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 مقدمة:

ن التي اكالعيان والمراجعة الدقيقة لألم استطالعنا آلراء شيودمن خالل في مركز توثيق االنتياكات في سوريا و جازمين نعتقد      
بأّنو  ؛بمدة إحسمكفرنبل وبسامس إضافة إلى البارة والمغارة و  في القرى التالية:في يوم واحد وخالل ساعات متقاربة  تّم استيدافيا

يون في نقميا، فقد استيدفت اليجمات جميعيا العربات التي يستخدميا المدنن بيع المحروقات أو اكألم مباشر ك استيدافٌ لكان ىنا
خاصة مادتي ) المازوت والبنزين ( إّما عن طريق البراميل المتفجرة أو الصواريخ النقاط التي يتواجد فييا بائعو المحروقات و 

 الموّجية ذو التدمير الشديد.
;قرية البارة  - (( 1      

وتقع جنوب غرب ادلب  ألف نسمة ، 81األثرية، في محافظة ادلب، ويبمغ تعداد سكانيا حوالي  إحدى قرى جبل الزاوية ىي     
(.كم  45 ) المدينة عمى بعد  

في ساعة  القريةبقصف  –ُيعتقد أن الطائرة جاءت من محاظفة حماه  – قام الطيران المروحي  3114 – 8 – 15بتاريخ       
بين قتيل ما لشراء احتياجاتيم الرمضانية، مما أسفر عن سقوط العشرات  عادة في ىذه األثناء نتجمع المواطنو ي حيث  ذورةال

الذي   -الناشط الميداني مصعب الشبيب  - بأحد أعضاء فريقوباالتصال مركز توثيق االنتهاكات في سوريا قام  حيثوجريح، 
لتالي:الحادثة، وأفادنا با مكان من وبمحض الصدفة كان متواجدًا بالقرب  

 يقول مصعب;
 نظرنا إلى السماء لم نستطع رؤية الطائرةما " وعندتًا يشبو صوت طيران "الميغ الحربيالثانية ظيرًا سمعنا صو الساعة حوالي      
عمى بعد في منتصف القرية و  ي معدودة، حتى سمعنا صوت انفجار ىائلثوان ولم تمرّ  ،ق عمى مسافات عاليةتحمّ  عادة ألنيا

دقائق أخرى  ولم تمرّ دخان أسود كثيف عمى ارتفاع عشرات األمتار، ل اً رأينا تصاعد( من مكان تواجدنا، ثم مترًا  611 ) حوالي
إلى  أحد المباني السكنية، فقمنا بالتوجوحدثًا صوتًا ىائاًل ودخانًا أبيض المون عرفنا وقتيا أنو سقط عمى حتى سقط برميل ثاني مُ 

قصف المكان مرة أّن الطائرة في طريقيا لمرجوع لمكان الحادثة، وقبل وصولنا قامت عناصر من الجيش الحر بإخبارنا مع األىالي 
.عمى حافة الطريقولكن بجانب مكان البرميل الثاني ثالث وصولنا قمنا باإلحتماء بقبو أرضي وفعاًل سقط برميل آخر  عندو ثالثة،   
 المنطقة التجارية -منطقة الكراج أو بو واتجينا مباشرة إلى مكان سقوط البرميل األول حيث كان قد سقط عمى خرجنا من الق     

دير  جية الشرق مفرقفمن جية الغرب ىنالك مفرق كنصفرة،  ومن  ؛وىو تقاطع ألربع طرق رئيسية مييا أىل البارة،كما يس  -
مة بالعديد من البراميل قد استيدف سيارة محمّ البرميل وكان  مفرق كفرنبل، الجنوبجية الشمال مفرق إحسم ومن جية سنبل، ومن 

الذين  إضافة إلى العديد من المدنيين بداخميا،اد كل من كان ميا بشكل كامل واستشيمما أدى إلى تفحّ  "زوتالما"التي تنقل مادة 
  -جدًا من مكان البرميل األول  ةالقريب –فقد سقط عمى أحد المنازل  أّما البرميل الثاني، كانوا يتواجدون ىنالك بطبيعة الحال

أحد في البيت لحظة سقوط البرميل. ويعود المنزل لصاحبو "محمد صالح عثمان" ولحسن الحظ أن لم يتواجد  
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ازحين إلى قرية البارة من النف ىذا القصف العشرات ما بين قتيل وجريح وجميعيم من المدنيين، ومنيم أىالي قرى مجاورة خمّ      
في قراىم وبمداتيم األصمية.نتيجة العمميات العسكرية   

مع العديد  ، فقمتُ لمحم البشري المحترق تفوح منوالمكان ورائحة ا ة وكانت األشالء تمألممتفح ة أغمب الجثث الموجودكانت      
 إلى بواسطة خمس سيارت اسعاف تم نقل معظميم( حيث  جريحاً  31  ) الجرحى الذين بمغ عددىم أكثر منمن األىالي بمساعدة 

انتهت الشهادة                           شيداء. ( : ) ، وقد بمغ عدد الشيداءمشفى كنصفرة ومشفى كفرنبل  
  ابط التالية:عمى قائمة الشيداء يرجى زيارة الرو  لإلطالع*  

من أبناء  القرية نفسيا: *     
http://goo.gl/CFEPX 

من النازحين إلى القرية أو ممن تصادف وجودىم أثناء القصف:*     
http://goo.gl/450iq 

حتى تاريخ كتابة ىذه ( شييدًا  91 ) والذين بمغ عددىم – منذ اندالع الثوة السورية "قرية البارة" عمى قائمة شيداء لإلطالع* 
:يرجى زيارة الرابط التالي  -التقرير   

http://goo.gl/gQpa5 
التي تظير حجم الدمار الذي خمفو القصف:و بعض مقاطع الفيديو *   

http://www.youtube.com/watch?v=82rxR2oJv4c&feature=youtu.be 
http://www.youtube.com/watch?v=fqWd8pfBClI 
http://www.youtube.com/watch?v=iL1ZIk7PS5I 

 

http://goo.gl/CFEPX
http://goo.gl/450iq
http://goo.gl/gQpa5
http://www.youtube.com/watch?v=82rxR2oJv4c&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=fqWd8pfBClI
http://www.youtube.com/watch?v=iL1ZIk7PS5I
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، حيث قرية المغارة المجاورة، وىي تى وقعت مجزرة أخرى في إحدى القرىقرية البارة ح عمى مجزرة  تمِض عدة ساعاتلم       

انفجار ضخم قبل موعد آذان المغرب في المغارة في الوقت الذي من بمدة احسم القريبة، ثم ما لبث أن حدث ُسمع دوي انفجارات 
إلفطار.نتظرون سماع مدفع رمضان إيذانًا باكان األىالي ي  

:قرية المغارة((  2  
وىي قرية ( كم  38 )  وعن مركز ادلب المدينة ،كيمومترات قميمة ( قرية البارة) وتبعد عن وىي أيضًا إحدى قرى جبل الزاوية    

ميالدية أي إلى العصر الروماني القديم.(   357 ) أيضًا يعود بناء أحد مدافنيا األثرية إلى العامأثرية   
ذلك أن الطيران  ميل متفجر،بر سقوط حدث انفجار ضخم في القرية حيث ظّن األىالي أواًل أنو أيضًا نتيجة  ووفي التفاصيل أن     

خالل الساعات القميمة التي سبقت اإلنفجار. عدة قرى أخرىضد مواقع مدنية في  ربي كان قد نفذ عدة ىجماتالح  
وُيدعى نور الدين  –مصور ميداني  –باالتصال بأحد النشطاء اإلعالميين  في سوريامركز توثيق االنتهاكات  فريققام       

التالي:ب الحسون حيث أفاد  
فقد كان معظم سكان القرية  يوم صيام شاق، وبسبب حرارة الجو المرتفعة ذان المغرب بعداألىالي ينتظرون موعد آكان "     

عن  نا صوت انفجار قوي عمى بعد حوالي نصف كيمومترسمعثم ، وكان أغمبيم خارج بيوتيميفترشون المساحات المقابمة لمنازليم 
قد سقط ، ولكن ألولى أنو برميل متفجر اعتقدت لموىمة ا ، حيث ودقيقة 66الساعة السابعة و  تمام مكان تواجدي وتحديدًا في

أرض ، حيث أكّد أحد الضباط المنشقين  –كان نتيجة اطالق صاروخ أرض  ن أن اإلنفجارثة تبيّ بمجرد وصولنا إلى مكان الحاد
أرض روسي الصنع ويتّم اطالقو عادة من قواعد صواريخ غراد وىو شديد   -أرض   أنو صاروخالمتواجد أيضًا في المكان 

 التدمير.....
ّمر ثالثة بيوت ود أحد منازل المدنيينزاوية الصاروخ عمى  ثيف يحجب الرؤية بشكل شبو كمي حيث سقطكان الدخان الك     

وجاء االنفجار عمى إحدى  ،ي تّم استيدافو بشكل مباشر" بجنانب المنزل الذلممحروقات بائعين"يوجد  أخرى مجاورة، حيث كان
في كل أرجاء المكان، استطعت رؤية ثالث جثث متفحمة بشكل كامل،  إلى حريق ىائل، الجثث كانت متناثرةتيم مما أدى اسيار 

فة الصاروخ وكان حول المكان الذي استيد ة إلى عشرات الجرحى الذين رماىم ضغط اليواءوالعديد من أشالء المدنيين باإلضاف
من ، "اليوسف معظميم من "آل (  شييداً  15 وصمت الحصيمة النيائية إلى )، أّما الشيداء فقد (  جريحاً  31 ) عددىم أكثر من

يبمغ من العمر ستة أشير، استطاع األطباء إخراجو من بطن أمو الشييدة ) روضة أحمد اليوسف (  يا الذيجنينأم و  ضمينم 
انتهت الشهادة                         ولكنو لم يعش طوياًل بسبب نقص األوكسجين وتوفي بعد ساعات قميمة.  

   التالي:يرجى زيارة الرابط الذين سقطوا في المجزرة لإلطالع عمى قائمة الشيداء * 
http://goo.gl/TiBjx 

يرجى زيارة الرابط التالي:حتى تاريخ كتابة ىذا التقرير قرية المغارة  لإلطالع عمى قائمة جميع شيداء*    
http://goo.gl/xtBXL 

http://goo.gl/TiBjx
http://goo.gl/xtBXL
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 بعض مقاطع المجزرة:

http://www.youtube.com/watch?v=3Xq-c38h-8A&feature=youtu.be 
http://www.youtube.com/watch?v=2YJvJU8zjuI&feature=youtu.be 

http://www.youtube.com/watch?v=ILW-NVeVTHE&feature=youtu.be 
 

 
 

 ألي استفسار أو تساؤل؛ يرجى مراسمتنا عمى البريد اإللكتروني التالي;
 

sy.info-editor@vdc 

 

 لتحميل لقراءة تقاريرنا السابقة بالمغة العربية يرجى زيارة الرابط التالي;
sy.info/index.php/ar/reports-http://www.vdc 

 

ريرنا السابقة بالمغة اإلنكميزية يرجة زيارة الرابط لتحميل أو قراءة تقا
 التالي;

http://www.vdc-sy.info/index.php/en/reports 
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