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1أبرز املجازر التي تحمل صبغة تطهري طائفي أو عرقي يف سوريا

مــن بــن آالف اجملــازر يف ســوراي، هنــاك جمــازر هلــا منــط وممارســات خاصــة، تــرز يف شــكل عمليــات القتــل ومضموهنــا، إذ ال تكتفــي 
القــوات املعتديــة واملختلفــة طائفيــاً عــن الســكان الضحــااي بقتلهــم رميــاً ابلرصــاص، بــل تظهــر أفعــااًل وســلوكيات وممارســات كالذبــح 
ابلســكاكن لعائــات كاملــة، مبــن فيهــا مــن نســاء وأطفــال ورجــال، حــرق اجلثــث، تشــويه اجلثــث، وعمليــات اغتصــاب واعتــداء 

جنســي، هنــب املنــازل وحرقهــا كلهــا جرائــم حتمــل صبغــة طائفيــة أو عرقيــة.

منــذ آذار/2011 وحــى حزيــران/2013 تفــردت القــوات احلكوميــة وامليليشــيات احملليــة أو األجنبيــة املواليــة هلــا، ابرتــكاب مثــل هــذا 
النــوع مــن اجملــازر، إذ نفــذت 35 جمــزرة حتمــل منــط قتــل طائفــي، لكــن أطرافــاً أخــرى مثــل التنظيمــات املتشــددة، وقــوات املعارضــة 
املســلحة، وقــوات “اإلدارة الذاتيــة” الكرديــة، دخلــت علــى اخلــط لتمــارس مثــل هــذا النــوع مــن العنــف البدائــي أبشــكاله الطائفيــة أو 

العرقيــة، لكــن تبقــى اعتــداءات احلكومــة وحلفائهــا متثــل النســبة األكــر وتبلــغ 87 % مــن اجلرائــم املرتكبــة.

وتســعى الســلطة الســورية، فيمــا يبــدو، عــر أمنــاط العنــف الطائفــي الســتفزاز الطــرف اآلخــر ليقــوم بــردة فعــل مشــاهبة يف ظــل غيــاب 
رقابــة اجملتمــع الــدويل أو تدخــل جملــس األمــن إليقــاف هــذه املذابــح، الــي حصــل بعضهــا أمــام أعــن املراقبــن العــرب مث الدوليــن، 
وشــاهدها مئــات املايــن. األمــر الــذي دفــع شــرائح جمتمعيــة “ســنية” معارضــة إىل التشــدد، وتعريــف نفســها والصــراع القائــم مــن 

خــال االنتمــاء الطائفــي بعــد أن كانــت طبيعيــة، ودوافعهــا سياســية.

وصفنــا يف دراســة ســابقة امليليشــيات األجنبيــة الــي تقاتــل إىل جانــب النظــام ابســم “امليليشــيات الشــيعية” كــون عناصرهــا مــن أغلبيــة 
شــيعية وقيــادة شــيعية معروفــة، وكذلــك فعــل زمــاؤان يف منظمــة العفــو الدوليــة، كمــا وصفنــا تنظيــم داعــش والنصــرة أبهنــا تنظيمــات 

“ســنية”، ألن أغلــب عناصرهــا وقادهتــا مــن الطائفــة الســنية، وقياداهتــا أيضــاً معروفــة.
 إذا مــا أجرينــا مقارنــة بســيطة بــن التنظيمــات وامليليشــيات الســابقة مــع امليليشــيات احملليــة املواليــة للقــوات احلكوميــة أكانــت علويــة 
أم شــيعية، فــإن االنتمــاء والــوالء الطائفــي هلــذه اجملموعــات يتشــابه مــع امليليشــيات الشــيعية أو التنظيمــات اجلهاديــة، لكــن ال نســتطيع 
إطــاق صفــة طائفيــة يف نعتهــا لعــدم معرفتنــا بتسلســلها اهلرمــي وانتمــاء قادهتــا الطائفــي، وأطلقنــا عليهــا مصطلــح “ميليشــيات حمليــة” 

بــداًل مــن ميليشــيات علويــة أو شــيعية.

هــذه احلــوادث الــواردة يف الدراســة قــد قــام فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بتوثيــق كل حادثــة علــى ِحــدة يف تقريــر مســتقل 
وموســع، ويف هــذه الدراســة قمنــا جبمــع كل هــذه احلــوادث وترتيبهــا حبســب التاريــخ، احملافظــة، اجلهــة الــي نفذهتــا، ووضــع حصيلــة 
شــاملة لضحــااي هــذه اجملــازر، وابلتــايل فــإن منهجيــة توثيــق هــذه احلــوادث، مبــا فيهــا حصيلــة الضحــااي وغــر ذلــك، بنيــت بشــكل رئيــس 
عــر عمليــات املراقبــة والتوثيــق اليوميــة الــي تقــوم هبــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــر فريقهــا املتواجــد داخــل وخــارج ســوراي منــذ 

عــام 2011 وحــى اآلن، ولاطــاع بشــكل موســع حــول منهجيتنــا يف توثيــق الضحــااي نرجــو زايرة الرابــط التــايل.

  أوالً: مقدمة ومصطلحات:

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7.pdf
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2أبرز املجازر التي تحمل صبغة تطهري طائفي أو عرقي يف سوريا

أظهــرت هــذه احلــوادث أن أغلبهــا - حنــو 90 % - قــد حصــل بتنســيق ودعــم مــن قبــل القــوات احلكوميــة، لكــن البعــض منهــا حصــل 
دون علــم القيــادة املركزيــة يف دمشــق أو الســلطات الســورية، كمــا أن بعضهــا اآلخــر نفذتــه القــوات احلكوميــة لوحدهــا. جتــدر اإلشــارة 
هنــا إىل أن 90 % مــن قــادة الفــروع األمنيــة والفــرق العســكرية ينتمــون للطائفــة العلويــة، لكننــا مــع ذلــك ال نســتطيع اعتبــار مجيــع 
اجملــازر الــي قامــت هبــا القــوات احلكوميــة أبهنــا أعمــال عنــف طائفيــة أو فعــل أقلــوي، وأطلقنــا يف دراســتنا مصطلــح “العنــف الطائفــي” 
علــى اجملــازر الــي قامــت هبــا امليليشــيات التابعــة للحكومــة، أو التنظيمــات املتشــددة التابعــة للقاعــدة، أو فصائــل املعارضــة املســلحة. 
أمــا يف حــال كانــت جمــازر شــبيهة منفــذة مــن قبــل قــوات “اإلدارة الذاتيــة الكرديــة” جتــاه العــرب، فهــي ال حتمــل صبغــة طائفيــة، كــون 
القــوات الكرديــة تضــم بــن صفوفهــا طوائــف متعــددة، أغلبهــا الطائفــة الســنية، وإمنــا توصــف أبهنــا جمــازر حتمــل صبغــة عرقيــة، وأيضــاً يف 

حــال كانــت منفــذة مــن قبــل التنظيمــات املتشــددة ضــد مناطــق كرديــة، فهــي جمــازر حتمــل صبغــة عرقيــة وليــس طائفيــة.

كمــا أثبتــت العديــد مــن هــذه احلــوادث أن هنــاك منهجيــة لــدى امليليشــيات املواليــة للســلطات احلاكمــة يف عمليــات هنــب املنــازل، وكل 
مــا ال ميكــن هنبــه يتــم تدمــره، أو االســتيطان فيــه، ويعتــر كل ذلــك مبثابــة عمليــات هتجــر قســري، ترقــى إىل جرائــم حــرب، اهلــدف 

ـــنَّة  مــن العــودة إليهــا، وهــو شــكل مــن أشــكال العقــاب اجلماعــي. منهــا منــع ســكاهنا السُّ
كمــا فعــل تنظيــم داعــش شــيئاً مماثــًا حبــق املســيحين يف حمافظــات الرقــة واحلســكة وديــر الــزور، واســتوىل علــى عــدد مــن الكنائــس وقــام 

بتحويلها إىل مقرات له، انظر دراســة الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان حول اســتهداف الكنائس يف ســوراي.

اســتخدمت الســلطات االســتبدادية العنيفة الطوائف وحرضتها على االقتتال بن بعضها البعض من أجل مصاحل سياســية ولتحقيق 
مطامــع شــخصية، مث حتــول جــزء مــن هــذه الطوائــف ألن يكــون أكثــر عنفــاً ووحشــية مــن الســلطات االســتبدادية نفســها، أو أن 
الســلطات رغبــت يف وصــول الطوائــف إىل هــذا احلــد مــن التطــرف واإلجــرام، كــي ترعــب هبــا خصومهــا، وابلتــايل تعــرض الســلطات 
االســتبدادية احلاكمــة نفســها للمجتمــع احمللــي كُمحّصنــة مــن توحــش الطوائــف، علــى غــرار مــا تقــدم نفســها أيضــاً للمجتمــع الــدويل 
أهنــا عضــو فعــال يف مكافحــة اإلرهــاب، لكــن احلقيقــة أن التســلط واالســتبداد واســتغال الطوائــف هــو املولــد الرئيــس لصناعــة الطائفيــة 

واإلرهــاب.

املــادي واملعنــوي، جعــل هــذه  الدعــم  الطوائــف، وتقــدمي خمتلــف أشــكال  لــدى  التارخييــة بشــى أشــكاهلا  املظلوميــة  اســتغال  إن 
امليليشــيات احملليــة تتصــرف وكأهنــا آليــات وحشــية ال إنســانية، ال يوجــد لديهــا أي رادع وطــي أو ديــي أو أخاقــي، بــل تتلــذذ بتقطيــع 

ضحاايهــا حــى لــو كانــوا أطفــااًل، بــل تفتخــر بذلــك عــر نشــر صــور وفيديوهــات ال متــت إىل اإلنســانية بصلــة.
تنشــد الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان أن تصبح ســوراي دولة وطنية حديثة، يتســاوى مجيع أفراد الشــعب فيها ابحلقوق والواجبات، 
ويصنــع الشــعب القــرار مــن منطلــق حريتــه الكاملــة، وهــذه احلريــة هــي الــي تــرر وجــود الدولــة نفســها، ابعتبارهــا اإلطــار الــذي تتجلــى 

فيــه إرداة الشــعب، والغايــة هــي الوصــول إىل إحــال األمــن والســام والعــدل.

http://sn4hr.org/arabic/2015/04/28/4061/
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تنطبــق أحــكام القانــون اإلنســاين الــدويل علــى قوانــن احلــرب والقتــال يف النزاعــات املســلحة غــر الدوليــة، وعليــه فتنطبــق قواعــد 
القانــون اإلنســاين الــدويل، وتُعــد ملزمــة جلميــع أطــراف النــزاع، مبــا فيهــا امليليشــيات الشــيعية والســنية األجنبيــة، وأبرزهــا محايــة الغــر 
مشــاركن يف العمليــات القتاليــة، ومبــدأ التناســب ومبــدأ التمييــز، وحتظــر قتــل وتعذيــب األســرى ســواء كانــوا مدنيــن أو مســلحن، 
واســتهداف األعيــان املدنيــة وغــر ذلــك مــن االنتهــاكات الــي ينــص عليهــا، وقــد أشــران هلــا مــراراً يف تقاريــر ســابقة، ومبوجــب القانــون 
الــدويل اإلنســاين ميكــن مســائلة العســكرين وأيضــاً القــادة املدنيــن علــى اجلرائــم الــي يرتكبهــا مرؤوســيهم يف حــال أصــدروا تلــك األوامــر 
أو حرضــوا أو علمــوا هبــا ومل يتخــذوا إجــراءات حتــول دون تنفيذهــا. وممــا تشــر لــه احلــوادث يف هــذه الدراســة بــل ومجيــع الدراســات 
الــي قامــت هبــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أهنــا ذات طبيعــة متكــررة، وذات حجــم واســع أيضــاً، مــا جيعــل مــن املســتحيل أن 
الســلطات الســورية مل تســمع هبــا، لكــن علــى الرغــم مــن مجيــع اجلرائــم الــي ارتكبــت مل حتاســب الســلطات الســورية أحــداً حــى لــو كان 

مــن أصحــاب الرتــب املنخفضــة، بــل إهنــا تتجاهلهــا وتوفــر ملــن يرتكبهــا كامــل الدعــم والرعايــة.
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  ثانياً: الملخص التنفيذي:

1 - جمازر حتمل صبغة تطهري طائفي:
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 56 جمــزرة حتمــل صبغــة طائفيــة منــذ آذار/ 2011 حــى حلظــة إعــداد هــذا التقريــر توزعــت 

حبســب اجلهــة املســؤولة عــن ارتكاهبــا:
ألف: القوات احلكومية: 49 جمزرة تسببت مبقتل 3074 شخصاً يتوزعون إىل:

3004 مدنياً، بينهم 526 طفًا، و471 سيدة.
70 مسلحاً، أي أن نسبة املدنين أكثر من 98 %.

توزعت اجملازر حبسب احملافظات إىل:
حمافظة محص: 22 جمزرة، راح ضحيتها 1032 شخصاً، يتوزعون إىل 10 من مسلحي املعارضة، و1022 مدنياً، بينهم 204 

سيدات و209 أطفال.
حمافظــة حلــب: 8 جمــازر، راح ضحيتهــا 416 شــخصاً، يتوزعــون إىل 5 مــن مســلحي املعارضــة. و411 مدنيــاً، بينهــم 34 ســيدة، 

و63 طفــًا.
حمافظة محاة: 7 جمازر، راح ضحيتها 181 مدنياً، بينهم 15 سيدة، و16 طفًا.

حمافظــة ريــف دمشــق: 5 جمــازر، راح ضحيتهــا 686 شــخصاً، يتوزعــون إىل 55 مســلحاً مــن املعارضــة و631 مدنيــاً، بينهــم 113 
ســيدة، و120 طفــًا.

حمافظة طرطوس: جمزراتن، راح ضحيتهما 473 مدنياً، بينهم 75 سيدة، و98 طفًا.
حمافظة إدلب: جمزراتن، راح ضحيتهما 35 مدنياً، بينهم 8 سيدات، و7 أطفال.
حمافظة درعا: جمزراتن، راح ضحيتهما 59 مدنياً، بينهم 10 نساء، و6 أطفال.

حمافظة دير الزور: جمزرة يف حيي القصور واجلورة، راح ضحيتها 192 مدنياً بينهم 12 سيدة، و7 أطفال.
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ابء: جمازر ذات منط طائفي من قبل األطراف األخرى: 
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 4 جمــازر، ســامهت فيهــا بعــض فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم داعــش وتنظيــم جبهــة 

النصــرة، راح ضحيتهــا 178 شــخصاً، بينهــم 26 طفــًا، و 72 ســيدة. 

جيــم: اجملــازر املرتكبــة مــن قبــل تنظيــم داعــش: وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ارتــكاب تنظيــم داعــش 3 جمــازر حتمــل 
صبغــة تظهــر طائفــي راح ضحيتهــا 58 شــخصاً، بينهــم 13 طفــًا، و15 ســيدة. 

2 - جمازر حتمل صبغة تطهري عرقي:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 3 جمازر حتمل صبغة تطهر عرقي ارتكبتها قوات اإلدارة الذاتية الكردية

 ارتكبت 3 جمازر محلت صبغة تطهر عرقي يف حمافظة احلسكة راح ضحيتها 91 مدنياً، بينهم 17 طفًا، و7 سيدات.
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    ثالثاً: تفاصيل الحوادث:

ألف: جمازر حتمل منط انتهاك طائفي:
اجملازر املرتكبة من قبل القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية واألجنبية(:	 

حمافظة محص:
1. جمزرة حي الزهراء اخلميس 6/ كانون األول/ 2011 

قامــت ميليشــيات حمليــة مواليــة للحكومــة مــن حــي الزهــراء ابختطــاف عــدد مــن ســكان األحيــاء املتامخــة للحــي ومجعهــم يف ســاحة 
احلــي الرئيســة، مث تعذيبهــم وقتلهــم رميــاً ابلرصــاص، مث التنكيــل جبثثهــم، هــذه احلادثــة توحــي بنمــط مــن عمليــات القتــل علــى خلفيــة 

طائفيــة، بتســهيل مــن القــوات احلكوميــة.
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 19 شخصاً، مجيعهم من املدنين، بينهم 8 أشخاص من عائلة واحدة.

2. جمزرة كرم الزيتون اخلميس 26/ كانون الثاين/ 2012 
اقتحمــت ميليشــيات حمليــة مواليــة للحكومــة بعــض املنــازل املوجــودة علــى أطــراف حــي كــرم الزيتــون، وقامــت بقتــل أفــراد عائلتــن رميــاً 

ابلرصــاص، وظهــرت علــى بعــض اجلثــث آاثر طعنــات ســكن. 
ســجلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل19  مدنيــاً، بينهــم 6 ســيدات، و10 أطفــال، هــذه احلادثــة توحــي بنمــط مــن 

عمليــات القتــل علــى خلفيــة طائفيــة.
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أصــدرت تقريــراً وثقــت فيــه تفاصيــل اجملــزرة بعنــوان: »ذبــح عوائــل يف حــي كــرم الزيتــون حبمــص 

يف ســياق جمــازر التطهــري الطائفــي«.

3. جمزرة حي السبيل الثالاثء 7/ شباط/ 2012
قامــت عناصــر مــن ميليشــيات طائفيــة مواليــة للحكومــة ابقتحــام منــازل عــدة يف حــي الســبيل حبمــص وقتــل أفــراد ثــاث عائــات رميــاً 

ابلرصــاص، هــذه احلادثــة توحــي بنمــط مــن عمليــات القتــل علــى خلفيــة طائفيــة، بتســهيل مــن القــوات احلكوميــة.
سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 14 مدنياً، بينهم 4 أطفال، و5  سيدات. 

وقــد أصــدرت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تقريــراً بعنــوان: »جمــازر تطهــر طائفــي حبــق عــدة عوائــل يف يــوم واحــد حبــي الســبيل 
حبمــص« وثقــت فيــه كامــل تفاصيــل اجملــزرة.

4. أحياء الرفاعي والعدوية وكرم الزيتون يف مدينة محص، بني اجلمعة 9/ آذار/ 2012 واألحد 11/ آذار/ 2012:
حاصــرت القــوات احلكوميــة األحيــاء الثاثــة يف مدينــة محــص صبــاح يــوم اجلمعــة 9/ آذار/ 2012، بعــد احلصــار بــدأت املرحلــة 

الثانيــة بعمليــات قصــف عنيــف ابلســاح املدفعــي اســتمر مــا يقــارب 18 ســاعة. 
يف صبــاح يــوم األحــد 11/ آذار/ 2012 اقتحمــت القــوات احلكوميــة مدعومــة بعناصــر مــن ميليشــيات حمليــة مواليــة حــي الرفاعــي، 

ومــن مث حــي العدويــة وكــرم الزيتــون، وقامــت بعمليــات قتــل واغتصــاب للنســاء وحــرق وتشــويه للجثــث. 
هذه احلادثة توحي بنمط من عمليات القتل على خلفية طائفية، بتسهيل من القوات احلكومية.

استطاع فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف هذه احلوادث توثيق مقتل 224 شخصاً، بينهم 44 طفًا، و48 سيدة.

http://sn4hr.org/arabic/2013/01/01/2468/
http://sn4hr.org/arabic/2013/01/01/2468/
http://sn4hr.org/arabic/2012/07/20/2452/
http://sn4hr.org/arabic/2012/07/20/2452/
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5. دير بعلبة بني اإلثنني 2 نيسان/ 2012 واإلثنني 9/ نيسان/ 2012:
اقتحمــت القــوات احلكوميــة مدعومــة بعناصــر مــن ميليشــيات حمليــة حــي ديــر بعلبــة يف بدايــة نيســان/ 2012 وقامــت ابرتــكاب جمــازر 
متواليــة حبــق أبنــاء احلــي، تضمنــت اقتحــام املنــازل وعمليــات قتــل حبــق األهــايل املدنيــن، وعمليــات اغتصــاب واســعة للنســاء، تبعهــا 

غالبــاً تنكيــل ابجلثــث وحرقهــا أو دفنهــا يف مقابــر ســطحية مجاعيــة. 
هذه احلادثة توحي بنمط من عمليات القتل على خلفية طائفية، بتسهيل من القوات احلكومية.

استطاع فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان توثيق مقتل 200 مدين، بينهم 21 طفًا، و20 سيدة. 
أصدرت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان تقريراً بعنوان: »توثيق جمزرة دير بعلبة يف شهر نيسان« وثقت فيه تفاصيل اجملزرة.

6. جمزرة الشماس األوىل، الثالاثء 15/ أاير/ 2012:
اقتحمــت ميليشــيات مواليــة للحكومــة حــي الشــماس ودامهــت عــدداً مــن املنــازل، مث قامــوا بقتــل عــدد مــن الشــباب رميــاً ابلرصــاص، 

واعتقلــوا العشــرات، دون توجيــه أي هتمــة. 
هذه احلادثة توحي بنمط من عمليات القتل على خلفية طائفية.

سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 11 شخصاً، بينهم إمام مسجد.

 ضحايا مجزرة العدوية وكرم الزيتون

http://sn4hr.org/arabic/2012/04/02/3392/
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7. جمزرة احلولة، اجلمعة 25/ أاير/ 2012:
قامــت القــوات احلكوميــة مدعومــة مبيليشــيات حمليــة مــن أبنــاء القــرى املواليــة 
بقصــف قــرى احلولــة صبــاح يــوم اجلمعــة ملــدة 14 ســاعة، تــا ذلــك اقتحــام 
ملنازل املدنين الواقعة على أطراف بلدة تلدو التابعة لناحية احلولة، وعمليات 
قتــل لعشــرات األشــخاص بعــد تكبيلهــم وذحبهــم حبــراب البنــادق ومــن مث رميهــم 
خلفيــة  علــى  القتــل  عمليــات  مــن  بنمــط  توحــي  احلادثــة  هــذه  ابلرصــاص. 

طائفيــة، بتســهيل مــن القــوات احلكوميــة.
اســتطاع فريق الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان توثيق مقتل 107 أشــخاص، 
بينهــم 97 مدنيــاً، و10 مــن عناصــر فصائــل املعارضــة املســلحة، بــن املدنيــن 

49 طفًا، و32 ســيدة.

الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وثقــت كامــل تفاصيــل جمــزرة احلولــة يف تقريــر 
أصدرتــه بعنــوان: »ســهول احلولــة تغــرق ابلدمــاء«.

 من ضحايا مجزرة الحولة

http://sn4hr.org/arabic/2012/05/25/2455/
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8. جمزرة البويضة الشرقية، يوم اخلميس 31/ أاير/ 2012:
اختطفــت عناصــر اتبعــة للقــوات احلكوميــة مــن علــى حاجــز قطينــة العســكري حافلــة تقــل موظفــن يعملــون يف معمــل الســماد اآلزويت، 
كانــوا متوجهــن إىل قريــة البويضــة الشــرقية، مت اقتيادهــم إىل مزرعــة قريبــة، ومــن مث تعذيبهــم وقتلهــم رميــاً ابلرصــاص، والتنكيــل جبثثهــم. 

هــذه احلادثــة توحــي بنمــط مــن عمليــات القتــل علــى خلفيــة طائفيــة، مبشــاركة مــن القــوات احلكوميــة لوحدهــا.
استطاع فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان توثيق مقتل 12 شخصاً.

وكانــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قــد وثقــت كامــل تفاصيــل جمــزرة معمــل الســماد مــن خــال تقريــر: »توثيــق جمــزرة معمــل 
الســماد يف منطقــة البويضــة بريــف محــص«. 

9. جمزرة قلعة احلصن يوم اخلميس 28/ حزيران/ 2012:
قامــت قــوات مــن اجليــش النظامــي مدعومــة بعناصــر مــن ميليشــيات حمليــة مواليــة للحكومــة ابقتحــام منــزل الدكتــورة »أحــام عمــاد« 

الواقــع علــى أطــراف بلــدة قلعــة احلصــن، وقتــل عائلتهــا ابلكامــل داخــل املنــزل رميــاً ابلرصــاص. 
هذه احلادثة توحي بنمط من عمليات القتل على خلفية طائفية، بتسهيل من القوات احلكومية.

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 6 أشخاص، بينهم 3 نساء.

أصــدرت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تقريــراً يوثــق تفاصيــل اجملــزرة بعنــوان »ذبــح عائلــة كاملــة جبميــع أفرادهــا مــن نســاء وأطفــال 
)جمــزرة يف منطقــة قلعــة احلصــن(.

 من ضحايا مجزرة البويضة

http://sn4hr.org/arabic/2012/06/05/2478/
http://sn4hr.org/arabic/2012/06/05/2478/
http://sn4hr.org/arabic/2012/06/29/2459/
http://sn4hr.org/arabic/2012/06/29/2459/
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10. جمزرة الشماس الثانية السبت 11/ آب/ 2012: 
الشــماس  للحكومــة ابقتحــام حــي  قامــت ميليشــيات حمليــة مواليــة 
جنــوب مدينــة محــص، وذلــك بعــد حصــار احلــي وقصفــه لســاعات 
عدة، مث بدأت حبملة اعتقاالت طالت عدداً كبراً من أهايل احلي، 
الذيــن مت جتميعهــم يف مســجد احلــي وضرهبــم أبكبــال الكهــرابء، مث 
قامــت بقتلهــم مجيعــاً رميــاً ابلرصــاص، هــذه احلادثــة توحــي بنمــط مــن 
عمليــات القتــل علــى خلفيــة طائفيــة، بتســهيل مــن القــوات احلكوميــة.
ســجلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 22 مدنيــاً، بينهــم 

7 أطفــال، و3 ســيدات.

11. جمزرة تسنني السبت واألحد  5 - 6/ كانون الثاين/ 2013:
حاصــرت القــوات احلكوميــة مدعومــة بعناصــر مــن ميليشــيات حمليــة مواليــة هلــا قدمــت حتديــداً مــن قــرى جبوريــن وكفــرانن قريــة تســنن، 
تــا احلصــار قصــف عنيــف مــن مدفعيــة القــوات احلكوميــة لســاعات عــدة، مث اقتحــام القريــة وتنفيــذ عمليــات قتــل رميــاً ابلرصــاص 
حبــق عشــرات الســكان، معظــم اجلثــث مت إلقاؤهــا يف هنــر العاصــي ومت اكتشــافها بعــد أايم عــدة يف قريــة غرانطــة اجملــاورة لقريــة تســنن. 

هذه احلادثة توحي بنمط من عمليات القتل على خلفية طائفية، بتسهيل من القوات احلكومية.
سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان قرابة 105 أشخاص بن قتيل ومفقود،  بينهم 19 سيدة، و10 أطفال. 

12. املشريفة 6/ كانون الثاين/ 2013:
قامــت القــوات احلكوميــة مدعومــة مبيليشــيات حمليــة مواليــة هلــا إبيقــاف جمموعــة مــن املســافرين علــى طريــق محــص لبنــان، قامــت 
بتعذيبهــم، وبعدهــا قتلتهــم ذحبــاً ابلســكاكن، اســتطاع فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان توثيــق مقتــل 11 شــخصاً، بينهــم 3 

مــن الطائفــة املســيحية، مــن بــن القتلــى ســيدة. 
هذه احلادثة توحي بنمط من عمليات القتل على خلفية طائفية، بتسهيل من القوات احلكومية.

13. جمزرة قرية احلصوية األوىل الثالاثء 15/ كانون الثاين/ 2013
قامــت القــوات احلكوميــة ابقتحــام قريــة احلصويــة الــي أتوي العديــد مــن النازحــن مــن أحيــاء مدينــة محــص، مثــل: حــي ديــر بعلبــة واباب 
عمــرو، ونفــذت عمليــات قتــل رميــاً ابلرصــاص، تبعتهــا عمليــات حــرق لعــدد كبــر مــن اجلثــث الــي اختفــت معاملهــا؛ ممــا جعــل مــن 
الصعــب جــداً ابلنســبة لألهــايل التعــرف عليهــا. حســب توثيــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فقــد بلــغ عــدد ضحــااي اجملــزرة 100 
مــدين، بينهــم عائــات كاملــة، مــن بــن الضحــااي 20 ســيدة، و25 طفــًا، هــذه احلادثــة توحــي بنمــط مــن عمليــات القتــل علــى 

خلفيــة طائفيــة بشــكل اتم مــن القــوات احلكوميــة.

14. جمزرة آبل اإلثنني 25/ آذار/ 2013:
قامــت القــوات احلكوميــة بعــد انســحاهبا مــن قريــة آبــل نتيجــة االشــتباكات مــع قــوات مــن املعارضــة املســلحة ابعتقــال عائلتــن علــى 
أطــراف املدينــة، مث تعذيبهــم، وقتلهــم رميــاً ابلرصــاص، وحــرق جثثهــم. وقــد متكــن فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن توثيــق 
مقتــل 14 مدنيــاً، بينهــم 6 نســاء، و4 أطفــال، هــذه احلادثــة توحــي بنمــط مــن عمليــات القتــل علــى خلفيــة طائفيــة، بتســهيل مــن 

القــوات احلكوميــة.
فيديو توثيق اجملزرة.

مقطع فيديو يصور عددًا من القتلى. 

https://www.youtube.com/verify_controversy?next_url=/watch%3Fv%3DQx1K3jsOUz8%26feature%3Dyoutu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Zb8IiqGbxQQ
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15. جمزرة الربج يف مدينة تلكلخ  األحد 31/ آذار/2013
اقتحمــت ميليشــيات حمليــة مواليــة للحكومــة مــن منطقــة عــن احلراميــة أحــد املنــازل يف حــي الــرج يف مدينــة تلكلــخ، وقتلــت مجيــع 

ســكان املنــزل ذحبــاً ابلســكاكن، هــذه احلادثــة توحــي بنمــط مــن عمليــات القتــل علــى خلفيــة طائفيــة.
مــن خــال التحقيقــات الــي أجرهتــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فقــد تبــن أن هــذه امليليشــيات املســلحة ارتكبــت اجملــزرة بعــد 

مقتــل أحــد العناصــر التابعــة هلــا يف ريــف حلــب علــى يــد عناصــر يف املعارضــة املســلحة.

الضحــااي  بتصويــر جثــث  العــادة  هــي  اإلعــام احلكومــي كمــا  قــام 
بعــد نقلهــم إىل مشــفى تلكلــخ  احلكومــي، واهتــم مســلحي املعارضــة 

ابرتــكاب هــذه اجملــزرة.
وثقت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان مقتل 10 أشــخاص، بينهم 

4 أطفال وســيداتن.
 

16. جمزرة اباب عمرو آذار/ 2013:
اقتحمــت القــوات احلكوميــة حــي اباب عمــرو يف محــص يف هنايــة آذار/ 2013، ذلــك بعــد انســحاب عناصــر املعارضــة املســلحة منــه، 
وبــدأت بتنفيــذ عمليــات قتــل لعشــرات األشــخاص، تبــع ذلــك عمليــات حــرق للمنــازل واجلثــث علــى حــد ســواء، هــذه احلادثــة توحــي 

بنمــط مــن عمليــات القتــل علــى خلفيــة طائفيــة، تنفيــذ اتم مــن القــوات احلكوميــة.
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 58 شخصاً، بينهم 21 سيدة مجيعهم من املدنين.

17. جمزرة خربة التني األربعاء 10/ نيسان/ 2013
قامــت عناصــر مــن ميليشــيات حمليــة مواليــة للحكومــة تقطــن قــرى خربــة غــازي ونوحيــة ابقتحــام قريــة خربــة التــن يف الريــف الغــريب 
حملافظــة محــص، وقتلــت أفــراد عائلــة كاملــة مــن عشــرة النعيــم رميــاً ابلرصــاص وذحبــاً ابلســكاكن، هــذه احلادثــة توحــي بنمــط مــن 

عمليــات القتــل علــى خلفيــة طائفيــة.
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 10 أشخاص، بينهم 7 أطفال وسيدة.

مقطع فيديو يظهر الضحااي. 

18. جمزرة عائلة ملوك اجلمعة 17/ أاير/ 2013
قامــت ميليشــيات حمليــة مواليــة للحكومــة تقطــن قريــة املزرعــة، ابقتحــام أحــد األراضــي الزراعيــة الواقعــة يف شــارع خالــد بــن الوليــد يف 
حــي الوعــر، وأعدمــت عائلتــن مــن آل ملــوك ذحبــاً ابلســكاكن، تــا ذلــك حــرق للجثــث وســرقة للممتلــكات، هــذه احلادثــة توحــي 

بنمــط مــن عمليــات القتــل علــى خلفيــة طائفيــة.
استطاعت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان توثيق مقتل 13 مدنياً، بينهم 9 أطفال، و3 سيدات.

مقطع فيديو من اإلعالم احلكومي يظهر جثث الضحااي.

http://www.youtube.com/watch?v=Gvnp-UUhOb4&oref=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGvnp-UUhOb4&has_verified=1&bpctr=1420767677
https://www.youtube.com/watch?v=DdoM-L7o1zE
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19. جمزرة احلصوية الثانية السبت 13/ متوز/ 2013:
قامــت ميليشــيات حمليــة مواليــة للحكومــة ابقتحــام قريــة احلصويــة، وقتــل أفــراد عائلتــن مــن آل املــزارع ومــن آل احملمــد، كمــا ذكــر 
بعــض الشــهود للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان رواايت تتحــدث عــن قتــل أفــراد عائلــة مــن آل الطيــار والتنكيــل جبثثهــم مث حرقهــا، 
هــذه هــي اجملــزرة الثانيــة الــي تقــوم هبــا عناصــر مــن امليليشــيات احملليــة يف منطقــة احلصويــة، هــذه احلادثــة توحــي بنمــط مــن عمليــات 

القتــل علــى خلفيــة طائفيــة.
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 18 شخصاً، بينهم 9 أطفال، و3 سيدات.

20. جمزرة السخنة يوم اإلثنني 22/ متوز/ 2013:
تقع مدينة السخنة يف ريف مدينة محص الشرقي.

اقتحمــت عناصــر مــن القــوات احلكوميــة مدعومــة مبيليشــيات حمليــة مواليــة هلــا مدينــة الســخنة بعــد اشــتباكات مــع عناصــر املعارضــة 
املســلحة انتهــت بتفخيــخ مبــى مفــرزة األمــن العســكري، قتــل عناصــر مــن امليليشــيات احملليــة املواليــة ثاثــة أخــوة مــن آل مــرزا، مث 
اقتحمــوا أحــد األقبيــة الســكنية، وقتلــوا عائلــة كاملــة رميــاً ابلرصــاص، هــذه احلادثــة توحــي بنمــط مــن عمليــات القتــل علــى خلفيــة 

طائفيــة، بتســهيل مــن القــوات احلكوميــة.
استطاعت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان توثيق مقتل 18 شخصاً، بينهم سيداتن. 

21. جمزرة وادي املوىل اجلمعة 15/ تشرين الثاين/ 2013:
قامــت القــوات احلكوميــة ابقتحــام قريــة وادي مــوىل يف ريــف تلكلــخ الغــريب، مث مجعــت عــدداً مــن أهــايل القريــة وقامــت بقتلهــم مجيعــاً 
رميــاً ابلرصــاص، كمــا قامــت بقصــف القريــة ابلــدابابت وقذائــف اهلــاون، هــذه احلادثــة توحــي بنمــط مــن عمليــات القتــل علــى خلفيــة 
طائفيــة، بتنفيــذ اتم مــن القــوات احلكوميــة. اســتطاع فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان توثيــق مقتــل 21 شــخصاً، بينهــم 8 

أطفــال، و7 ســيدات إحداهــن حامــل.

22. جمزرة قرية الشنية األربعاء 23/ متوز/ 2014: 
قامــت ميليشــيات حمليــة مواليــة للحكومــة تقطــن قريــة الشــنية، بقتــل 20 جنــدايً كانــوا حياولــون اهلــروب مــن قريــة القبــو ابجتــاه مدينــة 
احلولــة يف ريــف محــص، لكنهــم أخطــؤوا طريقهــم ووقعــوا أســرى بيــد ميليشــيات قريــة الشــنية الذيــن قتلوهــم ذحبــاً ابلســكاكن ونكلــوا 
جبثثهــم بطــرق وحشــية مث ألقــوا الــرؤوس املقطوعــة يف هنــر العاصــي، هــذه احلادثــة توحــي بنمــط مــن عمليــات القتــل علــى خلفيــة طائفيــة.

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 20 جمنداً.
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حمافظة حلب:
1. جمزرة يف قرية املالكية يف حلب األربعاء 27/ شباط/ 2013:

اقتحمــت القــوات احلكوميــة مدعومــة بعناصــر مــن ميليشــيات حمليــة مواليــة هلــا قريــة املالكيــة، مث قامــت بقتــل عــدد كبــر مــن أهــايل القريــة 
رميــاً ابلرصــاص، مــن بينهــم أطفــال ونســاء وشــيوخ وشــباب، إضافــة إىل عمليــات تعذيــب جســدي وحــرق للمنــازل عــر رشــها ابلبنزيــن 

وإشــعاهلا، هــذه احلادثــة توحــي بنمــط مــن عمليــات القتــل علــى خلفيــة طائفيــة، بتســهيل مــن القــوات احلكوميــة.
متكــن فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن تســجيل 69 مدنيــاً، مــن أبنــاء بلــدة املالكيــة قتلــوا يف ذلــك اليــوم، بينهــم 5 أطفــال، 

و3 نســاء.

2. جمزرة قرية تل شغيب يف ريف حلب الشرقي اجلمعة املوافق 1/ آذار/ 2013:
قتلــت ميليشــيات حــزب هللا اللبنــاين 6 شــبان مــن أهــايل القريــة رميــاً ابلرصــاص، مث أحرقــت جثثهــم حبســب مــا ســجلته الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان. هــذه احلادثــة توحــي بنمــط مــن عمليــات القتــل علــى خلفيــة طائفيــة، نفــذت مــن ميليشــيات أجنبيــة شــيعية 

مواليــة للحكومــة الســورية.

3. جمزرة قرية العداننية يف ريف حلب األربعاء 13/ آذار/ 2013:
قتلت ميليشــيات حزب هللا اللبناين 5 أشــخاص، عثر األهايل على جثثهم مرمية يف القرية، وحبســب توثيق الشــبكة الســورية حلقوق 

اإلنســان فــإن القتلــى مــن عناصــر فصائــل املعارضــة املســلحة وقعــوا أســرى لــدى ميليشــيات حــزب هللا. 
هذه احلادثة توحي بنمط من عمليات القتل على خلفية طائفية.

مقطع فيديو يظهر ثاث جثث تظهر عليها آاثر التعذيب.

4. جمزرة قرية أم عامود يف ريف حلب، هناية نيسان /2013:
قامــت ميليشــيات حــزب هللا البنــاين بقتــل 15 شــاابً مــن أهــايل القريــة مث رمــي جثثهــم يف أحــد اآلابر يف قريــة أم عامــود، حيــث عثــر 
الســكان احملليــون علــى جثثهــم يف منتصــف شــهر أاير/ 2013. يســيطر حــزب هللا اللبنــاين علــى حاجــز عســكري يقــع ابلقــرب 
مــن القريــة الواقعــة بريــف حلــب الشــرقي قــرب الســفرة. هــذه احلادثــة توحــي بنمــط مــن عمليــات القتــل علــى خلفيــة طائفيــة، نفــذت 

بواســطة ميليشــيات أجنبيــة شــيعية.
مقطــع فيديــو يظهــر أحــد اآلابر الــي مت إلقــاء اجلثــث فيهــا، ويظهــر حماولــة بعــض عناصــر املعارضــة املســلحة ســحب جثــة مــن داخــل 

البئــر.

5. جمزرة يف قرية رسم النفل يف حلب السبت: 21/ حزيران/ 2013:
ســيطرت القــوات احلكوميــة وامليليشــيات احملليــة املواليــة هلــا علــى بلــدة رســم النفــل يف ريــف حلــب، ونفــذت عشــرات عمليــات القتــل 
اجلماعــي للنســاء واألطفــال والرجــال والعجائــز، وبلــغ جممــوع القتلــى يف القريــة أكثــر مــن 192 مدنيــاً، بينهــم 27 طفــًا، و21 ســيدة 
حبســب مــا ســجلته الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان. هــذه احلادثــة توحــي بنمــط مــن عمليــات القتــل علــى خلفيــة طائفيــة، بدعــم 

مــن القــوات احلكوميــة.

https://www.youtube.com/watch?v=wIsTa_DbIko
http://www.youtube.com/watch?v=JUY11ggB2qQ
http://www.youtube.com/watch?v=JUY11ggB2qQ
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6. جمزرة املزرعة السبت 21/ حزيران/ 2013:
قامــت القــوات احلكوميــة مدعومــة مبيليشــيات مــن حــزب هللا اللبنــاين بقتــل عشــرات األشــخاص مــن أهــايل قريــة املزرعــة الصغــرة، بينهــم 
نســاء وأطفــال، مث قامــوا برمــي قســم مــن اجلثــث يف بئــر القريــة، وأحرقــوا القســم اآلخــر مــن اجلثــث. هــذه احلادثــة توحــي بنمــط مــن 

عمليــات القتــل علــى خلفيــة طائفيــة مــن ميليشــيات أجنبيــة، بتســهيل مــن القــوات احلكوميــة.

 55 مقتــل  توثيــق  اإلنســان  حلقــوق  الســورية  الشــبكة  اســتطاعت 
ســيدات.  و5  طفــًا،   21 بينهــم  شــخصاً، 

فيــه، ويظهــر يف  إلقــاء اجلثــث  الــذي مت  البئــر  مقطــع فيديــو يظهــر 
اجملــزرة.  تفاصيــل  عــن  يتحــدث  وهــو  القريــة  أحــد ســكان  الفيديــو 

7. جمزرة يف خناصر بريف حلب، السبت 22/ شباط/ 2014:
اعتقــل لــواء أبــو الفضــل العبــاس عــدداً مــن الشــباب داخــل مبــى املركــز الثقــايف يف بلــدة خناصــر، مث قامــوا إبخراجهــم مــن املبــى ومجعهــم 
يف الســاحة العامــة وهــم معصوبــو األعــن، مث أوقفوهــم علــى احلائــط وقامــوا إبطــاق النــار عليهــم بغــزارة، تســبب ذلــك مبقتــل 26 
شــاابً حبســب مــا ســجلته الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، هــذه احلادثــة توحــي بنمــط مــن عمليــات القتــل علــى خلفيــة طائفيــة مــن 

ميليشــيات شــيعية أجنبيــة.

8. جمزرة قرية حردنتني يوم السبت 21/ شباط/ 2015:
ارتكبــت القــوات احلكوميــة وامليليشــيات الشــيعية املواليــة هلــا جمــزرة يف قريــة حردنتــن حبلــب، بعــد قيامهــا ابختطــاف مــا اليقــل عــن  
320 شــخصاً مــن قريــة رتيــان اجملــاورة واســتخدامهم دروعــاً بشــرية أثنــاء انســحاهبا منهــا، وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 
مقتــل 48 مدنيــاً، بينهــم 10 أطفــال، و5 ســيدات مــن أهــايل قريــة رتيــان وحردنتــن، بينمــا مت إطــاق ســراح ابقــي الرهائــن. اكُتشــفت 
معظــم اجلثــث داخــل أحــد مــدارس القريــة بعــد ســيطرة املعارضــة املســلحة عليهــا، هــذه احلادثــة توحــي بنمــط مــن عمليــات القتــل علــى 

خلفيــة طائفيــة مــن ميليشــيات شــيعية أجنبيــة، بتســهيل مــن القــوات احلكوميــة.
صور جثث مدنين مت قتلهم ميدانياً.

شهادات مصورة ملدنين من سكان رتيان وحردنتن.

جمزرة يف قرية املزرعة

https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B37s1V43Ct29XzdxTXpLbnptS1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B37s1V43Ct29Njd5WXp6YmRxNDg/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=OnfdeuODUMY
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B37s1V43Ct29UnJ0aHpzQ0Y3dlk/view
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 حمافظة محاة:
1. جمزرة القبري يف ريف محاة، األربعاء 6/ حزيران/ 2012: 

حاصــرت القــوات احلكوميــة قريــة مزرعــة القبــر، مث بــدأت بقصفهــا ابســتخدام الــدابابت والرشاشــات الثقيلــة واملتوســطة، تبــع ذلــك 
اقتحــام مئــات العناصــر العســكرية مدعومــة مبيليشــيات حمليــة قدمــت مــن مناطــق جمــاورة للقريــة، وبــدأت بتنفيــذ عمليــات قتــل رميــاً 
ابلرصــاص حبــق ســكان القريــة مبــن فيهــم النســاء واألطفــال، وهنــب وحــرق للمنــازل، هــذه احلادثــة توحــي بنمــط مــن عمليــات القتــل 

علــى خلفيــة طائفيــة، بدعــم مــن القــوات احلكوميــة.
استطاع فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان توثيق مقتل 50 مدنياً، بينهم 10 أطفال و9 سيدات.

2. جمزرة الرتميسة اخلميس 12/ متوز/ 2012:
حاصــرت أكثــر مــن 200 آليــة عســكرية اتبعــة للقــوات احلكوميــة قريــة الرتميســة يف ريــف محــاة، مث قصفتهــا لقرابــة 4 ســاعات متواصلــة 
ابســتخدام الــدابابت والرشاشــات الثقيلــة وقذائــف اهلــاون؛ خلــف ذلــك عشــرات القتلــى، تــا ذلــك عمليــات اقتحــام منــازل علــى 
أطــراف القريــة وقتــل كل مــن يف داخــل تلــك املنــازل رميــاً ابلرصــاص مبــن فيهــم مــن نســاء وأطفــال. هــذه احلادثــة توحــي بنمــط مــن 

عمليــات القتــل علــى خلفيــة طائفيــة، بدعــم مــن القــوات احلكوميــة.
استطاع فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان توثيق مقتل 67 مدنياً، بينهم 6 أطفال وسيدة.

3. جمزرة قرية الفان الشمايل، األحد 2/ أيلول/ 2012:
حاصــرت القــوات احلكوميــة مدعومــة مبيليشــيات حمليــة مواليــة قريــة الفــان الشــمايل، وهــذه القريــة ذات أغلبيــة ســنية وهــي حماطــة بقــرى 
عــدة ذات أغلبيــة علويــة، اســتمر احلصــار ســاعات عــدة، ترافــق مــع قصــف عنيــف ابلــدابابت واألســلحة الثقيلــة، تــا ذلــك اقتحــام 
للقريــة، مث تنفيــذ عمليــات قتــل رميــاً ابلرصــاص، وحــرق ومتثيــل ابجلثــث، هــذه احلادثــة توحــي بنمــط مــن عمليــات القتــل علــى خلفيــة 

طائفيــة. بدعــم مــن القــوات احلكوميــة.
استطاع فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان توثيق مقتل 31 مدنياً، بينهم سيدة.

الفــان الشــمايل مــن خــال تقريرهــا “جمــازر حتمــل صبغــة  قــد وثقــت تفاصيــل جمــزرة  وكانــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 
املشــرتك”. والتعايــش  االنتقاليــة  العدالــة  علــى  تؤثــر  ســوف  طائفيــة… 

4. جمزرة قرية عقرب، الثالاثء 11/ كانون األول/ 2012:
حاصــرت ميليشــيات حمليــة مواليــة للقــوات احلكوميــة قريــة عقــرب يف ريــف محــاة، وبعــد اشــتداد احلصــار قــام أهــايل القريــة بتشــكيل وفــد 

مــن أجــل التفــاوض مــع امليليشــيات احملليــة لتخفيــف وطــأة احلصــار.
قامــت امليليشــيات احملليــة بقتــل مجيــع أعضــاء الوفــد رميــاً ابلرصــاص، وبلــغ عددهــم 6  مدنيــن حبســب مــا ســجلته الشــبكة الســورية 

حلقــوق اإلنســان. 
هذه احلادثة توحي بنمط من عمليات القتل على خلفية طائفية.

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أصدرت بياانً عن احلادثة بعنوان »حى جلنان الوساطة يتم قتلها«.

http://sn4hr.org/arabic/2012/09/02/2397/
http://sn4hr.org/arabic/2012/09/02/2397/
http://sn4hr.org/arabic/2012/12/11/2405/
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5. جمزرة مدينة مصياف اجلمعة 1/ آذار/ 2013: 
قامــت امليليشــيات احملليــة املواليــة للحكومــة يف مدينــة مصيــاف ذات األغلبيــة العلويــة إبيقــاف ســيارة مدنيــة كانــت عائــدة مــن لبنــان 
ومتجهــة إىل مدينــة محــاة، مث أنزلــوا مجيــع الــركاب وذحبوهــم ابلســكاكن. هــذه احلادثــة توحــي بنمــط مــن عمليــات القتــل علــى خلفيــة 

طائفيــة.
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 5 مدنين.

6. جمزرة قرية جب اخلسارة، األربعاء 22/ أاير/ 2013:
قامــت ميليشــيات حمليــة مواليــة مــن أهــايل قريــة الصبــورة ذات األغلبيــة العلويــة بقتــل 16 مدنيــاً رميــاً ابلرصــاص مــن أهــايل قريــة جــب 

اخلســارة ذات األغلبيــة الســنية، بينهــم 3 ســيدات، هــذه احلادثــة توحــي بنمــط مــن عمليــات القتــل علــى خلفيــة طائفيــة.

7. جمزرة مصياف، األربعاء 19/ حزيران/ 2013:
قامــت امليليشــيات احملليــة املواليــة للحكومــة يف مدينــة مصيــاف إبيقــاف ســيارة مدنيــة كانــت عائــدة مــن لبنــان ومتجهــة إىل مدينــة محــاة، 

مث أنزلــوا مجيــع الــركاب وقتلوهــم رميــاً ابلرصــاص، مث مثلــوا جبثثهــم. هــذه احلادثــة توحــي بنمــط مــن عمليــات القتــل علــى خلفيــة طائفيــة.
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 6 مدنين بينهم سيدة.

وكانــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قــد أصــدرت تقريــراً عــن اجملــزرة بعنــوان »ذبــح مواطنــن أثنــاء مرورهــم ضمــن قــرى مواليــة 
طائفيــاً للنظــام الســوري«

حمافظة ريف دمشق:
 جمزرة سقبا السبت 16/ حزيران/ 2012:

اقتحمــت القــوات احلكوميــة مدعومــة مبيليشــيات حمليــة مواليــة مدينــة ســقبا ومتركــزت يف مناطــق احملفــرة واجلمعيــة واجلــوزة واملقســم، 
ترافــق االقتحــام مــع إطــاق رصــاص ومحلــة مدامهــات واســعة ملئــات املنــازل، مارســت امليليشــيات احملليــة الــي قدمــت مــن مناطــق جمــاورة 

عمليــات قتــل وذبــح حتمــل صبغــة طائفيــة.
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 5 مدنين على يد تلك امليليشيات.

جمزرة دوما اخلميس 28/ حزيران/ 2012:
حاصــرت القــوات احلكوميــة مدعومــة مبيليشــيات حمليــة مواليــة مدينــة دومــا، مث بــدأت بقصفهــا ألايم عــدة، تــا ذلــك عمليــة اقتحــام، 
نفــذت خاهلــا عمليــات قتــل ابلرصــاص لعائــات أبكملهــا مــن نســاء وأطفــال ورجــال، هــذه احلادثــة توحــي بنمــط مــن عمليــات القتــل 

علــى خلفيــة طائفيــة، بدعــم مــن القــوات احلكوميــة.
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 52 شخصاً، بينهم 13 طفًا، و11 سيدة 

http://sn4hr.org/arabic/2013/06/19/2417/
http://sn4hr.org/arabic/2013/06/19/2417/
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جديدة الفضل، الثالاثء 16/ نيسان/ 2013 حىت الثالاثء 23/ نيسان/ 2013:
 قامــت القــوات احلكوميــة وامليليشــيات احملليــة املواليــة هلــا، الــي قدمــت مــن مناطــق جمــاورة بتطويــق بلــدة جديــدة الفضــل وقطــع الكهــرابء 
واالتصــاالت عــن البلــدة، ترافــق ذلــك بقصــف مدفعــي نفــذه الفــوج 100 اســتهدف فيــه حــي املــوايل داخــل البلــدة، تــا القصــف 
مرحلــة االقتحــام مــن اجلهــة الشــمالية حتديــداً، وترافــق ذلــك مــع قصــف مركــز وعنيــف مــن قبــل الفــوج 100 والفــوج 135 املتمركــز 

يف أعلــى تلــة تدعــى كوكــب يف منطقــة عرطــوز.
نفــذت القــوات احلكوميــة وامليليشــيات احملليــة عمليــات قتــل أبســاليب بدائيــة كالرمــي ابحلجــارة والذبــح ابلســكاكن، وأيضــاً الرمــي 
ابلرصــاص احلــي، طالــت عوائــل أُبيــدت جبميــع أفرادهــا، اســتطاع فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان توثيــق مقتــل 191 شــخصاً، 
بينهــم 17 مــن عناصــر املعارضــة املســلحة، و174 مدنيــاً، بينهــم 9 أطفــال، و8 ســيدات، إضافــة إىل عشــرات املفقوديــن وأكثــر 
مــن 120 معتقــًا وأصبــح معظمهــم الحقــاً يف عــداد املختفــن قســرايً. هــذه احلادثــة توحــي بنمــط مــن عمليــات القتــل علــى خلفيــة 

طائفيــة، بدعــم مــن القــوات احلكوميــة.
أصــدرت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تقريــراً بعنــوان »جمــزرة جديــدة الفضــل مــن أفظــع اجلرائــم يف العصــر احلديــث« وثقــت 

فيــه تفاصيــل اجملــزرة.

جمزرة الذايبية يوم اخلميس 8/ تشرين األول/ 2013: 
حاصــرت القــوات احلكوميــة مدعومــة مبيليشــيات شــيعية أجنبيــة اتبعــة للــواء أبــو الفضــل العبــاس بلــدة الذايبيــة مــن جهاهتــا األربعــة، 
وبــدأت عمليــات القصــف العشــوائي، تــا ذلــك اقتحــام البلــدة، وبعــد االقتحــام قتلــت عائــات كاملــة جبميــع أفرادهــا، صغــاراً وكبــاراً. 

هــذه احلادثــة توحــي بنمــط مــن عمليــات القتــل علــى خلفيــة طائفيــة، بدعــم مــن القــوات احلكوميــة.
استطاعت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان توثيق 13 عائلة بن قتيل ومفقود.

الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وثقــت تفاصيــل اجملــزرة عــر تقريــر )احلملــة العســكرية علــى بلــدة الذايبيــة يف ريــف دمشــق حتمــل 
صبغــة تطهــر طائفــي(

جمزرة النبك، ما بني األربعاء 20/ تشرين الثاين/ 2013 حىت اجلمعة  27/ كانون األول/ 2013: 
قامــت القــوات احلكوميــة مدعومــة مبيليشــيات شــيعية أجنبيــة حبصــار مدينــة النبــك مــدة 13 يومــاً قبــل اقتحامهــا، مث قامــت بعمليــات 
قتــل للعديــد مــن عوائــل املدينــة بشــكل كامــل، وقــد متكــن فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن توثيــق مقتــل 399 شــخصاً، 
بينهــم 38 مــن عناصــر املعارضــة املســلحة، و361 مــن املدنيــن، بينهــم 98 طفــًا، و94 امــرأة. هــذه احلادثــة توحــي بنمــط مــن 

عمليــات القتــل علــى خلفيــة طائفيــة، بدعــم مــن القــوات احلكوميــة.
صــور توثــق جثــث لضحــااي قضــوا يف جمــزرة النبــك مت العثــور عليهــم بتاريــخ 24/ كانــون األول/ 2013 خلــف حمطــة وقــود، حيــث 

مت قتلهــم، مث حــرق جثثهــم. 

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/new_masecre.pdf
http://sn4hr.org/arabic/2013/10/10/1474/
http://sn4hr.org/arabic/2013/10/10/1474/
https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18V25hcENuV2tLdTA/edit
https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18ZnV5ODhJTWh4RjQ/edit
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حمافظة طرطوس:
ابنياس اخلميس 2/ أاير/ 2013 حىت السبت 4/ أاير/ 2013:

قامــت القــوات احلكوميــة مدعومــة مبيليشــيات حمليــة مواليــة وعناصــر مــن حــزب هللا اللبنــاين حبصــار مدينــة البيضــا، مث اقتحامهــا بعــد 
ذلــك وتنفيــذ عمليــات قتــل وتقطيــع وتشــويه لعوائــل أبكملهــا، وعثــر األهــايل علــى أقــدام أطفــال صغــار مت قطعهــا ابلســكاكن، 
ومورســت عمليــات حــرق وتشــويه للجثــث. مــن أكــر اجملــازر الــي حصلــت يف عــام 2013 وحصلــت اجملــزرة يف منطقتــن مهــا، البيضــا 

ورأس النبــع. هــذه احلادثــة توحــي بنمــط مــن عمليــات القتــل علــى خلفيــة طائفيــة، بدعــم مــن القــوات احلكوميــة.
اســتطاع فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان توثيــق مقتــل 459 مواطنــاً مدنيــاً بــن ذبــح وقتــل رميــاً ابلرصــاص، بينهــم 92 طفــًا، 

و71 امــرأة إضافــة إىل عشــرات املفقوديــن واملخطوفــن.
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وثقــت تفاصيــل جمــزرة ابنيــاس مــن خــال التقريــر الــذي أصدرتــه بعنــوان: »منــوذج صــارخ للتطهــر 

الطائفــي«

ابنياس اجلمعة 21/ متوز/ 2013:
اقتحمــت ميليشــيات حمليــة مواليــة ابســم »جيــش الدفــاع الوطــي« قريــة البيضــا وتوجهــت مباشــرة إىل منــزل املواطــن أســامة فتــوح، 
فقتلــوه، مث قامــوا حبــرق زوجتــه وأطفاهلــا، كمــا  قامــوا إبعــدام إمــام مســجد القريــة الشــيخ أســامة توفيــق األعســر، وثقــت الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 14 شــخصاً، بينهــم 6 أطفــال، و4 نســاء. هــذه احلادثــة توحــي بنمــط مــن عمليــات القتــل علــى 

خلفيــة طائفيــة.

حمافظة إدلب:
كفرزيبا األربعاء 18/ أيلول/ 2013:

منتصــف أيلــول/ 2013 اقتحمــت القــوات احلكوميــة قريــة كفرزيبــا الواقعــة يف املدخــل الشــمايل الغــريب ملدينــة أرحيــا بعــد أن قصفتهــا 
ابألســلحة الثقيلــة.

قامــت القــوات احلكوميــة بقتــل العشــرات مــن أهــايل القريــة نســاء وأطفــااًل رميــاً ابلرصــاص احلــي، مث نكلــت جبثثهــم، وقامــت بعــد ذلــك 
بصلب جثامينهم على أعمدة الكهرابء. وثقت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان مقتل 24 مدنياً، بينهم 7 أطفال، و6 ســيدات. 

هــذه احلادثــة توحــي بنمــط مــن عمليــات القتــل علــى خلفيــة طائفيــة، تنفيــذ اتم مــن قبــل القــوات احلكوميــة.

جمزرة قرصااي، السبت 28/ شباط/ 2015:
تســلل بعــض عناصــر القــوات احلكوميــة مــن علــى حاجــز املعصــرة 
إىل داخــل قريــة قرصــااي الواقعــة علــى األوتســرتاد الــدويل بــن مدينــي 
الاذقيــة وأرحيــا، اقتحمــت بعــض املنــازل الواقعــة علــى أطــراف القريــة 
وقتلــت عــدداً مــن األشــخاص، بينهــم أفــراد عائلــة الســيد حممــد ديــب 

ابلكامــل رميــاً ابلرصــاص.
متكــن فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن توثيــق مقتــل 11 

مقطع فيديو يصور ضحااي اجملزرة. شــخصاً، بينهــم ســيداتن.

http://sn4hr.org/arabic/2013/05/10/%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D8%B4%D8%B9-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB/
http://sn4hr.org/arabic/2013/05/10/%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D8%B4%D8%B9-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB/
https://www.youtube.com/watch?v=n9UP5XpexAg
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حمافظة درعا:
جمزرة مدينة الصنمني، األربعاء 10/ نيسان/ 2013:

قامــت القــوات احلكوميــة مدعومــة بعناصــر مــن امليليشــيات احملليــة ابقتحــام مدينــة الصنمــن ابآلليــات الثقيلــة، وقتلــت عوائــل أبكملهــا 
ذحبــاً ابلســكاكن، والبعــض منهــم قتــل رميــاً ابلرصــاص، تــا ذلــك حــرق وتشــويه للجثــث بشــكل عنيــف. هــذه احلادثــة توحــي بنمــط 

مــن عمليــات القتــل علــى خلفيــة طائفيــة، تنفيــذ اتم مــن قبــل القــوات احلكوميــة.
متكنــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن توثيــق مقتــل 48 مواطنــاً قضــوا ذحبــاً ابلســكاكن أو رميــاً ابلرصــاص، بينهــم 6 أطفــال، 

و7 ســيدات.

جمزرة اجلبيلة، اإلثنني 22/ متوز/ 2013: 
اقتحمــت القــوات احلكوميــة قريــة اجلبيلــة يف الريــف الغــريب ملدينــة درعــا بعــد قصــف عنيــف اســتمر ســاعات عــدة، تبــع االقتحــام 

عمليــات قتــل رميــاً ابلرصــاص، مث تشــويه وحــرق للجثــث، إضافــة إىل عمليــات هنــب للمنــازل.
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 11 شخصاً، بينهم 3 سيدات.

حمافظة دير الزور:
جمزرة حيي اجلورة والقصور، ما بني اخلميس 27/ أيلول /2012 حىت األربعاء 3/ تشرين األول/ 2012:

اقتحمــت القــوات احلكوميــة مدعومــة مبيليشــيات حمليــة حيــي اجلــورة والقصــور غــرب مدينــة ديــر الــزور بعــد قصــف ابألســلحة الثقيلــة 
اســتمر ســاعات عــدة وتســبب بســقوط العديــد مــن الضحــااي.

تــا االقتحــام ابملدرعــات عمليــات متشــيط ومدامهــة للمنــازل يف شــارع الــوادي وشــارع مجعيــات الرصافــة ومســاكن املعلمــن، ترافقــت 
عمليــات املدامهــة ابعتقــال الشــباب والرجــال وضرهبــم وإهانتهــم وختريــب حمتــوايت املنــازل وتكســر األاثث.

اقتــادت القــوات املقتحمــة مجيــع املعتقلــن ومــن بينهــم أطفــال إىل الســاحة العامــة، وبــدأت بتعذيبهــم وضرهبــم بعــد تكبيــل أيديهــم مــع 
ترديــد عبــارات وشــعارات طائفيــة، ومــن مث قتلــت معظمهــم رميــاً ابلرصــاص، فيمــا مت اقتيــاد اآلخريــن إىل شــوارع أخــرى وقتلهــم رميــاً 

ابلرصــاص أيضــاً.
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 192 مدنياً، بينهم 12 سيدة، و7 أطفال، ومعظم اجلثث مت اكتشافها بعد أسابيع 
عــدة مــن اجملــزرة، فيمــا مت توثيــق حــاالت عــدة حصــل فيهــا حــرق للجثــث. هــذه احلادثــة توحــي بنمــط مــن عمليــات القتــل علــى خلفيــة 

طائفيــة، تنفيــذ اتم مــن قبــل القــوات احلكوميــة.

االستنتاجات:
لقــد انتهكــت  القــوات احلكوميــة العديــد مــن أحــكام القانــون الــدويل اإلنســاين، مرتكبــة جرائــم ترقــى إىل جرائــم 
حــرب، بشــكل رئيــس عــر القتــل خــارج نطــاق القانــون، والعنــف اجلنســي، والتشــريد القســري، واإلخفــاء 
القســري، والعقــاب اجلماعــي، وهنــب وتدمــر املمتلــكات، وقــد مورســت مجيعهــا علــى حنــو منهجــي وواســع 
النطــاق، ويعتــر القتــل خــارج نطــاق القانــون والعنــف اجلنســي والتعذيــب جرائــم ضــد اإلنســانية مبوجــب املــادة 

الســابعة مــن قانــون رومــا األساســي.
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جمازر ذات منط طائفي من قبل األطراف األخرى:	 
جمزرة قرية حطلة بريف دير الزور الشرقي، األربعاء 12/ حزيران/ 2013:

يــوم الثــااثء 11/ حزيــران/ 2013 قامــت ميليشــيات حمليــة مســلحة مواليــة للقــوات احلكوميــة مــن أبنــاء قريــة حطلــة )ذات األغلبيــة 
الشــيعية( الواقعــة علــى بعــد 2 كــم شــرقي  مدينــة ديــر الــزور، ابهلجــوم علــى حاجــز لقــوات املعارضــة املســلحة )لــواء القادســية(، يتمركــز 

احلاجــز عنــد جســر السياســية يف ديــر الــزور، وقتلــوا 3 مــن مســلحي املعارضــة.
فجــر اليــوم التــايل األربعــاء 12/ حزيــران/ 2013 حاولــت قــوات اتبعــة جلبهــة النصــرة ابالشــرتاك مــع فصائــل مــن املعارضــة املســلحة 
)لــواء القادســية، لــواء جنــد الرمحــن، لــواء القصــاص، لــواء مؤتــة، لــواء اجملاهديــن يف ســبيل هللا، لــواء الصــادق األمــن( ابقتحــام القريــة، 
ودارت اشــتباكات بينهــا وبــن امليليشــيات احملليــة املســلحة مــن أبنــاء قريــة حطلــة، اســتمرت حنــو 5 ســاعات، قتــل علــى إثرهــا 21 
مســلحاً مــن فصائــل املعارضــة املســلحة، فيمــا قتــل 19 مســلحاً مــن مســلحي قريــة حطلــة، بينهــم نســاء مســلحات، وهــرب قســم كبــر 
إىل قريــة اجلفــرة القريبــة عــن طريــق هنــر الفــرات، ومتكنــت قــوات املعارضــة املســلحة وجبهــة النصــرة مــن اقتحــام القريــة، وقامــت بعمليــات 
انتقاميــة حبــق بعــض أهــايل القريــة، حيــث دامهــت املنــازل وقتلــت عــدداً مــن املســلحن واملدنيــن رميــاً ابلرصــاص، وحرقــت بعــض اجلثــث 

بعــد قتلهــا، كمــا قامــت بعمليــات ختريــب وهنــب وســرقة للممتلــكات، وتدمــر لبعــض املنــازل، ومصــادرة بعضهــا.

اســتطاعت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان، تســجيل مقتل 14 مدنياً، بينهم 4 ســيدات، و3 أطفال، قتلوا مجيعاً رمياً ابلرصاص 
مــن مســافة قريبــة، بينهــم عائلــة كاملــة مؤلفــة مــن أب وزوجتــه وطفلــن. هــذه احلادثــة توحــي بنمــط مــن عمليــات القتــل علــى خلفيــة 

طائفية.

جمزرة مدينة صدد بريف محص اجلنويب الشرقي، اإلثنني 21/ تشرين األول/ 2013:
اقتحمــت عناصــر مــن جبهــة النصــرة وتنظيــم داعــش إضافــة لفصائــل عــدة اتبعــة للمعارضــة وهــي )كتيبــة مغاويــر درع اإلســام، كتيبــة 

أهــل األثــر، لــواء احلــق، الكتيبــة اخلضــراء( مدينــة صــدد )ذات األغلبيــة املســيحية(، الــي تقــع يف ريــف محــص اجلنــويب.
اســتطاعت تلــك القــوات الســيطرة علــى معظــم أحيــاء املدينــة مــدة أســبوع قبــل أن تنســحب منهــا، ارتكبــت يف تلــك الفــرتة جرائــم قتــل 
ابلرصــاص احلــي أو عــر عمليــات القصــف العشــوائي لعــدد مــن أهــايل القريــة، متكنــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن توثيــق 

مقتــل 44 مدنيــاً، بينهــم 3 أطفــال و8 ســيدات. 
اســتطعنا عــر التواصــل مــع أهــايل القريــة التأكــد مــن أن بــن الضحــااي 10 مدنيــن ينتمــون للداينــة املســيحية، بينهــم طفــل، و4 
ســيدات، قتلــوا رميــاً ابلرصــاص مــن مســافات قريبــة، مــن ضمنهــم 6 مــن عائلــة واحــدة، طفــل و4 ســيدات، ورجــل، أخــران األهــايل 
أهنــم عثــروا عليهــم وهــم معصوبــو األعــن وموثقــو اليديــن، وتظهــر عليهــم آاثر إطــاق النــار عــن قــرب، عثــروا عليهــم يف بئــر مهجــور 

داخــل القريــة. هــذه احلادثــة توحــي بنمــط مــن عمليــات القتــل علــى خلفيــة طائفيــة.
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جمزرة قرية مكسر حصان يف ريف محص الشرقي، الثالاثء 15/ أيلول/2013
حاصــرت عناصــر مــن جبهــة النصــرة القريــة الــي يعتــر معظــم ســكاهنا مــن الطائفــة العلويــة، كمــا يتواجــد فيهــا بعــض العائــات مــن 
البــدو ينتمــون للطائفــة الســنية، دارت اشــتباكات موســعة بــن جبهــة النصــرة مــن جهــة، وميليشــيات حمليــة مــن مســلحي القريــة مــن 
جهــة أخــرى، وقرابــة الســاعة 3.30 فجــراً متكنــت جبهــة النصــرة مــن اقتحــام القريــة، وقتلــت عــدداً مــن أهلهــا أثنــاء االقتحــام، متكنــت 
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن توثيــق مقتــل 22 مدنيــاً، بينهــم 4 أطفــال، و7 نســاء، كان معظمهــم مــن الطائفــة العلويــة، مــن 
بــن الضحــااي 5 مــن كبــار الســن ممــن جتــاوزت أعمارهم الـــ 75 عاماً، هــذه احلادثــة توحــي بنمــط مــن عمليــات القتــل علــى خلفيــة 

طائفيــة.

جمزرة ريف الالذقية يوم 4/ آب/ 2013:
قامــت جمموعــة مــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة )أبرزهــا حركــة أحــرار الشــام وجيــش املهاجريــن واألنصــار، وصقــور العــز( جمتمعــة 
مــع قــوات مــن مجاعــات متشــددة )جبهــة النصــرة، وتنظيــم داعــش(، بشــن هجــوم مســلح علــى بعــض قــرى الســاحل الســوري بريــف 

الاذقيــة يف معركــة أمستهــا “أحفــاد عائشــة أم املؤمنــن”، وذلــك يف حماولــة منهــا للســيطرة علــى تلــك املناطــق.
بــدأ اهلجــوم قرابــة الســاعة اخلامســة فجــراً، علــى مواقــع عســكرية اتبعــة للقــوات احلكوميــة يف منطقــة الشــيخ نبهــان الــي كانــت تقــع 
علــى أطــراف قريــة البــارودة بريــف الاذقيــة، اضطــرت بعدهــا القــوات احلكوميــة لانســحاب مــن مواقعهــا بعــد عــدة ســاعات مــن 

االشــتباكات بــن الطرفــن.
بعــد ذلــك متكــن مســلحو املعارضــة وجبهــة النصــرة وتنظيــم داعــش مــن اقتحــام قــرى عــدة يف املنطقــة، وهــي )ابرودة ونباتــة واحلمبوشــية 
وبلوطــة، وأبــو مكــة، وبيــت الشــكوجي، وعرامــو وبرميســة، وإســرتبة، وأوبــن، وخراطــة(، وهــي ذات أغلبيــة علويــة، ارتكبــت يف تلــك 
القــرى عمليــات قتــل عــدة رميــاً ابلرصــاص مباشــرة أو عــر إطــاق الرصــاص العشــوائي، والبعــض منهــا كان طعنــاً أبدوات حــادة، كمــا 

مت اعتقــال مــا اليقــل عــن 312 شــخصاً، معظمهــم مــن املدنيــن، بينهــم أطفــال ونســاء.
متكنــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن توثيــق مقتــل 132 مدنيــاً، بينهــم 18 طفــًا، و57 ســيدة. هــذه احلــوادث توحــي 

بنمــط مــن عمليــات القتــل علــى خلفيــة طائفيــة.
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رابعاً: اجملازر املرتكبة من قبل تنظيم داعش:	 
منــذ اإلعــان عــن أتســيس تنظيــم داعــش يف نيســان/ 2013 وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ارتــكاب التنظيــم 3 جمــازر 
توحــي بنمــط عمليــات قتــل علــى خلفيــة طائفيــة، ألهنــا مورســت جتــاه طوائــف أخــرى، وحتديــداً الدرزيــة والعلويــة، وعلــى الرغــم مــن 
أهنــا نفــذت يف مناطــق تعتــر معقــًا للميليشــيات احملليــة، إال أن تنظيــم داعــش قتــل األطفــال والنســاء، ومل مُييــز بــن مقاتلــن ومدنيــن.

عــدا عــن هــذه اجملــازر هنــاك عــدد مــن احلــوادث مت فيهــا إرســال ســيارات مفخخــة، لكــن تنظيــم داعــش يقــوم إبرســال املفخخــات إىل 
كل املناطــق دون متييــز، ونســبة القتلــى مــن الطائفــة الســنية الــي يدعــي تنظيــم داعــش االنتمــاء إليهــا تصــل إىل %97، فيمــا قتــل مــن 

مجيــع الطوائــف األخــرى %3، حبســب أرشــيفنا للضحــااي املدنيــن والثــوار الذيــن قتلهــم تنظيــم داعــش.

1. جمزرة قرية التليلة يف احلسكة اخلميس 29/ أاير/ 2014:
اقتحمــت عناصــر مــن تنظيــم داعــش قريــة تليلــة قرابــة الســاعة الثالثــة فجــراً، تقــع القريــة جنــوب غــرب مدينــة رأس العــن بريــف احلســكة، 
حيــث يقطــن القريــة مواطنــون مــن األكــراد مــن الطائفــة اإليزيديــة، كمــا يقطنهــا عــرب مــن الطائفــة الســنية تعــود أصوهلــم إىل منطقــة 
»الســفرة« يف ريف حلب، حصل االقتحام يف ســياق االشــتباكات بن تنظيم داعش وقوات “اإلدارة الذاتية” الكردية الي جرت 
يف حميــط قريــة التليلــة والقــرى اجملــاورة هلــا كالراويــة ومثــاد، بعــد االقتحــام نفــذت عناصــر مــن تنظيــم داعــش عمليــات قتــل رميــاً ابلرصــاص 

مــن مســافات قريبــة لعــدد مــن أهــايل القريــة مبــن فيهــم مــن نســاء وأطفــال.
هذه احلادثة توحي بنمط من عمليات القتل على خلفية طائفية.

متكــن فريــق الشــبكة الســورية مــن توثيــق مقتــل 15 مدنيــاً، بينهــم 7 أطفــال و3 ســيدات معظمهــم مــن بلــدة الســفرة ممــن يعملــون 
ابلزراعــة.

جمزرة قرية املزيرعة بريف محاة 4/ آب/ 2014
تســلل عناصــر مــن تنظيــم داعــش إىل أطــراف قريــة املزيرعــة بريــف محــاة قرابــة الســاعة 11:30 ليــًا، واقتحمــت منــزاًل يقــع ضمــن 
إحــدى املــزارع التابعــة للقريــة، وقتلــوا 7 مدنيــن أشــقاء مــن عائلــة “حســن عــزو أبــو قاســم” وهــم نيــام رميــاً ابلرصــاص وطعنــاً 
ابلســكاكن، بينهــم طفــان، كمــا ســجلنا إصابــة 3 أطفــال آخريــن إثــر ذلــك اهلجــوم، كمــا قاموا بســرقة جــرار زراعــي وصهريــج مــاء 

وأبقــار وأغنــام تعــود ملكيتهــا لتلــك العائلــة .
نشــر إىل أن الضحــااي ينتمــون إىل الطائفــة اإلمساعيليــة، وهــم يعملــون ابلزراعــة ورعــي املاشــية، كمــا أن معظــم ســكان القريــة مــن 
أبنــاء تلــك الطائفــة، إضافــة لتواجــد عائــات مــن البــدو الســنة يف القرية. هــذه احلادثــة توحــي بنمــط مــن عمليــات القتــل علــى خلفيــة 

طائفيــة.

جمزرة قرية املبعوجة يف محاة الثالاثء 31/ آذار/ 2015:
اقتحــم تنظيــم داعــش فجــر يــوم الثــااثء قريــة املبعوجــة بريــف الســلمية يف ريــف محــاة، الــي تقطنهــا أغلبيــة مــن الطائفــة اإلمساعيليــة، 
ــاً، بينهــم 12 ســيدة، و3  قــام عناصــر التنظيــم بقتــل عائــات أبكملهــا، وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 36 مدني
أطفــال، إضافــة إىل اختطــاف عــدد كبــر مــن األهــايل بينهــم نســاء نقــدر أعدادهــم مبــا اليقــل عــن 84 شــخصاً، هــذه احلادثــة توحــي 

بنمــط مــن عمليــات القتــل علــى خلفيــة طائفيــة.

االستنتاجات:
لقــد انتهكــت بعــض الفصائــل املســلحة العديــد مــن أحــكام القانــون الــدويل اإلنســاين، مرتكبــة جرائــم ترقــى 
إىل جرائــم حــرب، بشــكل رئيــس عــر القتــل خــارج نطــاق القانــون، والعنــف اجلنســي، والتشــريد القســري، 

واإلخفــاء القســري، والعقــاب اجلماعــي، وهنــب وتدمــر املمتلــكات.
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ابء: جمازر حتمل منط انتهاك عرقي:
جمازر حتمل صبغة عرقية مرتكبة من قبل قوات اإلدارة الذاتية الكردية:	 

يف بدايــة عــام 2012 بــدأت القــوات احلكوميــة ابالنســحاب مــن املناطــق البعيــدة الواقعــة يف مشــال ومشــال شــرق ســوراي، مــع احملافظــة 
علــى وجودهــم يف بعــض املراكــز احليويــة فقــط، وســيطرت قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة علــى تلــك املناطــق.

وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جرائــم عديــدة حتمــل صبغــة تطهــر عرقــي ارتكبتهــا قــوات “اإلدارة الذاتيــة” الكرديــة يف 
القــرى والبلــدات الــي تقطنهــا أغلبيــة عربيــة.

حمافظة احلسكة:
جمزرة قرية األغيبش اخلميس 21/ تشرين الثاين/ 2013:

اقتحمــت قــوات “اإلدارة الذاتيــة” الكرديــة قريــة األغيبــش التابعــة لبلــدة تــل منــر يف مدينــة احلســكة، وذلــك بعــد قيــام عناصــر مــن 
املعارضــة املســلحة ابهلجــوم علــى أحــد احلواجــز العســكرية التابعــة للحــزب.

بعــد االقتحــام قامــت قــوات “اإلدارة الذاتيــة” الكرديــة ابحتجــاز عــدد مــن الشــبان، وحبســب مــا أخــران بذلــك عــدد مــن أهــايل القريــة، 
فقــد قامــت قــوات “اإلدارة الذاتيــة” الكرديــة إبهانــة احملتجزيــن مــن الشــبان وضرهبــم والتلفــظ بعبــارات حتمــل طابــع متييــز عرقــي كــون 
املعتقلــن مــن العــرب، مث قامــت إبعدامهــم وحــرق منــازل العديــد مــن ســكان القريــة، وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 

6 مدنيــن، بينهــم طفــل، هــذه احلادثــة توحــي بنمــط مــن عمليــات القتــل علــى خلفيــة عرقيــة.
مقطع فيديو لتقرير يتحدث عن جمزرة تل براك 

جمزرة بلدة تل براك السبت 23/ شباط/ 2014:
اقتحمــت قــوات “اإلدارة الذاتيــة” الكرديــة بلــدة  تــل بــراك الــي تقطنهــا أغلبيــة عربيــة وفرضــت حظــر جتــول فيهــا وأقامــت حواجــز 
عســكرية علــى مداخلهــا، مث بــدأت بعمليــات مدامهــة واعتقــال لعــدد كبــر مــن األهــايل، ونفــذت عمليــات قتــل ابلرصــاص احلــي حبــق 
عــدد مــن هــؤالء املعتقلــن. وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 43 شــخصاً، بينهــم طفلــة و4 ســيدات، هــذه احلادثــة 

توحــي بنمــط مــن عمليــات القتــل علــى خلفيــة عرقيــة.

جمزرة احلاجية وتل خليل السبت 13/ أيلول/ 2014:
قامــت قــوات “اإلدارة الذاتيــة” الكرديــة ابقتحــام قريــي احلاجيــة وتــل خليــل، مث نفــذت عمليــات قتــل ابلرصــاص احلــي حبــق العديــد 
مــن أبنــاء القريــة دون متييــز بــن أطفــال ونســاء، وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 42 شــخصاً، بينهــم 15 طفــًا، و3 

ســيدات، بــن القتلــى أيضــاً معلَمــن يف مدرســة القريــة، هــذه احلادثــة توحــي بنمــط مــن عمليــات القتــل علــى خلفيــة عرقيــة.
مقطع فيديو يظهر ضحااي اجملزرة.

االستنتاجات:
لقــد انتهكــت قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة العديــد مــن أحــكام القانــون الــدويل اإلنســاين، مرتكبــة جرائــم ترقــى 
إىل جرائــم حــرب، بشــكل رئيــس عــر القتــل خــارج نطــاق القانــون، والتشــريد القســري، واإلخفــاء القســري، 

والعقــاب اجلماعــي، وهنــب وتدمــر املمتلــكات.

قامــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مبراســلة قــوات وحــدات محايــة الشــعب عــر بريدهــا الرمســي، وهــي تعتــر القــوة الرئيســة التابعــة 
لــإدارة الذاتيــة الكرديــة الــي نفــذت هــذه اهلجمــات، وذلــك مــن أجــل االطــاع إن قامــوا إبجــراء أي حتقيقــات مــن املمكــن إفادتنــا 

هبــا أو أبي معلومــات إضافيــة.
نفــت وحــدات محايــة الشــعب قيامهــا أبي نــوع مــن اجلرائــم أو االنتهــاكات، وشــككت يف مصداقيــة أقــرابء الضحــااي أو الشــهود 

واعتــرت أهنــم يروجــون لتنظيــم داعــش، ويف املرفــق الــرد كمــا وردان:
“إن مــا ورد يف تقريركــم وكل تقاريركــم الســابقة حــول وحــدات محايــة الشــعب ال صحــة لــه هنائيــاً كــون مجيــع مصادركــم الذيــن 
نعرفهــم يف املنطقــة جيــداً غــري نزيهــة ومشــكوك يف مصداقيتهــا ألهنــا مواليــة لداعــش وحياولــون جاهــداً خلــق الفــن والنعــرات 

الطائفيــة وإعطــاء مشــروعية البقــاء لداعــش يف املنطقــة مــن خــالل فــربكات وادعــاءات ابطلــة”.
ويف اليــوم التــايل علــى املراســلة وبعــد هــذه اإلجابــة أصــدرت وحــدات محايــة الشــعب بيــاانً اهتمــت فيــه الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 

أبهنــا تعمــل وفــق أجنــدة منحــازة لتوجهــات الداعمــن هلــا، كمــا تعمــل علــى إاثرة النعــرات القوميــة وبــث الفتنــة.

https://www.youtube.com/watch?v=VEJxFUJp6gQ
https://www.youtube.com/watch?v=ItoVUkhu3Rk
http://ypgrojava.com/ar/index.php/2013-08-30-22-53-29/1874-2015-06-13-11-00-14
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24أبرز املجازر التي تحمل صبغة تطهري طائفي أو عرقي يف سوريا

   رابعاً: التـوصيــــات:

إىل جملس األمن:
جيب توسيع قائمة العقوابت الفردية لتشمل املتورطن من السلطات السورية، وأيضاً املتورطن من امليليشيات احمللية واألجنبية.

تعتــر إيــران املــورد الرئيــس للســاح للســلطات الســورية، والبــد مــن فــرض حظــر أســلحة علــى الســلطات الســورية واعتبــار احلكومــة 
اإليرانية متورطة يف اجلرائم الي ترتكبها السلطات السورية وامليليشيات التابعة هلا، ألهنا على علم اتم ابستخدامات هذه األسلحة.

جيــب اختــاذ مجيــع اإلجــراءات املمكنــة لتطبيــق القــرارات الــي أصدرهــا جملــس األمــن وأبرزهــا القــرار 2042 و2139 وإجيــاد الســبل 
إليقــاف االنتهــاكات اهلائلــة الــي متارســها الســلطات الســورية وامليليشــيات التابعــة هلــا.

مساعدة اجملتمع السوري على التخلص من التنظيمات املتشددة، ومن مجيع الفصائل الي متارس انتهاكات حبقه.
إحــال الســلم واألمــن يف ســوراي ومحايــة املدنيــن دور ومســؤولية جملــس األمــن بشــكل مباشــر، لــن يتــم ذلــك إال بتوقــف القتــل وحــل 

مجيــع امليليشــيات.

إىل هيئات األمم املتحدة:
تســليط جملــس حقــوق اإلنســان الضــوء علــى اجلرائــم الــي ترتكبهــا امليليشــيات احملليــة واألجنبيــة، وضــرورة تبــي قــرار يشــر بشــكل 

واضــح إىل ذلــك.
على املقررين اخلواص تفعيل دورهم بشكل فعال يف سوراي، فما حيصل يف سوراي ال حيدث يف أي مكان يف العامل.

إىل دول العامل:
ضــرورة مســاندة الشــعب الســوري يف احملنــة الفــوق اعتياديــة الــي ميــر فيهــا علــى مجيــع املســتوايت، وممارســة الضغــط علــى جملــس األمــن 

مــن أجــل القيــام بتحــرك عاجــل إلنقــاذ مــا ميكــن إنقــاذه.
إصدار بياانت واضحة برفض مجيع املتورطن ابنتهاكات حقوق اإلنسان يف سوراي، ورفض استقباهلم حتت أي ظرف كان.

الطلب من جملس األمن إحالة الوضع يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية منذ اآلن وليس بعد انتهاء النزاع.
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