمشق : 
أما كافة الصواريخ  الذي استهداف تجمع عسكري  الوحيد  الحر وهو الصاروخ  للجيش  : استهدف تجمع  العب  دوما : منطقة 
األخرى فهي عبارة عن تجمعات مدنية بحته وال يوجد أي هدف عسكري وبالتالي فهو استهداف متعمد ضد المدنيين وهجوم واسع 

المطاق ويعتبر جريمة ضد اإلنسانية .

صور ثابتة :
محافظة :حلب

حلب - طريق الباب
حلب - األرض الحمرا

حلب - جبل بدرو
حلب - جبل بدر ليال

محافظة ادلب :
إدلب - جبل الزاوية 

صورة إلطالق صاروخ سكود

التوصيات :
تشير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بأن النظام السوري يمتلك مااليقل عن 800 صاروخ بالستي بينها 200 سكود”، وقد قام بتعديل 
البعض منها حتى يصبح ذو أثر تدميري بالغ، إضافة إلى إمكانية تحميلها برؤوس كيميائية 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.

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.

http://www.sn4hr.org
http://www.youtube.com/watch?v=hv4j1pOIoQw&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=4IOoHun-5Dc&feature=youtu.be&list=UUbnGTlrxEnphHvsnx-PjVdg
http://www.youtube.com/watch?v=IhwDZRVrdPA&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=lNQHO0ONSn4&feature=youtu.be
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