
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التي ارتكتبها القوات الحكومية السورية المجازرأبرز 
 2013بحق المواطنين المدنيين خالل عام 

 

 إعداد: الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

 2013 - 12 – 30تاريخ اصدار التقرير: 



 2013 الشبكة السورية لحقوق اإلنسان
 

2  

 

 

 

 المحتوى
 

 3مقدمة التقرير  

 4توزع المجازر   -

 4تفاصيل التقرير  

 4محافظة دمشق وريف دمشق   -
 8محافظة درعا   -
 9محافظة إدلب   -
 9محافظة طرطوس   -
 10محافظة حماة   -
 10محافظة حلب  -
 14محافظة حمص  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2013 الشبكة السورية لحقوق اإلنسان
 

3  

 

  مقدمة التقرير :

كما هو معروف لدى الحقوقيين فإن هناك تعريفات عديدة للمجزرة و إن كان التعريف األكثر انتشارا 
 أشخاص أو أكثر غير قادرين عن الدفاع عن أنفسهم و ذلك في مكان 5بأنها عملية القتل الجماعي ل 

محدد و عملية محددة . 

 

وإذا أسقطنا هذا التعريف ماترتكبه القوات الحكومية من عمليات قتل جماعي يومي فأننا بذلك يوميا أمام 
 مجازر ، وتكون القوات الحكومية بقيادة بشار األسد قد ارتكبت مااليقل عن 4 إلى 3مااليقل عن 

 جميعها مسجلة بشكل يومي ضمن عمليات التوثيق اليومية التي تقوم بها 2013 مجزرة في عام 1300
 مواطن سوري مدني 24000الشبكة السورية لحقوق اإلنسان و تكون هذه المجازر قد خلفت أكثر من 

 ، و قد قتل أغلبهم اثر 2013 مدني هم الضحايا المدنيين فقط  لعام 33000من ضمن أكثر من 
عمليات القصف اليومية المنتشرة في جميع المحافظات السورية و على مدار الساعة باستخدام صواريخ 

سكود و "البراميل المتفجرة التي تلقى من الطائرات المروحية " و صواريخ طائرات الميغ و القصف 
المدفعي و الهاون و استخدام األسلحة الكيميائية و صوال إلى عمليات اإلعدام الميدانية رميا بالرصاص 

في الرأس أو الذبح بالسكاكين في عدة مجازر تحمل صبغة طائفية و عمليات تطهير اثني كما حصل 
في بانياس في محافظة طرطوس و جديدة الفضل في ريف دمشق . 

 

يقول فضل عبد الغني رئيس و مؤسس الشبكة السورية لحقوق اإلنسان : " إن مجلس األمن التابع لالمم 
 وبقي رهينة بيد 39 و المادة 34المتحدة لم يعر أي اهتمام لمواد قامت عليها األمم المتحدة كالمادة 

الفيتو الروسي الصيني ، كما لم يطبق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين الذي أقرته الجمعية العامة لألمم 
 و إذا لم يتم تطبيق هذه المواد في سورية اآلن ففي أي بلد ومتى " 2005المتحدة عام 

 

 مجزرة لهذا فقد اخترنا استعراضا ألبرز المجازر التي 1300اليمكن لتقرير كهذا أن يتضمن سرد 
 مجزرة خلفت ما 69 وهي التي تضمنها التقرير وبلغ عددها 2013ارتكبتها القوات الحكومية في عام 

 شخص يتوزعون إلى : 3934ال يقل عن 

 55العسكريين : 

 امرأة . 602 طفل و 879 بينهم 3879المدنيين : 

فيما ارتكبت بعض الفصائل المسلحة سواء المنضوية تحت سيطرة المعارضة أو التي تعتبر طرف 
 مجازر 3 مجازر في كل من عمليات اعدام األسرى في خان العسل بحلب و أيضا 5ثالث مااليقل عن 

ارتكبت في ريف الالذقيه على نحو طائفي و مجزرة بلدة حطلة في دير الزور . 

 

الحظت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بأن محافظة حلب تصدرت عدد المجازر التي ارتكبتها القوات 
 مجزرة أكبرها مجزرة حي " الحيدرية " والتي حصلت نتيجة القاء 25 ب 2013الحكومية خالل عام 

 سيدة . 13 طفل و 42 شخصاً بينهم 132الطيران الحربي براميل متفجرة مما ادى لمقتل 
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 مجزرة أكبرها هي مجزرة القصف باالسلحة الكيميائية على 17تلي حلب محافظة ريف دمشق ب 
 بل و اكبر مجازر الثورة 2013الغوطتين الشرقية و الغربية وهي التي تعتبر من أكبر مجازر عام 

السورية . 

 

 بحسب المحافظات السورية على النحو التالي مع أعداد الضحايا التي خلفتها 64توزعت المجازر ال 
تلك المجازر :  

 حوامل 3 سيدة بينهم 175 طفل و  338  شخص بينهم  :1313 مجزرة : تسببت في مقتل 25حلب :
 .

 من المعارضة 55  شخص من بينهم 1688 مجزرة  :تسببت في مقتل مااليقل عن 17ريف دمشق : 
 سيدة  279 طفل و 343المسلحة و من بين المدنين 

طفل  98 شخص بينهم   473طرطوس  - بانياس  : مجزرتان على نحو طائفي  :تسببت في مقتل 
 سيدة  75و

 سيدة 30 طفل و 45 شخص بينهم   180 مجازر :تسببت في مقتل 8حمص : 

 سيدة  29 طفل و 30 شخص بينهم 140 مجازر  :تسببت في مقتل 7درعا: 

 أطفال وسيدة   5 شخص بينهم 76مجازر  : تسببت في مقتل 6دمشق :  

 سيدات  10 أطفال و 8 شخص بينهم 50 مجازر  : تسببت في مقتل 3ادلب: 

 سيدات  3 شخص بينهم 14حماة : مجزرة : تسببت في مقتل 

 

تفاصيل التقرير :  

محافظة دمشق و ريف دمشق : 

 : 2013-1-2معضمية الشام  .۱
 قامت القوات الحكومية بقصف الجهة الغربية لمدينة معضمية 2013-1-2في يوم األربعاء  •

الشام  القريبة من تجمع مدارس مدينة معضمية الشام. 
 أطفال و سيدة و من بينهم 10 مواطن بينهم 24استطاعت الشبكة السورية توثيق مقتل  •

 . شخص من عائلة واحدة12ايضا 
 

 : 2013-1-2المليحة   .۲
قوات الحكومة السورية تقصف محطة النورس  للوقود الواقعة  شمال المدينة ، المحطة  •

المكتظة بالمواطنين تعرضت لغارة جوية من طائرات الميغ . 
 منهم باالسم . 44 قتيال ، استطاعت الشبكة السورية توثيق 75بلغ عدد ضحايا المجزرة  •
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: 2013-1-3دوما  .۳
المقاتالت الحربية تشن سبع غارات جوية على مدينة دوما خالل ساعة واحدة و استهدفت  •

بشكل خاص المباني السكنية في شارع عمر بن الخطاب و محيط مسجد الرحمة أدى ذلك 
  نساء  وبقاء العديد من العائالت تحت الركام .5 أطفال و8 مدنياً بينهم 29إلى مقتل 

 
 : 2013-1-17مخيم الحسينية  .٤
قام الطيران الحربي بقصف  مخيم الحسينية لالجئيين الفلسطينين واستطاعت الشبكة  •

  نساء .3 أطفال و 7 شخصاً بينهم  15السورية توثيق مقتل  
 

 : 2013-1-20حران العواميد  .٥
 قامت المقاتالت الحكومية بقصف سيارة تنقل عائلة 2013-1-20في يوم االحد الموافق   •

من منطقة حران العواميد باتجاه منطقة الباركة . 
 مواطن بينهم سيدة و 11و قد تمكن فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان من توثيق مقتل  •

 .طفلة
 

 : 2013-1- 26داريــــــــا  .٦
قامت قوات الحكومة السورية المتواجد في مدينة داريا والمتمركزة على حاجز كارينا وحاجز  •

  يوماً  على حاجز كارينا .45 معتقال وحرق جثثهم بعد اعتقالهم لفترة 13المروحة بإعدام 
 

 : 2013-3-15معضمية الشام  .۷
 قذائف 3تعرض مسجد المدينة أثناء أداء الصالة لقصف مدفعي ، حيث استهدف المسجد ب  •

 مواطن بينهم سيدتين  كما تمكنا من 13أدى ذلك بحسب ما وثقته الشبكة السورية إلى مقتل 
 . جريح 25تسجيل وقوع أكثر من 

 
 

  : 2013-3-24كفربطنا  .۸
قامت القوات الحكومية بقصف المدينة  بالصواريخ بشكل كثيف و عشوائي مما تسبب  •

 بخسائر بشرية و مادية فادحة .
 18و قد تمكن فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في ريف دمشق من توثيق مقتل  •

  جريح.25مواطن بينهم طفل و سيدة  كما تمكن من تسجيل وقوع أكثر من 
 

  : 2013-3-31كفر بطنا  .۹
 قامت القوات الحكومية بقصف مدينة كفربطنا مما ادى وقوع 2013-3-31بتاريخ  •

 العشرات بين قتيل وجريح 
 15و قد تمكن فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في ريف دمشق من توثيق مقتل  •

  جريح .40 أطفال كما تمكنا من تسجيل وقوع أكثر من 9مواطن بينهم 
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 :2013 – 4 – 23 حتى 2013 – 4 – 16جديدة الفضل ما بين  .۱۰
قات قوات الحكومة السورية بتطويق بلدة جديدة الفضل وقطع الكهرباء واالتصاالت عن  •

تلى القصف مرحلة )  على حي الموالي 100البلدة  ، ترافق ذلك بقصف مدفعي نفذه الفوج (
االقتحام من الجهة الشمالية تحديدا و ترافق ذلك مع قصف مركز وعنيف من قبل الفوج 

.  المتمركز في أعلى تلة تدعى كوكب في منطقة عرطوز135 و الفوج 100
نفذت القوات الحكومية إعدامات ميدانية بحق ساكني المنطقة وقد استطاع فريق الشبكة  •

 9 مدنيا من  بينهم 174 من المعارضة المسلحة و 17بينهم 191توثيق مقتل  السورية 
   معتقل  .120 نساء  إضافة إلى عشرات المفقودين و أكثر من8أطفال  و 

 
 : 2013-4-14دوما – النشابية  .۱۱
 لغارة جوية من قبل 2013-4-14تعرضت ناحية النشابية في دوما لغارة جوية صباح يوم  •

 أشخاص 10القوات الحكومية أدت بحسب ما استطاع توثيقه أعضاء الشبكة السورية لمقتل 
  أطفال وسيدة وهم من الجئين قرية العبادة .9بينهم 

 
 : 2013-5-17يبرود  .۱۲
 لقصف مركز من قبل المدفعية وراجمات 2013-5-7تعرضت مدينة يبرود في يوم  •

الصواريخ تبع ذلك قصف من الطيران الحربي وصواريخ أرض أرض ، تمكن فريق الشبكة 
 3 مواطن بينهم طفل و 15السورية لحقوق اإلنسان في ريف دمشق من توثيق مقتل 

 . جريح وتضرر عدد كبير من األبنية50سيدات كما وثقنا وقوع أكثر من  
 
  :2013-7-2كفربطنا  .۱۳
تعرضت المدينة  لقصف  صاروخي مكثف من قبل 2/7/2013صباح يوم الثالثاء بتاريخ  •

 قتيال 15القوات الحكومية استهدف مناطق في مركز المدينة وهذا أدى ا ادى الى سقوط  
 جريح  معظمهم  50 اطفال وسيدتان  ، إضافة إلى ما ال يقل عن 5من أهالي المدينة بينهم 

 من االطفال والنساء غالبيتهم في حالة  خطرة .
 
   :2013-8-21الغوطة الرقية والغربية – مجزرة الكيماوي  .۱٤
قامت قوات الحكومة السورية بقصف مناطق من الغوطة الشرقية وبعدها بحوالي ساعتين  •

قامت بقصف مناطق من الغوطة الغربية وحسب تقديرات خبراء منشقون من النظام السوري 
 لتر . 20 صواريخ سعة الواحد منها 10فقد تم إطالق 

 طفل 172 شخص بينهم 813تمكن فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان من توثيق مقتل  •
 . سيدة148

 
 : 2013-12-27 حتى 2013-11-20النبك : .۱٥
 يوم قبل اقتحامها و القيام 13قامت قوات الحكومة السورية بحصار مدينة النبك مدة  •

بعمليات اعدام ميداني بحق العديد من سكان النبك وقد تمكن فريق الشبكة السورية لحقوق 
 من المعارضة المسلحة 38 شخصاً بينهم 399اإلنسان من توثيق مقتل ما ال يقل عن 

 . امراة94 طفل و 98 من المدنين بينهم  361و
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  :2013-12-18بيت سحم  .۱٦
قامت قوات الحكومة السورية باطالق النار على مدنين يحاولون الهروب من  بيت سحم  •

  نساء وطفل .8شخصاُ بينهم 45وأدى ذل حسب الشبكة السورية إلى توثيق مقتل 
 
  :2013-12-15الضمير  .۱۷
قامت المقاتالت الحربية التابعة للحكومة السورية  بشن عدة غارات على مدينة ضمير  •
أدى الى دمار كبير في المباني المدنية وراح ضحيتها حسب توثيق الشبكة السورية لحقوق  •

/ جريح من المدنيين 200/ أطفال و سيدتان  واكثر من / 12/ شهيد منهم / 32اإلنسان  / 
 العزل .

 
  :2013-2-8القدم  .۱۸
مناطق الحي و قامت بسلسلة من اإلعدامات الميدانية قامت قوات الحكومة السورية باقتحام  •

 .بحق عائالت كاملة من المدنيين الذين بقوا في منازلهم و رفضوا النزوح عن الحي
 شخصاً بينهم سيدة 14استطاع فريق الشبكة السورية لحقوق االنسان من توثيق مقتل  •

. وطفليها 
 

  :2013-2-13جوبر –  .۱۹
قامت قوات الحكومة السورية بقصف حي جوبر مستهدفة المسجد الكبير ومنطقة الخرار مما  •

ً . 16ادى بجسب الشبكة السورية إلى مقتل   شخصا
 

  :2013-2-26جوبر  .۲۰
 ل قصف عنيف بقذائف الهاون و راجمات الصواريخ من قبل قوات تعرض حي جوبر •

 أشخاص  10الحكومة السورية  مما أدى بحسب الشبكة السورية بحقوق االنسان إلى مقتل  
  أطفال ثالثة منهم من عائلة واحدة .4بينهم 

 
  :2013-3-28جامعة دمشق – كلية الهندسة المعمارية  .۲۱

تعرضت كلية العمارة في جامعة دمشق لقصف بقذائف الهاون من قبل قوات الحكومة  •
 شخصاً . 15السورية وادى ذلك بحسب توثيق الشبكة السورية لمقتل 

 
  :2013-3-31مخيم اليرموك  .۲۲

بإطالق  صاروخين من منطقة البوابة (حي الميدان) على قامت قوات الحكومة السورية  •
 11حي التقدم في مخيم اليرموك مما أدى بحسب توثيق الشبكة السورية إلى مقتل 

شخصاً . 
 : 2013-4-14القابون  .۲۳

قام طيران جيش النظام  من نوع " ميغ " باستهداف حي القابون بغارتين بصواريخ  •
على نحو مفاجئ  ، تركزت الغارة على أحد المناطق السكنية المدنية في الحي 

 من عائلة واحدة و وطفلين 3 أطفال بينهم 10واستطاعت الشبكة السورية توثيق مقتل 
 آخرين من عائلة واحدة .
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محافظة درعا: 

 : 2013-2-21جاسم  .۲٤
 الحكومية بالقصف براجمات الصواريخ و المدفعية الثقيلة على مدينة القوات قامت  •

جاسم بشكل مفاجئ وعشوائي ودون أي سابق إنذار وتركز القصف على منازل المدنيين 
 مخلفا ورائه نساء واطفال . 

 14و قد تمكن فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في محافظة درعا من توثيق مقتل  •
  جريح.30 سيدات   و وقوع  حوالي 3 أطفال و 3مواطن بينهم 

 
  :2013-2-21درعا المحطة  .۲٥
  قامت المقاتالت الحكومية بشن غارات جوية عشوائية 2013-2-21في يوم الخميس   •

دون أي سبب استهدفت  أحياء مدنية طريق السد ومخيم درعا المتجاورين على األبنية 
 السكنية المليئة بالمدنيين

و قد تمكن فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان من توثيق مقتل ثالثة عشر شهيدا بينهم  •
  جرحى .7سيدة  و أكثر من 

 
 : 2013-4-10الصنمين  .۲٦
قامت القوات الحكومية باقتحام مدينة الصنمين مدعومة بعناصر من الشبيحة و باألليات  •

 وقد تمكنت الشبكة السورية لحقوق الثقلية مخلفة مجزرة بحق المدنيين كلهم قضوا ذبحا
 7 أطفال و 6قضوا إعداما و ذبحا بالسكاكين بينهم  مواطناً 48اإلنسان من توثيق مقتل 

 شهيد آخرين لم يتمكن فريق الشبكة من التعرف 12 عن وجود  األهاليسيدات   بينما تحدث
 عليهم بسبب التشويه المتعمد من قبل الشبيحة و عناصر األمن للجثث.

 
 : 2013-6-27الكرك الشرقي  .۲۷
 قام الطيران الحكومي بقصف األحياء المدنية و استهدفوا 2013-6-27في يوم الخميس  •

أحد األبنية التي تأوي النازحين مما أدى حسب ما وثقته الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 
  جريح. 25 أطفال كما وثقنا وقوع حوالي 5 سيدات و 8 مواطن بينهم 13إلى مقتل 

 
 : 2013-7-22الجبيلة  .۲۸
 اقتحمت قوات النظام ومن معها من اللجان الشعبية التابعة لها قرية 2013-7-22بتاريخ  •

الجبيلية بريف درعا الغربي وشنت حملة دهم للمنازل و اعتقاالت عشوائية طالت عدد كبير 
 من أهالي القرية ومن بينهم نساء وأطفال

 ، استطاع فريق الشبكة السورية توثيق كما حصل عدد من اإلعدامات على يد قوات النظام •
  سيدات .3 شخصاً بينهم 11مقتل 

 
 : 2013-7-23الحارة  .۲۹
قامت القوات الحكومية بقصف المباني السكنية في مدينة الحارة براجمات الصواريخ و  •

 بالمدفعية الثقيلة 
 مواطن بينهم 11و قد استطاع فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان من توثيق مقتل  •

 .سيدتان و طفل



 2013 الشبكة السورية لحقوق اإلنسان
 

9  

 

 
  :2013-12-19جاسم  .۳۰
قام سالح الجو الحربي التابع للنظام السوري باستهداف أحياء سكنية وسط مدينة جاسم  •

ببرميلين متفجرين وعدة غارات جوية ، حيث خلف ذلك القصف حسب ما وثقته الشبكة 
سيدات  ،  اضافة الى ما 5 اطفال و 15 قتيال مدنيا بينهم 30السورية لحقوق اإلنسان  (

  جريحا .50 مفقودين و اكثر من 10يزيد عن  
 

محافظة إدلب : 

 : 2013-7-14المغارة  .۳۱
قامت القوات الحكومية بقصف بلدة المغارة بصاروخ أرض أرض مما أدى حسب فريق  •

 6 مواطن بينهم 14من مقتل الذي تمكن الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في محافظة إدلب 
  جريح.20 أطفال وما اليقل عن 3سيدات و 

 
 : 2013-7-21أريحا  .۳۲
قامت القوات الحكومية بقصف سوق المدينة قبيل موعد اإلفطار بقذائف الهاون مما أدى  •

 24بحسب ما استطاعت الشبكة السورية لحقوق االنسان توثيقه إلى مقتل مااليقل عن 
شخصاً بينهم طفلين وسيدة. 

 
 : 2013-1-25الهبيط  .۳۳
 شخصاُ بينهم 12قامت القوات الحكومية السورية بقصف ....مما أدى إلى مقتل مااليقل عن  •

 سيدات  3 أطفال و3
 وجميعهم من نازحي مدنية كرناز في محافظة حماة . •

 

محافظة طرطوس : 

 : 2013-5-4 حتى 2013-5-2بانياس  .۳٤
 حيث قامت القوات الحكومية السورية 2013من أكبر المجازر التي حصلت في عام  •

مدعومة بشباب من أبناء الطائفة العلوية وعناصر من حزب 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  هي البيضا و رأس النبع   •
 مواطنا 459استطاع فريق الشبكة السورية لحقوق االنسان من توثيق مقتل مااليقل عن  •

 امرأة إضافة لعشرات المفقودين 71 طفل و 92مدنيا بين ذبح و إعدام  من بينهم 
  اسماً منهم وبقي مصير الباقي مجهوال حتى اللحظة .40والمخطوفين الذين استطعنا توثيق 

 
 : 2013-7-21بانياس  .۳٥
اقتحمت قوات من الشبيحه و ما يسمى " جيش الدفاع الوطني " قرية البيضا و توجهت  •

مباشرة إلى منزل المواطن أسامة فتوح ، فقتلوه بكل دم بارد ثم قاموا بحرق زوجته و 
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 الشيخ  أسامة توفيق أطفالها وأشعلوا فيهم النيران كما  قاموا بإعدام امام مسجد القرير
  نساء.4 أطفال و6 شخصاً بينهم 14 ، وثقت الشبكة السورية لحقوق االنسان مقتل األعسر

 

محافظة حماة : 

 : 2013-5-22جب الخسارة  .۳٦
 14قامت عناصر من الشبيحة من قرية الصبورة الموالية للنظام بعمليات إعدام ميداني بحق  •

 سيدات . 3شخصاً من قرية جب الخسارة بينهم 

 

  محافظة حلب :

 : 2013-1-13اعزاز  .۳۷
تعرضت مدينة اعزاز الواقعة شمال حلب لغارة جوية من الطيران التابع للحكومة السورية  •

مستخدماً طيران من طراز سوخوي على السوق المركزي في المدينة مما أدى إلى سقوط 
العشرات بين قتيل وجريح . 

 33و قد تمكن فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في محافظة حلب من توثيق مقتل  •
  . سيدات4 أطفال  و5مواطن من أهالي المدينة بينهم 

 
 : 2013-1-15جامعة حلب  .۳۸
قام الطيران الحربي التابع للحكومة السورية بقصف جامعة حلب بصاروخين من طائرات  •

الميغ مما أدى بحسب ما استطاعت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان توثيقه إلى مقتل ما 
  جريح .250 نساء وطفالن إضافة إلى أكثر من 10 شخصاً بينهم 38اليقل عن 

 
: 2013-1-18المحافظة  .۳۹
قصف الطيران الحربي التابع للنظام السوري حي المحافظة غربي مدينة حلب وهو من  •

االحياء الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية مما ادى حسب ما وثقته الشبكة السورية إلى 
  . أشخاص بينهم سيدتان10مقتل 

 
  :2013-1-26منبج  .٤۰
قام الطيران الحربي التابع للحكومة السورية بقصف تجمع للنازحين أثناء توزيع المساعدات  •

 من عائلة واحدة  4 أطفال منهم 9 مواطن بينهم 19مقتل مما أدى إلى مقتل ما ال يقل عن 
 حسب ما وثقته الشبكة السورية لحقوق اإلنسان .

 
  2013-3-13/ 2013-3-11/ 2013-1-29بستان القصر  .٤۱
 اطفال تم تعذيبهم ومن ثم 3 مواطنا بينهم 87تمكن فريق الشبكة السورية من توثيق مقتل  •

 اعدامهم ميدانياً والقاء جثثهم في نهر قويق .
 
 2013-3-11 جثة ، وقد تكررت الحادثة يومي 63 تم انتشال ما يقارب 2013-1-29في  .٤۲

 . جثة على معظمهم آثار تعذيب شديدة24 حيث تم انتشال 13-3-2013/
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 : 2013-2-22طريق الباب وأرض الحمرا   .٤۳
استهدفت قوات الحكومة السورية حيي أرض الحمرا وطريق الباب بـأكثر من صاروخين  •

 طفل 39 شخصاً بينهم 77سكود أدى بحسب ما استطاعت الشبكة السورية توثيقه إلى مقتل 
  شخص .200 سيدات إحداهن حامل وجرح ما اليقل عن 7و
 
   :2013-2-18جبل بدرو  .٤٤
تعرض حي جبل بدرو الواقع شرق مدينة حلب والذي يسكن فيه عدد كبير من النازحين إلى  •

 .قصف براجمات الصواريخ  من قبل قوات الحكومة السورية 
 37و قد تمكن فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في محافظة حلب من توثيق مقتل  •

 جثث أخرى لم نتمكن 8 سيدات اثنتان منهم حامل ، وهناك قرابة 7 طفل و 16مواطن بينهم 
 من الحصول على اسمائها ألنها تحولت إلى أشالء .

 
  :2013-2-21كرم حومد   .٤٥
و قد تمكن فريق تعرض الحي الواقع جنوب حلب لقصف بأربعة صواريخ ذات مظالت ،  •

 4 مواطن بينهم 12الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في محافظة حلب من توثيق مقتل 
   جريحا .30 سيدات كما سجل سقوط  أكثر من 5أطفال و 

 
  :2013-2-27الملكية – السفيرة  .٤٦
قامت القوات الحكومية بالدخول إلى قرية المليكة التابعة للسفيرة بمدينة حلب عبر أحد  •

  شخصاً رمياً بالرصاص .70الطرق الترابية ومن ثم تم إعدام 
 أطفال 7 مواطناُ بينهم 45تمكن فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان من توثيق مقتل  •

  جثة لم يتم التعرف عليهم بسبب حرق الجثث واختفاء معالمها .25وسيدة إضافة إلى 
 

  :2013-3-1هنانو  .٤۷
 صواريخ يعتقد أنها 4قصفت قوات الحكومة السورية حي هنانو الواقع شرق حلب ب  •

استطاع فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان  عنقودية على منطقة السوق الشعبي و  
 مواطن من أهالي المنطقة  بينهم رضيع و تسعة  أطفال و ثالث سيدات ، 25توثيق  مقتل  

 . جريح15و أكثر من  
 
 : 2013-3-18المرجة  .٤۸
على الحي ، وبعد أن دارت دورتين في الهواء  ميغ تابعة للحكومة السورية أغارت طائرة •

استهدفت تجمع سكاني في الحي بستة صواريخ فراغية مما أدى إلى دمار واسع ووقوع 
عشرات الضحايا . 

 مواطن 42  من توثيق مقتل  في حلبو قد تمكن فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان •
 طفل و جميعهم من عائلة واحدة و  كما تمكنا من توثيق وقوع أكثر 17 سيدة و 13بينهم 
  جريح.100من  
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   :2013-3-19خان العسل   .٤۹
تم قصف البلدة بالطيران الحربي حيث ألقت الطائرات الحربية صواريخ انفجرت مطلقة ما  •

يشبه ذرات الرمل إلى مسافات بعيدة و قد سقط الصاروخ في المنطقة الجنوبية من خان 
 العسل .

 مواطن من أهالي المنطقة اثر إصابتهم  22استطاع فريق الشبكة السورية من توثيق مقتل  •
بحاالت اختناق بينهم خمسة أطفال و سبع سيدات و طبيب كان يشرف على عالج المرضى 

  . مصاب250في المشفى ، كما وثقنا قرابة ال 
 
 :2013-3-20تل الزرازير – السكري –  .٥۰
شهدت المنطقة تحليق كثيف للطيران الحربي التابع للحكومة السورية تلى ذلك قصف  •

 جريح كما 50 سيدات و حوالي 4 أطفال و  9 مواطن بينهم 16صاروخي أدى إلى مقتل 
 وثق فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان.

 
  :2012-3-25اخترين  .٥۱
تعرضت البلدة لقصف صاروخي اصاب أحد المحال التي تحتوي بنزين مما سبب باشتعال  •

 .حرائق ووقوع العديد من اإلصابات
 أشخاص 10تمكن فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان من توثيق مقتل ما اليقل عن  •

  أطفال ورضيع .3بينهم سيدة و 
 

 : 2013-3-29 حريتان  .٥۲
في يوم الجمعة و بعد أداء الصالة تم قصف البلدة بصاروخين من الطيران الحربي الحكومي   •

و بعد القصف بحوالي النصف ساعة تم قصفها بصاروخ سكود مخلفا مذبحة كبيرة في 
 البلدة.

 مواطن 12و قد تمكن فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في حلب من توثيق مقتل  •
 . أطفال و رضيعة3 سيدات و 3بينهم  

 
  :2013-4-4عزيزة –  .٥۳

قامت قوات الحكومة السورية باقتحام قرية عزيزة واعتقال العديد من الشبان ومن  •
 ثم إعدامهم ميدانياً والتمثيل بجثثهم .

 22وقد تمكن فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في حلب من توثيق مقتل  •
 مواطن .

 
 : 2013-4-6األشرفية  .٥٤

قام الطيران الحربي التابع للحكومة السورية بقصف حي االشرفية بصاروخين  •
انفجر احدهما وال ينفجر اآلخر . 

 مواطنا 15واستطاعت الشبكة السويرة لحقوق اإلنسان توثيق مقتل ما اليقل عن  •
  أطفال وسيدتان .7بينهم 
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  :2013-4-16الصاخور  .٥٥
 3 مواطن مدني بينهم طفل و 33تمكن فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان من توثيق  •

في المنطقة الواقعة بين إشارات الشيخ خضر و إشارات الميدان في حي  القيت جثثهم سيدات
 الصاخور  بعضها قضى برصاص قناص وبعضها تحت التعذيب .

 
  :2013-6-2كفر حمرة  .٥٦
قامت قوات الحكومة السورية بقصف بلدة كفر حمرة بقذائف الهاون تلى ذلك قيام قوات  •

الحكومة بقصفه البلدة بصاروخ سكود مما ادى لوقوع مجزرة . 
 12 مواطن بينهم 40و قد استطاع فريق الشبكة السورية في محافظة حلب من توثيق مقتل  •

  آخرين بعضهم إصاباتهم خطيرة.100 سيدة و إصابة حوالي 11طفل و 
 
  :203-6-22قرية المزرعة  .٥۷
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 . 

) شخصاً 70سبعون (أكثر من تمكن فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان من توثيق مقتل  •
 25 شخصاً رمي في الجب ، و 45قضوا في مجزرة قرية المزرعة بينهم طفالن وامرأة، 

 شخصا  تم حرقهم داخل أحد المنازل .
 

 : 2013-7-26باب النيرب  .٥۸
تعرض حي باب النيرب الواقع جنوب غرب مدينة حلب لقصف بصاروخ أرض أرض عند  •

أذان المغرب مما ادى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح . 
 6 طفل و19 شخصاً بينهم 33وقد تمكن فريق الشبكة السورية من توثيق مقتل مااليقل عن  •

 .سيدات

 

  :2013-7-30عندان –  .٥۹
قام الطيران الحربي التابع للحكومة السورية بقصف مسجد حمزة ببرميل متفجر  مما أدى  •

في حلب و إلى وقوع مجزرة راح ضحيتها بحسب توثيق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 
 سيدات و كما 6 أطفال و 7 مواطن جميعهن من النساء و األطفال بينهم 13ريفها إلى مقتل 

 يحاً . جر40تم توثيق وقوع حوالي 
 
 :  2013-8-16بستان القصر  .٦۰
شنت المقاتالت الحربية الحكومية غارة جوية على حي بستان القصر تبعها قصف بالهاون  •

 راح ضحيتها العشرات . مما أدى إلى وقوع مجزرة
 سيدة 16 طفل و 16 مواطن بينهم 55وقد تمكن فريق الشبكة السورية من توثيق مقتل  •

 جثث لم يتمكنوا من التعرف عليها بسبب 10بينما تحدث الناشطون عن وجود حوالي 
 مصاب في 25 جريح بينهم 200تحولهم إلى أشالء  كما و تمكنا من توثيق وقوع حوالي 

 . شخص تعرضوا لبتر بعض األطراف12حالة خطرة بينهم 



 2013 الشبكة السورية لحقوق اإلنسان
 

14  

 

  :213-12-24 و 2013-12-15مجازر البراميل بين يومي  .٦۱
على مدى عشرة ايام تعرضت مدينة حلب وريفها  لقصف عنيف من قبل الطيران  •

 برميال متفجراً أدى 152الحربي التابع للحكومة السورية حيث تم استخدام  أكثر من 
إلى سقوط المئات من الضحايا . 

 شهيدا 560وقد تمكن فريق الشبكة السورية لحقوق االنسان من توثيق مقتل أكثر من  •
   63 طفال و 148بينهم 

%  بمعنى ان نسبة 12% و السيدات 26سيدة  ( اي ان نسبة القتلى من االطفال  •
   % من مجموع القتلى الكلي )38االطفال والنساء 

 من شهر كانون االول حيث تم توثيق 17 و15العد االكبر من القتلى سقط في يومي  •
 قتيل 101 و 12-15 سيدة في يوم 13 طفل و42 شخصاُ بينهم 132مقتل اكثر من 

  .12-17 سيدة في يوم 13 طفل و24بينهم 
 

محافظة حمص : 

 : 2013-1-6المشيرفة   .٦۲
قامت قوات الحكومة السورية مدعومة بقوات من الشبيحة بايقاف مجموعة من  •

المسافرين على طريق حمص لبنان و القيام بتعذيبهم ومن ثم إعدامهم ميدانياً ذبحاً 
 11بالسكاكين وقد استطاع فريق الشبكة السورية لحقوق االنسان من توثيق مقتل 

  من الطائفة المسيحية .3شخصاً بينهم سيدة بينهم 
 

   :2013-1-15الحصوية   .٦۳
قامت قوات الحكومة السورية بقتحام قرية الحصوية التي تأوي العديد من نازحين  •

األحياء األخرى كدير بعلبة وباباعمرو وقامت بعمليات إعدام ميداني راح ضحيتها  راح 
 شخصاً بينهم عائالت كاملة 56ضحيتها حسب توثيق الشبكة السورية ما ال يقل عن 

 طفل . 13 نساء و 6 قتيل 45من بين ال 
  :2013-1-20كفرعايا  .٦٤

تعرضت قرية كفرعايا للقصف العشوائي من قبل قوات الحكومة السورية مما أدى  •
 شخصاً  بينهم 17حسب توثيق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان إلى مقتل مااليقل عن 

 نساء . 3 أطفال و3
  :2013-2-7القريتين  .٦٥

تعرضت مدينة القريتين الواقعة في ريف مدينة حمص إلى القصف الحربي من قبل  •
 نساء بحسب 6 أطفال و6شخصاً بينهم  24طيران الحكومة السورية مما ادى إلى مقتل
ما وثقته الشبكة السورية لحقوق االنسان. 

  
 : 2013-3-25آبل  .٦٦

قامت قوات الحكومة السورية بعد انسحابها من قرية آبل نتيجة االشتباك مع المعارضة  •
 المسلحة باعتقال عائلتين على اطراف المدينة ومن ثم تعذيبهم واعدامهم ميدانيا وحرق

 4 نساء و6 شخصاً بينهم 13جثثهم وقد تمكن فريق الشبكة السورية من توثيق مقتل 
 اطفال.
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  :2013-7-22السخنة  .٦۷
 قامت قوات الحكومة السورية بقصف مدينة السخنة الواقعة شرق مدينة حمص مما أدى •

 سيدات 4 شخصاً بينهم  22بحسب الشبكة السورية لحقوق اإلنسان  إلى مقتل 
 وطفلين.

 
  :2013-11-15وادي المولى –  .٦۸

قامت قوات الحكومة السورية باقتحام قرية وادي مولى في ريف تلكلخ الغربي و من ثم  •
جمعت عددا من أهالي القرية وقامت بإعدامهم ميدانياُ رميا بالرصاص كما قامت بقصف 

 21القرية بالدبابات وقذائف الهاون  واستطاع فريق الشبكة السورية توثيق مقتل 
  سيدات إحداهن حامل .7 اطفال و 8شخصاً بينهم 

 
   :2013-11-21كرم الشامي  .٦۹

قامت قوات الحكومة السورية بقصف حي كرم الشامي بقذائف الهاون مما أدى حسب  •
  أطفال .9 شخصاً بينهم 27الشبكة السورية إلى مقتل ما ال يقل عن 
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