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تفاصيل التقرير :
تصدرت مجزرة الغوطتين الشرقية والغربية في يوم االربعاء 21 / اب اغسطس من عام 2013 والتي تم فيها استخدام 
السالح الكيماوي من قبل قوات الحكومة السورية قائمة المجازر االكثر دموية حيث راح ضحيتها  913 شخص بينهم 

212 طفل 168 سيدة .

الحظ فريق الباحثين في هذه الدراسة ازديادا ملحوظا في  مستوى العنف في عام 2013 حيث ارتفع  عدد الضحايا من 
االطفال والنساء في هذا العام بشكل كبير مقارنة بعام 2012 بينما تميز عام 2012 بارتكاب أكبر عدد من مجازر التطهير 

االثني.
فعلى سبيل المثال في نهاية عام   2013  توسعت  قوات الحكومة السورية في استخدام القنابل البرميلية المتفجرة والتي 
حصدت في مدينة حلب وحدها في الفترة الواقعة بين 15/كانون األول/ 2013 و 24 / كانون األول/2013 أي خالل 

أسبوع تقريبا اكثر من 560 قتيال بينهم بينهم 148 طفال و 63سيدة .
 

الدراسة الحالية تتضمن استعراض ل 23 مجزرة تعتبر أكبر المجازر التي ارتكبتها قوات الحكومة السورية بحق المدنين 
منذ عام 2011 ولغاية اليوم ،والتي تسببت بحسب فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق االنسان بمقتل اكثر من 
3941 منهم 66 من عناصر المعارضة المسلحة و 3874 مدني بينهم 601 طفل و 568 سيدة بينهم 3 سيدات حوامل .

1 . درعا – مجزرة المسجد العمري : االربعاء 23/اذار/2011 
كانت أولى المجازر التي يرتكبها النظام السوري بعد ايام يقليلة على انطالق الثورة السورية .

في يوم فجر يوم االربعاء  بتاريخ 23/اذر/2011 هاجمت القوات الحكومية المسجد العمري في حي درعا البلد بمدينة درعا 
جنوب سورية ، من أجل فض االعتصام الشعبي لألهالي احتجاجا على عمليات القمع القاسية للقوات الحكومية و التي خلفت 
عددا من القتلى في األيام الماضية , إضافة إلى مئات المعتقلين من مدينة درعا ومحيطها من البلدات والقرى المجاورة، 
قامت القوات الحكومية بفتح النار على األهالي فقتلت 9 أشخاص بينهم الطبيب البارز علي غصاب المحاميد ، كما جرحت 

مااليقل عن 25 شخصا آخرين إضافة إلى اعتقال أكثر من 120 شخصا من أبناء المدينة.
اثر تلك الحادثة انتفضت أغلب مدن و بلدات محافظة درعا ، وسمي ذلك اليوم بيوم الفزعة ، وتوجه المئات بعد صالة 
الظهر من نفس اليوم من أهالي الفزعة بلدات المليحة الشرقية و المليحة الغربية و ناحته و الحراك و الصورة و علما و 
الكتيبة و خربة غزالة و عتمان ، و اخذوا بالهتاف نصرة لمدينة درعا و بدء الناس بالتوافد و المشاركة وقد توجهوا إلى 
مدينة درعا معظمهم سيراً على االقدام تحت المطر بمسافة اكثر من 40 كم ووصلوا الى مدينة درعا قبل غروب الشمس.

تظاهرت أجهزة األمن و المخابرات التابعة للنظام السوري ، بالسماح لهم بدخول المدينة المحاصرة و بعد أن دخلوا إلى 
الساحة العامة في المدينة قامت قوات األمن بفتح الرصاص عليهم مباشرة مما تسبب بوقوع المجزرة الثانية في نفس اليوم 

الذي حصلت فيه المجزرة األولى ، و قد قتل 31 شخص بينهم امرأه . 

2 . مجزرة الصنمين:  الجمعة 25/اذار/2011
المدينة  مساجد  كل  من  الجمعة  بعد صالة  وحاشدة  متفرقة  مظاهرات  خرجت  25/اذار/2011  بتاريخ  الجمعة  يوم  في 
 ، بلدة كفر شمس  األهالي من  المدينة و وصل بعض  العام غرب  الشارع  في  التقوا  بالمسير حتى  األهالي  ، واستمروا 
تجاوز يومها عدد من شاركوا بالمظاهرة الـ 20 ألف شخص، توجهوا شرقاً باتجاه فرع األمن العسكري للمطالبة باطالق 
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سراح المعتقلين و للتنديد بسيارات القتل و االعتقال ، وبعدها توجه المتظاهرون نحو ساحة المحطة فأصبح معظمهم في 
الساحة والقليل ما زال أمام الفرع ، فجأة ودون أي سابق إنذار أو سبب وجيه قامت قوات االمن  بإطالق الرصاص على 
المتظاهرين ، استمر إطالق الرصاص ألكثر من 3 دقائق بشكل متواصل من قبل عناصر فرع األمن العسكري وشعبة 
التجنيد بشكل واضح ومن قبل قناصة كانوا على عدة مباني محيطة بفرع األمن العسكري ،قتل في تلك الحادثة مااليقل عن 

11 شخص و جرح 7 آخرون .

3. مجزرة جسر صيدا  في درعا : يوم الجمعة بتاريخ 29/ نيسان/2011
لفك  تهدف  في مظاهرة سلمية  درعا  لمحافظة  الشرقي  الريف  أبناء  توّجه  نيسان 2011،  بتاريخ 29/  الجمعة  يوم  ففي 
الحصار عن مدينة درعا التي حاصرتها القوات الحكومية ومنعت عنها الطعام و الدواء ، حمل المتظاهرون معهم أغصان 

الزيتون وبعض المؤن الغذائية والمواد الطبية للمحاصرين في درعا. 
سمح الحاجز األول لقوات األمن للمتظاهرين بالمرور ، فيما قام الحاجز الثاني بمنعهم من العبور ، و أصبحوا بين فكي 
كماشة ، وبأت قوات األمن وعناصر من الشبيحة بفتح النار عليهم ، قتل عدد كبير من األهالي مباشره ، واعتقلت قوات 
األمن عددا آخر من بينهم الطفالن حمزة الخطيب و تامر الشرعي واعادتهم بعد مدة قتلى وعلى جثثهم آثار التعذيب ، بلغ 
مجموع ماسقط في ذلك اليوم من قتل مباشر أو تحت التعذيب 64 شخص بينهم  16 شخصا على االقل عذبوا حتى الموت 

بعد اعتقالهم من بينهم طفالن .

4. مدينة حماة : الجمعة  3/حزيران /2011
بتاريخ 3/حزيران/2011 يوم الجمعة ، بعد انتهاء صالة الجمعة انطلقت المظاهرات باتجاه مركز المدينة “ساحة العاصي” 
عبر نزلة الحاضر ولدى اقترابهم من ساحة العاصي قام عناصر االمن والشبيحة المتمركزين في الشوارع وعلى اسطح 
البنايات باطالق النار الكثيف على المتظاهرين بشكل مباشر و متعمد و دون اي مبرر ، كما قاموا باطالق الغاز المسيل 

للدموع لتفريق أالف المتظاهرين ، ثم اعتقال العشرات منهم .
استطاع فريق الشبكة السورية لحقوق االنسان توثيق مقتل 81 شخص بينهم 7 اطفال.

5 .أحياء الرفاعي والعدوية وكرم الزيتون في مدينة حمص  الفترة الواقعة بين الجمعة 9 / اذار / 2012 واالحد 11 آذار / 2012
حاصرات القوات الحكومة السورية االحياء الثالثة في مدينة حمص صباح يوم الجمعة 9 / اذار / 2012 تال ذلك قصف 

عنيف بالسالح المدفعي استمر ما يقارب 18 ساعة .
صباح يوم االحد 11 /اذار / 2012 اقتحمت قوات الحكومة السورية مدعومة بعناصر من أبناء األحياء الموالية للنظام 
السوري  حي الرفاعي  ومن ثم حي العدوية وكرم الزيتون  وقاموا بعمليات اعدام ميداني و اغتصاب للنساء وحرق للجثث .

استطاع فريق الشبكة السورية لحقوق االنسان من توثيق مقتل 224 شخص بينهم  44 طفل و 48 سيدة .

6 .دير بعلبة  في الفترة الواقعة  بين 2 نيسان / 2012 و 9 نيسان /2012
اقتحمت  القوات الحكومية السورية مدعومة بعناصر من فصائل شيعية  حي دير بعلبة في بداية شهر نيسان /2012 وقاموا 
بارتكاب مجازر مروعة في الحي  تضمنت اقتحام المنازل و عمليات اعدام ميداني بحق السكان واغتصاب للنساء تبعها 

غالباً تنكيل بالجثث وحرقها أو دفنها بمقابر سطحية جماعية .
استطاع فريق الشبكة السورية لحقوق االنسان من توثيق 199 قتيالً بينهم 21 طفل و20 سيدة . 
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7 . الحولة  يوم الجمعة 25 / ايار / 2012 
قامت قوات الحكومة السورية مدعومة بعناصر مسلحة من ابناء القرى الموالية بقصف قرى الحولة صباح يوم الجمعة 
لمدة 14 ساعة , تال ذلك اقتحام لمنازل المدنين الواقعة على اطراف بلدة تلدو التابعة لناحية الحولة  واعدام ميداني لعشرا 

االشخاص بعد تكبيلهم وذبحهم بحراب البنادق ومن ثم رميهم بالرصاص .
استطاع فريق الشبكة السورية لحقوق االنسان من توثيق مقتل 107 قتيل بينهم 97 مدني و 10 من عناصر المعارضة 

المسلحة , من بين المدنين  49 طفل و 32 سيدة .

8 . قرية مزرعة القبير في ريف حماة  يوم االربعاء  6 حزيران / 2012 
اقتحام  الثقيلة والمتوسطة , تبع ذلك  الدبابات والرشاشات  القبير باستخدام  قصفت قوات الحكومة السورية قرية مزرعة 
مئات العناصر العسكرية القرية والقيام بعمنليات اعدام ميداني بحق سكان القرية التي ال يتجاوز عددهم 150 الف نسمة .

استطاع فريق الشبكة السورية لحقوق االنسان من توثيق مقتل 50 شخصاً بينهم 10 اطفال و  9 سيدات .

9 . قرية التريمسة في ريف حماة  الخميس 12 تموز / 2012
حاصرت اكثر من 200 الية عسكرية تابعة لقوات الحكومة السورية قرية التريمسة في ريف حماة و من ثم قصفها لمدة 
4 ساعات متواصلة باستخدام الدبابات والرشاشات الثقيلة و قذائف الهاون خلف عشرات القتلى , تلى ذلك عمليات اقتحام 

منازل على اطراف القرية واعدام ميداني لعشرات االشخاص .
استطاع فريق الشبكة السورية لحقوق االنسان من توثيق مقتل 67 شخصاً بينهم 6 اطفال وسيدة .

10 .داريا  في الفترة الواقعة بين االثنين 20 / آب / 2012 حتى االثنين  27 آب / 2012 
قامت القوات التابعة للحكومة السورية بحصار مدينة داريا في ريف دمشق صباح يوم االثنين 20 / اغسطس تال ذلك قصف 
مدفعي بقذائف الهاون وصواريخ الطائرات واقتحامات برية مدعومة بالدبابات ,ترافق ذلك مع قيام قوات الحكومة السورية 

بحرق للمنازل والمحال واالراضي الزراعية .
بعد انسحاب مقاتلي المعارضة من المدينة , قامت قوات الحكومة السورية بعمليات اعدام ميداني طالت عشرات السكان في 

الفترة الواقعة بين يومي السبت  25 و االثنين  27 / أب .
استطاع فريق الشبكة السورية لحقوق االنسان من توثيق مقتل 524 شخص بينهم 61 سيدة و5 اطفال على امتداد 7 ايام 
ولعل اكبر المجازر الحاصلة كانت في ايام 26 و 27 اب في احد مالجئ الحي القريبة من مسجد ابو سليمان الداراني حيث 

تم العثور على 156 قتيال بينهم 19 سيدة و 3 أطفال جميعهم تم اعدامهم ميدانياً على يد قوات الحكومة السورية .

11 . مدينة معضمية الشام  في ريف دمشق  الثالثاء 21 / اب / 2012 
حاصرات القوات الحكومية السورية مدينة المعضمية صباح يوم الثالثاء 21 / آب مدعومة بقوات من الفوج )555( من 
الفرقة الرابعة , استمر القصف على المدينة اكثر من 12 ساعة متواصلة تبعها اقتحام القوات الحكومية السورية , ترافق 
ذلك بعمليات اعدام ميداني بحق عشرات  السكان , اضافة الى استهداف موكب من مئات المدنين الذين كانوا يشيعون ضحايا 

القصف مما ادى لسقوط عشرات القتلى  .
المعارضة  بينهم شخص واحد من عناصر  توثيق مقتل 86 شخصاً  االنسان من  لحقوق  السورية  الشبكة  استطاع فريق 

المسلحة و 16 شخص قتلوا بالقصف الذي استهدف موكب التشييع بينهم 5 سيدات وطفلين . 
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12 .مدينة بانياس الخميس 2/ ايار / 2013 حتى السبت 4 / ايار /2013
من أكبر المجازر التي حصلت في عام 2013 حيث قامت القوات الحكومية السورية مدعومة بعناصر مسلحة من أبناء 
تلك المناطق ذات األغلبية العلوية  باالضافة الى تواجد عناصر تابعة لحزب هللا اللبناني باقتحام بلدة البيضا بعد حصارها 

وارتكاب مجزرة من ابشع المجازر في تاريخ الثروة السورية من ذبح وتشويه وتقطيع وحرق  لجثث االطفال والنساء .
حصلت المجزرة في منطقتين  هما البيضا و رأس النبع .

استطاع فريق الشبكة السورية لحقوق االنسان من توثيق مقتل مااليقل عن 459 مواطنا مدنيا بين ذبح و إعدام  من بينهم 
الباقي  منهم وبقي مصير  92 طفل و 71 امرأة إضافة لعشرات المفقودين والمخطوفين الذين استطعنا توثيق 40 اسماً 

مجهوال حتى اللحظة .

13 . مدينة الصنمين في درعا  االربعاء 10/ نيسان / 2014 :
قامت القوات الحكومية باقتحام مدينة الصنمين مدعومة بعناصر من الشبيحة و باألليات الثقلية مخلفة مجزرة بحق المدنيين 
كلهم قضوا ذبحا وقد تمكنت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان من توثيق مقتل 48 مواطناً قضوا إعداما و ذبحا بالسكاكين 
بينهم 6 أطفال و 7 سيدات   بينما تحدث األهالي عن وجود 12 شهيد آخرين لم يتمكن فريق الشبكة من التعرف عليهم 

بسبب التشويه المتعمد من قبل الشبيحة و عناصر األمن للجثث.

14 . بلدة جديدة الفضل في ريف دمشق  ما بين 16/ نيسان 2013 حتى 23 / نيسان / 2013 :
قات قوات الحكومة السورية بتطويق بلدة جديدة الفضل وقطع الكهرباء واالتصاالت عن البلدة , ترافق ذلك بقصف مدفعي 
نفذه الفوج )100( على حي الموالي تلى القصف مرحلة االقتحام من الجهة الشمالية تحديدا و ترافق ذلك مع قصف مركز 

وعنيف من قبل الفوج 100 و الفوج 135 المتمركز في أعلى تلة تدعى كوكب في منطقة عرطوز.
نفذت القوات الحكومية إعدامات ميدانية بحق ساكني المنطقة وقد استطاع فريق الشبكة السورية توثيق مقتل  191بينهم 
17 من المعارضة المسلحة و 174 مدنيا من  بينهم 9 أطفال  و 8 نساء  إضافة إلى عشرات المفقودين و أكثر من120  

معتقل  .

15 . أحياء طريق الباب وأرض الحمرا  في مدينة حلب الجمعة   22/شباط/2013 :
استهدفت قوات الحكومة السورية حيي أرض الحمرا وطريق الباب بـأكثر من صاروخين سكود أدى بحسب ما استطاعت 

الشبكة السورية توثيقه إلى مقتل 77 شخصاً بينهم 39 طفل و7 سيدات إحداهن حامل وجرح ما اليقل عن 200 شخص

16 . قرية المزرعة  في ريف حلب السبت  22/ حزيران / 2013 :
دخلت قوات الحكومة السورية إلى قرية المزرعة التابعة للسفيرة بريف حلب وقام أحد ضباط الجيش السوري بجمع أهل 

القرية في ساحة البلدة ومن ثم اقتاد بعضهم إلى أحد اآلبار وتم جمع آخرين في أحد المنازل واحراقهم .
تمكن فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان من توثيق مقتل أكثر من سبعون )70( شخصاً قضوا في مجزرة قرية المزرعة 

بينهم طفالن وامرأة, 45 شخصاً رمي في الجب , و 25 شخصا تم حرقهم داخل أحد المنازل

17 . الغوطة الشرقية والغربية في ريف دمشق – مجزرة الكيماوي االربعاء 21/ آب/ 2013  :
قامت قوات الحكومة السورية بقصف مناطق من الغوطة الشرقية وبعدها بحوالي ساعتين قامت بقصف مناطق من الغوطة 
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الغربية وحسب تقديرات خبراء منشقون من النظام السوري فقد تم إطالق 10 صواريخ سعة الواحد منها 20 لتر .
تمكن فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان من توثيق مقتل 813 شخص بينهم 172 طفل 148 سيدة .

18 . مدينة النبك في ريف دمشق :20/تشرين الثاني /2013 حتى 27/كانون االول /2013 
قامت قوات الحكومة السورية بحصار مدينة النبك مدة 13 يوم قبل اقتحامها و القيام بعمليات اعدام ميداني بحق العديد 
من سكان النبك وقد تمكن فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان من توثيق مقتل ما ال يقل عن 399 شخصاً بينهم 38 من 

المعارضة المسلحة و361 من المدنين بينهم  98 طفل و 94 امراة .

19 .  عدة مجازر اثر القاء قنابل البرميلية على محافظة حلب في الفترة الواقعة بين االحد 15/ ديسمبر / 2013 
والثالثاء 24 / ديسمبر /2013

على مدى عشرة ايام تعرضت مدينة حلب وريفها  لقصف عنيف من قبل الطيران الحربي التابع للحكومة السورية حيث 
تم استخدام  أكثر من 152 برميال متفجراً أدى إلى سقوط المئات من الضحايا .

وقد تمكن فريق الشبكة السورية لحقوق االنسان من توثيق مقتل أكثر من 560 قتيال  بينهم 148 طفال و 63 سيدة  ) اي 
ان نسبة القتلى من االطفال 26% و السيدات 12%  بمعنى ان نسبة االطفال والنساء 38% من مجموع القتلى الكلي (  

العد االكبر من القتلى سقط في يومي 15 و17 من شهر كانون االول حيث تم توثيق مقتل اكثر من 132 شخصاُ بينهم 42 
طفل و13 سيدة في يوم 15-12 و 101 قتيل بينهم 24 طفل و13 سيدة .

20 . مجزرة حي طريق الباب في حلب :  األحد 2/شباط/ 2014 
الباب بحلب واستهدف بالقصف تجمعات سكنية وبشرية مدنية  القى الطيران الحربي ثمانية براميل متفجرة حي طريق 
قرب جامع عبد هللا بن مسعود، وعلى سوق الخضرة في دوار الحلوانية ظهرا ، فيما يبدو أنه تعمد واضح من قبل القوات 
الحكومية في استهداف السوق في هذا التوقيت اذ يعتبر وقت الذروة لتجمع البائعين والمارة ، كما استهدف القصف مباني 

سكنية في الحي ادى الى دمار واسع فيها وانهيار احدها على رؤوس ساكنيه .
تمكن فريق الشبكة السورية لحقوق االنسان من توثيق مقتل أكثر 52 مدنيا على االقل بينهم 23 طفال و 6 سيدات ، اضافة 
الى 3 مقاتلين ،)  اي ان نسبة القتلى من االطفال 44% و السيدات 12% بمعنى ان نسبة االطفال والسيدات  56 % من نسبة 

القتلى المدنيين (
 

21. حلب : خالل يومي السبت واالحد  خالل الفترة الواقعة  بين 8/شباط/2014 ولغاية 9/شباط /2014
تأتي هذه المجزرة في سياق الحملة العسكرية المستمرة على حلب وريفها منذ نحو ثالثة شهور، ومن أكثر االيام دموية 
فيها خالل شهر شباط لعام 2014 ، حيث كثفت القوات الحكومية قصفها المناطق السكنية  التي تسيطر عليها المعارضة 
المسلحة ، وألقت مااليقل عن 44 برميال متفجرا من الطيران المروحي وشنت عشرات الغارات الجوية المكثفة ، ماتسبب 
بخسائر فادحة في االرواح والممتلكات ، ونالت أحياء مساكن هنانو و الحيدرية  و الميسرو الكالسة والفردوس النصيب 

االكبر من تلك المجازر، نظرا لسقوط عشرات البراميل على مناطق اكتظاظ السكان فيها .
استطاع فريق الشبكة السورية لحقوق االنسان من توثيق مقتل 186  شخص بينهم 22 طفال و 27 إمرأة
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22 . حماة- صوران:  يوم السبت 8/شباط/ 2014  
صباح  السبت اقتحمت القوات الحكومية المدججة بالسالح مدينة صوران بريف حماة ، وشنت حمالت اعتقال جماعية 
ومداهمة لمنازل المدنيين وأثناء ذلك أعدمت  27 مدنيا بينهم طفل دون ال18 سنة ، حيث جمعتهم على شكل مجموعات 
في شوارع المدينة واطلقت عليهم الرصاص بشكل مباشر امام اهالي القرية ، وكان ذلك كرد فعل انتقامي من اهالي القرية 

على خلفية هجوم احدى الجماعات المسلحة على احد مقارها في مدينة صوران في اليوم السابق .

23 . مجزرة مدرسة عين جالوت في حي االنصاري بحلب:  االربعاء 30/نيسان /2014
قصف الطيران الحربي مدرسة عين جالوت التي تقع في حي االنصاري بحلب بصاروخ موجه ) مما يؤشر على تعمد 

قصف المدرسة(. 
حيث استهدف القصف تجمعا لحوالي 420 طالب اجتمعوا في المدرسة من عموم مدارس الحي واالحياء المجاورة لحضور 

معرض رسوم لالطفال تحت اسم” بصمة امل” 
قد تمكن فريق الشبكة السورية لحقوق االنسان من توثيق مقتل أكثر 20مدنيا على االقل بينهم 17طفال و سيدة و2 من 

الكادر التعليمي .
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