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 أبشع مجازر العصر الحديث... أكثر من 
 500 مدني قـتلوا في مدينة واحدة أمام
 العالم أجمع )مجزرة داريا بريف دمشق(

األحد  20  آب  2012 - األحد  27 آب 2012

 

تقع داريا في ريف دمشق غرَب العاصمة بحوالي 8 كيلومترات، وهي قريبة جداً من حي المزة الدمشقي ومدينة معضمية الشام، 
كما أنها ُتعد أكبر مدن الغوطة الغربية.

في ثاني أيام عيد الفطر السعيد وعندما كان المسلمون حول العالم يحتفلون بدأت الحملة العسكرية للنظام السوري ضد مدينة 
داريا ففي يوم االثنين الموافق ل 20 – 8 – 2012 قامت الحكومة السورية بقطع الكهرباء وكافة أشكال االتصاالت عن كامل 
أحياء المدينة ودخلت المدينة في ليل طويل ثم قامت قوات الجيش السوري بقصف الجزء الغربي من المدينة بالعشرات من 
قذائف الهاون وتحديدا في منطقة »فشوخ« وهي المنطقة الفاصلة بين داريا و ومدينة معضمية الشام وتم تدمير عدد من المنازل 

وسقط عدد من الجرحى مما دفع سكان منطقة فشوخ إلى النزوح إلى وسط المدينة.
في صباح يوم الثالثاء الموافق ل 21-08-2012 أغلقت قوات الجيش السوري كافة مداخل ومخارج المدينة سواء الرئيسية أم 
الفرعية بالحواجز العسكرية والسواتر الترابية إضافه إلى نشر مااليقل عن 30 دبابة على الطريق الدولي لمدينة درعا وبالقرب 
من جسر صحنايا ومنعت بالتالي الدخول أو الخروج من المدينة ، إضافة إلى ذلك الحظ أهالي احياء العاصمه دمشق المحاذية 
لمدينة داريا مثل حي كفر سوسة ومنطقة اللوان وحي القدم ، تراقف كل ذلك مع قصف الجيش السوري للبلدة وسقوط عدة 

قذائف قلب مدينة داريا مما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى .

تال ذلك محاولة تقدم لجيش النظام السوري  من جهة طريق الكورنيش الجديد وحاولت قوات من الجيش السوري الحر التصدي 
لهم ودارت بينهم اشتباكات واسعة وسقط عدد من القتلى والجرحى من الطرفين  والتتمكن الشبكة السورية لحقوق اإلنسان من 
توثيق القتلى العسكريين من الجانبين بسبب صعوبة ذلك ومنع النظام السوري من إعطائنا أي تراخيص للعمل على األراضي 

السورية بالرغم من أن كافة معظم أعضاء الشبكة متواجدون بالداخل وكلهم سوريون.
الوقت هو الساعه السابعة صباحا من صباح يوم األربعاء الموافق 22-08-2012 كان هذا اليوم األفظع واألشد قصفا واستخدم 
فيه النظام السوري أنواع متنوعه ومختلفه من األسلحة الثقيلة كقذائف الدبابات و قذائف الهاون إضافة إلى صواريخ المروحيات 
بشكل فظيع خارج عن نطاق البشرية واإلنسانية والحروب وخلف هذا القصف دمارا واسعا وقتل العشرات من المدنيين داخل 
منازلهم إضافه إلى عشرات الجرحى أيضا امتألت بهم المشافي الميدانية وسط نقص حاد في الكادر الطبي إثر الحصار المطبق 

للحكومة السورية على المدينة .

أهم الفيديوهات التي توثق لهذا اليوم :
مصابين كلهم مدنيون في اليوم الثالث من الحملة العسكرية للنظام السوري على المدينة : 

https://www.youtube.com/watch?v=41zEpUohO88
https://www.youtube.com/watch?v=bqfIfSrSfcA

https://www.youtube.com/watch?v=ku1H8zrIYW4
https://www.youtube.com/watch?v=aKAdm8mIwCc
https://www.youtube.com/watch?v=XtRfPmRHspc
https://www.youtube.com/watch?v=xXpV_3D8s2U

عملية جراحية تجرى ألحد المدنيين المصابين إثر قصف قوات الجيش السوري على المدينة :
https://www.youtube.com/watch?v=GIkfn_cFSMs
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اليوم هو يوم الخميس الموافق 23-08-2012 أهالي داريا لم يناموا ليلة البارحة ألن القصف العنيف عليهم لم يتوقف وشمل  
أحياء واسعة من المدينة وقد قمنا بجوالت ميدانية ألحياء طالها القصف ويمكن ألي مراقب زيارة تلك األحياء التي تم قصفها 
بأسلحه ثقيله التمتلكها سوى جهة واحده وهي الجيش السوري وكان الالفت لنظرنا االستخدام المفرط في استخدام صواريخ 
لضحايا  جثث  أعينهم  أمام  يشاهدون  كانوا  أنهم  األهالي  لنا  تحدث  اليوم  هذا  وفي  المدفعي  القصف  استخدام  وفي  الطائرات 

اليستطيعون أن يسيروا في الشارع من أجل الوصول إليها خوفا أن يطالهم القصف والموت .
أهم  الفيديوهات التي توثق لهذا اليوم ونشير إلى أن كافة الملفات األصلية هي بحوزة الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ويمكن 

الحصول عليها كملف وليس كرابط يوتيوب ألي جهة حقوقيه في العالم اجمع : 
فيديوهات توثق القتلى وكلهم مدنيون في هذا اليوم :

داريا 23-8-2012 الشهيد أنس الحو.
https://www.youtube.com/watch?v=PllSN65BDxQ

داريا 23-8-2012 الشهيد امين هواري جراء القصف الوحشي
https://www.youtube.com/watch?v=ibSrfqwXpPI

داريا 23-8-2012 ضحايا  آخرين مدنيين إثر قصف جيش النظام السوري على المدينة.
http://www.youtube.com/watch?v=sCgiEq300IY

https://www.youtube.com/watch?v=38bkPamQ81s
طفل ضحية القصف

http://www.youtube.com/watch?v=IX_zVhmlzIk
صور ثابتة للضحايا القتلى في هذا اليوم 

صورة للقتيل الحاج أحمد العبار ابو حسين 8/23
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=512516162096760&set=a.255680807780298.80181.24
6640085351037&type=1&relevant_count=1

صورة لـ ناديا محمد فتة/45 عام/ ، ضحية القصف بتاريخ 8/23
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=512516858763357&set=a.255680807780298.80181.24
6640085351037&type=1&relevant_count=1 

مهند أحمد الزهر ، قتل بتاريخ 8/23
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/c0.0.843.403/p843x403/10469_5125172
75429982_1275580062_n.jpg

أنس الحو، ضحية القصف 8/23
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/c0.0.843.403/p843x403/304841_512517
865429923_2120024546_n.jpg

مجزرة آل الشيخ
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.512282382120138.131117.246640085351037&type=1

الفيديوهات التي توثق عشرات المصابين وقد استشهد عدد منهم بسبب عدم توفر الدواء أو الطبيب أو معدات طبية مناسبة :

داريا 23-8-2012 إصابات خطيرة بينهم أطفال
https://www.youtube.com/watch?v=WnH9JtEfj6w
https://www.youtube.com/watch?v=lNtGgzsr3CQ

http://www.youtube.com/watch?v=QrfDcl-Mowk
http://www.youtube.com/watch?v=fJm_-QYUNiI

https://www.youtube.com/watch?v=qbRR6_K5370
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داريا 23-8-2012 اصابات القصف الصاروخي الهمجي على المدينة.
https://www.youtube.com/watch?v=RoBPxFOUsdI

داريا 23-8-2012 ضحايا وجرحى في القصف الوحشي على المدينة.
https://www.youtube.com/watch?v=WGf4rSPCE4E

داريا 23-8-2012 مصابين بحالة خطرة جراء القصف العنيف على المدينة من قبل الجيش
https://www.youtube.com/watch?v=fE_qPzPxiSc

مصاب برصاص قناص
http://www.youtube.com/watch?v=II07yvaWFWM

مصاب بشظايا صاروخية
http://www.youtube.com/watch?v=BkbOC8WNARg

الساعة العاشرة صباحا التاريخ يوم الجمعة الموافق 24-08-2012 اقتحمت قوات من المخابرات الجوية ومعززة بقوات من 
الجيش السوري مدعومة بعدد كبير من الدبابات وتحت غطاء جوي من المروحيات المقاتلة  من جهة مطار المزة العسكري 
وبدأ قصف عنيف على الجهة الغربية للمدينة وعلى وسط المدينة وشنت حمالت مداهمات واسعة لألهالي المدنيين داخل منازلهم 

واعتقلت العشرات منهم .

ومع استمرار تقدم قوات النظام السوري واستمرارها في عمليات خطف األهالي  في منطقة »الخليج« -شمال شرق داريا- 
سارت باتجاه وسط المدينة حيث حاوت قوات من الجيش السوري الحر صد االقتحام ودارت اشباكات عنيفة بين الطرفين وسقط 
قتلى وجرحى من الجانبين ، هذه المواجهة دفعت النظام السوري إلى اتباع سياسه األرض المحروقه حيث قام بعدها مباشره 
باستخدام أفظع أنواع القصف بالصواريخ من الطائرات المروحية والدبابات وقذائف الهاون األمر الذي أوقع اعداد هائله بين 

صفوف المدنيين بين قتيل وجريح وانسحب عند هذا المشهد الجيش السوري الحر بشكل كامل من المدينة .
الساعه الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة وبعد انسحاب الجيش السوري الحر اجتاحت أعداد هائلة من قوات الجيش والمخابرات 
المدينة وبدأت بعمليات حرق للمنازل والمحال التجارية ولعدد من السيارات  واقتحام المشتل الزراعي الشهير آلل المعضماني 
والواقع على طريق الدحاديل وجرفه بشكل كامل بالجرافات ، هذا عدا عن حرق لبعض مستودعات األدوية في المدينة ونشر 

القناصين على أسطح األبنية العالية .
 

أهم  الفيديوهات التي توثق الموت والقتل والجرحى في هذا اليوم :
داريا24-8-2012 ابو نضال قدرة ضحية القصف العشوائي 

https://www.youtube.com/watch?v=kBmaAYwKMYM
طفلين قتيلين جراء القصف

http://www.youtube.com/watch?v=DQyxLF19r8E
جثث لضحايا الهجمة العسكرية لجيش النظام السوري على مدينة داريا 

https://www.youtube.com/watch?v=Xi1rczHEoKI
صورة الضحية باسل ابو اللبن

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/c0.0.843.403/p843x403/420100_512873
465394363_2145119066_n.jpg

صورة جمال البلشة أحد ضحايا الهجمة العسكرية
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/c0.0.843.403/p843x403/196690_512888
465392863_1909455587_n.jpg

جثة الطفل عادل العبار
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/c0.0.600.286.83274021352/p843x403/2
28402_512913788723664_1907618427_n.jpg

صور لضحايا تم اعتقالهم واعدامهم 
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/c0.0.843.403/p843x403/574787_512965
322051844_381547654_n.jpg

معن الزردة
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/c0.29.630.301.1743772242/p843x403/4
00383_512995525382157_1061346296_n.jpg
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داريا24-8-2012 جرحى في القصف وأوضاع صعبة.
https://www.youtube.com/watch?v=hWI2vKQD7PY

داريا24-8-2012 جرحى جراء القصف الصاروخي وأوضاع الجرحى مآساوية.
https://www.youtube.com/watch?v=OsJMeE9fK5w

داريا24-8-2012 جرحى القصف العشوائي.
https://www.youtube.com/watch?v=T_0gKbRdEhQ

من بعد الساعه الثالثة ظهرا في يوم الجمعة استمرت وبوتيرة تصاعدية في كل من يوم السبت الموافق  2012/08/25 ويوم 
األحد  الموافق 2012/08/26  حيث بدأت عمليات االنتقام والقتل العشوائي واإلعدامات الميدانية الجماعية بحق سكان المدينة 
وجرت حاالت إعدام لعائالت بكاملها حيث تم اقتحام المنزل من قبل قوات الجيش السوري وتصفية العائلة بشكل كامل عن 
بكرة أبيها وقد وثقنا منها عائلة )السقا( المعروفة بالصالح واألدب والعلم وعائلة )الون( وعائلة ) قفاعة ( بل لم يكتفي أعداء 
اإلنسان بهذا بل قاموا بما هو أفظع من تمثيل بالجثث وحرقها وتشويهها حتى التتمكن المنظمات الحقوقية واإلعالمية أو األهالي 

من التعرف على أقربائهم أو أصدائهم .

وقد حصلت كبرى المجازر في هذه األيام وهي المجزرة  التي حصلت داخل جامع )أبو سليمان الداراني( وفي محيط المسجد 
حيث كان بالقرب منه منزل بداخله ملجأ هرب إليه أعداد كبيره من المدنيين من منازلهم القريبة ولجأوا إليه وجدوا جميعهم 

مقتولين وجثثهم متراكمه فوق بعضها البعض وقد وثقنا مااليقل عن 156 اسم قتيل بينهم 19 جثة لنساء و 3 جثث ألطفال.
 

إذا أفظع المجازر ارتكبت عندما تمكنت قوات جيش النظام من رقاب األهالي فانتقمت منهم على نحو همجي يعود لقرون الظالم 
الوسطى .

أهم الفيديوهات والصور الثابتة التي توثق ليومي 25 -2012-08-26

الطفلة الضحية اسماء ابو اللبن
https://www.youtube.com/watch?v=1ErOp48s8To

مجزرة جامع ابو سليمان
http://youtu.be/IOT8FK7oKSE

عدد كبير من ضحايا المجازر التي ارتكبها الجيش السوري والشبيحة في المدينة
http://www.youtube.com/watch?v=OEWPRhTYYes
http://www.youtube.com/watch?v=ADGL8WFya54

 
صور ضحايا 8/25

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.513147968700246.131381.246640085351037&ty
pe=1

صور احدى المجازر
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.513382602010116.131453.246640085351037&ty
pe=1

صورة زهرة ديوب
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/c0.0.843.403/p843x403/284750_513433
505338359_1982834270_n.jpg

صور بعض الجثث
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.513502101998166.131491.246640085351037&ty
pe=1
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الفيديوهات الموثقه ليوم 2012-08-26
داريا 26 آب 2012 مجازر النظام السوري

http://www.youtube.com/watch?v=0Fjrd99o_Rk 
http://www.youtube.com/watch?v=8yPehW6_pLY

أطفال رضع ضحايا القصف العشوائي
http://www.youtube.com/watch?v=zqWegBdeJq8

المجازر التي تم اكتشافها في مدينة  داريا  التاريخ هو 26 آب 2012
http://youtu.be/eqH-8K06mng
http://youtu.be/ksvpk6aBAlE
http://youtu.be/Mh1jN6PV0-w

أحد المجازر داريا 26 آب 2012 عائلة البالقسي:
http://www.youtube.com/watch?v=ZIYKzzR0FjE

مجزرة في داخل  احد الشقق داريا 26 آب 2012 راح ضحيتها سبعة شهداء:
http://youtu.be/abVZ-Fz8-Us

اكتشاف على 14 جثة في قبو وشقة تم إعدامهم ميدانيا داخل منازلهم  داريا 26 آب 2012
http://youtu.be/6KPQisHml1U

اكتشاف عدد من الجثث داريا 26 آب 2012
http://youtu.be/smkhHmO9tvE

توثيق صور الضحايا
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.513589705322739.131531.246640085351037&ty

pe=1
دفن ضحايا مجازر داريا في قبور جماعية

http://www.youtube.com/watch?v=2a25zVWtncc
http://www.youtube.com/watch?v=_UnORthBjNY

http://www.youtube.com/watch?v=r-0nPxTlQfg
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.513574051990971.131522.246640085351037&type=1

http://youtu.be/Y1-_5a1OxGk
http://www.youtube.com/watch?v=cgyEqLaL8hU
http://www.youtube.com/watch?v=vV7Y2HHmUkI
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في يوم االثنين بدأت القوات الحربية بالتراجع والتمركز على أطرف المدينة كما قامت قوات المخابرات اليوم بإعدام رئيس 

مخفر شرطة داريا  وعناصر من شرطة المخفر وذلك التهامه بمساعدة األرهابيين .
كما قامت قوات جيش النظام بسرقة مستودعات الصليب األحمر الواقعة في نهاية طريق المعامل وكانت هذه المستودعات 

تحتوي على عن مواد غذائية ومفروشات ومواد إغاثية .
وقد عثر األهالي بعد خروج قوات الجيش والمدرعات من المدينة على 35 جثة ألهالي المدينة كانت قوات المخابرات وجيش 

النظام السوري قد اعتقلتهم وقبل خروجهم من الدمينة أعدموهم جميعا بينهم 4 نساء و 3 أطفال .

أهم الفيديوهات الموثقة لهذا اليوم : 
جثث الضحايا:

http://youtu.be/Wro5IeY-hG8
http://youtu.be/DqIXIVJEMgo

صور للجثث:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.514207288594314.131709.246640085351037&ty
pe=1

 
لحقوق  السورية  اشبكة  فريق  استطاع 
استمر  مضني  عمل  وعبر  اإلنسان 
عبر  المجزرة  هذه  توثيق  طولية  أليام 
التواصل مع األهالي ومع شهود العيان 
ومع النشطاء اإلعالميين يمكن الرجوع 
السكايب  برنامج  البعض منهم عبر  إلى 
وعبر تأمين زيارات ميدانية عندما تتاح 
األمم  تقوم  أن  من  البد  وهذا  الفرصة 
السوري  النظام  على  بالضغط  المتحدة 
للسماح للجان الدولية بالعمل على توثيق 
ماجرى والقدرة على االستماع لألمهات 

واآلباء .

من  كلهم  قتيل    524 توثيق  من  تمكنا 
عناصر  أغلب  ألن  أغلبهم  أو  المدنيين 
من  انسحبت  قد  الحر  السوري  الجيش 
وبعد  الجمعه  يوم  ظهر  بعد  المدينة 
األهالي  من  االنتقام  عمليات  بدأت  ذلك 
بين  أن  ذلك  على  والأدل  والمدنيين 
من  وتمكنا  المرأة  جثة   61 الشهداء 
القائمة  يلي  وفيما  أيضا  أسمائهم  توثيق 
قتلوا  الذين  داريا  مدينة  ضحايا  بأسماء 
على يد قوات النظام السوري في أفظع 

مجازر العصر الحديث :
 1- حسن ابو البرغل

2- باسل مسلم ابو اللبن
3- سميرة محمد كريم ابو اللبن

4- حميد ابو اللبن
5- ملك عبد االكرم ابو الهوا
6- احمد ابو اسد )أبو عمر(

7- انس بشير ابو بكر
8- ايمن نورالدين ابو بكر

9- محّمد مصطفى ابو زيد
10- خلدون صبحي ابو كم

11- شاكر ابو كم
12- عبد الرحمن محمود ابو كم

13- محمود ابو كم )ابن ابو حسن(
14- يوسف محمود ابو كم

15- عبودي االزوق
16- لم نحصل على اسمه  من ال االمام

17- ايمن اعبور
18- معتز عبد الرحيم اعبور

19- عال هيثم االقدر
20- محمد امون

21- سعيد ابراهيم االمير
22- لؤي يوسف االمير

23- سامر ابا )ابو احمد(
24- احمد سامر ابا

25- عدنان محي الدين بازهللا )ابو نزار(
26- ايمن احمد باكير

27- رقيب من ال البدوري )درعا(
28- ايمن ابراهيم بدوي

29- احمد بدوي
30- سامر  بريشوه

31- سامر بكري البسرك
32- خالد بكري باشا

33- عامر بالبيشو )ابو زاهر(
34- ابراهيم محمد بالبيشو

35- محمد سعيد بالبيشو
36- محمد البالقسي )ابو فارس(
37- احمد بالقسي ) ابو محمد(

38- وائل بالقسي
39- سمير بالقسي
40- راتب بالقسي

41- محمد حسني البلخي )درعا:نجيح(
42- جمال سعيد البلشة

43- بشار صالح الدين بهلوان
44- عالء البياض
45- ايناس بيرقدار

)زوجة  وهي  اسمها  على  نحصل  لم   -46
محمد عبد الحفيظ موسى السقا(

47- وداد بيرقدار
48- لم نحصل على اسمها)زوجة خالد عبد 

الحفيظ موسى السقا(
49- نضال عليان تبلو

50- احمد تبلو
51- احمد تقالة

52- حياة تقالة )ام حميد(
53- احمد التقي

54- ميساء فؤاد تللو
55- محمد تويم

56- احمد جبري
57- عدنان جحا

58- كمال محمود جرماني
59- شفيق الجزر

60- محمد كمال الجزر
61- خليل جعمور

62- بشار جعنينة )ابو ايمن(
63- ماهر جمال الدين
64- رامز جمال الدين

65- مريم جوجو
66- صياح جوجو

67- مامون الحاج امين )شامي(
68- عبد الرحمن حافظ

69- مهند الحافظ
70- سعيد الحافي

71- لم نحصل على اسمه )ابو بشار الملقب 
برغوت(

72- عبدو حبيب
73- طارق حبيب

74- عدنان خالد حبيب )ابو هيثم(
75- فطوم حبيب

محمد  )زوجة  اسمها  على  نحصل  لم   -76
كريم ابو اللبن(

77- عادل حبيب
78- احمد حامد حبيب
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79- مظهر عبدو حبيب

80- ايات حبيب )بنت ابو عدنان حبيب(
81- مريم الحسن

82- ابو صياح حالبو
83- عبدو محمد الحالق )ابو فهد(

84- عدنان محمد الحالق
85- نور الدين الحالق

86- وفاء الحلبي
87- امال الحلبي

88- عامر الحلبي
89- محمد نوري الحلبي

90- لم نحصل على اسمه / حلب/
91- هالة حلواني

92- لم نحصل على اسمه وهو من آل حمادة
93- فراس عبد الوهاب حمدوني

94- اسماعيل الحمصي /درعا- انخل/
95- محمد عمار حسين حمودة

96- مريم محمود حمودة
97- محمد علي علي الحميد / الرقة/

98- علي الحميد / الرقة/
99-   انس نذير الحو

100- حسن احمد الحو
101- ابن حسن احمد الحو 1
102- ابن حسن احمد الحو 2

103- عمار خليل الحو
104- بسام حسن الحو

105- يوسف خليل الحو
106- انس حسن الحو

107- محمد عبد العزيز الحو
108- حسن خليل الحو

109- مهيمن مطيع حوارنة
110- ندى مطيع حوارنة

111- زياد محمد حيدر
112- صبحي حيدر

113- راتب محمد خباز
114- عزيزة خرياطي

وهي  اسمها  على  نحصل  لم   -115
)زوجة زياد عبد الحفيظ موسى السقا(

116- محمد خرياطي
117- فاطمة خشفة
118- صباح خشفة
119- محمد خشفة

120- سعيد عمر خشفة
121- انس رفعت خشيني

122- ابراهيم محمد خشيني
123- محمد ابراهيم خشيني

124- فياض عبد المجيد خشيني
125- احمد محمد خشيني

126- محمد سليمان خشيني
127- عالء سليمان خشيني

128- علي عبد القادر خشيني
129- ايهم ماجد خشيني

130- عمار منير خشيني
131- غسان منير خشيني
132- احمد نعيم خشيني
133- اسامة نعيم خشيني
134- محمد نعيم خشيني

135- ياسين بشير خشيني
136- احمد ادريس خشيني
137- يوسف نعيم خشيني

138- عبد العزيز خليل خشيني
139- ياسين بشير خشيني

140- سماح الخطيب
141- محمد الخطيب
142- فراس الخطيب

143- لم نحصل على اسمه وهو يسكن 
بجوار فاتح الخطيب

144- عبد الرحمن الخطيب
145- عبدو الخطيب

146- محمود احمد الخطيب )ابو علي(
147- مجد الخطيب

148- زهير الخلد
149- شفيقة الخلد

150- رجاء خوالدي
وهي   اسمها  على  نحصل  لم   -151

)زوجة عبد الحفيظ موسى السقا(
آل  اسمه   على  نحصل  لم   -152

خوالدي
ابو سليم خوالني  -153

154- محمد خوالني )ابو حسين(
155- غسان خوالني )ابو صالح(

156- امين خوالني )ابو نزار(
157- ابو محمد خوالني

158- رشدي عبد العزيز خوالني
159- كمال خوالني )ابو عمر(

160- علي خوالني
161- عبد الرحيم خوالني )ابو كمال(

162- سحر خوالني معروفة بزهرة
163- محمد فؤاد محمد عدنان خوالني

164- وليد داوود )ابو حسين(
165- ابتسام دباس
166- غسان دباس

167- حسين شحادة دباس )ابو امين(
168- محمد علي الدحلة

169- عبد هللا صالح دراهم
170- ابو شاكر الدرزي

على  التعرف  يتم  لم  النور   ابو   -171
اسمه  الحقيقي وهو من )درعا(

172- عصام درويش
173- رضوان الدعاس

174- مرهف عمر دغموش
175- ابو ياسر دقو

176- اياد دقو
177- اسامة فايز دقو

178- مؤيد رضوان الدوشة
179- عادل يوسف ديراني

180- نزهة ديوب
181- وحيد يحيى ذوكاري )حمص(

182- لين خالد ذوكاري
183- محمود راجح

184- احمد راجح
185- ايمان راجح
186- فراس راجح
187- محمد راجح

188- محمود راجح
189- لم نحصل على اسمه وهو ابن ابو 

عبدو راجح
190- مريم ايمان راجح

191- فيصل ايمان راجح
192- لم نحصل على اسمه آل راجح

193- رندة رجب
194- مهند رجب

195- ماجدة رجب
196- حسام رجب
197- ثراء رجب

198- محمد فياض رجب
199- محمد سعيد رحيل )درعا:انخل(

200- عبد الرحمن الرفاعي
201- مازن الرفاعي

202- احمد الرفاعي )درعا(
203- احمد عدنان رنكو

204- خليل رهواني )ابو عبد هللا(
)ابو  الرهواني  خليل  هللا  عبد   -205

خليل(
206- محمود عبد هللا الرهواني

207- رافت بسام زردة
208- معن زردة

209- موفق زردة
210- احمد صبحي الزعيم

211- كاسم زمزم
212- مهند احمد الزهر

213- سامر شفيق الزهر
214- ابو سليم الزهر

ابو  )والده  الزهر  محمود  شادي   -215
ايمن(

216- ابو سعيد الزهر
217- ايمن محمود الزهر
218- حسن محمود الزهر
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219- انور الزهر )ابن ابو خالد(

ابو   ( زيادة  الغني  عبد  فوزي   -220
العبد(

221- مصطفى سعدية )ابو شفيق(
222- محمد سعدية )ابو احمد(

223- وفاء السقا زوجة هاني معضماني
224- عبد الحفيظ حبيب موسى السقا
225- خالد عبد الحفيظ موسى السقا

226- محمد عبد الحفيظ موسى السقا
227- ماهر عبد الحفيظ موسى السقا

228- فاطمة عبد الحفيظ موسى السقا
229- نور عبد الحفيظ موسى السقا
230- عال عبد الحفيظ موسى السقا
231- االء عبد الحفيظ موسى السقا

232- انس محمد موسى السقا
233- ابن خالد موسى السقا

234- رغداء زياد موسى السقا
235- محمد شادي زياد موسى السقا

236- رنا زياد موسى السقا
237- نور زياد موسى السقا

238- نضال السقا )ابو فراس(
239- غيث حامد السقا

240- احمد سويد )ابو عماد(
241- محمد احمد السيد )ابو احمد(

242- عمر الشاطر
243- حسن محمد ابراهيم شاكر

)فلسطيني  اسمه  لم نحصل على   -244
تولد مصر(

245- محمد شعبان )ابو كاسم(
246- عمر سليمان شحادة )نبوتة(

247- اسامة شحادة
248- بشار شحادة )ابو يامن(

249- فراس سليمان شحادة
250- سوسن محمد سعيد شحادة

251- احمد عماد الشربجي
252- محمود عمر الشربجي )ابو حامد(

253- انس الشربجي
254- خالد مهدي شعيب
255- سمير حسن شعيب

256- ابو عدنان شلة
257- غسان محمد خليل الشلق

258- علي احمد شما
259- احمد شما

260- رضوان امين شما )ابو انس(
261- عيسى شما

262- امنة فارس شماشان
263- محمد عامر سامي شمدين
264- مرهف شهاب )ابو اسامة(

265- غسان نسيب الشوا
266- وردان الشوا

267- فاطمة محمد الشيخ
268- امينة محمد الشيخ
269- فاتنة محمد الشيخ

270- لطيفة محمد الشيخ
271- عبد الرحمن محمد الشيخ

272- راتب شيخ الشباب
273- جميل وليد صبحي )ابو رمانة(

274- عبد الرحيم اسماعيل صّديق
275- بالل صريم

276- سامر احمد الصليبي
277- بشير صمادي
278- فهد صمادي

279- مهند صمادي
280- فادي صمادي
281- كمال صنديحة

282- ابو احمد صوان
283- محمد ياسين الصوص

284-  ياسين الصوص
285- يحيى بدر الدين الضبع

286- ابراهيم عز الدين الضبع
287- راتب كمال الضبع

288- ناظم بدر الدين الضبع
289- صياح بدر الدين الضبع

290- بدرالدين محمد الضبع )ابو صياح(
291- سامر بدر الدين الضبع
292- مازن بدر الدين الضبع

293- سليمان حامد طالب
294- رامي احمد طه

295- نادرعدنان طه )ابو محمد(
296- محمد طه )ابو صياح(

297- فياض طه
298- عامر طه
299- ياسين طه
300- عمار طه

301- عمر يوسف العبار
302- احمد العبار )ابو حسين(

303- عالء حسام العبار
304- فهد احمد العبار

305- عادل محمد العبار
306- هديل محمد العبار
307- الين محمد العبار

308- ميادة العبار )عمة عادل العبار(
309- نضال العبار

310- صبحي اسماعيل العبار )ابو امين(
311- رياض عصام العبار

312- مهند العبار
313- رفعت فارس العبار )ابو فراس(

314- محمد مصطفى العبار
315- سحر العبد

أحمد  وهي)زوجة  اسمها  يصل  لم   -316
عباس الشيخ أبو ربيع(

317- حسين فارس عبد الباقي
318- سهام عبد الحسن سلوم

319- لم نحصل على اسمها  وهي  )زوجة 

حسن محمد ابراهيم شاكر الفلسطيني(
320- نضال جمعة عبد الحي

321- محمد خير كمال عبد الحي
322- زياد كمال عبد الحي
323- وليد توفيق عبد الغني

324- عبد هللا العبد هللا
325- سليمان احمد عبد الوهاب

لم نحصل على اسمه وهو من  ال   -326
عبد الوهاب

327- محمد حمودة عدنان )الساطور(
328- رامي سعيد عديلة ) اللقب دب(

329- ابو حديد غرز الدين
330- اسماعيل العرعور

331- احمد عز الدين
)من  الدين  عز  بدوي  المالك  عبد   -332

حمص- الخالدية(
333- محمد سعيد محمد خير العزب

334- نور الدين العش
335- ياسين محمد العصفور

336- دياب العقلة
337- عمر حكمت علوش

338- عقلة سالم العلي )من درعا(
339- باسم عبدو علي باشا

اسمه  على  الحصول  من  نتمنكن  لم   -340
)معررف بـ بسام وملقب أبو ياسر(

341- حسين عليان )ابو بكر(
342- عبد الستار عليان )ابو فراس(

343- محمود العمر )حماة(
344- محمد ديب عودة زخور
345- سيف عبد المجيد عيسى

346- جميل عبد عيواظ )ابوعبدو(
347- سليمان غباش

348- اياد غزال
349- بشار غزال
350- محمد غزال

351- محمد ناصر محمد وحيد فتاش
352- ناديا محمد فتة

353- احمد فتة )ابو عماد(
354- بالل الفرواني /درعا:انخل/

355- علي فالحة ) من القدم(
356- زاهر منير فياض
357- نبيل منير فياض

358- عالء الفياض
359- رياض قاروط

360- بالل صالح القاضي
361- محمد راشد قدرة ابو نضال

362- وداد قدرة
363- لم نحصل على اسمه وهو ابن وداد 

قدرة
364- محمد جهاد قدرة

365- ايناس قدرة
366- لم نحصل على اسمه وهو ابن ايناس 

قدرة
367- اياد اسماعيل القرح

368- اياد اسماعيل القرح )ابو انس(
369- محمد خير عبد السالم قريطم
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370- ابراهيم قريطم

371- عمر قريطم
372- خالد خليل قريطم

373- سليم حمدي قريطم
374- ابو النور قزاح

375- بشار رياض قفاعة
376- بسام رياض قفاعة
377- عصام موفق قفاعة

378- محمد موفق قفاعة )ابن ابو عصام(
379- وسام موفق قفاعة )ابن ابو عصام(

380- محمد جميل قفاعة
381- رياض جميل قفاعة
382- عدنان جميل قفاعة

383- موفق جميل قفاعة )ابو عصام(
384- جميل احمد قفاعة

385- رامي عدنان قفاعة
386- محمد فؤاد قهوجي

387- وسام محمد فؤاد قهوجي
388- وئام محمد فؤاد قهوجي

389- وسيم محمد فؤاد قهوجي
390- سومر عيد كساح

391- وسيم عبد الرحمن كساح
392- عبدو شفيق كساح
393- عماد شفيق كساح
394- يحيى شفيق كساح
395- ابو صياح كساح

396- ميسر كساح )ابو فارس(
397- مناف كساح
398- سامر كساح
399- محمد كساح

400- ياسر عيد كساح
401- فراس الكشك
402- محمد الكشك
403- علي كناكرية

404- علي محمد كناكرية
405- خالد محمد شحادة كنعان

406- عائشة تيسر اللحام
407- محمد ابراهيم اللحام

408- راشد محمد اللحام
409- نطاح ليلى ابو هيثم )من حفير(

410- محمد كمال محمد
411- عبد هللا محمد المحمد

412- ابراهيم محمود
413- رافت محمود
414- صباح محمود

415- لم نحصل على اسمها )جدة عادل 
محمد العبار(

416- مظهر محمد محمود
417- محمد شفيق محمود
418- احمد رشدي محمود

419- كامل محمود

420- عزات راشد مراد
421- راشد عزات مراد

422- محمد خير سعيد مراد
423- عبد الحميد مراد )ابو حميد(

424- احمد انور مراد
425- محمد راشد مراد
426- احمد راشد مراد

427- جمال عزات مراد )أبو ماهر(
428- محمود احمد مراد
429- عبد المجيد مراد

430- محمود ياسر مراد
431- خلدون مرداش

432- رضوان مرداش
433- محمد مرداش
434- مهند مرداش

435- محمد هاني مرستاني )ابو بديع(
436- احمد عبد القادر مستو

437- سارية عبد القادر مستو
438- بشار علي المشش

439- ماجد فارس المصري
440- مصطفى المصري )ابو رفعت(

441- نسرين صبحي المصري
442- طالل احمد المصري
443- كمال مظهر المصري

444- لم نحصل على اسمه المصري
445- عز الدين شرف المصري

446- محمد زهير المصري
447- محمد حسن هاني معضماني

448- شفيق معضماني
449- تيسير معضماني

450- مهران شحادة المكعوك
451- شحادة ابراهيم المكعوك

452- مظهر احمد المكعوك )ابو احمد(
453- عالء خليل منجد

454- ابو فياض حسين موسى
455- محمد بسام الميداني

باب  )حي   اسمه  على  نحصل  لم   -456
سريجة(

457- سعيد الناعمي ) ابو ياسر(
458- مريم راشد الناموس

459- امنة عبد العزيز الناموس
460- سالمة سعيد النحاس

461- احمد النحاس
462- جالل نصار
463- محمد نصار

464- سامر انور نكاش
465- عالء احمد النكاش

466- يحيى عبد اللطيف النكاش
467- محمد يحيى النكاش
468- مازن يحيى النكاش
469- ضياء احمد النكاش
470- عبد اللطيف النكاش
471- محمد احمد النكاش

472- احمد النكاش )ابو عالء(
473- فادي محي الدين النكاش
474- مهند محي الدين النكاش

475- محمد جمال خليل النكاش
476- فهد محي الدين النكاش

477- احمد محمد نمورة
478- ابراهيم محمد نمورة

479- محمود نمورة
480- عماد نمورة

481- نضال نمورة
482- عماد محمد نوح

483- سامر سليمان نوح
484- رضوان نوح

485- محي الدين هدلة )ابو علي(
486- مازن هدلة
487- حسان هدلة

488- شادي حسين هدلة
489- نضال هدلة

490- يوسف محمد هدلة
491- أسامة هدلة

492- سامر همر الملقب باللبناني
493- محمد شعبان هنادي
494- محمد احمد الهندي

495- حسين تيسير الهندي
496- سليمان احمد الهندي
497- فرزات حسن الهندي

498- وداد الهندي
499- شقيق وداد الهندي

500- مامون عبدو هواري
501- امين عبدو هواري

502- خديجة الون
503- علي الون

504- نشات الون
505- سمير الون
506- عدنان الون
507- محمد الون
508- ياسين الون
509- اكرم الون

510- ماهر عبدو الون
511- ياسر نشات الون

512- سعيد الون
513- محمد انور يحيى )العموري(

ابو  )ملقب  اسمه  على  نحصل  لم   -514
النور(

515- محمد احمد يحيى
)ابن  وهو  اسمه  على  نحصل  لم   -516

فاطمة موسى السقا(
517- احمد يحيى

)زوج  وهو   اسمه  على  نحصل  لم   -518
فاطمة موسى السقا(

519- عمر قدري يحيى
520- لم نحصل على اسمها وهي امرأة لم 

يتمكن األهالي من التعرف عليها
521- لم يصل اسمها وتدعى أم دياب

اردني  وهو   اسمه  على  نحصل  لم   -522
الجنسية

523- بشار لم تصل كنيته
524- محمد ابراهيم االمام

http://sn4hr.org/
sn4hr.org


10
10

 

ونشير في هذا المقام أن هذا مااستطعنا توثيقه بالرغم من المطاردة والمالحقة والخوف والعمل في الخفاء والخشية من المالحقة 
والتصفية من قبل النظام السوري ونحن على يقين تام بأن عدد الشهداء أكبر من ذلك  ألن عدد كبير من الجثث قد تم دفنها 
مباشره ودون التعرف على أسماء أصحابها وعدد كبير من الجثث مشوهة بالكامل اليمكننا التعرف والاألهالي من أصحابها، 

ولكن هذا ماتمكنا من توثيقه بكل مااستطعنا من جهد وتحري ودقه وصدق.

الحملة خلفت أيضا حسب تقديرات الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 1160 جريح وأكثر من 100 مفقود في عداد المختفين 
قسريار 

وآثار القصف مرتبه بشكل تسلسلي حسب التاريخ 
2012/8/23

اثار القصف على المدينة
http://www.youtube.com/watch?v=P1XdPUQ9YPc

http://youtu.be/sbC5wbxkko8
صور ثابتة  آلثار الدمار والقصف:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.512330022115374.131136.246640085351037&type=1
 

2012/8/24
قصف على داريا 8/24

http://www.youtube.com/watch?v=oUUauCAKjeY
قصف مدفعي على المدينة

http://www.youtube.com/watch?v=y8iKIF8DKg8
http://www.youtube.com/watch?v=H6filWxmcDs

https://www.youtube.com/watch?v=Dzh0mszUMsQ
http://www.youtube.com/watch?v=WkU8of1hqaY

حتى الجثث لم تسلم من القصف الهمجي:
https://www.youtube.com/watch?v=Fg7v3r9IH1U

التعزيزات العسكرية لقصف داريا
 http://www.youtube.com/watch?v=c9iZICSNlA4

 اثار القصف صور ثابتة :
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.512729505408759.131271.246640085351037&ty
pe=1

قصف بتاريخ  8/25
http://www.youtube.com/watch?v=sYU2aQ0JpFo

 البحث عن الضحايا في المنازل المحروقة 8/25
http://www.youtube.com/watch?v=foSwLmGbUPc

 اثار التخريب في مسجد ابو سليمان الداراني
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.513504211997955.131492.246640085351037&type=1

2012/8/26
أثار الدمار والخراب على مدينة داريا المنكوبة

http://www.youtube.com/watch?v=VKYyf_AFK5U
آثار القصف و الدمار

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.513554685326241.131519.246640085351037&type=1
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2012/8/27
يعم  الذي  والدمار  الخراب  تظهر  الفيديوهات  بعض 
الجيش  قوات  عليها  دخل  ان  بعد  بالكامل  المدينة 

السوري .

حتى الحيوانات لم تسلم
https://www.facebook.com/photo.php?fb
id=486323774713930&set=a.47395930261
7044.115960.473944765951831&type=1&r
elevant_count=1

mohammad. محمد   : األول  والناشط  الشاهد 
freedom

hassan-jon الشاهد  الثاني :  أبو كنان
daralezz : الشاهد الثالث

يمكن التواصل معهم وهناك آخرون غيرهم ولمزيد من 
المعلومات يمكنكم التواصل مع مؤسس ومدير الشبكة 

السورية لحقوق اإلنسان عبر الحساب التالي : 
Syrianhr

إننا في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان كمنظمة حقوقية 
تعنى بالدفاع عن حقوق اإلنسان ندين وبشكل صارخ 
هذه المجزرة المروعة والتي تصنف على أنها جريمة 
ضداإلنسانية  وكافة المجازر التي يتعرض لها الشعب 
السوري  النظام  ونحمل  مدارالساعه  على  السوري 
بشار  المسلحة  والقوات  للجيش  العام  والقائد  كامال 
المجزرة وعن  والمباشرة عن  الكاملة  األسدالمسؤولية 
كافة التبعات وردات الفعل المترتبةعليها ، كما وتتحمل 

كل من إيران وروسيا وحزب هللا المسؤولية المباشره في كثير من أعمل القتل بسبب االستمرار في تزويد النظام السوري 
بالسالح والمال  ، كما  ونطالب مجلس األمن واألمم المتحدة العمل وبالسرعة القصوى التخاذ كل مامن شأنه حماية المدنيين 
في سوريا وأن ترقى إلى مسؤولياتها األخالقية والقانونية وتسريع الخطوات باتجاه إحالة كافة المتورطين في تلك المجارزإلى 

محكمة الجنايات الدولية.

http://sn4hr.org/
sn4hr.org
http://youtu.be/PzuQjap12DM
http://youtu.be/X6peY2QkeGg
http://youtu.be/X6peY2QkeGg
http://youtu.be/X6peY2QkeGg
http://youtu.be/qVERqb71By8

