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     فــي يــوم الذكــرى الثالثــة للثــورة الســورية وبتاريــخ 15-3-2014 تعّرضــت العديــد مــن مــدن وقــرى محافظــة ادلــب لعــدة هجمــات 

نفذهــا الطيــران الحربــي، اســتخدمت قــوات النظــام خاللهــا صواريخــاً فراغيــة أدت إلــى ســقوط العشــرات مــا بيــن قتيــل وجريــح، 

وتهــدم العديــد مــن المنــازل، حيــث وصلــت الحصيلــة النهائيــة للشــهداء إلــى أكثــر مــن عشــرين شــهيداً جميعهــم مــن المدنييــن، 

وأّمــا الجرحــى فــكان عددهــم بالعشــرات.

     وقــد أفــاد الناشــط مصعــب الشــبيب عضــو مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا يومهــا عــن تعــّرض أكثــر مــن تســعة مناطــق 

مــن قبــل القــوات النظــام وهــو كان شــاهداً علــى إحداهــا حيــن عودتــه مــن الحــدود الســورية التركيــة وتحديــداً علــى القســم الجنوبــي 

الغربــي مــن بلــدة تفتنــاز استشــهد علــى اثرهــا طفــل فــي الصــف الخامــس االبتدائــي واســمه درويــش، وقــال أيضــاً:

ــوات النظــام بقصــف  ــوم ق ــوم دون أن تق ــّر ي ــكاد يم ــا ي ــب هــو شــبه يومــي، ف ــرى ادل ــى مــدن وق      »القصــف الجــوي عل

ــى  ــة حيــث يــؤدي إل ــل المتفجــرة أو الصواريــخ الموّجهــة أو الصواريــخ الفراغي األهــداف بشــكل عشــوائي مســتخدمة البرامي

خســائر فــي األرواح والممتلــكات وخاصــة فــي صفــوف المدنييــن إالّ أّنــه كان كثــراً فــي هــذا اليــوم وكانــت هنالــك العديــد مــن 

الطائــرات الحربيــة تحــوم فــوق قــرى ومحافظــات ادلــب«.

مّلخص
ــور«  ــن مطــار »التيف ــة م ــرات الحربي ــن الطائ ــد م ــب انطــالق العدي ــي محافظــة ادل ــة المنتشــرة ف      حــددت المراصــد الجوي

العســكري، والتــي قصفــت أهــداف أدّت إلــى عــدة مجــازر كان أكبرهــا مجــزرة »معــرة مصريــن« والتــي راح ضحيتهــا أكثــر 

مــن خمســة عشــر شــهيداً تحــّول القســم األعظــم منهــم إلــى أشــالء متناثــرة، إضافــة إلــى ســقوط عشــرات آخريــن مــن الجرحــى 

كان بينهــم العديــد مــن األطفــال، كمــا قامــت تلــك الطائــرات بارتــكاب مجــزرة أخــرى فــي »إحســم« راح ضحيتهــا العديــد مــن 

المدنييــن بينهــم ثالثــة أطفــال، وإضافــة إلــى معــرة مصريــن وإحســم اســتهدفت قــوات النظــام أكثــر مــن ســبعة مناطــق أخــرى 

بواســطة الطيــران الحربــي منهــا: تفتنــاز  واالتســتراد الدولــي بيــن حلــب ودمشــق بالقــرب مــن قريــة بابيــال باإلضافــة إلــى قريــة 

ســرجة بواســطة صــاروخ موّجــه أدى إلــى تهــّدم منزليــن بشــكل كامــل وقامــت قــوات النظــام بقصــف بلــدة أبــو الظهــور شــرق 

مدينــة ســراقب وبلــدة الناجيــة فــي جســر الشــغور.                                     

      قــام مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا بالتواصــل مــع أحــد المتواجديــن فــي إحــدى المراصــد الجوّيــة فــي محافظــة ادلــب 

واســمه ) ن.ك ( مــن وحــدة الرصــد التابعــة للجيــش الســوري الحــر، والــذي أفــاد بالتالــي بعــد اختــراق موجــات تــردد طيــاري 

النظــام:

»ســجلّنا فــي يــوم 15-3-2014 حركــة طيــران حربــي كثيفــة، وكان هنالــك تركيــز كبيــر علــى جبهــة مــورك وخــان شــيخون، وكانــت 

أغلــب الطائــرات القادمــة إلــى محافظــة ادلــب مــن مطــار »التيفــور« ففــي تمــام الســاعة التاســعة والنصــف انطلقــت طائــرة حربيــة 

مــن نــوع ) ســوخوي22 ( باتجــاه الشــمال وقطعــت محافظــة حمــاه ومــرت فــوق خــان شــيخون ومعــرة النعمــان لتصــل إلــى ريــف 

ادلــب الشــمالي ونفــذت دوران ألقــت بعــده صاروخــاً فراغيــاً موجهــاً علــى بلــدة معــرة مصريــن، ثــم عــادت أدراجهــا نحــو الجنــوب 

بعــد أن أفرغــت بعــض الوقــود »الكيروســين« فــي الســماء«.  
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تقديم

https://www.youtube.com/watch?v=VCAwMhoM2a8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=x05IatOybdg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bpdcTIybuZc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mycOYTgi0_o
https://www.youtube.com/watch?v=x05IatOybdg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lPHUk8GVZpA
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    قــال المــالزم أول المنشــق »أبــو علــي« مــن لــواء حلــب المدينــة، التابــع لجيــش المجاهديــن لمركــز توثيــق االنتهــاكات فــي 

ســوريا حــول الصواريــخ الفراغيــة:

      »التوجيــه الجــوي للصواريــخ لــه عــدة أنــواع: منهــا الحــراري ومنهــا التقليــدي عــن طريــق االلقــاء، وأّمــا بالنســبة للطائــرة 

الحربيــة ســوخوي22 – المعروفــة بطائــرة المنــاورات واالشــتباكات الجّويــة - فهــي تســتطيع حمــل كميــة مــن الصواريــخ تتــراوح 

ــة وصــول  ــه« هــو كيفي ــوزن المناســب للصــاروخ الفراغــي، ويقصــد بكلمــة »الموّج ــان، وهــو ال ــى 4 أطن ــن 2 إل وزنهــا مــا بي

الصــاروخ لهدفــه، حيــث هنالــك بعــض الصواريــخ الغيــر موّجهــة منهــا ) إم 4 (.                                                                              

     تبلغ الحشوة المتفجرة للصاروخ الفراغي حوالي ) 750 ( كيلو غراماً، وله قدرة تدميرية عالية، وهو باألساس صناعة روسية، 

ويمتلك الجيش النظامي منه نســخاً إيرانية متطورة، وأيضاً قام الجيش النظامي بتطويره ولكّن الحشــوة روســية بالكامل، وله قدرة 

علــى القتــل قبــل االنفجــار وبعــده مــن حيــث كونــه يســحب األكســجين وعنــد االنفجار يســبب دماراً شــديداً، وســّمي بهذا االســم كونه 

يســحب الهــواء حيــث يحولــه بــدوره إلــى قــوة ضغــط عاليــة تســاعده على االنفجار الشــديد، يبلــغ طول الصــاروخ عــادة ) 16 ( متراً 

وهو قريب جداً من طول صاروخ الســكود، إالّ أّن النســخة التي تقوم طائرة الســوخوي بضربها هي نســخة مصغرة من الصاروخ

األصلي وتطلق -  أي هذه النسخة المصغرة -  من الجو ويبلغ طولها )4.5( متراً.   

طبيعة الصواريخ الفراغية
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لحظة انقضاض الطائرة عىل الهدف - إحسم 2014-3-15
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  فــي تمــام الســاعة التاســعة والنصــف صباحــاً قامــت طائــرة حربيــة نــوع ســوخوي22 باســتهداف ســوقاً تجاريــة في معــرة مصرين 

بصــاروخ  فراغــي أدى إلــى ســقوط العشــرات مــا بيــن قتيل وجريح، وقــد بغلت الحصيلة النهائية للشــهداء ) 17 ( شــهيداً بينهم ثالثة

أطفال وثالثة نساء، وجميعهم من المدنيين، وقد تحّول معظمهم إلى أشالء متناثرة.

قــال الناشــط اإلعامــي بهجــت نجــار، عضــو شــبكة أخبــار معــرة مصريــن لمركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا حــول ذلــك 

الهجــوم:

     »فــي تمــام الســاعة التاســعة والنصــف صباحــاً مــن تاريــخ  15-3-2014 وبينمــا كنــت فــي منزلــي القريــب مــن ســوق المدينــة 

ــران  ــأّن  الطي ــوار ب ــا الث ــي يمتلكه ــى األجهــزة الالســلكية الت ــداءات عل ــدأت الن ــي األجــواء وب ــة ف ــرة حربي ســمعت صــوت طائ

ــكان  ــرة وأصــور م ــع الطائ ــي ألتتب ــن منزل ــب فخرجــت م ــن محافظــة ادل ــمالي م ــف الش ــي الري ــارة ف ــد غ ــي ســوف ينف الحرب

القصــف، وفجــأة ســمع صــوت انفجــاز هائــل وتصاعــد غبــار كثيــف مــن وســط  المدينــة - معــرة مصريــن - حيــث هنــاك يقــع 

الســوق الرئيســي، وهــو عــادة فــي هــذه األثنــاء يتواجــد فيــه عــدد كبيــر مــن المواطنيــن وتعتبــر فتــرة شــبه مزدحمــة، حيــث أّن 

جميــع المحــالت تكــون قــد  فتحــت أبوابهــا وبــدأ النــاس بالتوافــد مــن أجــل شــراء حاجياتهــم، مــع العلــم أّن المنطقــة المســتهدفة 

اليوجــد فيهــا أي تواجــد لمقــرات الجيــش الحــر أو أي فصيــل مقالــت، وقبــل القصــف لــم يكــن هنــاك أي حركــة أو تجمــع لعناصــر 

الجيــش الحــر ولــم تكــن المدينــة تتعــرض لقصــف أرضــي.                

وأضاف بهجت:

ــأ  ــث تم ــزال يتصاعــد وأشــالء وجث ــف ال ي ــار كثي ــاك  غب ــث كان هن ــكان االنفجــار حي ــى م ــد االنفجــار أســرعت إل       »بع

ــارب  ــا يق ــت م ــل، ورأي ــبه كام ــكل ش ــرة بش ــالت المدم ــرات المح ــك عش ــث كان هنال ــرة حي ــا مدم ــالت جميعه ــارع والمح الش

الخمســين شــخصاً مــا بيــن قتيــل وجريــح، حيــث بــدأ النــاس باســعاف الجرحــى إلــى المشــفى الموجــود فــي  معــرة مصريــن ليصــل 

عــدد الشــهداء الــى 14 شــهيدا صباحــا ثــم استشــهد 3  مــن المصابيــن و وبلــغ عــدد المصابيــن 23 مصابــاً جميعهــم اصاباتهــم بيــن 

المتوســطة والخطيــرة وذلــك  ألنــه لــم يســجل باالحصائيــة االصابــات الطفيفــة.                                                                                   

      وبعــد حوالــي الســاعة مــن قصــف  المدينــة بالطيــران الحربــي  بــدأ القصــف علــى نفــس مــكان تنفيــذ الحربــي مــن قبــل مدفعيــة 

النظــام والشــبيحة المتواجديــن فــي قريــة »الفوعــة« حيــث ســقطت ســت قذائــف مــن مدفعيــة النظــام أدت إلــى دمــار فــي األبنيــة 

واحتــراق منــزل يقــع جانــب دوار الســاعة وإصابــة أحــد المكاتــب اإلعالميــة التابــع ألحــد القنــوات«.                                           

أواًل: مجزرة معرة مصرين

https://www.youtube.com/watch?v=jblpAEu7Lm4
https://www.youtube.com/watch?v=i4x0mgYjFqg
https://www.youtube.com/watch?v=jblpAEu7Lm4
https://www.youtube.com/watch?v=Sg3ZycOt6Nc


مركز توثيق اإلنتهاكات في سوريا

www.vdc-sy.info        editor@vdc-sy.info 4

معرة مرصين 2014-3-15

الشهيد الدكتور عامر أصفري

أوالً : ما قبل التحويل إلى الفرع 261
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ثانيًا: الهجمات األخرى

      شــهدت مدينــة إحســم فــي ذلــك اليــوم أيضــاً مجــزرة أخــرى، حيــث قــام الطيــران المروحــي بغــارة جويــة فــي حوالــي الســاعة 

11 والنصــف علــى الحــي الغربــي للقريــة، وذللــك أيضــاً بصــاروخ  فراغــي مــن طائــرة ســوخوي، أدى ذلــك الصــاروخ إلــى تهــدم 

عــدة منــازل علــى الفــور، ممــا أدى إلــى ســقوط خمســة مدنييــن علــى الفــور إضافــة إلــى عشــرة جرحــى، ويبــدو أّن القصــف كان 

يســتهدف أحــد المقــرات العســكرية إلحــدى الكتائــب المقاتلــة، ولكــن الصــاروخ جــاء علــى منــازل المدنييــن المقابلــة لمشــفى الرجاء 

ــد فضــل  ــاء خال بجانــب أحــد األفــران وذلــك بالقــرب مــن طريــق بلشــون، وكان مــن بيــن الشــهداء ثالثــة أخــوة أطفــال مــن أبن

وهــم: هــدى وصفــا وأحمــد.   

وباإلضافــة إلــى إحســم قامــت طائــرة حربيــة بقصــف تفتنــاز فــي منتصــف ظهيــرة ذلــك اليــوم، حســبما افــاد الناشــط اإلعالمــي 

اســماعيل التفتنــازي وأضــاف: 

     »فــي تمــام الســاعة الثانيــة عشــرة  ظهــراً  كانــت الحالــة فــي المدينــة  طبيعــة دون وجــود تجمعــات للجيــش الحــر أو أي حــراك 

مســلّح،  والمدينــة - تفتنــاز - لــم  تتعــرض لقصــف منــذ فتــرة طويــل، حينهــا ســمعنا صــوت طائــرة حربيــة فــي األجــواء  وقــد 

كانــت هــذه الطائــرة قــد قامــت بأكثــر مــن دورة  فــي ســماء المدينــة، ومــن ثــم أطلقــت صــاروخ ســقط فــي القســم الجنوبــي الغربــي  

مــن  المدينــة حيــث ســقط الصــاروخ فــي الشــارع،  وقــد أدى الــى استشــهاد الطفــل: درويــش حســين درويــش البالــغ مــن العمــر  

أحــد عشــر عامــاً، والــذي صــادف وجــوده بالشــارع أثنــاء إلقــاء الطائــرة للصــاروخ،  وهنــاك إصابــة وحيــدة وهــي لرجــل كان 

يقــود دراجــة ناريــة ولكــن اصابتــه طفيفــة، واقتصــرت األضــرار علــى  دمــار جزئــي فــي محــل مجــاور للحاجــز إضافــة إلــى 

انقطــاع أســالك الكهربــاء  وممــن ثــم رحلــت الطائــرة باتجــاه الجنــوب«.                                                                                                    

بعض صور مجازر معرة مرصين 2014-3-15
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الشهداء:

1 - محمود احمد سالم عليك.

2 - أحمد يحيى أبو حسن.

3 - عالء بخوري.

4 - منى بخوري.

5 - عمر مسحر.

6 - الطبيب عمار أصفري.

7 - سعيد العبد.

8 - حسان غزال.

9 - أحمد عمورة أبو نادر.

10 - عمر مشحل.

11 - إبراهيم أسعد – نازح.

12 - سعيد طقو – نازح من أريحا.

13 - شعلة محمد سخوري – نازحة من بابولين.

14 + 15 + 16 + 17 شــهيدة مجهولــة الهويــة وثالثــة شــهداء لقــوا 

مصرعهــم متأثريــن بجراحهــم الحقاً.

الجرحى والمصابين:

1 - رزان أسعد.

2 - عفراء وطفلة أخرى من آل بخوري.

3 - لوكان هنانو أبو يحيى.

4 - حسن مرعي – نازح.

5 - نور عبد المجيد شاهين -  نازح.

6 - حسن جاسم.

7 - شاكر بهاء الدين بديري.

8 - أنس مصطفى ياسين.

9 - بنت حسيب عاشوري.

10 - سامر جبان.

11 - بكري شيخ سليم.

12 - حسن نهاد صوان.

13 - هادي نهاد صوان.

14 - زوجة نهاد صوان.

15 - بديع العم.

16 - أحمد حجازي.

17 - عماد بدوي من رام حمدان.

18 - عبد هللا العبد.

19 - فراس شيخ سليم.

20 - ياسر شيخ سليم.

21 - سامر صالح.

22 - خالد سخوري.

ملحق بأسماء الشهداء والجرحى
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