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الملخص التنفيذي :
لم تكتفي القوات الحكومية بقصف األحياء السكنية و التي أصبح العشرات 
اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  تقرير  منها مدمرا بشكل كامل )راجع 
حول أكثر األحياء تضررا في سورية ( وبالتالي لم يعد قصف تلك األحياء 
القتلى بسبب نزوح سكانها ، عمدت الحكومة  يخلف أعدادا واسعة من 
و  المساجد  و  المدارس  كقصف  حيوية  مراكز  استهداف  إلى  السورية 
االنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  فريق  والحظ   ، والمشافي  الكنائس 
العامة كما  الممنهج على االسواق والتجمعات  القصف  تصاعد عمليات 
حصل مؤخرا في كل من مدينة دوما وبلدة كفربطنا في ريف دمشق , 

وحي الهلك في مدينة حلب ومدينة االتارب في ريفها .
وكانت الشبكة السورية لحقوق االنسان قد وثقت قيام القوات الحكومية 
سورية  من  متفرقة  مناطق  في  التجارية  األسواق  من  العديد  باستهداف 
األخيرة  الفترة  ولكن   ، ودرعا  الرقة  و  حلب  و  حمص  مدينة  مثل   ،
شهدت تصعيدا غير مسبوق و أرهبت المواطن السوري من النزول إلى 
األسواق، فقد قصفت قوات الحكومة السورية أربعة اسواق في كل من 
بلدة كفربطنا و مدينة دوما في ريف دمشق و حي الهلك في مدينة حلب 
و مدينة االتارب في ريفها خالل شهر واحد فقط وقد تسبب ذلك في مقتل 
145 شخص منهم  141 مدنياً بينهم 31  اطفال و 17 سيدات، بينما قتل 
4 فقط من المعارضة المسلحة ، إضافة إلى جرح ما اليقل عن  210 
شخص بحسب فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان .

علمها  وبسبب  السورية  الحكومة  أن  على  صارخ  بشكل  يدل  هذا  كل 
للقرار  وزن  أي  التقيم  بالتالي  فهي  األمن  مجلس  جدية  بعدم  المسبق 
2139 الصادر بتاريخ 22/شباط والذي ينص بشكل صريح على وضع 
حد »لالستخدام العشوائي عديم التمييز لألسلحة في المناطق المأهولة، 

10 أيار 2014 السبت 

سياسة قصف القوات الحكومية لألسواق التجارية
الموت أثناء التسوق

مجال التقرير : توثيق قصف قوات احلكومة 

السورية العديد من االسواق التجارية
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بما في ذلك القصف المدفعي والجوي، مثل استخدام القنابل البرميلية« وذلك بسبب الدعم الروسي الصيني و عدم رغبة 
المجتمع الدولي بحماية المدنيين في سورية .

لم تظهر التحقيقات التي قام بها فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان وجود مؤشرات على وجود أهداف عسكرية وهذا 
األمر يحتاج إلى مزيد من التحقق ، ولكن النتيجة التي تسبب بها قصف األسواق كان أكبر بكثير من الفائدة العسكرية إن 
وجدت، كما أنه لم يكن هناك أي نوع من التمييز أو التوازن في استخدام القوة أو أي تنبيه مسبق على الهجوم وكل ذلك 

يعتبر انتهاك واضح للقانون الدولي اإلنساني وبالتالي ارتكاب جرائم ترقى ألن تكون جرائم حرب .

يقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق اإلنسان :
مبا  يدل  آمن  مكان  إلى  الهروب  مبكان  الصعوبة  من  يجعل  مما  باملتسوقني  املكتظة  األسواق  استهداف  تكرار  إن   «
اليدع مجاال للشك أن هذا التصرف يعبر عن توجه وحشي قاسي ، كما أنه يشير إلى اطمئنان تام لدى جميع مرتكبي 

اجلرائم من متكنهم من اإلفالت من احملاسبة«

حوادث قصف األسواق :
الحادثة األولى : كفربطنا يوم االربعاء 2نيسان / 2014

تعرضت بلدة كفربطنا لقصف صاروخي من قبل قوات الحكومة السورية حيث استهدف صاروخان أطلقا من جهة طرق 
المطار الدولي سوقاً شعبياً وسط البلدة ادى ذلك لمقتل 11 شخصاً بينهم 4 من المعارضة المسلحة و سيدة  وجرح ما اليقل 

عن  35 آخرين .

الحادثة الثانية :مدينة دوما يوم االحد 13/ نيسان / 2014 
قامت المقاتالت الحربية التابعة للحكومة السورية بقصف مدينة دوما بصاروخين استهدفا أحد االسواق جنوب الجامع الكبير 

أدى ذلك الى مقتل 21 شخص بينهم  4 أطفال و  5سيدات وجرحى ما ال يقل عن 50 آخرين 

الحادثة الثالثة : مدينة االتارب في ريف حلب يوم الخميس 24/ نيسان / 2014 
قصفت طائرة من طراز سوخوي تابعة لقوات الحكومة السورية سوق الخضار وسط مدينة االتارب بصاروخ موجه ادى 

ذلك لمقتل 26 شخصاً وجرح اكثر من 50 آخرين .

الحادثة الرابعة : حي الهلك في مدينة حلب يوم الخميس 1/ أيار/ 2014 
قامت الطائرات المروحية التابعة للحكومة السورية بقصف سوقين في حي الهلك ب 6 قنابل برميلية  4 منها استهدف 

»سوق الخضرة » و 2 استهدفا سوق االلبسة في الحي الهلك الفوقاني .
أدى ذلك لمقتل   76 شخص بينهم 23 طفل و 7 سيدات وجرح ما اليقل عن 70 آخرين .
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تفاصيل التقرير :
تعتمد منهجية التقرير على التحقيقات التي أجراها فريق الشبكة السورية مع ناشطين وشهود عيان من محافظتي ريف دمشق 
وحلب  حيث يحتوي التقرير على رواية سبعة شهود عيان مسجلة في التقرير اضافة إلى التحقق من الصور و الفيديوهات 
التي أرسلها إلينا ناشطين متعاونين معنا من داخل المدينة و ذلك نظرا لتعذر وصل أحد من أعضاء فريق الشبكة السورية 
لحقوق اإلنسان إلى المناطق المستهدفة ، حيث تم مراجعة 8 مقاطع فيديو  ونشير إلى أنه قد تم تغيير اسماء الشهود وفقاً 

لرغبتهم .
الرجاء االطالع على الرابط التالي من أجل معلومات أوسع حول منهجية الشبكة في توثيق الضحايا

الحادثة األولى : كفربطنا يوم االربعاء 2نيسان / 2014 :
تقع بلدة كفربطنا الى الشرق من مدينة دمشق وتبعد عنها حوالي  6 كم رابط يظهر موقع بلدة كفربطنا وقد تعرضت البلدة 
لقصف صاروخي من قبل قوات الحكومة السورية حيث استهدف صاروخان أطلقا من جهة طرق المطار الدولي سوقاً 

شعبياً وسط البلدة ادى ذلك لمقتل 11 شخصاً بينهم 4 من المعارضة المسلحة و سيدة  وجرح ما اليقل عن  35 آخرين .
أنس الشامي إعالمي من بلدة كفربطنا أفاد الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بروايته عن الحادثة :

» قرابة  الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم االربعاء كنت متواجداً على مدخل البلدة الذي يبعد عن السوق 
الشعبي مسافة ال تتجاوز 500 متر , يتوسط هذا السوق وسط البلدة و يقصده االهالي لشراء حاجياتهم اليومية 

منه شظايا  وخرجت  السماء  في  الصواريخ  احد  ,  انفجر  البلدة  من جهة جنوب  اطلقا  قد  كانا   رأيت صاروخني   
صغيرة وانفجر الصاروخ الثاني بعد عدة ثوان .

توجهت ملكان القصف , كانت اجلثث متال املكان , احصيت 9 شهداء قضوا نتيجة القصف واكثر من 30  جريح ,مت 

نقلهم الى النقاط الطبية , 3 منهم استشهدوا على الفور , اضافة الى بتر اطراف العديد من اجلرحى نتيجة ضعف 

االمكانيات الطبية .«

قال انس واصفاً الصاروخ الذي قصف البلدة » الصاروخ كان له شكل غريب وهي املرة االولى التي نقصف بهذا النوع 
من الصواريخ , يقدر طوله ب 150 سم و قطره ب 14 سم«

anasalhame : يمكن التواصل مع االعالمي أنس الشامي من خالل حسابه على سكايب 

تواصلت الشبكة السورية لحقوق االنسان مع المسؤول الطبي في بلدة كفربطنا يدعى »أبو شاكر« وقد أخبرنا بالتالي :
كان  قوي  انفجار  صوت  سمعت  , عندما  االربعاء  ظهر  بعد  الثانية  الساعة  حوالي  الشعبي  السوق  داخل  » كنت 
سببه صاروخ انفجر في السماء وتطايرت منه شظايا كثيرة , سقط الصاروخ بالقرب من جامع النور مرت ثوان قليلة 

الى  املدنني وصلت  الشظايا فوق  وتطايرت منه  السوق  فوق منطقة  انفجر متاماً  اخر  االنفجار بصاروخ  يتكرر  ان  قبل 

محيط 300 متر , وادت الصابات خطيرة في الرأس واالطراف .

املنطقة املستهدفة عبارة عن سوق مكتظ باملدنني الذين يقصودنه لشراء حاجياتهم اليومية وال يوجد تواجد عسكري 

او مسلح تابع للجيش احلر .

احد شباب البلدة كان يتفقد مكان الصاروخ , اقترب من احد اخمللفات وداس عليها فانفجرت فيه واستشهد على الفور 

.
قمت وبعض الشباب باسعاف اجلرحى مباشرة فقد اصيب على اثرها 35 شخص واستشهد على الفور 9 مدنيني و3 

متاثرين بجراحهم بسبب نقص في املواد الطبية واالجهزة الالزمة للعمليات اجلراحية .«

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/english/SNHR%20Methodology.pdf 
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الحادثة الثانية : مدينة دوما  يوم  االحد 13/ نيسان / 2014 :
مدينة دوما تقع في الشمال الغربي للعاصمة دمشق وتبعد عنها )14كيلو متر ( وتعد من اكبر المدن في ريف دمشق

وقد قامت المقاتالت الحربية التابعة للحكومة السورية بقصف المدينة بصاروخين استهدفا أحد االسواق جنوب الجامع الكبير 
أدى ذلك الى مقتل 21 شخص بينهم  4 أطفال و  5سيدات وجرحى ما ال يقل عن 50 آخرين 

رابط يظهر المكان المستهدف من القصف :

السيد  »أبو ياسر« من اهالي الحي في دوما تحدث الى الشبكة السورية لحقوق االنسان عن حادثة قصف السوق :
» قرابة الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر يوم االحد حصل انفجار ضخم في احد اسواق دوما الشعبية والتي 
تكون في مثل هذا الوقت مكتظة باالهالي أصاب الدمار ما يقارب 9 أبنية , رأيت ستة جثث وعدد كبير جدا من اجلرحى 

, بعيد القصف الصاروخي بدأ القصف بقذائف الهاون  وسقط مرة اخرى عدد من اجلرحى والشهداء بينهم ابنتًي لكن 
احلمدهلل كانت اصابتهما في الكتف والقدم , وفقدت منزلي نتيجة االضرار املادية الكبيرة الذي تسبب به القصف.

احدى السيدات قطعت ذراعها واسقطت جنينها جراء القصف , اضافة الى العديد من االصابات في الطراف والرأس«

تواصلت الشبكة السورية لحقوق االنسان مع السيد »أبو راتب« من مدينة دوما الذي تحدث عن مشاهداته في حادثة قصف 
السوق :

احد   , ظهراً  الثانية  الساعة  قرابة   , املدينة  في  الشعبي  السوق  وسط  هائل  انفجار  دوي  هو  سمعته  ما  كل   «
االطفال يبلغ منن العمر7 اعوام سقط من اعلى املبنى نتيجة قوة االنفجار وفقد حياته على الفور بينما اصيب باقي 

افراد عائلته .
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معظم الشهداء قضوا حتت االنقاض منهم أبناء أخي وزوجة ابن اخي , و اكثر من 50 جريح معظم اصابتهم خطيرة.

الدمار اصاب اكثر من 9 ابنية و 5 شقق من امالكي وامالك اخوتي تدمرت بشكل كامل .«

يقول أبو راتب :عاود النظام قصفنا بقذائف الهاون عند وصول فرق االسعاف الى املنطقة مما ادى جلرح عدد من الطاقم 
الطبي واجهاض سيدة حامل واصابة العديد من االطفال«

الحادثة الثالثة : مدينة االتارب في ريف حلب يوم الخميس 24/ نيسان / 2014 
السورية سوق  الحكومة  لقوات  تابعة  الغربي وقد قصفت طائرة من طراز سوخوي  االتارب في ريف حلب  مدينة  تقع 

الخضار وسط مدينة االتارب بصاروخ موجه ادى ذلك لمقتل 26 شخصاً وجرح اكثر من 50 آخرين .

تحدثت الشبكة السورية لحقوق االنسان مع السيد »يمان« الذي كان متواجداً لحظة القصف وأخبرنا بروايته عن حادثة 
قصف السوق :

من  كتلة  وتصاعدت  قوي  انفجار  صوت  سمعت  عندما  والربع  الثامنة  الساعة  قرابة  صباحاً  السوق  الى  »توجهت 
الدخان االسود تطايرت معها شظايا حديدية وشظايا من اثار الدمار الذي حصل .

ابنية  ,واضرار كبيرة في ثالث  دُمر بشكل كامل  , اكثر من 30 محال جتاريا  الهائل  الدمار  للمكان وشاهدت   توجهت 
مجاورة , وحرائق مشتعلة في ابنية اخرى اجلثث واالشالء على طول الشارع وعلى أبواب احملال .

شاهدت سيدة تبكي ام جثة ابنها وأخرى تطلب املساعدة امام أحد االبنية الخراج ابنها من حتت االنقاض , املشاهد 

كانت مؤملة , جرحى واشالء و شهداء ودمار .

اكثر من 50 جريح هي حصيلة اجلرحى ومعظم االصابات كانت بليغة«

يقول السيد حسن بيلوني أحد شهود العيان في حادثة قصف سوق الخضار في مدينة االتارب :
حدود  في  ذلك  كان   , املدينة  وسط  في  اخلضار  سوق  على  الصاروخ  تقصف  وهي  احلربية  الطائرة  صوت  »سمعت 
ً ,االشالء كانت مرمية على الرصيف , وجثث محترقة وسط الشارع , إضافة الى دمار كبير  الساعة الثامنة صباحاً 

في االبنية واحملال التجارية والسيارات والدراجات النارية .

سمعنا صوت استغاثة من داخل احد احملال  استطاعت فرق الدفاع املدني رفع األنقاض وانقذت رجال في االربعني من 

عمره.

الى  أما اجلرحى فتم اسعافهم  اكياس سوداء  املتفحمة في  واالشالء  بقايا اجلثث  يضيف السيد حسن  »لقد جمعنا 
مشفى االتارب كانوا عشرات اجلرحى ومعظمهم يعاني من بتر لالطراف وحروق متوسطة«

عبد الرؤوف مسعف في مشفى االتارب شارك في عملية نقل الجرحى وأفاد الشبكة بروايته عن االصابات التي اسعفها :
» معظم االصابات كانت بليغة,  أكثر من عشر حاالت بتر قمنا باجراء اسعافات أولية  لها إليقاف النزيف وتنظيف 
اجلروح وارسلناها في سيارات اسعاف نحو مشافي تركيا عبر معبر باب الهوى، كان هناك اصابات وريدية في االطراف 

واجلذع ، تعرضوا لنزيف حاد ، كنا بحاجة ماسة  إلى الدم لتعويض نزيفهم .

قام فريق االطباء في املشفى بإجراء اكثر من عشرين عملية جراحية خالل اقل من ساعتني ، تراوحت هذه العمليات 

بني اخراج الشظايا من البطن وبني خياطة اجلروح ايضا مت اجراء اكثر من ثالث عمليات ملصابني اصيبوا بكسور متبدلة.

كان هناك اصابات حروق شديدة ، اصابات نتيجة قوة الضغط الذي سببه االنفجار حيث أصيب البعض  بوذمات دماغية 

وذمات رئوية بسبب الضغط االنفجاري ايضا.
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بالقدوم  االهالي  وبدأ  املشفى،  باحة  في  بالستيكية  اكياس  في  وضعت   ، املشفى  إلى  جثة   20 من  اكثر  جلب  مت   
للتعرف عليها«

الحادثة الرابعة : حي الهلك في مدينة حلب يوم الخميس 1 / أيار / 2014
قامت الطائرات المروحية التابعة للحكومة السورية بقصف سوقين في حي الهلك ب 6 قنابل برميلية  4 منها استهدف 

»سوق الخضرة« و 2 استهدفا سوق االلبسة في الحي الهلك الفوقاني .
أدى ذلك لمقتل   76 شخص بينهم 23 طفل و 7 سيدات وجرح ما اليقل عن 70 آخرين .

»صالح الشواخ« من سكان حي الهلك تحدث الى الشبكة السورية لحقوق االنسان عن حادثة قصف السوق :
» قرابة  الساعة الرابعة عصراً، كنت في منزلي في حي اهلك في الطريق عندما حصل انفجار قوي جدا، اهتز البناء 

بالكامل بسببه، بعد أقل من دقيقة حصل انفجار آخر أقرب، حتطم الزجاج في األبواب والنوافذ  

االنفجاران جنما عن برميلني متفجرين سقطا في منطقة املثلث »كراجات الراعي والغندورة« ،توجهت ملكان االنفجار 

شاهدت اكثر من عشر سيارت حتترق وميكرو باص صغير تشتعل النيران فيه ومبن بداخله .

االسعاف  فرق  نقلت  وقد  املثلث  املطلة على ساحة  التجارية  احملالت  و حرائق في  االرض  تنتشر على  واالشالء  اجلثث 

ما يقارب 20 جثة واكثر من 50 جريح , واثناء اسعافنا للجرحى سمعنا صوت إنفجارين قويني من منطقة »الهلك 

برميلني متفجرين سقطا هناك  أن  إلى هناك، لكن سمعت  اتوجه  االلبسة، لم  الفوقاني« القريبة في شارع سوق 

وسببا مجزرة أكبر من مجزرة سوق اخلضار«

تواصلت الشبكة السورية لحقوق االنسان مع السيد »عبد الرزاق عبد القادر« من سكان حي الهلك وأخبرنا برؤيته حول 
الحادثة :

اخلطاب،  بن  عمر  جامع  من  بالقرب  الفوقاني  الهلك  حي  في  االلبسة  سوق  شارع  في  متفجرين  برميلني  » سقط 
الثاني  البرميل   ، زاوية  الشارع  بناء سكني يقع على  األول سقط على  , البرميل  وربع عصرا  الرابعة  الساعة  قرابة 

سقط في وسط السوق فوق محل لبيع احملروقات متاما األمر الذي أدى إلى اشتعال حريق ضخم في املبنى .

وصلت فرق الدفاع املدني وبدأت عملية نقل اجلرحى والشهداء  ، وصل  عدد احملال املدمرة إلى 50 محل، باالضافة إلى دمار 

غرف مسبقة الصنع كان يستخدمها البعض كمحالت جتارية .

في كل مكان توجد جثث محروقة ومشوهة  واشالء مبتورة اضافة الصابة ما يزيد عن 70 جريح  معظم اصابتهم 

خطيرة«

الملحقات و المرفقات :
أوال : اسماء الضحايا :

تمكن فريق الشبكة السورية لحقوق االنسان من توثيق مقتل 145 شخص منهم  4 من المعارضة المسلحة و 141 مدنياً 
بينهم 31  اطفال   و 17 سيدات وجرح ما اليقل عن  210 شخص.

موزعين كما يلي :
مقتل 11 شخصاً بينهم   4 من المعارضة المسلحة  وسيدة في بلدة كفربطنا ،رابط يحوي اسماء الضحايا

مقتل  21 شخص بينهم 5 سيدات و  4 اطفال وجنين في مدينة دوما ، رابط يحوي اسماء الضحايا
مقتل 37 شخصاً بينهم 4 اطفال و 4 سيدات في مدينة االتارب ،رابط يحوي اسماء الضحايا

https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18Y21jOVBlTjBJNXM/edit 
https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18dzA2eFNyVlhKYXc/edit 
https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18dzA2eFNyVlhKYXc/edit 
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مقتل 76 شخصاً بينهم 23  طفل  و 7 سيدات في حي الهلك في مدينة حلب ،رابط يحوي أسماء الضحايا

ثانيا : الصور والمرفقات :
سوق كفربطنا :

صورة لبقايا الصاروخ الذي اطلق على المدينة

مقطع فيديو يظهر فيه عدد من الجرحى والمصابين في حادثة قصف السوق 

سوق مدينة دوما :
صورة تظهر آثار الدمار في سوق مدينة دوما 

مقطع فيديو يوثق احد الضحايا من االطفال ويظهر في الفيديو طفل تم انتشاله من تحت االنقاض 
مقطع يظهر فيه اشالء احدى السيدات التي قتلت جراء القصف 

https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18RmdqLW9nYU5TS00/edit 
http://youtu.be/Y1ojn_gEigc 
https://www.youtube.com/watch?v=tO0IpbQxIX0&feature=youtu.be 
http://youtu.be/NKcRvtn9FAs 
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مقطع فيديو يظهر فيه مجموعة من الضحايا الذين سقطوا نتيجة القصف 

سوق مدينة االتارب :
مقطع فيديو يظهر آثار القصف على سوق المدينة ويظهر فيه الحرائق المشتعلة في السوق والمحال المحترقة والجثث 

واالشالء المنتشرة 
صور تظهر آثار الدمار على السوق 

https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18QUhxWkJ4bDF3NVk/edit
https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18ZTg1YVhtUWVlTVU/edit
https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18eGJlZkRmZUhTaFU/edit

https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18RzZMOERINjVEOFU/edit

سوق حي الهلك في مدينة حلب :
مقطع فيديو يوثق الدمار الناتج عن القصف ويظهر في الفيديو محال وابنية مدمرة كما يظهر فيه مجموعة من االشخاص 

يروون شهادتهم عن القصف بالقنابل البرميلية الذي تعرض له السوق 

صور تظهر آثار الدمار في السوق 
https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18LWxJdkJWbFlSc00/edit
https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18YXVjRllvNzBMSlE/edit

صور توثق بعض الجرحى 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuVE9sMTE4Y20yVFU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuVWl6TGhoY0I3M2s/edit?usp=sharing

االستنتاجات :
1.    تؤكد الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بأن القصف الذي استهدف األسواق  كان عشوائيا وفي بعض األحيان متعمدا 
وقد وجه  ضد 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.    أيضا ترى الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بأن ماحدث في قصف تلك األسواق المتثل في جريمة القتل و التي هي 
جريمة ضد اإلنسانية ، ألنها ليست الحاله األولى بل أصبحت حدثا شبه يومي وعلى نحو يشمل مختلف المحافظات السورية 

فهي منهجية و واسعة االنتشار أيضا .
3.    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 باألعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية جدا تحمل على االعتقاد بأن الضرر كان 

https://youtu.be/0PmXULAyXnM 
https://www.youtube.com/watch?v=yVARN31iSDU&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=yVARN31iSDU&feature=youtu.be 
https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18QUhxWkJ4bDF3NVk/edit 
https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18ZTg1YVhtUWVlTVU/edit 
https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18eGJlZkRmZUhTaFU/edit 
https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18RzZMOERINjVEOFU/edit 
https://www.youtube.com/watch?v=9ZecjViZeLQ&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=9ZecjViZeLQ&feature=youtu.be 
https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18LWxJdkJWbFlSc00/edit 
https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18YXVjRllvNzBMSlE/edit 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuVE9sMTE4Y20yVFU/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuVWl6TGhoY0I3M2s/edit?usp=sharing 
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مفرطاً  جدا إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.
5.   إن حجم المجزرة ، وطبيعة المجازر المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها ، والطابع العشوائي للقصف 

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

التوصيات :
إلى مجلس األمن :

حماية المدنيين في سورية من عمليات القتل اليومي وتحمل مسؤولياته التاريخية واألخالقية .
اتخاذ اجراءات اضافية الن الحكومة السورية لم تلتزم بالقرار االخير 2193 بل استخفت به كالعادة .

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 والتعذيب ومطالبتها باإلفراج عن جميع المخطوفين

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 .

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

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.

الى ائتالف المعارضة السورية
العمل على تعويض ذوي الضحايا ومتعابة أوضاعهم ، وتقديم كل المساعدة الممكنة لهم وتقديم العالج الكامل للجرحى و 

المصابين .
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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

شكر و تقدير :
تشكر الشبكة السورية لحقوق اإلنسان أسر الضحايا ، والشهود، واإلعالميين والنشطاء ، الذين لوال جهودهم معنا لما 

تمكنا من أنجاز هذا التقرير على هذا المستوى .
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