
 Syrian Network for Human Rights - 1 الشبكة السورية لحقوق اإلنسان



 Syrian Network for Human Rights - 2 الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

محتويات التقرير:

أوالً: المقدمة.

ثانيًا: الملخص التنفيذي.

ثالثاً: أبرز المجازر المرتكبة من قبل القوات الحكومية.

رابعاً: أبرز المجازر المرتكبة من قبل القوات الكردية.

خامساً: أبرز المجازر المرتكبة من قبل الجماعات المتشددة.

سادساً: أبرز المجازر المرتكبة من قبل فصائل المعارضة المسلحة.

سابعاً: أبرز المجازر المرتكبة من قبل قوات التحالف.

ثامنًا: التوصيات.

3

4

5

10

11

13

14

15



 Syrian Network for Human Rights - 3 الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

أوالً: المقدمة

نســان ســبعة تقاريــر شــهرية دوريــة، مــن ضمنهــا تقريــر  تصــدر الشــبكة الســورية لحقــوق الإ
ي 

ي ســوريا، �ف
ي ارتكبتهــا الأطــراف المســلحة الرئيســة �ف

يتحــدث بالتفصيــل عــن أبــرز المجــازر الــىت
هــذا التقريــر لــن نســتعرض جميــع المجــازر التفصيليــة منــذ آذار/ 2011 حــىت آذار/ 2015 فهــي 
، لأن بعــض الأشــهر تحتــوي عــى مــا ليقــل عــن 120 مجــزرة  ي

و�ف متوفــرة عــى الموقــع اللكــرت
ي ذهــب فيهــا خمــس أشــخاص دفعــة واحــدة(، ويبقــى الهــدف الأبــرز مــن هــذا 

)الحادثــة الــىت
ي ارتكبتهــا تلــك الأطــراف بحــق الشــعب الســوري، مــع 

التقريــر اســتعراض أبــرز المجــازر الــىت
التأكيدعــى عــدم وجــود أي مجــال للمقارنــة فقــد تفوقــت القــوات الحكوميــة عــى مجمــوع 
انتهــاكات بقيــة الأطــرف الأخــرى بـــ 100 مــرة، ذلــك مــن حيــث حصيلــة الضحايــا وحجــم وســعة 
انتشــار تلــك المجــازر، تلتهــا الجماعــات المتشــددة، ثــم جميــع فصائــل المعارضة المســلحة، 

ثــم قــوات التحالــف والقــوات الكرديــة.
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ثانيًا: الملخص التنفيذي

القوات الحكومية: 
ــلحة و4173  ــة المس ــارص المعارض ــن عن ــم 86 م ــخصاً منه ــا 4259 ش ــزرة راح ضحيته 22 مج

ــيدة. ــاً، و568 س ــم 758 طف ــاً، بينه مدني
ــا  ــم فيه ي ت

ــىت ــاء 21/ آب/ 2013 ال ــوم الأربع ــة ي ــة والغربي قي ف ال�ش ــ�ي ــزرة الغوطت ــا مج ه  أكرب
ــث راح  ــة حي ــرش دموي ــا الأك ــة وكانت ــوات الحكومي ــل الق ــن قب ــاوي م اســتخدام الســاح الكيم

ــيدة. ــاً، و148 س ــم 172 طف ــخصاً، بينه ــا 913 ش ضحيته

القوات الكردية: 
مجزرتان راح ضحيتهما 48 مدنياً، بينهم 15 طفاً، و3 سيدات.

ي راح ضحيتهــا 42 شــخصاً، 
ي الحاجيــة وتــل خليــل، الــىت

 والمجــزرة الأكــرب هــي مجــزرة قريــىت
بينهــم 15 طفــاً، و3 ســيدات.

الجماعات المتشددة:
تنظيم داعش: 3 مجازر راح ضحيتها 111 مدنياً، بينهم 18 طفاً، و3 سيدات. 

. ف ف ومدني�ي ي راح ضحيتها 50 شخصاً، بينهم إعامي�ي
 أبرزها مجزرة مشفى الأطفال، الىت

تنظيم جبهة النرصة: مجزرتان راح ضحيتهما 53 شخصاً، بينهم 9 أطفال، و5 سيدات.
ي راح ضحيتهــا 39 مدنيــاً، بينهــم 3 أطفــال، و3 

ي حمــص، الــىت
أبرزهــا مجــزرة حــي الزهــراء �ف

ســيدات، وطبيبــان.

المعارضة المسلحة: 
ــاً،  ــة، و64 مدني ــوات الحكومي ف للق ــ�ي ف تابع ــكري�ي ــخصاً، 7 عس ــا 71 ش ــازر، راح ضحيته 3 مج

ــيدات.  ــاً، و9 س ــم 14 طف بينه
ــال، و5  ــم 8 أطف ــاً، بينه ــا 29 مدني ي راح ضحيته

ــىت ــا، ال ي درع
ــار �ف ــي المط ــزرة ح ــا مج أبرزه

ــيدات. س

قوات التحالف: 
مجزرتان راح ضحيتهما 64 مدنياً، بينهم 7 أطفال، و7 سيدات.

ــاً بينهــم ســيدتان  ي راح ضحيتهــا 51 مدني
ي مدينــة البــاب، الــىت

ــا �ف هــا مجــزرة مبــىف ال�اي أكرب
وطفــان.
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ن الجمعــة 9/ آذار/ 2012، والأحــد  ي مدينــة حمــص بــ�ي
1 - أحيــاء الرفاعــي والعدويــة وكــرم الزيتــون �ن

11 آذار/ 2012
ي مدينــة حمــص صبــاح يــوم الجمعــة 9/ آذار/ 2012 تــا ذلــك 

حــارصت القــوات الحكوميــة الأحيــاء الثاثــة �ف
قصــف عنيــف بالمدفعيــة اســتمر مــا يقــارب 18 ســاعة.

ــاء  ــاء الأحي ــن أبن ــارص م ــة بعن ــة مدعوم ــوات الحكومي ــت الق ــد 11/ آذار/ 2012 اقتحم ــوم الأح ــاح ي صب
المواليــة للنظــام الســوري حــي الرفاعــي، ومــن ثــم حــي العدويــة وكــرم الزيتــون، وقامــوا بعمليــات إعــدام 

، واغتصــاب للنســاء وحــرق للجثــث. ي
ميــدا�ف

ــاً، و48  ــم 44 طف ــخصاً، بينه ــل 224 ش ــق مقت ــان توثي نس ــوق الإ ــورية لحق ــبكة الس ــق الش ــتطاع فري اس
ســيدة.

ن 9/ نيسان/ 2012 ثن�ي ن 2/ نيسان/ 2012 والإ ثن�ي ن الإ ي المدة الواقعة ب�ي
2 -دير بعلبة  �ن

ــة شــهر  ي بداي
ــة �ف ــر بعلب ــارص مــن ميليشــيات شــيعية حــي دي ــة مدعومــة بعن اقتحمــت  القــوات الحكومي

ي بحــق 
ي الحــي، تضمنــت اقتحــام المنــازل وعمليــات إعــدام ميــدا�ف

نيســان/ 2012 وارتكبــوا مجــازر مروعــة �ف
الســكان واغتصــاب للنســاء، تبعهــا غالبــاً تنكيــل بالجثــث وحرقهــا أو دفنهــا بمقابــر ســطحية جماعيــة.

نسان توثيق 199 قتياً، بينهم 21 طفاً، و20 سيدة. استطاع فريق الشبكة السورية لحقوق الإ

3 -الحولة يوم الجمعة 25/ أيار/ 2012
قامــت القــوات الحكوميــة مدعومــة بعنــارص مســلحة مــن أبنــاء القــرى المواليــة بقصــف قــرى الحولــة صباح 
ف الواقعــة عــى أطــراف بلــدة تلــدو  الجمعــة واســتمر القصــف 14 ســاعة، تــا ذلــك اقتحــام لمنــازل المدنيــ�ي
ات الأشــخاص بعــد تكبيلهــم وذبحهــم بحــراب البنــادق،  ي لعــ�ش

التابعــة لناحيــة الحولــة، وإعــدام ميــدا�ف
ومــن ثــم رميهــم بالرصــاص.

نســان توثيــق مقتــل 107 أشــخاص، بينهــم 97 مدنيــاً، و10 مــن  اســتطاع فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق الإ
ف 49 طفــاً، و32 ســيدة. ف المدنيــ�ي عنــارص المعارضــة المســلحة، بــ�ي

 ثالثاً: المجازر المرتكبة من قبل القوات الحكومية
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ي ريف حماة، الأربعاء 6/ حزيران/ 2012
4 -قرية مزرعة القب�ي �ن

ــك  ــع ذل ــة والمتوســطة، تب ــات والرشاشــات الثقيل ــري بالدباب ــة مزرعــة القب ــة قري قصفــت القــوات الحكومي

ي بحــق ســكان القريــة الذيــن 
اقتحــام مئــات العنــارص العســكرية القريــة والقيــام بعمليــات إعــدام ميــدا�ف

ل يتجــاوز عددهــم 150 ألــف نســمة.

ــال، و9  ــم 10 أطف ــخصاً، بينه ــل 50 ش ــق مقت ــان توثي نس ــوق الإ ــورية لحق ــبكة الس ــق الش ــتطاع فري اس

ــيدات. س

ي ريف حماة، الخميس 12/ تموز/ 2012
يمسة �ن 5 -قرية ال�ت

ي ريــف حمــاة ومــن ثــم 
يمســة �ف حــارصت أكــرش مــن 200 آليــة عســكرية تابعــة للقــوات الحكوميــة قريــة الرت

ــر  ــاون، الأم ــف اله ــة وقذائ ــات والرشاشــات الثقيل ــة باســتخدام الدباب ــا طــوال 4 ســاعات متواصل قصفته

ي 
ــدا�ف ــدام مي ــة وإع ــازل عــى أطــراف القري ــات اقتحــام من ــك عملي ــا ذل ــى. ت ات القت ــف عــ�ش ــذي خل ال

ات الأشــخاص. لعــ�ش

نسان توثيق مقتل 67 شخصاً، بينهم 6 أطفال وسيدة استطاع فريق الشبكة السورية لحقوق الإ

ن 27/ آب/ 2012 ثن�ي ن 20/ آب/ 2012 ح�ت الإ ثن�ي ن الإ ي المدة الواقعة ب�ي
6 -داريا �ن

ف 20/ آب/ 2012،  ثنــ�ي قيــة صبــاح يــوم الإ حــارصت القــوات الحكوميــة مدينــة داريــا أكــرب مــدن الغوطــة ال�ش

ــات،  ــة بالدباب ــة مدعوم ــرات واقتحامــات بري ــخ الطائ ــف الهــاون وصواري ــك قصــف مدفعــي بقذائ ــا ذل ت

ي الزراعيــة.
ترافــق ذلــك مــع قيــام القــوات الحكوميــة بحــرق المنــازل والمحــال والأرا�ف

ي طالــت 
بعــد انســحاب مقاتــىي المعارضــة مــن المدينــة، قامــت القــوات الحكوميــة بعمليــات إعــدام ميــدا�ف

ف 27/ آب/ 2012. ثنــ�ي ف يومــي الســبت 25/ آب/ 2012 والإ ي المــدة الواقعــة بــ�ي
ات الســكان �ف عــ�ش

ــيدة، و5  ــم 61 س ــخصاً، بينه ــل 524 ش ــق مقت ــان توثي نس ــوق الإ ــورية لحق ــبكة الس ــق الش ــتطاع فري اس

ي أحــد ماجــئ 
ي أيــام 26 و27/ آب �ف

أطفــال عــى امتــداد 7 أيــام، ولعــل أكــرب المجــازر الحاصلــة كانــت �ف

، حيــث عــرش الأهــالي عــى 156 شــخصاً، بينهــم 19 ســيدة،  ي
الحــي القريبــة مــن مســجد أبــو ســليمان الــدارا�ف

و3 أطفــال، جميعهــم تــم إعدامهــم ميدانيــاً عــى يــد القــوات الحكوميــة.

ي ريف دمشق الثالثاء 21/ آب/ 2012
7 -مدينة معضمية الشام �ن

حــارصت القــوات الحكوميــة مدينــة المعضميــة صبــاح يــوم الثاثــاء 21/ آب/ 2012 مدعومــة بقــوات مــن 

ــة، تبعهــا  ــة أكــرش مــن 12 ســاعة متواصل الفــوج )555( مــن الفرقــة الرابعــة، اســتمر القصــف عــى المدين

ــة إل  ات  الســكان، إضاف ي بحــق عــ�ش
ــدا�ف ــات إعــدام مي ــك بعملي ــق ذل ــة، تراف ــوات الحكومي اقتحــام الق

ات  ف الذيــن كانــوا يشــيعون ضحايــا القصــف؛ مــا أدى إل ســقوط عــ�ش اســتهداف موكــب مــن مئــات المدنيــ�ي

القتــى.

نســان توثيــق مقتــل 86 شــخصاً، بينهــم شــخص واحــد مــن  اســتطاع فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق الإ

ــم  ــييع، بينه ــب التش ــتهدف موك ــذي اس ــف ال ــوا بالقص ــخصاً قتل ــلحة، و16 ش ــة المس ــارص المعارض عن

ــيدات. ــان و5 س طف
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8 -مدينة بانياس الخميس 2/ أيار/ 2013 ح�ت السبت 4/ أيار/ 2013

ي عــام 2013، حيــث قامــت القــوات الحكوميــة مدعومــة بشــباب 
ي حصلــت �ف

مــن أكــرب المجــازر الــىت

ــوات  ــل الق ــن قب ــة تســلحت م ــارص مدني ــن عن ــة م ــة مكون ــة )ميليشــيات محلي ــة العلوي ــاء الطائف ــن أبن م

ــدة البيضــا بعــد  ــة( باقتحــام بل ــة أجنبي ي )ميليشــيات مقاتل
ــا�ف ــه اللبن ــن حــزب الل ــارص م ــة(، وعن الحكومي

حصارهــا، وارتــكاب مجــزرة مــن أبشــع المجــازر منــذ بــدء الحتجاجــات الســلمية، حيــث شــملت عمليــات 

ــاء. ــال والنس ــث الأطف ــرق لجث ــع، وح ــويه، وتقطي ــح وتش ذب

: البيضا، ورأس النبع. ف ي منطقت�ي
حصلت المجزرة �ف

ف ذبــح وإعــدام،  نســان توثيــق مقتــل 459 مواطنــاً مدنيــاً بــ�ي اســتطاع فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق الإ

ف الذيــن اســتطعنا توثيــق 40 اســماً  ات المفقوديــن والمخطوفــ�ي بينهــم 92 طفــاً، و71 امــرأة، إضافــة لعــ�ش

ي مجهــولً حــىت اللحظــة.
منهــم وبقــي مصــري البــا�ت

ي درعا الأربعاء 10/ نيسان/ 2013 
ن �ن 9 -مدينة الصنم�ي

ــة  ــات ثقلي ــة وبآلي ــارص مــن ميليشــيات محلي ــة بعن ف مدعوم ــة الصنمــ�ي ــة مدين اقتحمــت القــوات الحكومي

نســان  ، جميعهــم قضــوا ذبحــاً، وقــد تمكنــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإ ف مخلفــة مجــزرة بحــق المدنيــ�ي

ــا  ــيدات، بينم ــال، و7 س ــم 6 أطف ، بينه ف ــكاك�ي ــاً بالس ــاً وذبح ــوا إعدام ــاً قض ــل 48 مواطن ــق مقت ــن توثي م

نســان  مــن  تحــدث الأهــالي عــن وجــود 12 شــخصاً آخريــن لــم يتمكــن فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق الإ

التعــرف عليهــم؛ بســبب التشــويه المتعمــد للجثــث مــن قبــل القــوات الحكوميــة والميليشــيات التابعــة لهــا.

ــ�ت 23/  ــان/ 2013 ح ن 16/ نيس ــ�ي ــة ب ــدة الواقع ي الم
ــق �ن ــف دمش ي ري

ــل �ن ــدة الفض ــدة جدي 10 -بل

نيســان/ 2013:

قامــت القــوات الحكوميــة بتطويــق بلــدة جديــدة الفضــل وقطــع الكهربــاء والتصــالت عــن البلــدة، ترافــق 

ــة القتحــام مــن الجهــة  ــا القصــف مرحل . ت ذلــك بقصــف مدفعــي نفــذه الفــوج 100 عــى حــي المــوالي

ي 
الشــمالية تحديــداً وترافــق ذلــك مــع قصــف مركــز وعنيــف مــن قبــل الفــوج 100 والفــوج 135 المتمركــز �ف

ي منطقــة عرطــوز.
أعــى تلــة تدعــى كوكــب �ف

ي المنطقــة، وقــد اســتطاع فريــق الشــبكة الســورية 
نفــذت القــوات الحكوميــة إعدامــات ميدانيــة بحــق ســاكىف

توثيــق مقتــل 191، بينهــم 17 مــن المعارضــة المســلحة، و174 مدنيــاً، بينهــم 9 أطفــال، و8 نســاء، إضافــة 

ات المفقوديــن، وأكــرش مــن 120 معتقــاً. إل عــ�ش

ي مدينة حلب الجمعة 22/ شباط/ 2013:
11 -أحياء طريق الباب وأرض الحمرا �ن

ي أرض الحمــرا وطريــق البــاب بـــأكرش مــن صاروخــي ســكود، مــا أدى إل  اســتهدفت القــوات الحكوميــة حــىي

ــا ليقــل عــن 200 شــخصاً  ــل 77 شــخصاً، بينهــم 39 طفــاً، و7 ســيدات إحداهــن حامــل، وجــرح م مقت

آخريــن.
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12 - مجزرة المزرعة السبت 21/ حزيران/ 2013:

ــن  ات الأشــخاص م ــل عــ�ش ي بقت
ــا�ف ــه اللبن ــن حــزب الل ــة بميليشــيات م ــة مدعوم ــوات الحكومي ــت الق قام

ي بــرأ القريــة، 
ة، بينهــم نســاء وأطفــال، ثــم قامــوا برمــي قســم مــن الجثــث �ف أهــالي قريــة المزرعــة الصغــري

وأحرقــوا القســم الآخــر مــن الجثــث.

نسان توثيق مقتل 55 شخصاً، بينهم 21 طفاً، و5 سيدات. استطاعت الشبكة السورية لحقوق الإ

ي ريف دمشق – مجزرة الكيماوي الأربعاء 21/ آب/ 2013:
قية والغربية �ن 13 -الغوطة ال�ش

ف قامــت بقصــف مناطــق  قيــة وبعدهــا بنحــو ســاعت�ي قصفــت القــوات الحكوميــة مناطــق مــن الغوطــة ال�ش

ــم إطــاق 10  ــة فقــد ت اء منشــقون عــن القــوات الحكومي ــرات خــرب ــة، وحســب تقدي مــن الغوطــة الغربي

اً. صواريــخ ســعة الواحــد منهــا 20 لــرت

نســان مــن توثيــق مقتــل 913 شــخصاً، بينهــم 172 طفــاً، و148  تمكــن فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق الإ

. سيدة

/ 2013 ح�ت 27/ كانون الأول/ 2013 ي
ين الثا�ن ي ريف دمشق: 20/ ت�ش

14 -مدينة النبك �ن

قامــت القــوات الحكوميــة بحصــار مدينــة النبــك مــدة 13 يومــاً قبــل اقتحامهــا والقيــام بعمليــات إعــدام 

نســان مــن توثيــق مقتــل  ي بحــق العديــد مــن ســكانها، وقــد تمكــن فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق الإ
ميــدا�ف

، بينهــم 98 طفــاً، و94 امــرأة. ف 399 شــخصاً، بينهــم 38 مــن المعارضــة المســلحة، و361 مــن المدنيــ�ي

ــ�ت  ــون الأول/ 2013 ح ــد 15/ كان ن الأح ــ�ي ــة ب ــدة الواقع ي الم
ــب �ن ــة حل ي مدين

ــل �ن امي ــازر ال�ب 15 -مج

الثالثــاء 24/ كانــون الأول/ 2013

ي الحكومــي،  ان الحــر�ب ة أيــام تعرضــت مدينــة حلــب وريفهــا لقصــف عنيــف مــن قبــل الطــري عــى مــدى عــ�ش

حيــث تــم اســتخدام أكــرش مــن 152 قنبلــة برميليــة، مــا أدى إل ســقوط المئــات مــن الضحايــا.

نســان مــن توثيــق مقتــل 560 قتيــاً، بينهــم 148 طفــاً، و63  وقــد تمكــن فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق الإ

ســيدة )أي أن نســبة القتــى مــن الأطفــال %26، ومــن الســيدات %12، بمعــىف أن نســبة الأطفــال والنســاء 

  ) %38 مــن مجمــوع القتــى الــكىي

ي يومي 15 و17 من شهر كانون الأول.
العدد الأكرب من القتى سقط �ف

ي 15/ كانون الأول/ 2013 تم توثيق مقتل 132 شخصاً، بينهم 42 طفل و13 سيدة 
�ف

ي يوم 17/ كانون الأول/ 2013 تم توثيق 101 شخصاً، بينهم 24 طفاً، و13 سيدة.
�ف
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16 -مجزرة حي الهلك الخميس 1/ أيار/ 2014:

ي حــي الهلــك بـــ 6 قنابــل برميليــة، 4 منهــا اســتهدفت 
ف �ف ان المروحــي الحكومــي بقصــف ســوق�ي قــام الطــري

. ي
ي حــي الهلــك الفوقــا�ف

ة«، و2 اســتهدفتا ســوق الألبســة �ف »ســوق الخــرف

أدى ذلك إل مقتل 76 شخصاً، بينهم 23 طفاً، و7 سيدات، وجرح ما ليقل عن 70 آخرين.

ن 16/ حزيران/ 2014: ثن�ي 17 -مجزرة حي السكري الإ

ي مدينــة حلــب؛ مــا تســبب بمقتــل 
ان المروحــي الحكومــي قنابــل برميليــة عــى حــي الســكري �ف ألقــى الطــري

79 شــخصاً، بينهــم 6 أطفــال و3 ســيدات.

18 -مجزرة قرية الشنية الأربعاء 23/ تموز/ 2014

ي الجيــش النظامــي، وذلــك بعــد 
أعدمــت ميليشــيات محليــة مــن قريــة الشــنية 20 شــخصاً مــن المجنديــن �ف

ي ريــف حمــص، وأثنــاء ذلــك ضلــوا 
أن حاولــوا النشــقاق والهــروب مــن قريــة القبــو باتجــاه مدينــة الحولــة �ف

، ونكلــوا بجثثهــم  ف طريقهــم ووقعــوا أرسى بيــد ميليشــيات قريــة الشــنية الذيــن أعدموهــم ذبحــاً بالســكاك�ي

ي ترفــات تحمــل صبغــة طائفيــة بــارزة.
، �ف ي نهــر العــا�ي

بطــرق وحشــية وألقــوا الــرؤوس المقطوعــة �ف

ين الأول/ 2014: ن السبت 9/ ت�ش 19  - مجزرة سوق عرب�ي

ف بالصواريــخ الفراغيــة؛ مــا تســبب ذلــك  ي مدينــة عربــ�ي
ي الحكومــي ســوقاً شــعبياً �ف ان الحــر�ب اســتهدف الطــري

بمقتــل 31 مدنيــاً، بينهــم 4 أطفــال، و6 ســيدات.

2014 / ي
ين الثا�ن ي درعا الأحد 30/ ت�ش

20 - مجزرة مدينة جاسم �ن

ف عــى مدينــة جاســم بمحافظــة درعــا، مــا أدى إل مقتــل 27 شــخصاً،  ي الحكومــي غارتــ�ي ان الحــر�ب  شــّن الطــري

ر العديــد  ي بعــض المحــات التجاريــة، وتــرف
بينهــم 5 أطفــال، و5 ســيدات، إضافــة إل اشــتعال الحرائــق �ف

مــن الأبنية الســكنية.

ي حمص يوم الثالثاء 16/ كانون الأول/ 2014:
21 - مجزرة حي الوعر �ن

ي الحكومــي ســت غــارات عــى حــي الوعــر بمدينــة حمــص اســتهدفت أحــد الأبــراج  ان الحــر�ب  شــن الطــري

ــل 37 شــخصاً، بينهــم 7 أطفــال، و9 ســيدات. ــا تســبب بمقت الســكنية؛ م
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2015 / ي
22 - قرية الخنساء الثالثاء 20/ كانون الثا�ن

ــة  ي قري
ي �ف

ف عــى ســوق تيمــاء، وهــو ســوق للمــوا�ش ف برميليتــ�ي ان المروحــي الحكومــي قنبلتــ�ي ألقــى الطــري

الخنســاء التابعــة لناحيــة تــل حميــس، يُذكــر أن القريــة واقعــة تحــت ســيطرة تنظيــم داعــش إل أنهــا تخلــو 

مــن الحواجــز العســكرية أو مقــرات لتنظيــم داعــش.

تســبب القصــف بمقتــل 30 شــخصاً، بينهــم 3 أطفــال وســيدة، وإصابــة أكــرش مــن 100 شــخصاً  بحســب مــا 

نســان. وثقتــه الشــبكة الســورية لحقــوق الإ

الستنتاجات:
ــف  ــون، إل العن ــاق القان ــارج نط ــل خ ــن القت ــة م ــم متنوع ــة جرائ ــوات الحكومي ــت الق ــد ارتكب لق

ــبب  ــانية؛ بس نس ــد الإ ــم ض ــر�ت إل جرائ ي ت
ــىت ــم ال ــن الجرائ ــك م ــري ذل ــب، وغ ، والتعذي ــ�ي الجن

ي 
نســا�ف منهجيتهــا وســعة نطاقهــا معــاً، ولــم تكتــِف الحكومــة الســورية بخــرق القانــون الــدولي الإ

، بــل طــال الخــرق قــرارات مجلــس الأمــن، وبشــكل خــاص 2118 المتعلــق بعــدم  ي
والقانــون العــر�ف

ــراج  ف ــق بالإ ــرارات الســابقة، 2042 المتعل ــرار 2139، والق ــرار اســتخدام الغــازات الســامة، والق تك

ــة عــرب الغطــاء الــرو�ي  عي ــة محاســبة، بــل يحظــى ذلــك بال�ش ، وكل ذلــك دون أي ف عــن المعتقلــ�ي

. ي ي والصمــت الغــر�ب
ــىف الصي
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ي الحسكة الخميس 27/ حزيران/ 2013:
-1مجزرة عامودا �ن

ي مدينــة 
أطلقــت عنــارص مســلحة تابعــة لحــزب التحــاد الديمقراطــي النــار عــى مظاهــرة ســلمية خرجــت �ف

ــل 6 أشــخاص، بينهــم طفــان بحســب مــا  ــا تســبب بمقت ؛ م ف ــ�ي ــة بإطــاق رساح المعتقل عامــودا للمطالب

نســان. ســجلته الشــبكة الســورية لحقــوق الإ

ي الحسكة السبت 13/ أيلول/ 2014
-2مجزرة الحاجية وتل خليل �ن

ي الحاجيــة وتــل خليــل وإعــدام 42 شــخصاً، بينهــم 15 
قامــت وحــدات الحمايــة الكرديــة باقتحــام قريــىت

ي مدرســة القريــة.
ف �ف ف القتــى أيضــاً معلَمــ�ي طفــاً، و3 ســيدات، بــ�ي

المجازر المرتكبة من قبل القوات الكردية:

الستنتاجات:
ــر�ت إل  ــا ت ــي كله ــدام، وه ع ــل والإ ــات القت ــرب عملي ــاة ع ي الحي

ــق �ف ــة الح ــوات الكردي ــت الق انتهك

، إضافــة إل العديــد مــن  نســانية، وفقــاً للمــادة الســابعة مــن قانــون رومــا الأســا�ي جرائــم ضــد الإ

. ي
نســا�ف ف بحســب القانــون الــدولي الإ جرائــم الحــرب عــرب عمليــات القصــف عديــم التميــري
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:2014 / ي
ي حلب الأربعاء 8/ كانون الثا�ن

-1مجزرة مشفى الأطفال �ن

ــل  ــىف مشــفى الأطفــال قبي ي مب
ــذي كان يحتجزهــم �ف ف ال ــ�ي ات المعتقل ــم داعــش بإعــدام عــ�ش قــام تنظي

ف عنــارص مــن المعارضــة المســلحة. ــ�ي ــه وب ــه، وذلــك بعــد اشــتباكات بين النســحاب من

. ف ف ومدني�ي نسان مقتل 50 شخصاً، بينهم إعامي�ي وثقت الشبكة السورية لحقوق الإ

ي حماة الجمعة 2/ أيار/ 2014:
-2مجزرة قرية جندرين �ن

ي قريــة جدريــن ذات 
 قــام أحــد عنــارص تنظيــم داعــش ويُدعــى أحمــد التونــ�ي بتفجــري ســيارة مفخخــة �ف

الأغلبيــة العلويــة؛ مــا تســبب بمقتــل 17 مدنيــاً، بينهــم 10 أطفــال، و3 ســيدات، وأصيــب نحــو 50 آخريــن.

-3مجزرة مع�ب باب السالمة الحدودي الخميس 15/ أيار/ 2014:

ي معــرب بــاب الســامة الحــدودي، 
ي كــراج ســجو �ف

قــام أحــد عنــارص تنظيــم داعــش بتفجــري ســيارة مفخخــة �ف

نســان. تســبب ذلــك بمقتــل 44 شــخصاً، بينهــم 8 أطفــال بحســب توثيــق الشــبكة الســورية لحقوق الإ

المجازر المرتكبة من قبل الجماعات المتشددة

أ: تنظيم داعش
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:2013 / ي
ن 21/ كانون الثا�ن ثن�ي ي حماة يوم الإ

ي مدينة سلمية �ن
-1مجزرة معمل السجاد �ن

ي مدينــة ســلمية بحمــاة، 
ي مقــر معمــل الســجاد �ف

 قــام أحــد عنــارص جبهــة النــرة بتفجــري ســيارة مفخخــة �ف

ــاً، بينهــم 6  ــل 14 مدني ــا تســبب بمقت ــة؛ م ــة للقــوات الحكومي ــراً للجــان الشــعبية الموالي ــد مق ــذي يُع ال

ي المجــاورة لمعمــل 
أطفــال، و3 ســيدات، إضافــة إل إصابــة أكــرش مــن 56 آخريــن، وهــم مــن ســكان المبــا�ف

الســجاد.

/ 2013 ن�ش تنظيم جبهة النرة بياناً تبىف فيه عملية التفجري ي
يوم السبت 26/ كانون الثا�ف

ي حمص يوم الثالثاء 29/ نيسان/ 2014:
مجزرة حي الزهراء �ن

ــة  ــة الموالي ي حمــص ذو الأغلبي
ي حــي الزهــراء �ف

ف �ف ــ�ي ف مفخخت ــة النــرة تفجــري ســيارت�ي ــم جبه ــىف تنظي تب

للقــوات الحكوميــة، ويحتــوي عــى مقــرات إقامــة للميليشــات المحليــة، وذلــك بالقــرب مــن دوار العباســية؛ 

ــة أكــرش مــن 134  ــان، وإصاب ــاً، بينهــم 3 أطفــال، و3 ســيدات، وطبيب أســفر التفجــري عــن مقتــل 39 مدني

نســان. شــخصاً بحســب مــا وثقتــه الشــبكة الســورية لحقــوق الإ

ب: تنظيم 
جبهة النصرة:

الستنتاجات:
عــدام، وهــي كلهــا تــر�ت إل  ي الحيــاة عــرب عمليــات القتــل والإ

انتهكــت الجماعــات المتشــددة الحــق �ف

، إضافــة إل العديــد مــن  نســانية، وفقــاً للمــادة الســابعة مــن قانــون رومــا الأســا�ي جرائــم ضــد الإ

. ي
نســا�ف ف بحســب القانــون الــدولي الإ جرائــم الحــرب عــرب عمليــات القصــف عديــم التميــري

https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuZjBfSXFTdWFhYTA/view
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ي مدينة حلب الأربعاء 4/ كانون الأول/ 2013:
1 - مجزرة حي الفرقان �ن

قصفــت المعارضــة المســلحة حــي الفرقــان بحلــب بقذائــف الهــاون، تســبب ذلــك بمقتــل 19 مدنيــاً، بينهم 

نســان. 3 أطفــال، وســيدة بحســب مــا وثقتــه الشــبكة الســورية لحقــوق الإ

المجازر المرتكبة من قبل فصائل المعارضة المسلحة

ي درعا الخميس 22/ أيار/ 2014
2 - مجزرة حي المطار �ن

أطلقــت كتيبــة مدفعيــة ســجيل التابعــة للمعارضــة المســلحة ثــاث قذائــف هــاون اســتهدفت اثنتــان منهــا 

ي 
ف بمــا يســمى “النتخابــات الرئاســية” �ف خيمــة انتخابيــة “خيمــة وطــن” كانــت تضــم حشــداً مــن المحتفلــ�ي

ق الــذي كان  حــي المطــار بمدينــة درعــا، فيمــا ســقطت القذيفــة الثالثــة بعــد نحــو ســاعة أمــام مشــفى الــ�ش

يســعف إليــه الضحايــا والمصابــون نتيجــة قصــف الخيمــة. مــا أدى إل مقتــل 29 مدنيــاً، بينهــم 8 أطفــال، 

ف ارتفــع عــدد الجرحــى إل 276 مصابــاً بحســب مــا وثقتــه  ي حــ�ي
، �ف ف و5 ســيدات، إضافــة إل مقتــل 7 عســكري�ي

نســان. الشــبكة الســورية لحقــوق الإ

:2015 / ي
ي حلب الخميس 1/ كانون الثا�ن

3 - مجزرة حي الراشدين �ن

ي منطقــة 
ســقطت أربع قذائــف هــاون وصــاروخ محــىي جهنــم مصــدره المعارضــة المســلحة المتمركــزة �ف

ي حــي 
ــة عــى منطقــة الســوق المحــىي بحــي الشــهداء جانــب جامــع الســيدة نفيســة �ف الراشــدين الجنوبي

حلــب الجديــدة بحلــب؛ مــا تســبب بمقتــل 16 مدنيــاً، بينهــم 3 أطفــال، و3 ســيدات.

الستنتاجات:
ي الحيــاة عــرب عمليــات القتــل مــن خــال القصــف 

انتهكــت فصائــل مــن المعارضــة المســلحة الحــق �ف

. ي
نســا�ف ي تــر�ت إل جرائــم حــرب بحســب القانــون الــدولي الإ

، والــىت ف ي عديــم التميــري
العشــوا�أ
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ي إدلب الثالثاء 23/ أيلول/ 2014:
1 - مجزرة كفردريان �ن

ق قريــة كفردريــان بإدلــب، اســتهدفت أربــع مداجــن،  أغــارت طائــرة حربيــة تابعــة لقــوات التحالــف عــى رسش

هــي عبــارة عــن مقــرات لتنظيــم جبهــة النــرة، اثنتــان منهــا هــي مقــرات للســاح والذخائــر.

ي 
ي المقــرات لدقائــق بســبب انفجــار الذخائــر والقذائــف المخزنــة �ف

 بعــد القصــف اســتمرت النفجــارات �ف

ف  ــ�ي ــن طابق ــف م ي مؤل
ل ســكىف ف ــرف ــار م ــذي ســببه النفجــار إل انهي ــل ال المســتودعات، أدى الضغــط الهائ

قريــب مــن المســتودعات عــى بعــد أقــل مــن 100 مــرت منهــا.

، بينهم 5 أطفال، و5 نساء. ف أدى ذلك إل مقتل 13 شخصاً، جميعهم من المدني�ي

أبرز المجازر المرتكبة من قبل قوات التحالف

ي حلب الأحد 28/ كانون الأول/ 2014:
ي مدينة الباب �ن

2 - مجزرة مب�ن ال�ايا �ن

ــىف  ــدولي مب ــف ال ــوات التحال ــة لق ــة تابع ــرة حربي ــاء، قصفت طائ ــف مس ــابعة والنص ــاعة الس ــة الس قراب

، يقــع  ف ــ�ي ــه مــن معتقل ــار كامــل للمبــىف عــى مــن كان في ؛ مــا تســبب بانهي ف ــا “الحســبة” بصاروخــ�ي ال�اي

ي الشــارع العــام وســط مدينــة البــاب بريــف حلــب ووقــد جعــل منــه تنظيــم داعــش ســجناً مدنيــاً.
المبــىف �ف

نســان مــن التأكــد مــن مقتــل 51 ســجيناً مدنيــاً، وقــد اســتطعنا  تمكــن فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق الإ

تســجيل أســماء 28 مدنيــاً، بينهــم طفــان وســيدتان. فيمــا تــم انتشــال 24 مصابــاً.

الستنتاجات:
ــم  ي العدي

ــوا�أ ــف العش ــات القص ــرب عملي ي ع
ــا�ف نس ــدولي الإ ــون ال ــف القان ــوات التحال ــت ق انتهك

ــرب. ــم ح ــر�ت إل جرائ ــي ت ، وه ف ــري التمي
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التوصيات

إىل مجلس الأمن:
ي أصدرهــا حــول ســوريا بمــا فيهــا بيــان 

نطلــب منــه فقــط أن يطبــق قرارتــه الــ�ت

ة. ي ســورية مســؤوليته المبــا�ش
ن �ن جنيــف 1، لأن حفــظ الأمــن والســلم الأهليــ�ي


