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نفذت عناصر الشبيحة بدعم و تسهيل و أحيانا مشاركة قوات األمن و الجيش مااليقل عن 22 مجزرة تطهير اثني
)طائفي( بحق اهالي مناطق مجاورة معظمهم قضى ذبحا و حرقا و بعضهم قضى نتيجة القصف حيث وثقت

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل 1549 مواطن سوري في تلك المجازر بينهم 254 طفل و 212 امرأه :
محافطة حمص : إحدى عشر مجزرة راح ضحيتها ) 600( مواطن بينهم 132 طفل و 117 سيدة
محافظة حماه : ستة مجازر في محافظة حماه راح ضحيتها ) 165 ( بينهم 15 طفل و 12 سيدة 

محافظة طرطوس : ثالثة مجازر راح ضحيتهم ) 473 ( بينهم 98 طفل و 75 سيدة 
محافظة ريف دمشق : مجرتان راح ضحيتهما ) 311( مواطن بينهم 9 أطفال و 8 سيدات  

أوال : محافظة حمص :
إحدى عشر مجزرة راح ضحيتها ) 600( مواطن بينهم 132 طفل و 117 سيدة

1- مجزرة كرم الزيتون بمدينة حمص
تاريخ الواقعة : 26-1-2012

عدد الضحايا : 6 مواطنين بينهم 4 أطفال و سيدة
 

2- مجزرة حي الرفاعي و  كرم الزيتون بمدينة حمض
تاريخ الواقعة : 2012-3-9 حتى 11-3-2012

عدد الضحايا : 224 مواطن بينهم 46 طفل و 49 سيدة

3- مجزرة دير بعلبة في محافظة حمص
تاريخ الواقعة : 2/4/2012 وحتى 9/4/2012 

عدد الضحايا : 199 شهيدا موثقا لدينا 21 طفل و 20 امرأة

4- مجزرة حي كرم لزيتون بمدينة حمص
تاريخ الواقعة : 28-4-2012

عدد الضحايا : 7 مواطنين بينهم 5 أطفال و سيدة

5- مجزرة بلدة الحولة بمدينة حمص
تاريخ الواقعة : 6-6-2012

عدد الضحايا : 107 مواطنين بينهم 49 طفل و 32 سيدة

6- مجزرة منطقة قلعة الحصن بمدينة حمص 
تاريخ الواقعة : 29-6-2012

عدد الضحايا : 10 مواطنين بينهم طفالن و 3 سيدات

مجازر التطهير االثني

14/7/2013

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBNzlhSFBtRGV6c1E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBNzlhSFBtRGV6c1E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBbnZnVDQ2Y0lrRjA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBbnZnVDQ2Y0lrRjA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBbEJuekNBSkdSLW8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBbEJuekNBSkdSLW8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBUHFZOXJ0RGYybWs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBUHFZOXJ0RGYybWs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBTUlHalNnY3YzZm8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBTUlHalNnY3YzZm8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBMWp2M21xbkgtUG8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBMWp2M21xbkgtUG8/edit?usp=sharing
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7- مجزرة منطقة قلعة الحصن بمدينة حمص 
تاريخ الواقعة : 29-6-2012

عدد الضحايا : 6 مواطنين بينهم 3 سيدات 

8- مجزرة حي السبيل بمدينة حمص 
تاريخ الواقعة : 20-7-2012

عدد الضحايا : 5 مواطنين بينهم 3 أطفال و سيدة 

9- مجزرة حي كرم الزيتون بمدينة حمص
تاريخ الواقعة : أواخر كانون الثاني عام 2012

عدد الضحايا : 13 مواطن بينهم 6 سيدات و طفالن 

10- مجزرة في بلدة المشرفة بمدينة حمص
تاريخ الواقعة : 6/01/2013

عدد الضحايا : 11 مواطن بينهم سيدة 

11- مجزرة معمل السماد في منطقة البويضة بريف حمص
تاريخ الواقعة : 31 5-2013-

عدد الضحايا : 12 مواطن 
وقد قتلت قوات الجيش السوري 6 من اهالي القرية خالل تلك الفتره

مابين 24 2012-05- وحتى تاريخ 26-05-2012 
 

ثانيا : محافظة حماه :
ستة مجازر في محافظة حماه راح ضحيتها ) 165 ( بينهم 15 طفل و 12 سيدة 

1( مجزرة مزرعة القبير بمدينة حماه 
تاريخ الواقعة : 6-6-2012

عدد الضحايا : 50 مواطن بينهم 10 أطفال و9 نساء

2( مجزرة بلدة التريمسة في محافظة حماه 
تاريخ الواقعة : 12-7-2012

عدد الضحايا :67 مواطن بيهم 5 أطفال و سيدة

3( مجزرة الفان الشمالي  بريف حماة
تاريخ الواقعة : 2-9-2012

عدد الضحايا : 31 مواطن بينهم سيدة

4( مجزرة قرية عقرب بمدينة حماه 
تاريخ الواقعة : 11/12/2012

عدد لضحايا : 6 مواطنين

5( مجزرة بلدة مصياف بمدينة حماه 
تاريخ الوافعة : 1/03/2013

عدد الضحايا : 5 مواطنين
 

6( مجزرة بلدة مصياف بمدينة حماه 
تاريخ الوافعة : 19/06/2013

عدد الضحايا : 6 مواطنين بينهم سيدة

 https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBVzJyMGxaVlpzeG8/edit?usp=sharing
 https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBVzJyMGxaVlpzeG8/edit?usp=sharing
 https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBejQxLVVGYnljcFk/edit?usp=sharing
 https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBejQxLVVGYnljcFk/edit?usp=sharing
 https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBejQxLVVGYnljcFk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBVDdkMV8wbE4xQVU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBVDdkMV8wbE4xQVU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBMG1xVFBsdHcwblk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBMG1xVFBsdHcwblk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBbjVaaDF6OVBheG8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBbjVaaDF6OVBheG8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBbjVaaDF6OVBheG8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBbjVaaDF6OVBheG8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBTDNHcHdsQkJ3cXc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBTDNHcHdsQkJ3cXc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBcnRwMDB4aWlqb3M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBcnRwMDB4aWlqb3M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBSzZBZS1CVTFJbUE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBSzZBZS1CVTFJbUE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBVHlUaEFDcFY0YVk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBVHlUaEFDcFY0YVk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBMXJKOFhFb3hwZUE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBMXJKOFhFb3hwZUE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBT1N3cnVFSmdqbGM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBT1N3cnVFSmdqbGM/edit?usp=sharing
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ثالثا : محافظة طرطوس :
ثالثة مجازر راح ضحيتهم ) 473 ( بينهم 98 طفل و 75 سيدة 

1- مجزرة بلدة البيضا في طرطوس
تاريخ الواقعة :  2/5/2013 

عدد الضحايا : 264 بينهم 36 طفل و 28 سيدة

2- مجزرة بلدة رأس النبع في طرطوس
تاريخ الواقعة : 3-5-2013

عدد الضحايا : 195 مواطن بينهم 56 طفال و 43 سيدة

3- قرية البيضا بمحافظة طرطوس
تاريخ الواقعة : 21-7-2013

عدد الضحايا : 14 مواطن بينهم 6 أطفال و 4 سيدات 

رابعا  : محافظة ريف دمشق :
مجرتان راح ضحيتهما ) 311( مواطن بينهم 9 أطفال و 8 سيدات 

1( مجزرة بلدة الذيابية بريف دمشق
تاريخ الواقعة : 26/9/2012
عدد الضحايا : 137 مواطن 

2( مجزرة جديدة الفضل بمدينة دمشق
تاريخ الواقعة : 16/04/2013 و حتى 23/04/2013

عدد الضحايا : 174 من المدنيين من بينهم 9 أطفال و 8 نساء

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBT2k1RlFERF9kbmc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBT2k1RlFERF9kbmc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBT2k1RlFERF9kbmc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBT2k1RlFERF9kbmc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBZDFBX19wUnpENUE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBZDFBX19wUnpENUE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBYXUwMEVwbXhzQ0U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBYXUwMEVwbXhzQ0U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBb0h1UWZGdjh0S00/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBb0h1UWZGdjh0S00/edit?usp=sharing

