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البراميل المتفجرة في سورية... القنابل العمياء

الجهة التي قامت بالتوثيق : الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

مقدمة التقرير :

استخدم النظام السوري البراميل المتفجرة وهي في حقيقتها عبارة عن  قنبلة , تأتي على نوعين , إّما بـ قالب معدني أو 
اسمنتي , مزّودة بـ مروحة دفع في الخلف , و صاعق ميكانيكي في رأس المقدمة , يولد التفجير عن طريق التصادم ,  
بـ سعات مختلفة , تصل حتى 500 لتر تقريباً, و لها حوامل على األطراف , تساعد في رفعها و وضعها في الطائرة . 
المادة المحشوة هي مادة التي ان تي المتفجرة يضاف إليها مواد نفطية , مهمتها العمل على اندالع حرائق , و أن 
تزيد في مساحة امتدادها , و يضاف أيضاً قصاصات معدنية , لكي تكون شظايا , تحدث أضرار مادية , كما تتنّوع  
اصاباتها عند البشر , حسب ما تصيب بهم , فـ تولد الحروق , و ربما فقدان أعضاء , و إن كان االنسان قريباً , أو 
, قد تصل إلى درجة قتله , عدا عن ضغط االنفجار الذي يحدث , و الصوت المهول المرافق  ، و من  كان طفالً 
القيام برميها من الطائرات المروحية و العمودية ، وقد لجأ النظام السوري لذلك ألن كلفتها أقل بكثير من كلفة  ثم 
الصواريخ ، و هي ذات أثر تدميري كبير حيث تعتمد على مبدأ السقوط الحر بوزن يتجاوز احيانا الربع طن وهي 
نفاثة  للبرميل ال تسمح له أن يعلق أسفل طائرة  تلقى حصرا من داخل المروحيات ألن الخصائص االيروديناميكية 
تسير بسرعة فوق صوتية  وذلك بعد أن يتم اشعال الفتيل المربوط بها ، و تتسبب بضرر هائل لدى سقوطها ألنه 
انفجارها يولد موجه ضغط و حرارة عالية ، إضافة إلى تناثر الشظايا و المواد التي حشيت بها ويتراوح  قطر دائرة 

تأثيرها المباشر بين 7-250 متر و ذلك بحسب و زنها و مكان سقوطها .

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تعتبر البراميل المتفجرة أسلحة عشوائية بامتياز ، الهدف من ورائها القتل و التدمير العشوائي 
القوات الحكومية بحسب دراسة استقصائية قامت بها الشبكة السورية لحقوق اإلنسان  شملت مختلف  ، وقد استخدمت 
المحافظات السورية   أكثر من 1673 برميال متفجرا أودت بحياه  مااليقل عن 2748 شخص أكثر بينهم قرابة ال 284 

طفل و أكثر من  97 % من الضحايا هم  مدنيين و هذا دليل قاطع على أنها أسلحة عشوائية تهدف إلى القتل و القتل فقط.
و قد أحدثت تلك البراميل المتفجرة أثرا تدميريا واسعا تسبب في دمار و تضرر  مااليقل عن 5400 مبنى مابين منزل 
و مدرسة و مسجد و كنيسه ، وماتزال آثار الحفر الواسعة التي خلفتها تلك البراميل في عدة محافظات سورية موجودة 

حتى اللحظة و أغلبها ضمن أحياء سكنية.
سقط خالل الهجمة العنيفة العشوائية التي شنتها الطائرات الحكومية على محافظة حلب من تاريخ 2013/12/15 ولغاية 
2013/12/28 أكثر من 631 شهيدا بينهم 163 طفال و 75  سيدة  ) اي ان نسبة القتلى من االطفال 26% و السيدات 

12%  بمعنى ان نسبة االطفال والنساء 38% من مجموع القتلى الكلي( 

في يوم األحد الموافق ل 2013/12/15 و في قرابة الساعة العاشرة صباحا  ألقت الطائرات المروحية الحكومية أكثر من 
13 البراميل المتفجرة على أحياء مختلفة في محافظة حلب شملت 9  مناطق جميعها مناطق خارجة عن سيطرة القوات 
الحكومية و تتبع للمعارضة اضافة إلى ما يزيد عن )350(جريحا ، عدا عد الدمار الهائل في المباني والبنى التحتية للمدينة 
في حي واحد يدعى الحيدرية قتل أكثر من 32 شخص و السبب في ارتفاع عدد الضحايا الكبير أن مكان سقوط البرميل 
المتفجر عند دوار الحي و الذي يتعبر  محطة انطالق لسيارات النقل من حلب باتجاه ريف حلب وهو بالتالي هدف مدني بحت.
أفاد أحد الناشطين المتعاونين مع الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بأن : القصف أدى إلى تدمير أكثر من 7 سيارت 
ميكروباص التي كانت موجودة في دوار الحيدرية وهو مكان تجمع الباصات التي يستخدمها المدنين في االنتقال 

إلى الريف الشمالي من حلب.
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استمر القصف حتى الساعة الثالثة بعد الظهر  واستهدف  كل من المناطق التالية : 
 حي األنصاري ، حي الحيدرية، حي أرض الحمرة ،حي الصاخور »شارع الفيالت - سوق الخضرة«، حي قاضي 
عسكر، حي الصالحين »دوار الصناعة الخامسة« ، حي طريق الباب »قرب جامع عبد هللا بن رواحة - قرب مدارس 

الكفاح «،حي ضهرة عواد ، حي المشهد ،حي المرجة » الدوار - كرم حومد « .
رواية ألحدى شهود العيان الذي أفاد الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بتفاصيل 

syr.7rh ماجرى والذي يمكن التواصل معه عبر حساب سكايب
» القصف بدأ فجأة و دون أي سبب ، تقريبا حوالي الساعة العاشرة من قبل الطائرات المروحية التي ألقت البراميل المتفجرة , 
أماكن سقوط البراميل جميعها مناطق سكنية 50% من المناطق التي تعرضت للقصف كانت مزحمة , واكثر من نصف الضحايا 
من األطفال عدد الجرحى كبير وعدد المفقودين أكبر واألهالي إلى اآلن ما زالوا يبحثون عن ذويهم ، المشافي امتألت بالجرحى 
واألمكانيات الطبية المتوفرة متواضعة جدا القصف أدى إلى دمار واسع بالمنازل ، لقد قتلوا أطفالنا و دمروا بيوتنا ماذا يريدون منا «
الحظ فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان أنه لم يكن هناك هدف عسكري محدد بل كانت هجمات عشوائية وجهت ضد 
مناطق سكنية ، كما أن األضرار البشرية و المادية مفرطة جدا إذا ماقورنت بالفائدة العسكرية المرجوة أن وجدت أصال .
االنقاذ،كما عجزت  في عمليات  واالمكانات  المعدات  قلة  بسب  استغاثة  نداءات  بتوجيه   المدني  الدفاع  قامت عناصر 
المشافي الميدانية عن استقبال مزيد المصابين ، بسبب اكتظاظها بالشهداء والجرحى، حيث وجهت نداءات لألهالي للقدوم 

للتعرف على الجثث مجهولة الهوية، التي تحولت ألشالء.

االثنين 2013/12/16
تابعت القوات الحكومية  نفس السيناريو في اليوم التالي بتاريخ 2013/12/16 الهجوم العنيف جدا على محافظة حلب 
بنفس األسلوب عبر البراميل المتفجرة و لم تكتف القوات الحكومية بذلك بل قصفتها بالصواريخ و المدفعية حيث سجلنا 

سقوط براميل و قذائف في أكثر من 12 منطقة هي :
في مدينة حلب كل من األحياء التالية : باب النيرب و الشيخ خضر و الشعار )قرب مستشفى دار الشفاء(، و سيف الدولة 
)مفرق جامع النصر قرب مدرسة الرجاء( ، الحيدرية )قرب مدرسة طيبة( ، مساكن هنانو )جامع العباس(، الصاخور 

)شارع جامع المستغفرين( ، اإلنذارات )قرب البريد ( ، منطقة طريق الباب.
الطائرات  قيام  اليوم هو  الحدث األبرز في هذا  الباب ومدينة عندان وكان  تم استهداف كل من مدينة  في ريف حلب 
الحكومية باستهداف » مدرسة طيبة » الواقعة في حي اإلنذارات و قد سقط اثر ذلك 12 مواطن كلهم مدنيين بينهم 4 

أطفال و امرأة باالضافة إلى اثنين مدرسين من كادر المدرسة التعليمي .
أخبر الشبكة السورية لحقوق اإلنسان السيد ) م ( أحد سكان حي االنذارات

 del_roy123 : والذي يمكن التواصل معه عبر حساب السكايب
» بوقت نزل الصاروخ أنا كنت بالبيت ,سمعنا صوت انفجار قوي وانكسر بلور البيت وانصابت زوجتي بشظايا الزجاج  
في ظهرها , كانت االصابة البسيطة , نزلت إلى الشارع  وشاهدت الدمار , دمار في المنازل والسيارات , شاهدت 
جرحى وقتلى من طالب المدرسة  وبدأنا باسعاف الجرحى من بين القتلى كانت ابنة جيراننا و 4 من معلمي المدرسة 

واثنان من عمال النظافة كانوا متواجدين على باب المدرسة.«
الرابط التالي يحتوي على كامل الصور و األسماء للضحايا.

الصورة توضح الخوف و الرعب في أعين أطفال المدرسة إضافة إلى الدمار الواسع الحاصل فيها.

باإلضافة إلى استهداف المدرسة في حي اإلنذارات قامت الطائرات الحكومية بقصف السوق الرئيسي الواقع في حي 
الشعار و الذي يعتبر من أهم األسواق في المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة .

كما قصف المركز الثقافي في حي مساكن هنانو الواقع بالقرب من مسجد العباس و المركز الثقافي يعتبر من األعيان 
المشمولة بالحماية مثل المدارس و المشافي ،وقد وسقط أثر ذلك أكثر من 5 جرحى بينهم إصابات خطيرة عدا عن 

األضرار المادية الواسعة في المبنى .

https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBZjFUVC1EWDJNSzA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBS2JJSXF1cDZsZ1k/edit
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وقد سقط خالل تلك الهجمات مااليقل عن19 شخص  بينهم 6 أطفال و امرأة واحده و عنصر واحد فقط من المسلحين ، 
و أصيب أكثر من 300 شخص بجراح مابين متوسطة إلى خطيرة ، الرابط التالي يحتوي على كافة األسماء و الصور 

و التفاصيل : 19 شهيد ا بينهم 6 اطفال و سيدة و من بينهم  شهيد من الجيش الحر.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان : إن الصمت الدولي المطبق على استخدام هكذا أنواع من 
األسلحة والتي التعتبر أسلحة قتالية بحال من األحوال  و اليمكن أن يكون من ورائها أي هدف عسكري دقيق و في ذلك 

تهديد حقيقي و انهيار لعدة مبادئ رئيسية في القانون الدولي اإلنساني ، من أبرزها التناسب في القوة.
ترافق مع القصف بالبراميل المتفجرة قصف بالطيران الحربي شمل عدة مناطق من بينها حي سيف الدولة ، حيث أصيب 

أكثر من 13 شخص بينهم نساء و أطفال بالقرب من مسجد النصر داخل الحي .
كما شهدت منطقة ضهرة عواد غارة جوية استخدم فيها الطيران الحربي الصواريخ و قضى فيها  خمسة أشخاص بينهم 
قائد عسكري وطفلين، فيما أصيب أكثر من خمسة عشر شخص بجروح ، وخلف القصف أضراراً مادية لحقت ثالثة 

مباني سكنية وتعطلت شبكة الكهرباء في الحي اضافة لدمار أربع سيارات كانت على الطريق العام.
كما أن  مدينة الباب  في ريف حلب تعّرضت أيضاً لغارة جويّة بالطيران الحربي صباحا حيث أوقعت  ضحايا في صفوف 

المدنيين و أضراراً جسيمةً في المحال التجارية ومركبات المدنيين الخاصة.

الثالثاء  2013/12/17
لحقوق  السورية  الشبكة  قد رصدت  لمحافظة حلب  و  الحكومية قصفها  الطائرات  تابعت  األولى  الصباح  في ساعات 
اإلنسان في هذا اليوم استهداف اكثر  من 13 منطقة متوزعة بين المدينة والريف عبر قصفها بالبراميل المتفجرة الذي 

بلغ عددها اكثر من 15 برميال متفجرا ، وترافق ذلك مع قصف من طيران حربي .
في هذا اليوم تم تركيز القصف على حي الشعار حيث قتل عدد من الطالب

كانوا في طريقهم إلى معهد تدريسي عندما تفاجئوا بالقصف ، 
 وقد سقط عدد من الجرحى ، اضافة الى الدمار الهائل الذي لحق بعشرات المنازل، فيما نشبت الحرائق في المحال 

التجارية، ودمرت أكثر من خمس سيارات كانت على الطريق العام.
أخبر الشبكة السورية لحقوق اإلنسان أحد أهلي حي الشعار السيد ) ه.أ (

revo_lawyer: والذي يمكن التواصل مه عبر حسابه على سكايب
» الساعة 8:30 تقريبا سمعنا صوت انفجار قوي جدا ,أنا كنت بعيد عن مكان االنفجار مسافة 1.5 كيلو متر , اتجهت 
للمكان بعد ربع ساعة , الدمار كان كبير كتير . استهدف بناء من 7 طوابق ,شاهدت دمار كبير بالمبنى السكني و4 بنايات 
بالقرب منه وكان هناك 5 سيارات مدمرة بشكل كامل وسيارتين تضرروا بشكل جزئي , النار اشتعلت بثالث محالت 

شاهدت موتور محروق وبالقرب منه بركة دم , شاهدت كيف الناس عم تنتشل الجثث من تحت األنقاض , الناس كانت 
مرمية عاألرض بكل مكان , ما بتتخيل كيف هي البراميل عم تصيب الناس وكم من الشظايا عم تتسبب بقطع األطراف 

والمشافي الموجودة كلها مشافي ميدانية ما بتتوافر فيها إمكانيات طبية جيدة.«
fadi.khateeb41 : أخبرنا شاهد العيان من حي الشعار و يدعى فادي و يمكن التواصل معه عبر حسابه السكايب

» سمعت صور انفجار قوي كنت على بعد من منطقة االنفجار مسافة صغيرة , توجهت لمكان االنفجار كان في دمار 
كبير بمبنى من 7 طوابق , االستهداف كان مدني حصرا النو المبنى سكني .

في أشخاص كانوا واقفين على باب الفرن استشهدوا وفي طالب كانوا عم يتوجهوا ألحد المعاهد القريبة انصابوا , وبعدها 
بدأ الطيران الحربي يغير على مكان البرميل وخاصة فوق المنطقة الشرقية وبعد قصف حي الشعار تم قصف حي ضهر 

عواد يلي بيفصلو عن حي الشعار حي المواصالت.«
اضافة إلى حي الشعار تكرر السيناريو في حي المعادي الذي تم استهدافه بالبراميل المتفجرة ، لكن مع فارق الهدف حيث قتل 
في حي الشعار طالب أما في حي المعادي فقد استهدفت البراميل سوق الخضار في الحي و أودت بحياة عدد من األهالي هناك 

، كما خلفت براميل النظام دمار العديد من المنازل وتضرراً في مسجد الحسن والحسين، إضافة لعدد من المحال التجارية.

https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBVHFUZEdZb0NWY2M/edit?usp=sharing
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كما استهدف القصف كل من حي القاطرجي و تحديدا منطقة المواصالت القديمة، وحي الحيدرية استهدف الطيران مركز 
انطالق حافالت النقل العام الواقع عند دوار الحي وذلك  للمرة الثانية ، كما استهدف الطيران الحربي أيضاً مدرسة 

ابتدائية بصاروخ فراغي قرب الدوار .
اضافة إلى حي األنصاري الشرقي الذي سقط عليه أكثر من 3 براميل و ادى الى سقوط عدد من الضحايا ،كما استهدف 

القصف الجوي بالطايرات الحربية كل من  أحياء المرجة وباب النيرب وقاضي عسكر.

في ريف حلب :
استمر قصف البراميل المتفجرة منذ الصباح حتى المساء على مدينة الباب بأكثر من 10 براميل متفجرة ، ثم تبعها في 

نهاية اليوم اطالق 4 صواريخ من راجمات الصواريخ .
والمستهلكات  األدوية  في  حاداً  نقصاً  تعاني  الطيبة، حيث  المساعدات  لتقديم  نداء عاجالً  الميدانية  المستشفيات  أطلقت 
الطبية، إضافةً لقلة سيارات اإلسعاف، وشح شديد في المازوت لتشغيل المولدات الكهربائية الغير متوفرة أصالً في كافة 
المستشفيات ,كما ناشد األهالي في حيي الشعار والمعادي الجهات المعنية بإرسال اآلليات الالزمة، لمساعدتهم في إزالة 

األنقاض واستخراج الجثث والجرحى وسط ضعف االمكانيات االزمة لذلك.

االربعاء 2013/12/18 :
في هذا اليوم وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 29 منطقة طالها قصف مدفعي وجوي وصاروخي في مدينة حلب 

وريفها  واكثر من 8 براميل متفجرة وذلك أثناء عشرات الغارات الجوية .
استهدف القصف الصاروخي بالطيران الحربي و الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة كل من : حي الميسر في منطقة 
كرم النّحاس عصرا، وحي الجزماتي وحي كرم الطراب  قرب كازية خياطة و حي المرجة قرب حديقة الحاووظ وحي 
القاطرجي وحي الشيخ مقصودفي شارع الزهور وحي السكن الشبابي واألشرفية وحي مساكن هنانو إثر قصف جوي قرب 
مدرسة أحمد زينو وقرب البريد و حي المشهد والفيض و و األكرمية )قرب المسبح األولمبي - قرب مسجد سعد بن الربيع( 
و محيط مستشفى الكندي و بني زيد, وتوسع القصف في هذا اليوم و شمل مناطق إضافية في المحافظة منها أم أركيلة، تل 
نعام، تل إسطبل، الرضوانية، كفر حمرة، عندان، المنطقة الحرة، المسلمية، عزان، الوضيحي، مغيرات الشبلي، الحاجب.

الخميس 2013/12/19 :
في هذا اليوم وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 24  منطقة طالها قصف جوي وصاروخي في مدينة حلب وريفها 
ونحو 11 برميال متفجرا وعشرات الغارات الجوية في هذا اليوم تركز القصف بالبراميل و الصواريخ على مختلف مدن 
وبلدات ريف حلب حيث تعرضت كل من : منبج و دار عزة و مارع و حيان و السفيرة و ماير  و كفرحمرة، حريتان، 
منغ وعندان وقرية تل علم ومحيط مطار كويرس إلى قصٍف عنيف بالطيران الحربي والبراميل المتفجرة، األمر الذي 

أدى إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى بين المدنيين باإلضافة إلى دماٍر هائٍل لحَق بالمدينة. 
لم تستلم أحياء مدينة حلب في هذا اليوم أيضا حيث استهدفت البراميل المتفجرة و الصواريخ كل من : حي بني زيد 
والسكن الشبابي ، بستان القصر، الحمدانية، قاضي عسكر، القاطرجي )قرب فرن الوحدة - قرب مدرسة رابعة العدوية(، 

وحي الشيخ نجار، وحيي الهلك وبعيدين
يقول أحد األطباء الميدانيين في مدينة حلب  للشبكة السورية لحقوق اإلنسان : أن النقٍص الحاٍد في الخدمات الطبية التي 

تقدمها المشافي الميدانية المتوزعة في المدينة وريفها يؤدي أن يموت عدد كبير من األشخاص بين أيدينا .

الجمعة  2013/12/20 :
وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مااليقل عن  19 برميال متفجرا القي يوم الجمعة على عدة احياء في حلب وريفها 

منها عشرة على محيط مشفى الكندي وعشرات الغارات الجوية.
بدأت اولى البراميل المتفجرة بالسقوط على  كل من مدينة الباب وتادف و بلدة عويجة صباحا ، ثم تبع ذلك القاء برميلن 
على كل من مدينة عندان و أيضا برميلين على حي السكري في مدينة حلب و ذلك في ظهر هذا اليوم  ، كما سجلنا سقوط 

برميل متفجر قرب الشالالت وآخر قرب معمل »سينالكو«  في الريف الشمالي في عصر اليوم .
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هذا عدا عن أكثر من 8 براميل القاها الطيران المروحي في محيط مشفى الكندي
حيث دارت اشتباكات هناك بين الجيش الحر و القوات الحكومية .

أما  القصف الجوي فقد استهدف باالضافة الى المناطق السابقة كل من المنطقة الحرة وقرية المسلمية و بلدة بيانون وماير 
واألشرفية )على حيي السكن الشبابي وبني زيد (،و بلدة الحاضر و دارة عزة  و طريق الكاستيلو وبلدة حيان و بيانون.

يوم السبت 2013/12/21 :
وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مااليقل عن  15 برميال متفجرا القي يوم السبت على عدة احياء في حلب وريفها 

إضافة إلى عدد كبير من الغارات الجوية استهدفت أكثر من 25 منطقة .
حيث ألقى الطيران المروحي برميالً متفجراً على حي بني زيد صباح اليوم استهدف تجمعاً سكنيّا في المنطقة, حيث أودى 
القصف بحياة عائلة كاملة )محمد النعسان مع ستة من أطفاله وزوجته (كما أدى القصف إلى تدمير ثالث مباني سكنيّة مؤلفة من 
طابقين ، كما ألقى الطيران المروحي برميلين متفّجرين على حيُي قاضي عسكر والجزماتي, حيث سقط األّول قرب دّوار حي 
قاضي عسكر جانب فرن )الذّرة( و أودى بحياة ثالثة أشخاص وجرح أكثر من عشرة أشخاص بينهم أطفال, إضافة إلى تدمير 
عّدة مركبات عامة وخاصة ، و سقط البرميل الثاني قرب دّوار حي الجزماتي في شارع مكتظ بالمدنيين والمحال التجاريّة, 
ليحيل أكثر من خمسة أشخاص إلى أشالء, ويتسبب بتهّشم واجهات أكثر من عشرين محل تجاري وعدد من السيارات ،بينما 

افاد أحد عناصر الدفاع المدني أن عدد ضحايا القصف تجاوز الخمسة عشر شهيداً إضافة إلى عشرات الجرحى .
كما شهد حي المرجة  قصفا جويا قرب مسجد مقر األنبياء تسبب في سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريج وودمار 
هائل في المباني السكنية ) اكثرمن  ثمانية منازل(، في حين أصيب في  المسلمية اكثرمن 11 شخصاً واحتراق وتدمير 
جميع عربات القطار في المحطة جراء قصف بالبراميل المتفجرة على منطقة األحداث والمزارع ظهرا قتل عشرة أشخاص 
معظمهم من األطفال إضافة إلى عشرات المصابين إثر سقوط برميل متفّجر على تجّمع لألطفال كانوا يلعبون في أحد 

شوارع منطقة ضهرة عّواد .
الطيران الحربي نفذ غارات جويّة عّدة على بلدة دارة عّزة بريف حلب الغربي ظهر هذا اليوم, رافقها القاء 4 براميل 

متفجرة ، االمر الذي ادى الى وقوع عشرات الضحايا بين شهيد وجريح إضافة إلى دمار كبير في منطقة القصف .
في مدينة بيانون بريف حلب الشمالي، قضى ستة شهداء بينهم 3 أطفال و 3 سيدات ، وتهدم عدة منازل  جراء استهداف 

المدينة بالبراميل المتفجرة ظهرا ، و استهدفت البراميل المتفجرة كل من حيان و حريتان أيضا.
بينما طال القصف الجوي كالً من الزبدية، األنصاري الشرقي، المشهد، بستان القصر، الحيدرية،مخيم حندرات، محيط 

السجن المركزي، ، القاطرجي، ، عندان، معارة األرتيق، بيانون، كفر حمرة ، كفرناها.

يوم االحد  2013/12/22 :
لألسبوع الثاني على التوالي تتعرض حلب مدينة و ريفاً إلى قصف بالبراميل المتفجرة التي تلقيها مروحيات النظام السوري  
وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مااليقل عن  19 برميال متفجرا القي يوم األحد على عدة احياء في حلب وريفها 

إضافة إلى عدد كبير من الغارات الجوية استهدفت أكثر من 13 منطقة .
ألقى الطيران المروحي الحكومي أربعة براميل متفجرة منذ صباح هذا اليوم سوق الجمعة في منطقة األحمديّة عند اوتستراد 
مساكن هنانو , إضافة إلى 3 براميل أخرى على طريق األوتستراد،  وقد سقط إحدى البراميل على باص سفر »بولمان« 
قتل جميع من بداخله، و سقط البرميلين اآلخرين على عدد من السيارات مما أدى الى اشتعال عدد منها و قتل و جرح 
أصحابها ، كما انهار بناء سكني على الطريق العام, وتضرر شبكة المياه على الطريق العام في الحي،  في حين اكتظت 

المشافي الميدانية والنقاط الطبيّة بمئات المصابين.
في بلدة مارع في ريف حلب الشمالي نفذت سالح الجو خمس غارات جوية استهدفت أربعة منها مدارس ابتدائية أثناء الدوام 

الرسمي , نجم عن ذلك سقوط عدد كبير من الضحايا ، إضافة  الى أكثر من 50 جريح معظمهم من االطفال .
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)صورة لبعض االطفال المصابين نتيجة قصف المدرسة في مارع(
 كما تدمر اربعة منازل واحده منها سقطت فوق رؤوس أصحابها وهم من عائلة عبد الرحمن صالح الدالي 

حيث سقط أفراد العائلة بين قتيل و جريح .
)االب عبد الرحمن صالح الدالي كان الناجي الوحيد من تحت االنقاض وهذه صورة له اثناء انتشاله (

حي الصاخور تعّرض أيضاً لالستهداف ببرميلين متفجرين, سقط أحدهما في شارع الفيالت قرب المركز الثقافي تسبب 
بوقوع عشرات الضحايا بين شهيد ومصاب معظمهم من االطفال .

كما قصف حي  الحيدرية مجددا ببرميلين متفجرين  مما أسفر نشوب حرائق وخسائر كبيرة
في االرواح والممتلكات على الطريق بين دوار بعيدين ودوار الجندول صباحا.

في حي بعيدين القت الطائرات المروحية عدد من البراميل المتفجرة على  الطريق الرئيسي 
و تناثرت أشالء الضحايا على طرفي الطريق . 

في بلدة ماير في الريف الشمالي القى الطيران المروحي 4 براميل متفجرة تزامن مع قصف
مدفعي مما أوقع إصابات في صفوف المدنيين و أدى إلى دمار كبير في المنازل 

قصف الطيران الحربي كالً من  األتارب و  رتيان و بيانون و حيان  و أرض الحمرا صباح هذا اليوم  , مما أدى الى 
انتشار  حالة من الهلع و الخوف و نزوح جماعي الى الحدود التركية السورية مع استمرار تحليق الطيران المروحي و 

الحربي الذي يقوم باستهداف التجمعات البشرية على نحو متعمد . 
اعلن مجلس محافظة حلب الحرة إيقاف الدوام الرسمي في المدارس لمدة أسبوع بسبب تعرض عدد كبير من المدارس 
لقصف ممنهج من قبل قوات النظام،اال انه استثنى من القرار المناطق التي تشهد هدوءاً نسبياً يقدره مدير المدرسة وطالب 

المنظامات الدولة واليونسيف بتحمل مسؤولياتها تجاه تدهور الوضع اإلنساني والتعليمي في محافظة  حلب .

يوم االثنين 2013/12/23 :
القي يوم االثنين على عدة احياء في حلب  وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مااليقل عن  24  برميال متفجرا 
وريفها إضافة إلى عدد كبير من الغارات الجوية استهدفت أكثر من 16 منطقة ، وفي هذا اليوم أيضا قصفت القوات 

الحكومية االحياء السكنية بصاروخ فراغي.
حي المرجة كان الهدف األبرز في هذا اليوم حيث استهدفه الطيران المروحي بثالثة براميل متفّجرة سقطوا في نقاط متفّرقة 

من الحي بشكل متزامن, ليقضوا على حياة العشرات, إضافة إلى سقوط عشرات الجرحى معظم حاالتهم حرجة.
وتمّكن األهالي بإمكانياتهم البسيطة من استخراج عدد من الضحايا من بينهم نساء وأطفال من تحت األنقاض. إلى حين 
وصول فرق الدفاع المدني التي تستمر بعمليات إجالء الضحايا وذلك بعد تحّول مبنى سكني بكامله إلى ركام وتضرر أكثر 

من عشرين منزل , واكتظت جميع المشافي الميدانية بعشرات الجرحى رغم ضعف امكانياتها.
البراميل المتفجرة استهدفت وعلى نحو متعمد و مقصود و غير مبرر مناطق سكنية مكتظة ، وسوق خضار،و الشارع 
الرئيسي قرب دوار المرجة ومناطق متفرقة من الحي، ماادى إلى دمار واحتراق نحو ثمانية منازل إضافة لعشرة سيارات 

كانت على الطريق العام، اضافة الى تضرر الشبكة الكهربائية التي تغذي الحي.
ألقى الطيران المروحي برميالً متفجراً على منطقة »ضيعة األنصاري« القريبة من حي المرجة , حيث أدى انفجار البرميل 

إلى تهدم طابقين سكنيين ودمار سبعة سيارات إضافة إلى تضرر شبكة الكهرباء التي تغذّي المنطقة. 
في حي الصالحين جرح العشرات وتضرر نحو عشرين محاّلً تجاريّاً, جّراء سقوط برميل متفّجر

على شارع المغسلة. في حين سقط آخر على حي كرم حومد.
في حي السكري  القى الطيران الحربي صاروخ فراغي تسبب بخسائر كبيرة في االرواح والممتلكات . 

قصف الطيران المروحي حي قاضي عسكر بأربعة براميل متفجرة .
في ريف حلب  تعّرضت كل من بلدة اعزاز و ماير و المسلمية إلى عدة غارات جويّة أوقعت العشرات بين قتل وجريح  ، 

اضافة الى دمار هائل و واسع في الممتلكات االمر الذ ادى الى تشريد عشرات العائالت. 

https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBdktidF94MkdvUzg/edit?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBNVNrWlNCNU16QzA/edit?usp=sharing   
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القى الطيران المروحي الحكومي وبدون أي إنذار أو أي سبب منطقي عدة براميل متفجرة على كل من  قرى تل نعام 
والجبول والصالحية وريان والقروطية بريف مدينة السفيرة و قرية شامر و مخيم حندرات حيث سقط برميل متفجر في 
المخيم قرب جامع فلسطين .، اضافة لسقوط البراميل المتفجرة على المزارع في منطقة قبر اإلنكليزي ، اضافة الى برميلين 

متفجرين ألقيا على محيط مدينة عندان وجميعا مناطق مدنية سكنية . 
المنطقة الوحيدة التي تم استهدافها بالبراميل المتفجرة و التي فيها اشتباكات هي منطقة النقارين شرقي مدينة حلب .

روايات لشهود عيان يصفون بعضا مما حدث :  
حلب - حي المرجة 23-12-2013 احد اهالي الضحايا وافراد من الدفاع المدني يتحدثون عن مشاهداتهم

اثناء إنقاذ الجرحى و إجالء الجثث من تحت األنقاض.
حلب - حي الصالحين 32-12-2013 أحد الناجين من القصف يصف لحظة القصف الجوي على الحي.

يوم الثالثاء 2013/12/24 :
اليوم هو اليوم العاشر على التوالي من إلقاء براميل متفجرة على مناطق مختلفة في محافظة حلب .

في هذا اليوم وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان إلقاء الطائرات المروحية الحكومية مااليقل عن 16 برميل متفجر .
في هذا اليوم الدموي كسابقاته تركز القصف على حي » السكري » حيث سقط فيه 5 براميل متفجرة إضافة إلى إصابته 
بعده صواريخ فراغية مما أدى إلى وقوع مجزرة ضخمه في الحي ، سقط خاللها مااليقل عن 33 شخص مدني بينهم أطفال 

و نساء و أكثر من 140 جريح ، عدا الدمار الواسع في المباني و السيارات و النبية التحتيه .
سقط احدى تلك الصواريخ على شارع بالقرب من حديقة الحي ، تسبب في مقتل أكثر من 15 شخصا معظمهم من المارة 

، كما أصيب عدد كبير من األهالي .
القصف تسبب أيضا في أضرار كبيرة لحقت بواجهات أكثر من 12 بناء سكني في شارع الوكاالت منتصف الحي ودمار 
ثالثة سيارات ،كما انهار بناء سكني اثر استهدافه بصاروخ ألقي من طائرة حربية ، ما أوقع أكثر من 6 شهداء معظمهم 
نساء، كما دمر ثالثة سيارات وسبب اضرار مادية في األبنية المجاورة، اضافة الى  استهدف شارع األلبسة وحديقة الحي 
ومناطق سكنية تقع في محيط  جامعي أويس القرني واإلخالص، كما طال مدرسة أطفال لتحفيظ القرآن الكريم أسفرت عن 
وقوع 35 إصابة أغلبهم من األطفال 5 منهم في حالة حرجة . في حين استهدف ببرميل متفجر ضيعة األنصاري ما أسفر 

عن عدة جرحى .
آثار الدمار جراء القصف بالطيران الحربي على مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم في حي السكري حلب 2013-12-24 

تقدر الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بأن أكثر من ثالثين عائلة فقدت منزلها جراء القصف الصاروخي على شارع الوكاالت 
في حي السكري ، ويذكر ان الحي يشهد حالة نزوح كبيرة بعد الغارات التي شهدها الحي اليوم وفي األيام الماضية .

• أحد المدنيين يتحدث عن القصف الذي طال الحي  حلب - السكري 24/12/2013
• أحد العاملين في فريق الدفاع المدني في مدينة حلب يروي ما جرى في حي السكري

  من قصف الطيران الحربي 24-12-2013.
) يقول : منذ ال8 صباحا 7 غارات جوية على الحي تسببت في مقتل اكثرمن 30 شخص ودمار اكثر من 50 مبنىفي الحي(

• أحد المدنيين يتحدث حول ما جرى في حي السكري إثر تعرضه للقصف بصواريخ الطيران الحربي 24-12-2013 
يقول ) كالعادة صاروا االهالي يصحوا على صوت الصواريخ او البراميل يلي عم  تستهدف االطفال االرهابين ، لحد االن اكتر من 
مية جريح وهون بالمنطقة فيه 3 شهداء وبالطرف التاني من الحي عائلة كاملة استشهدت من 15 شخص ماعدا المصابين منهم (

في ريف حلب قصف طيران النظام بالبراميل المتفجرة مدينة اعزاز و األتارب ومسكنة و رتيان وقرية شامر و رتيان و 
بلدة ماير و قرية الحاجب ومغيرات الشبلي و كل ذلك تسبب في وقوع ضحايا  في صفوف األهالي و دمار كبير في المنازل 

، في حين تعرضت قريتي كفين و أورم الكبرى الى قصف جوي دون أن نسجل حاالت وفيات .

http://youtu.be/13f9jlxaPXI
http://youtu.be/13f9jlxaPXI
http://www.youtube.com/watch?v=310lMRWf5Co&feature=c4-overview&list=UUBtWdAYX5wp2Q4fhvwXTxUA 
http://www.youtube.com/watch?v=310lMRWf5Co&feature=c4-overview&list=UUBtWdAYX5wp2Q4fhvwXTxUA 
http://youtu.be/-wUdCO0BVX8
http://youtu.be/-wUdCO0BVX8
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBODJVUGZnYWkwZWc/edit?usp=sharing
http://youtu.be/mDySy1DW28w
http://youtu.be/mDySy1DW28w
http://youtu.be/bigzOvstq7k
http://youtu.be/bigzOvstq7k
http://www.youtube.com/watch?v=bnWO96ZjA2w&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=bnWO96ZjA2w&feature=youtu.be
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السبت 2013/12/28 :
بسبب الظروف المناخية » وليس نتيجة ألي ضغوط دولية » توقف القصف و الموت و الدمار على محافظة حلب لثالثة 

أيام ثم عاود الطيران الحكومي في يوم السبت قصفه مما تسبب في وقوع مجازر جديدة . 
وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان وقوع مجزرتين في كل من طريق الباب والميسر ، كما سجلنا سقوط أكثر من 16 برميال 

متفجرا إضافة إلى العشرات الغارات الجوية ، و اليوم هو يعتبر اليوم الحادي عشر من الحملة الجوية على محافظة حلب .
في قرابة الساعة الحادية عشرة قصف الطيران الحربي دون أي سبب أو سابق إنذار سوق الخضرة الشعبي في حي طريق 
الباب، والذي يعتبر مصدر رزق لعشرات العائالت حيث يضّم العديد من »بسطات« لبيع الخضار والفواكه ومختلف المواد 
الغذائية، ليخلف القصف سقوط العشرات من الضحايا بينهم نساء وأطفال، معظمهم تحولت أجسادهم إلى أشالء، وكان 
من بين الضحايا الذين سقطوا الناشط اإلعالمي »أحمد الحجي«، إضافة لعشرات الجرحى ودمار عدد كبيرمن السيارات 

والدراجات النارية والمنازل والمحال التجارية . صورة لالعالمي احمد الحجي

حي الميسر الذي يبعد عن حي طريق الباب قرابة 3 كيلو متر استهدفه الطيران الحربي بثالث غارات و باربعة براميل 
متفجرة ، ما أدى إلى مقتل عدة أشخاص خمسة منهم من عائلة واحدة، ودمار واسع في المباني .

كما وثق فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في محافظة حلب سقوط برميل متفجر في حي القطانة لم ينفجر، وقد دعا 
األهالي في الحي الجهات المختصة لتفكيكه.

طال القصف الجوي أيضا ساحة حمد بحلب القديمة وكل من أحياء الحيدرية ومساكن هانو  والزيدية و واإلنذارات، كما  
سقطت ثالثة صواريخ فراغية على حيّي السكري واألنصاري الشرقي .

ريف حلب تعرض للقصف الجوي المتكرر حيث سجلنا قصف كل من :  مدن اعزاز وبيانون وتل رفعت وقرية الشيخ 
عيسى ومخيم حندرات، كما طال قصف بالصواريخ والرشاشات الثقيلة بلدة أورم الكبرى في الريف الغربي ومدينة الباب 
في الريف الشرقي و ودير حافر وبلدات المنصورة وكفر داعل وحيان و منطقة الصفا قرب ثكنة هنانو ومعبر باب الهوى 
الذي تعرض للقصف للمرة الثانية خالل أسبوع, كما استهدف الطيران الحربي من طراز “ميغ” ظهر هذا اليوم محطة 
“كهرباء حلب القديمة” بصاروخ فراغي مما أّدى إلى إصابة المحطة بأضراراً كبيرة أّدت إلى توقف المحطة عن ضخ 

الكهرباء عن منطقة حلب القديمة وما حولها. 
وفي يوم السبت بتاريخ 2013/11/30 القت طائرتان مروحيتان عدة براميل متفجرة على سوق تجاري مكتظ في مدينة 
الباب بحلب و ذلك قرابة الساعه الثالثة عصرا  قتل على الفور 10 مواطنين من أبناء البلدة و أصيب العشرات بجروح .  
قامت القوات الحكومية خالل الحمله العسكرية التي شنتها القوات الحكومية ضد مدينة السفيرة في محافظة حلب من تاريخ 
7-10-2013 إلى 30-10-2013  بعملية تدمير شبه كامل للمدينة ، حيث تم قصف المدينة بمااليقل عن 300 برميل ، إضافة 
إلى أحياء داخل مدينة حلب نفسها كحي الصاخور كما استهدفت بلدة خان العسل بتلك البراميل المتفجرة بتاريخ 2013/3/2.

في محافظة الرقة التي سيطرت عليها قوات المعارضة بتاريخ 4-3-2013 قامت القوات الحكومية بعمليات عقابية بحق 
األهلي فقصفت المدينة بأكثر من 15 برميل متفجر ،كما استخدمتها القوات الحكومية في الهجوم ضد فصائل المعارضة 
المسلحة حيث قصفت محيط الفرقة 14 بأكثر من 25 برميل متفجر ، ويتم قصف المحافظة شهريا بشكل دروي بأكثر من 

3 براميل بمعدل برميل كل عشر ايام .
كما قصفت احياء حمص المحاصرة بشكل كثيف جدا بالبراميل المتفجرة حيث قدر فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 

في محافظة حمص استهداف تلك األحياء بأكثر من 100 برميل .
أما في محافظة ادلب فقد نالت مدينة أريحا القسم األعظم من البراميل المتفجرة حيث قصفت وحدها بقرابة ال 150 برميل متفجر ، 
تلتها مدينة معرة النعمان باإلضافة إلى مدينة جسر الشغور و قرية حيش وقرية بسنقول وقرية البارة بلدات متعددة في ريف ادلب.
محافظة ريف دمشق تقصف بمعدل أسبوعي بمااليقل عن برميل واحد مخلفا ورائه مجزرة و مقتل عائالت بأكملها ، وقد 
سجلنا معدل وسطي في ريف دمشق يقدر ب 5 براميل شهريا ويتركز القصف على الغوطة الشرقية كمدينة دوما و أيضا 

على الغوطة الغربية كمدينة داريا و معضمية الشام.

https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBRHZsQmZpb2kzQzA/edit?usp=sharing   
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كما تعرضت بلدات عديدة في ريف مدينة حماة الشرقي لهجمات متعددة بواسطة البراميل المتفجرة ومن أكثر المدن التي 
عانت سكانها كثيرا من البراميل المتفجرة مدينة حلفايا في ريف حماة .

وامتد االستخدام الواسع االنتشار للبراميل المتفجرة كي يشمل المنطقة الشرقية فقد قصفت مدينة البوكمال بتاريخ 2013/9/16 
بعدد من البراميل المتفجرة وألحقت دمارا واسعا وخسائر فادحة .

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان : » إن الصمت الدولي المطبق على استخدام هكذا أنواع من 
األسلحة التي اليمكن بحال من األحوال أن يكون من ورائها أي هدف عسكري دقيق و في ذلك تهديد حقيقي و انهيار لعدة 

مبادئ رئيسية في القانون الدولي اإلنساني.«

الملحقات و المرفقات :
أبزر الفيديوهات و الصور التي توثق استخدام القوات الحكومية للبراميل المتفجرة

والضحايا والدمار الناتج عنها وذلك في مختلف المحافظات السورية :
فيديو مسرب من الطائرة التاريخ : 2012-10-27

فيويوهات تصور براميل تم إلقاؤها من الطيران الحربي
ولم تنفجر حلب : مدينة الباب : بتاريخ 2013-11-30
صور آلثار الدمار الهائل في المدينة : رابط1 - رابط2
المكان : ريف دمشق – دوما التاريخ : 2012-10-18

المكان : الالذقية – بلدة جبلة التاريخ : 2013-1-15
المكان : إدلب – جسر الشغور التاريخ : 2013-1-21

المكان : إدلب – بلدة حيش التاريخ : 2013-1-24
المكان : حلب – حي الصاخور التاريخ : 2013-1-31

المكان : حلب – بلدة خان العسل التاريخ : 2013-3-2
المكان : حماه – مدينة حلفايا التاريخ : 2013-5-18

المكان : حماه – الريف الشرقي التاريخ : 2013-6-24
المكان : إدلب – بلدة بسنقول التاريخ : 2013-7-8
المكان :إدلب – بلدة البارة التاريخ : 2013-7-31

المكان : ريف دمشق – يبرود التاريخ : 2013-8-5
 المكان : دير الزور – البوكمال التاريخ : 2013-9-16

المكان : حلب – مدينة السفيرة  التاريخ : 2013-10-11

فيديوهات تصور لحظة إطالق البراميل المتفجرة من الطيران الحربي :
المكان : إدلب – بلدة كورين التاريخ : 2012-11-29

المكان : حمص – تلبيسة التاريخ : 2012-12-24
المكان : ريف دمشق – عربين التاريخ : 2013-2-20

المكان : حمص – القصير التاريخ : 2013-2-25
المكان : الالذقية – بلدة الغنيمة التاريخ : 2013-4-1

المكان : إدلب – بلدة أريحا التاريخ : 2013-4-13
المكان : إدلب – جبل الزاوية التاريخ : 2013-8-1
المكان : إدلب – بلدة أريحا التاريخ : 2013-8-21

المكان : إدلب – بلدة مرعيان التاريخ : 2013-8-25
المكان : إدلب – بلدة اريحا التاريخ : 2013-8-26

المكان : حماه – بلدة كفر نبودة التاريخ : 2013-9-20
المكان : إدلب –جبل األربعين التاريخ : 2013-9-27

المكان : حماه – بلدة مورك التاريخ : 2013-10-2
المكان : حلب – مدينة السفيرة التاريخ : 2013-10-10
المكان : حلب – مدينة السفيرة التاريخ : 2013-10-27

المكان : الرقة – مدينة الطبقة التاريخ : 2013-6-8
االستنتاجات :

1. تؤكد الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بأن القصف بالبراميل المتفجرة هو قصف عشوائي استهدف  أفراد مدنيين عزل 
،وبالتالي فإن القوات الحكومية والشبيحة قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق االنسان الذي يحمي الحق في الحياة. 
إضافة إلى أنها ارتكتبت في ظل نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جرئم جريمة حرب وقد توفرت فيها كافة األركان .
2. إن الهجمات العشوائية التي قامت بها القوات الحكومية تعتبر بمثابة انتهاك للقانون اإلنساني الدولي العرفي، ذلك أن 

القوات الحكومية أطلقت قذائف على مناطق مأهولة بالسكان ولم توجهها إلى هدف عسكري محدد.
4. إن تلك الهجمات، وال سيما عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو 
إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضرر الكبير باألعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية جدا تحمل على االعتقاد بأن الضرر 

كان مفرطاً  جدا إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.
للقصف  العشوائي  والطابع   ، فيها  المستخدمة  المفرطة  القوة  ،ومستوى  المتكرر  الواسع  المنهجي  القصف  حجم  إن   .5

والطبيعة المنسقة للهجمات اليمكن أن يكون ذلك إال بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة .

http://www.youtube.com/watch?v=MxJsndcZkvY
http://www.youtube.com/watch?v=MxJsndcZkvY
http://youtu.be/S85Wg2A6YEI
http://youtu.be/S85Wg2A6YEI
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBQmEtX0R5VjdhRUk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBd0JkMWo4SHZxUk0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBd0JkMWo4SHZxUk0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBQUFOU2NNaW1mSjQ/edit?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBQUFOU2NNaW1mSjQ/edit?usp=sharing  
http://www.youtube.com/watch?v=oESSinjFrJE
http://www.youtube.com/watch?v=oESSinjFrJE
http://www.youtube.com/watch?v=NMcd5Jf1qVA
http://www.youtube.com/watch?v=NMcd5Jf1qVA
http://www.youtube.com/watch?v=u4J9Knz26tU
http://www.youtube.com/watch?v=u4J9Knz26tU
http://www.youtube.com/watch?v=M32v-QVW2o4
http://www.youtube.com/watch?v=M32v-QVW2o4
http://www.youtube.com/watch?v=0JFOXsKHcew 
http://www.youtube.com/watch?v=0JFOXsKHcew 
http://www.youtube.com/watch?v=POkPWrc4XK4
http://www.youtube.com/watch?v=POkPWrc4XK4
http://www.youtube.com/watch?v=7T5bzhjmbkI
http://www.youtube.com/watch?v=7T5bzhjmbkI
https://www.youtube.com/watch?v=7UoOsDo3-Rs
https://www.youtube.com/watch?v=7UoOsDo3-Rs
http://www.youtube.com/watch?v=qBkdwJdHa_s
http://www.youtube.com/watch?v=qBkdwJdHa_s
http://www.youtube.com/watch?v=YEEDZNN6IiY
http://www.youtube.com/watch?v=YEEDZNN6IiY
http://www.youtube.com/watch?v=iAnR4X1FCHM
http://www.youtube.com/watch?v=iAnR4X1FCHM
http://www.youtube.com/watch?v=w4xETJ3zEWM
http://www.youtube.com/watch?v=w4xETJ3zEWM
http://www.youtube.com/watch?v=tZqX2JGnkKw
http://www.youtube.com/watch?v=tZqX2JGnkKw
http://www.youtube.com/watch?v=RnU-_xSooX4
http://www.youtube.com/watch?v=RnU-_xSooX4
http://www.youtube.com/watch?v=aSZJ4-LcvbA
http://www.youtube.com/watch?v=aSZJ4-LcvbA
http://www.youtube.com/watch?v=GrB_PrSHVY0
http://www.youtube.com/watch?v=GrB_PrSHVY0
http://www.youtube.com/watch?v=TfHP_LOo_8U
http://www.youtube.com/watch?v=TfHP_LOo_8U
http://www.youtube.com/watch?v=PHOieP1vnwI
http://www.youtube.com/watch?v=PHOieP1vnwI
http://www.youtube.com/watch?v=lgXC5IgzkZw 
http://www.youtube.com/watch?v=lgXC5IgzkZw 
http://www.youtube.com/watch?v=qJkbvABpePM
http://www.youtube.com/watch?v=qJkbvABpePM
http://www.youtube.com/watch?v=DM9lPSOiXhE
http://www.youtube.com/watch?v=DM9lPSOiXhE
http://www.youtube.com/watch?v=JrHuHNu3hCM
http://www.youtube.com/watch?v=JrHuHNu3hCM
http://www.youtube.com/watch?v=DlyutifsKUI
http://www.youtube.com/watch?v=DlyutifsKUI
https://www.youtube.com/watch?v=uxdMB3OBZHE
https://www.youtube.com/watch?v=uxdMB3OBZHE
http://www.youtube.com/watch?v=Hyn1U7L3nXw
http://www.youtube.com/watch?v=Hyn1U7L3nXw
http://www.youtube.com/watch?v=wDlggpC0Lnc
http://www.youtube.com/watch?v=wDlggpC0Lnc
http://www.youtube.com/watch?v=qfyMfvVmiHs
http://www.youtube.com/watch?v=qfyMfvVmiHs
http://www.youtube.com/watch?v=2cBDMB5wseg
http://www.youtube.com/watch?v=2cBDMB5wseg
http://www.youtube.com/watch?v=KZ1HZTUPDv8
http://www.youtube.com/watch?v=KZ1HZTUPDv8
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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.

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 .

3. تحميل حلفاء و داعمي الحكومة السورية –روسيا وإيران والصين
    المسؤولية المادية واألخالقية عن ما يحصل ألطفال سورية .

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

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 .

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.

لجنة التحقيق الدولية :
على لجنة التحقيق الدولية التوقف عن تصوير النزاع و كأنه بين طرفيين متساويين بالجرائم و القوة و مركزية القرار ، وأن 
تصف الجرائم كما وقعت ودون تخفيف من حدتها ألغراض سياسية ، كما يتوجب على اللجنة زيادة كوادرها المختصين 

بالشأن السوري نظرا لحجم الجرائم التي ترتكب يوميا مما يمكنها من توثيق أوسع وأشمل.


