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منذ بداية خطة السيد كوفي عنان في  العاشر من نسيان ولغاية تاريخ العاشر من تموز أي خالل 3 أشهر استشهد في حمص ما يزيد عن 1170 
شهيد  بينهم 108 من األطفال، استشهدوا نتيجة القصف العشوائي  الذي ازدادت وتيرته  ونتيجة للمجازر التي توسعت خالل خطة السيد كوفي 

عنان بل أن تخف حدتها وتتوقف.

شهدت كل المناطق على أرض حمص ريفاً ومدينة تصاعدا ملحوظا بأعمال العنف : من الحولة إلى تلبيسة والرستن والقصير ودير بعلبة 
والقريتين وقلعة الحصن والخالدية وجورة الشياح والشماس  وجوبر والسلطانية.

كل هذه المناطق شهدت اقتحامات وقصف  بالصواريخ والطائرات واعدامات ميدانية ومجازر مروعة بحق االنسانية وخالل فترة تواجد 
المراقبين :

سوف نقوم بعملية سبر سريع بسبب كثرة مجازر النظام السوري المرتكبة ويظهر لنا القمع والعنف الممنهج  الذي استخدمه :
• مجزرة الرستن  ) 11-4-2012 (  

   11 مدنيا من عائلتين  حيث تم استهداف منازلهما بقذائف فوسفورية وكيميائية ادت إلى احتراق الجثث وتفحمها وغياب معالم  
   معظمها مقاطع تم توثيقها من مجزرة 11-4-2012 :

األربعاء 1 آب 2012

مجازر النظام السوري خالل خطة كوفي عنان أفظع من المجازر التي ارتكبت 
خالل فترة المراقبين العرب دراسة استقصائية محافظة حمص نموذجا 

• مجزرة البياضة ) 12-4-2012 (  
   9 شهداء في حي البياضة  بينهم طفلتان  جراء القصف العشوائي والرصاص المنهمر على الحي

• مجزرة حي الشماس ) 2012-05-15 و 16-05-2012 ( :   
   التي راح ضحيها 14 شهيدا موثقاً بعد اقتحام الحي الذي  يضم مئات النازحين  من أحياء باباعمرو وجوبر، من قبل قوات األمن  
   والجيش والشبيحة التابعين للنظام السوري  و الذين مارسوا إرهابا ممنهجاً حيث اعتلقوا عشرات الشبان  وجمعوهم في إحدى ساحات  

   الحي وبدؤوا بالتكيل بهم  ومن ثم إعدام بعضهم ميدانياً من بينهم إمام مسجد الحي  الشهيد مرعي زقريط.

http://www.sn4hr.org
http://youtu.be/Bwt5MX93UZQ
http://youtu.be/HKScWIlhJxs
http://youtu.be/spio20eeZWw


info@sn4hr.org www.sn4hr.org

2

مقاطع تم توثيقها من المجزرة:  

• مجزرة الحولة ) ليلة 26-5-2012 (  
   المجزرة األكثر دموية في تاريخ الثورة السورية في حمص 109 شهداء معظمهم من األطفال والنساء من خالل هجوم منظم لشبيحة  

   القرى الموالية المحيطة بالحولة تحت غطاء ودعم من  قبل قوات الجيش السوري، مقاطع لتوثيق شهداء الحولة.

• مجزرة البويضة – مجزرة عمال معمل السماد )31 – 5-2012 ( :  
   12 مدنيا من عمال معمل السماد يختطفون من قبل  حاجز قطينة ومن ثم يقتادون  إلى مزرعة قريبة ومن  ثم  تعذيبهم واعدامهم  

   ميدانياً رميا بالرصاص والتنكيل بجثثهم، مقاطع لتوثيق المجزرة.

• مجزرة تلبيسة ) 10-6-2012 ( :  
   قصف عشوائي عنيف  استمر لعدة أيام ا\وأوقع العديد من الشهداء والجرحى  حيث بلغ عدد شهداء تلبيسة في هذا اليوم  10 شهداء  

   قضوا بالقصف العنيف والمروحي على المدينة، بعض من مقاطع توثق المجزرة.

• مجزرة الرستن الثانية )13-6-2012 ( :  
   أكثر من 14 شهيدا معظمهم من  األطفال قضوا بالقصف العشوائي على مدينة الرستن والذي استخدمت  فيه المروحيات.

   مجزرة  الرستن - أطفال ونساء قضوا بسبب القصف المروحي، مقاطع توثق المجزرة.

http://www.sn4hr.org
http://youtu.be/x25nZZi7DaY
http://youtu.be/K7z17-XrZDE
http://www.youtube.com/watch?v=iAprAaeEO3s&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gosLh8HvCEU
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gosLh8HvCEU
http://www.youtube.com/watch?v=PrUyYLTnAu4&feature=youtu.be
http://youtu.be/EqYcko2uh6whttp://www.youtube.com/watch?v=XalIUeTO2zs
http://youtu.be/cPkCwWeU_6Ahttp://youtu.be/-2q-ZrAXNIo
http://www.youtube.com/verify_age?next_url=/watch%3Fv%3Ddk6Unjzha5s%26feature%3Dyoutu.be
http://www.youtube.com/watch?v=nCsf5oy_kcc&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=dpL-vEYumno&feature=share
http://youtu.be/vb3I-XzK19Y
www.youtube.com/watch?v=7vlsV3K17Gw&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=bQnnsMyXg74&feature=plcp
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• مجزرة دير بعلبة  ) 21-6-2012 ( :  
  قصف عنيف استهدف الحي وتركز على مدرسة الحي التي يعلم النظام والمخابرات والحكومة السورية أنها تحتوي على الجئين  

   حيث تم استهدافها  ب 3 قذاف مباشرة  خلف 17  شهيدا سقطوا في لحظات معدودة وعشرات  الجرحى في ظل  قلة المواد الطبية   
وعدم  القدرة على إجراء االسعافات أو إجالئهم لمستوصفات او مشافي.  

• مجزرة قلعة الحصن  ) 2012-6-28 و 29 ( :   
   أكثر من 22 شهيدا خالل 48  ساعة  في قلعة الحصن سقط معظمهم جراء القصف العنيف الذي استهدف البلدة , من بين الشهداء  

   6 أفراد من عائلة الدكتورة أحالم عماد  حيث تم إعدامهم ميدانياً  من قبل الشبيحة.
   أضافة إلى 10 شهداء في قصف استهدف حافلة للركاب النازحين من قلعة الحصن
   مقطع للمجزرة بحق عائلة الدكتورة  أحالم علي عماد، من شهداء مجزرة الحافلة 

• مجزرة في جورة الشياح  ) 1-7 2012- (  
   قصف عنيف ومتواصل على حي جورة الشياح  منذ أكثر من شهر  أدى النهيار العديد من المباني وسقوط عشرات الشهداء  بتاريخ  
   2012-7-1 قام الجيش بقصف أحد المباني مما أدى إلى انهيارها على رؤوس ساكنيها واستشهاد 6 أشخاص  مازال أحدهم تحت األنقاض.

هذا نموذج مصغر مما قام به النظام السوري في محافظة واحدة فقط وفي نطاق التقل فقط أما عن عمليات القصف العشوائي والمتواصل وعن 
آالف المصابين وآالف المهجرين وآالف المعتقلين فأن انتهاكات النظام السوري أكثر واصعب من أن تحصى وتتجاوز المئات يوميا وبشكل 
مستمر ومنهي ضاربا بذلك عرض الحائط كافة االتفاقيات والمعاهدات التي قام بالتوقيع والموافقة عليها مجرد حبر على ورق أما على أرض 

الواقع فلم ينفذ منها شيئا .

إننافي مركز دمشق لدراسات حقوق اإلنسان و الشبكةالسورية لحقوق اإلنسان كمنظمات حقوقية تعنى بالدفاع عن حقوق اإلنسان ندين وبشكل 
صارخ كافةالمجازر التي يتعرض لها الشعب السوري على مدارالساعه ونحمل النظام السوري كامالوالقائد العام للجيش والقوات المسلحة بشار 
األسدالمسؤولية الكاملة والمباشرة عن المجزرة وعن كافةالتبعات وردات الفعل المترتبة عليها ، 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 كافةالمتورطين في تلك المجارزإلى محكمة الجنايات الدولية .

http://www.sn4hr.org
http://youtu.be/bBcGGkxmZwE
http://www.youtube.com/watch?v=fbLPYKI8PkI&feature=youtu.be

