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توثيق مجزرة حي الرفاعي وحي كرم  
الزيتون بمدينة حمص )واحدة من أفظع 

مجازر في التاريخ البشري(

   Friday   9   march  2012 

تفاصيل الحادثة :

في صباح يوم الجمعه الموافق ل 09-03-2012  تم تطويق حي عشيرة من قبل  قوات الجيش السوري برفقه عناصر من 
الشبيحه قدموا من األحياء المجاورة الموالية للنظام السوري ، كما هي الخطوات المتبعه المرحلة األولى قصف عنيف استمر 
لقرابة ال 18 ساعه خلف عشرات من القتلى وأعداد التحصى من الجرحى ، امتد القصف بعد ذلك إلى حي الرفاعي وحي 

العدوية .

وذلك بحسب من أخبرنا عدد ممن نجى بعد الموت وتعافى من الجراح البليغه  قبل فتره قصيرة وهو موجود في مدينة حمص 
حتى اللحظة  ،  إضافه إلى روايات وجمع لمعلومات استمر ألسابيع طويلة ، 

حاول األهالي وأغلبهم من النساء واألطفال النزوح والهروب لكن قصف قوات الجيش السوري طاردهم وقتل منهم 22 امرأه 
و13 طفل أثناء نزوحهم .

الخطوة الثانية التي تلي القصف هي االقتحام ، فتحت حماية الجيش السوري وبرعاية دباباته ومدرعاته واسلحته دخل مئات 
واالعتقاالت  للمنازل   واالقتحامات  الميدانية  اإلعدامات  عمليات  وبدأت  آذار  ل 11  الموافق  األحد  يوم  في صباح  الشبيحة 
للعشرات من أبناء الحي إضافه إلى اغتصاب للفتيات ومن ثم عمليات ذبح بالسكاكين لعشرات من األهالي اآلمنين تليها عمليات 

تصفية لمن بقي فيه رمق من الحياة  بإطالق الرصاص من مسافات قريبة على الراس والصدر  .

األصعب من كل هذا وكما أشرنا في بداية التقرير أنه عندما قام بعض النشطاء بالدخول إلى الحي بعد انسحاب قوات الجيش 
بينها  الفاصلة  الجدران  اقتحامها  عبر هدم  تم  البيوت  توثيق سوى 10 % من حقيقة ماجرى فمعظم  لم يستطيعوا  والشبيحه 
والدخول على األهالي وذبحهم واغتصاب نسائهم ، واستمر ذلك إلى أن بدأت الجثث بالتعفن داخل المنازل  وبدأت تتكشف 

فظائع وحقيقه ماجرى .  

ولم نستطع في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان توثيق ماجرى إال بعد مضي فتره طويلة و ذلك عبر شهادات واسعة لعدد كبير 
من الناجين .

تقول أم محمد وهي إحدى األمهات من حي كرم الزيتون فقدت 15 فردا من أفراد أسرتها :

»يوم حصلت المجزرة في حي الرفاعي )كرم الزيتون( بتاريخ 11/ 3 / 2012 كنت في مدينة النبك الستالم إعانات لعائلتي 
وعدت من هناك إلى قرية خارج حمص يسكن فيها ابني األكبر ألنني لم أستطع دخول المدينة بسبب الوضع األمني الصعب 
فيها ذلك اليوم، وعندما وصلت إلى منزل ابني تلقيت منه خبر المجزرة التي ذهب ضحيتها 15 من زوجات أبنائي وأحفادي، 
فجن جنوني وذهبت صباحاً إلى المستشفى العسكري في منطقة الوعر، وعند باب المستشفى قابلني ضابط تعامل معي بفظاظة 
ولم يسمح لي بالدخول للبحث عن جثث أفراد عائلتي، فذهبت مع العديد من النساء ممن فقدن أوالدهن وكن حوالي العشرة إلى 
األمن الجنائي وعندما دخلنا إلى الفرع عرضوا علينا صور قتلى المجزرة، وتعرفت على أوالدي وكنائني وأحفادي جميعهم 
وهم 9 أطفال وست نساء، وأعطوني ورقة بأسمائهم وعدت إلى المستشفى العسكري من جديد ووجدت جثثهم باستثناء جثة 
ابنتي«يسرى«، فصعدت إلى الطابق األول في المستشفى للبحث عنها وتعثرت هناك بطفل ميت عمره حوالي 5 أشهر كان 
عارياً ومرمياً على األرض، وعندما دعست عليه -دون انتباه- شعرت بقشعريرة شديدة تسري في جسدي، وهنا دعوت من 

قلبي الذي كاد أن ينفطر لهول ما رأيت: ياهلل تولى ابنتي والشهداء كلهم، وبدأت بالبكاء الشديد.

في المستشفى العسكري الذي كان أشبه بالمسلخ البلدي 

رأيت مئات الجثث المكّدسة في ثالث شاحنات )قاطرة ومقطورة( مركونة تحت أشجار في الباحة الخارجية للمشفى، وكانت 
أغلب الجثث موضوعة في أكياس من النايلون وبعضها كان مقّطع األوصال، وبعضها كانت أحشاؤها في الخارج، كان المنظر 
مرعباً جداً والروائح الكريهة تنبعث من المكان، وعندما بدأت إجراءات إخراج أفراد عائلتي الشهداء فرضت إدارة المستشفى 
مبلغ ألف ليرة سورية عن كل جثة يتم إخراجها لصغير كانت أم لكبير، وأحد األطباء وهو الدكتور خالد الحزوري التركماني 

الذي لم يعطني تصريحاً بإخراج الجثث حتى أخذ مني عمولة 40 ألف ليرة أعطاني إياها الشيخ )س . ج( جزاه هللا خيراً 
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حينما دخلوا إلى منزل عائلتي كانت زوجات أبنائي جالسات يقرأن في المصاحف، فقام الشبيحة بانتزاع المصاحف من أياديهن 
وطلبوا منهن إحضار الذهب واألموال، وقبل ارتكاب المجزرة قال لهن أحد العناصر ممن يعملون معهم: حرام عليكم هؤالء 
نساء وأطفال فلماذا تقتلوهم، فقاموا بقتله على الفور قبل أن يجهزوا على عائلتي بالكامل وهم ابنتي )حميدة 21 سنة( التي 
أصيبت في رأسها من الخلف وابنتي )يسرى 27 سنة( وبناتها األربعة وهن »هنادي 9 سنوات«و »أماني 8 سنوات« و 
»فردوس 5 سنوات« و«عائشة 3 سنوات« و«ناصر 8 أشهر«وزوجها الشيخ« أبو ناصر المبارك« الذي تم قتله في الشارع 
بعد أن قاموا بنتف لحيته بالكماشة، وكنتي )وعد( إضافة إلى بناتها االثنتين وجنينها -إذ كانت حامالً في شهرها األخير- وابنتي 
)ثقلة 32 سنة( وزوجة ابني »أم ماسة« 19 سنة التي كانت حامالً في شهرها األخير أيضاً، وعندما رجتهم أن ال يقتلوها قائلة 
لهم »أنا حامل« قالوا لها: »بدنا نرّيحك من هالبطنة« - أي من الجنين – الذي في بطنها، وفي تلك اللحظة ركض ابنها ذو 
السنتين ونصف مرعوباً إلى خارج المنزل فلحقوا به وذبحوه بعد أن ذبحوا أمه التي رأيت جثتها فيما بعد وهي مزرّقة بشكل 
رهيب ووجهها ممسوح المعالم مما يدل على أنها ماتت خنقاً، كما أصيبت برصاصات في قدميها عند الركب. وقام الُجناة بذبح 
حفيدتي »حميدة« ذات السنة الواحدة من عمرها مع أمها وكنتي »ياسمين 18 سنة« وولديها »بهاء« و«ماريا« وكنتي »نغم 
الحمد 19 سنة« التي ُوجدت مشّوهة الوجه، إذ قاموا بقص وجهها بـ »الفراعة« التي يستخدمها القصابون، ويبدو أنها حاولت 
مقاومتهم فقاموا بإطالق النارعلى رأسها من الخلف فانفجرت جمجمتها وسقطت مضرجة بدمائها فوق ابنها الصغير ذي السنة 
والنصف من عمره، أما ابنها »عبد هللا« فقد نجا من المجزرة وهو يعالج في حمص اليوم ومن ضحايا هذه المجزرة ابني 
»أحمد 23 سنة« الذي هرب خارج المنزل لدى ارتكاب المجزرة وكان مع أكثر من عشرين شاباً من الحي تم قتلهم جميعاً 
رمياً بالرصاص، أما ابني )م( الذي ال نعرف مصيره إلى اآلن فعندما جاء إلى منزلنا ورأى المجزرة جن جنونه وراح يطلق 
الرصاص في الهواء دون وعي، وعندما خرج رآه عناصر من الهالل األحمر فطلبوا منه أن يحمل معهم الجثث التي كانت 
تمأل شوارع الحي وأصبح يحمل معهم هذه الجثث، وعلمنا منه فيما بعد أنه حمل جثث حوالي 1500 شخص من رجل وطفل 

ومسن تم وضعها في سيارات شاحنة تابعة للهالل األحمر.

من قام بالمجزرة هم أبناء الحي من الطائفة العلوية وهم معروفون باألسم ومنهم 

»أبو وضاح” وهو شبيح كبير اشتهر بدوره في ذبح العشرات من السنة بالسكاكين وكان يعمل في السحر والشعوذة قبل أن 
يتحول إلى التشبيح، ومن هؤالء “عزيز الجوراني” و”يحيى وياسر العلواني” وهم شقيقان من السنة ولكن أمهم تنتمي إلى الطائفة 

العلوية و” بركات وتميم وعلي محسن” الذين كانوا يسكنون بجوارنا، وأوالد أبو صبحي وآخرون ال تحضرني أسماؤهم. 

قبل المجزرة التي حصلت لعائلتي بأيام حصلت مجازر كثيرة في حي كرم الزيتون ومنها مجزرة في منزل “أبو ذياب” الذي 
كان يؤوي إليه أكثر من خمسين شخصاً وعندما بدأت المجازر دخل الشبيحة إلى منزله وقاموا بتصفية األشخاص الذي كانوا 
في منزله جميعهم وقد رأيت جثثهم متراصة فوق بعضها البعض، وقتل أمام مخازن “أبو مهرب التركاوي” أكثر من ثالثين 
شاباً كانوا مقيدين من الخلف وتم وضع وجوههم على األرض، كما قتل “شامان التركاوي” الذي كان أحد الناشطين في الثورة 
السورية وتم حرقه بوضع البنزين عليه وإشعاله، وقتلت بذات الطريقة امرأة تدعى “أم حسين” مع أوالدها السبعة حيث تم رش 
البنزين على محيط منزلها وحرقها مع عائلتها ألنها رفضت أن تفتح الباب لهم، باإلضافة إلى أقرباء لي وعددهم ستة أشخاص 

وهم األب “سليمان أحمد” مع زوجته وابنتهم وزوجها وولديهم.

و”نورة الشريف 30 سنة” و “ماجد المبارك” وهو شقيق صهري الشهيد “أبو ناصر المبارك” و “خالد الذياب” الذي جاء إلنقاذ 
الرئيسي، وهناك “ثلجة الطريجة”  فوق كوم من البحص في الشارع  الضحايا ففرغت ذخيرته وتم قتله وظل ليومين مرمياً 
وزوجها وولدها وابنتيهما ، و”محمد النغيش” مع زوجته الحامل التي قاموا ببقر بطنها وأخرجوا الجنين ووضعوه على جثتها، 
وزوجة “مجبل العيثة” التي كانت تتقلد بالذهب فقاموا بقطع يديها وأخذوا الذهب وكان ابنها ذو التسع سنوات مختبئاً في سقيفة 
المنزل لدى دخول القتلة فنجا من المذبحة، وهناك “حسين الغنام” وعائلته المكونة من 17 شخصاً ما بين نساء وأطفال تم قتلهم 
جميعاً ولم ينُج سوى شاب بعمر الـ 17 سنة ظنوا أنه قضى في المجزرة ، و”بيت البوابيري” من مدينة الالذقية وهم “خالدية 
العباس” وزوجها وأوالدها الست وسلفتها التي كانت لديها مع زوجها وأربعة من أطفالها تم قتلهم جميعهم، وعند الكشف عن 
جثثهم ُوجد أنهم كانوا جالسين على الكنبات والدماء تغطي وجوههم وأجسادهم، وهناك عائلة “أبو موسى” وهم 18 شخصاً، 
عندما دخل عليهم الشبيحة كان من بينهم شبيح يدعى تميم وهو أحد جيران هذه العائلة فقالت له “أم موسى”: يا تميم لقد أرضعتك 
أربعة أشهر فال تذبحنا فقال لها جاء أمر من الرئيس بذبح الصغير والكبير، وفي كل هذه المجازر الفظيعة كان القتلة يقومون 

بحرق المنازل جميعها بعد أن يسرقوا منها ما يمكن حمله”

أم محمد– كرم الزيتون

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBbG5ZUHJsMzd2aDg/edit?usp=sharing

الطفلة يسرى – كرم الزيتون 

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBalJNMFVZX3dOY0E/edit?usp=sharing
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سليمان أحمد – كرم الزيتون 

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBc1VZNXRMVVZXSTA/edit?usp=sharing

عائلة البزازي – بابا عمرو

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBTzZsbFhYSGdEalk/edit?usp=sharing

وهذه شهادة  أحد السكان الذي قدر هللا له النجاة  :

ذبدأوا بقصف المجد الذي يجاور بيتي تماما

قبل أن أفعل أي شيء بادرت مسرعا إلى زوجتي وأطفالي الثالثة فقمت بوضع الفرش فوقهم لكي يخفف عنهم ضغط السقف 
إن وقع فوقهم ألن المإذنة ربما تنهار في أي لحظة من اللحظات تحت وابل القصف العنيف المركز

بعد ذلك فتحت النافذة وحاولت تصوير مايحدث مباشرة من جوالي , دقائق وتوقف القصف وبقي إطالق الرصاص يمأل عنان 
السماء

وأنا بين الخائف والمترقب

أصوات إستغاثااااااااات صرخاااااات نساء بكااااااااااااء أطفال

الصوت يأتي من كل مكان

الوقت السابعة فجرا

ال أدري من أين يأتي الصوت ؟؟ 

هل من السماء أم من األرض أم من الجدران أم من السقف

أم من بيت والدتي العجوز

أم من المسجد الذي يحميه والدي المسن الوحيد

أردت أن أخرج

وأنا أستأذن أوالدي بحرقة المودع الخائف

http://sn4hr.org/
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فتحت باب شقتي وإذا بفوهات البنادق توقفني وأناس يطلبون هويتي

بدون شعور  صرخت بهم ماذا فعلتم بأمي

قال أحدهم هي بخير .. أسرعت إليها

وجدتها تزحف بينهم

وقد أنهكها الخوف ورماها الفزع بين أرجل الجبناء

أخذتها لسريرها وعدت مسرعا إلى زوجتي وأطفالي وفي مخيلتي أطفال مذبحون مضرجون بالدماء

لكني وجدتهم بخير

وبعض الجنود يعبث بأساس منزلي خرجوا من بيتنا 

وبقي والدي

أسرعت إليه فإذا به يسعف جريحا أصابه رصاصهم 

دخلنا معا أنا ومئات الجنود جمعوا شباب الحي في المسجد

بعدها لم أعد أعي ما أنا به

قلبي تقطع بين الناس وامي وزوجتي وأطفالي ذهبت أفتقدهم

عدت ......قال لي بعض الجنود : هناك قتلى بالبيوت المجاورة

علمت أنهم الجيران لقد غدر بهم الشبيحة  .....قالوا لي من قتلهم

البد أنهم العصابات المسلحة

حبذا لوتراهم

وكانوا يريدون استدراجي بعيدا عن أعين الجند لكني ابيت وذهبت أبحث عن والدي

غاب ذلك اليوم وغابت شمسه بعد ان ابتعد الجزارون ليس ببعيد 

لنجد عشرة من رجال الحي كلهم قد تم ذبحهم بمطابخ بيوتهم.

بعد شهرين ونيف من العمل المستمر من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في مدينة حمص تمكنا عبر العمل الدقيق والمتواصل 
والزيارات الميدانيه لعدد كبير من األسر والتواصل مع عدد من العائالت تمكنا من توثيق 224 اسم بصعوبه بالغه وبمجهود استثنائي 

بينهم 44 طفل و 48 امرأه  :
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أحمد . 1 والدة   - ميداني  إعدام   - العدوية   – بهلوان  ميادة 

بارودي 

محمد خير البارودي – العدوية - إعدام ميداني. 2

أحمد . 3 والد   – ميداني  -إعدام  –العدوية  بارودي  عادل 
البارودي 

أحمد بارودي  – العدوية –إعدام ميداني . 4

العدوية – إعدام ميداني – والدة عادل . 5 كوثر بهادر  – 
ومحمد خير 

بشار بارودي 12 سنة  - طفل – العدوية – إعدام ميداني . 6

حنان السقا -  العدوية - إعدام ميداني – والدة ال البارودي . 7

عبد الرحمن بارودي – 6 سنوات – طفل - العدوية  - . 8
إعدام ميداني

-إعدام . 9 العدوية  بارودي  - 5 سنوات – طفل –  أسماء 
ميداني

خالد بارودي – 6- سنوات – طفل – العدوية – إعدام . 10
ميداني

عائشة عبارة -– العدوية –إعدام ميداني. 11

خالد الفقش – العدوية  - إعدام ميداني. 12

ياسر عطفة – العدوية –إعدام ميداني. 13

ناصر الحسن – العدوية –إعدام ميداني. 14

لورنس حسن آغا- طفل  – العدوية –إعدام ميداني. 15

طه حسن آغا – طفل – العدوية  - إعدام ميداني. 16

زينة حسن آغا – العدوية –إعدام ميداني. 17

جمال حسن آغا – العدوية –– إعدام ميداني . 18

مروان خالد عجاج – العدوية –إعدام ميداني . 19

عدنان األسعد – العدوية – إعدام ميداني. 20

أدهم األسعد – العدوية –إعدام ميداني – ابن عدنان األسعد . 21

حافظ اأسعد – العدوية –– إعدام ميداني – ابن عدنان األسعد . 22

إيناس دوغنجي – العدوية –إعدام ميداني. 23

قمر رجوب - العدوية –إعدام ميداني. 24

أم زينب الفرا- العدوية –– إعدام ميداني. 25

أحمد حصرية -  العدوية – إعدام ميداني. 26

اسماعيل حصرية -  العدوية  - إعدام ميداني. 27

عصام حصرية -  العدوية –إعدام ميداني. 28

عمر العجل -  العدوية - إعدام ميداني. 29

عبودي العجل -  العدوية – إعدام ميداني. 30

عمار الجمال -  العدوية – إعدام ميداني. 31

امرأة من بيت المصري -  العدوية – إعدام ميداني. 32

عبد السالم عجاج -  العدوية –– إعدام ميداني. 33

عبد الغني الفقش -   العدوية –إعدام ميداني. 34

طاهر شوفان -  العدوية –إعدام ميداني. 35

أحمد الكسيبي - العدوية – إعدام ميداني. 36

أحمد سعد الدين -  العدوية – العدوية – إعدام ميداني. 37

عبد الرحمن دوغنجي  - طفل - العدوية – إعدام ميداني. 38

عبد هللا دوغنجي -   العدوية –إعدام ميداني. 39

مازن يوسف حمزة – العدوية –– إعدام ميداني. 40

هثيم يوسف حمزة - العدوية –إعدام ميداني. 41

محمد الحسن الفلسطيني العدوية – إعدام ميداني . 42

علي الحسن الفلسطيني العدوية -إعدام ميداني. 43

عبد الرزاق الحسن الفلسطيني العدوية –إعدام ميداني. 44

لطفي الحسن الفلسطيني العدوية – طفل  –إعدام ميداني. 45

يسرى خلف درويش العمر – الرفاعي – اعدام ميداني. 46

حاتم السلمان – أبو ناصر – 31 سنة – الرفاعي – اعدام . 47
ميداني

الرفاعي – . 48 السلمان – 11 سنة – طفل –  هنادي حاتم 
اعدام ميداني

اعدام . 49 الرفاعي–   – طفلة   – سنوات   7 السلمان  أماني 
ميداني

فردوس السلمان 4 سنوات – طفلة – الرفاعي –– اعدام . 50
ميداني

عائشة السلمان 3 سنوات – الرفاعي – اعدام ميداني. 51

ناصر السلمان تسعة أشهر – الرفاعي – اعدام ميداني. 52

حميدة درويش  - حي الرفاعي – إعدام ميداني – شقيقة أحمد . 53
درويش
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وعد درويش – 20 سنة – حامل بالشهر الثامن – الرفاعي . 54

– اعدام ميداني

55 . – طفل   – وعد  ابنة   – سنتان   – درويش  ياسر  ماسة 
الرفاعي – اعدام ميداني

ياسمين سليمة -  الرفاعي  -  إعدام ميداني . 56

بهاء الدرويش – 3 سنوات ابن ياسمين – طفل  -  . 57
الرفاعي –إعدام ميداني 

ماريا الدرويش – سنة واحدة -  ابنة ياسمين -  طفلة - . 58
الرفاعي –إعدام ميداني 

نغم  عكلة - حي الرفاعي – إعدام ميداني. 59

محمد خلف الدرويش - حي الرفاعي –إعدام ميداني. 60

أحمد خلف الدرويش - حي الرفاعي –– إعدام ميداني. 61

ماهر عبيد درويش - حي الرفاعي – إعدام ميداني. 62

ماجد مبارك سلمان - حي الرفاعي – إعدام ميداني. 63

األب محمد خالد األحمد – 50 عام – الرفاعي – إعدام . 64
ميداني 

عهد العجي  -زوجة  محمد خالد األحمد – 40 عام – . 65
الرفاعي – إعدام ميداني 

أنس محمد خالد األحمد – 18 سنة  -  الرفاعي – إعدام . 66
ميداني 

طارق محمد خالد األحمد – 14 سنة – طفل  – الرفاعي . 67
– إعدام ميداني 

68 . – طفل   – سنوات   10  – األحمد  خالد  محمد  هللا  عبد 
الرفاعي – إعدام ميداني 

بنان محمد خالد األحمد -15 سنة – طفل– الرفاعي – . 69
إعدام ميداني 

حذيفة أحمد األحمد – 7سنوات – طفل - حي الرفاعي . 70
– إعدام ميداني

شيماء أحمد األحمد – سنتين – طفلة -  حي الرفاعي – . 71
إعدام ميداني

عماد شديد– الرفاعي – 12-3-2012 – اعدام ميداني. 72

عبد الرحمن شديد – الرفاعي – 12-3-2012 – اعدام . 73
ميداني – مع افراد عائلته 16 

عبد هللا محمد شديد الرفاعي – 12-3-2012 – اعدام . 74
ميداني

75 . –  2012-3-12  – الرفاعي   - الشنشاري  ناصر  صبا 
اعدام ميداني

آية عبد هللا شديد -  الرفاعي – 12-3-2012 – اعدام . 76
ميداني

اعدام . 77  –  2012-3-12  – الرفاعي   - الحوارني  نور 
ميداني

هناء محو – 60 عام – زوجة محمد شديد - الرفاعي – . 78
12-3-2012 – اعدام ميداني

هناء عماد شديد – 18 عام - الرفاعي – 2012-3-12 . 79
– اعدام ميداني

نادر عماد شديد – 10 سنوات  - طفل - الرفاعي – 12-. 80
3-2012 – اعدام ميداني

محمد عماد شديد – 8 سنوات- طفل -  الرفاعي – 12-. 81
3-2012 – اعدام ميداني

إياد عماد شديد – سنتان – طفل  - الرفاعي – 3-12-. 82
2012 – اعدام ميداني

جهاد محمد شديد -  الرفاعي – 12-3-2012 – اعدام . 83
ميداني

اعدام . 84  –  2012-3-12  – الرفاعي   - الشربطلي  رندا 
ميداني

محمد جهاد شديد – 9 سنوات -  طفل - الرفاعي – 12-. 85
3-2012 – اعدام ميداني

إسراء جهاد شديد – 5 سنوات – طفل -  الرفاعي – 12-. 86
3-2012 – اعدام ميداني

الرفاعي – 3-12-. 87 راما جهاد شديد- سنتان – طفل – 
2012 – اعدام ميداني

محمود مجاور - حي الرفاعي – 12-3-2012 – إعدام . 88
ميداني

فايزة  علي المجاور  - زوجة محمود المجاور – الرفاعي . 89
– 12-3-2012 – اعدام ميداني

اعدام . 90  –  2012-3-12 – الرفاعي   – المجاور  يوسف 
ميداني

خالدية عمار العباس –زوجة يوسف – الرفاعي – 12-. 91
3-2012 – اعدام ميداني

محمود يوسف المجاور -12 سنة – طفل – الرفاعي – . 92
12-3-2012 – اعدام ميداني

غادة يوسف المجاور – 8 سنوات – طفل  – الرفاعي – . 93
12-3-2012 – اعدام ميداني

مريم  يوسف المجاور – 6 سنوات – طفل  – الرفاعي . 94
– 12-3-2012 – اعدام ميداني
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محمد يوسف المجاور – 3 سنوات  - طفل – الرفاعي – . 95

12-3-2012 – اعدام ميداني

أحمد يوسف المجاور – سنة ونصف – طفل – الرفاعي . 96
– 12-3-2012 – اعدام ميداني

97 . –  2012-3-12  – الرفاعي   – المجاور  محمود  علي 
اعدام ميداني

هال النداف –زوجة علي – الرفاعي – 2012-3-12 – . 98
اعدام ميداني

99 . –  2012-3-12  – الرفاعي   – المجاور  علي  مروان 
اعدام ميداني

اعدام . 100  –  2012-3-12  – الرفاعي   – العمار  فرحان 
ميداني

101 . –  2012-3-12  – الرفاعي   – العمار  فرحان  محمد 
اعدام ميداني

بدر محمد العمار – الرفاعي – 12-3-2012 – اعدام . 102
ميداني

103 . -2012-3-12 الزيتون-  كرم   – حدود  عبدو   ناصر 
اعدام ميداني وتم اختطاف جثمانه

هيلة خليفة  - حي الرفاعي – 12-3-2012 – إعدام . 104
ميداني

عبد الكريم خليفة - حي الرفاعي – 2012-3-12 – . 105
إعدام ميداني

عبد الرحمن عبد الكريم خليفة – 3 سنوات-  طفل - . 106
حي الرفاعي – 12-3-2012 – إعدام ميداني

يوسف عبد الكريم خليفة –2 سنة وشهرين – طفل  - . 107
حي الرفاعي – 12-3-2012 – إعدام ميداني

108 . –  2012-3-12  – الرفاعي  حي   - النغيمش  محمد 
إعدام ميداني 

حليمة محمد النغيمش  - زوجة محمد - حي الرفاعي . 109
– 12-3-2012 – إعدام ميداني 

فهد محمد النغيمش – 3 سنوات – طفل -  حي الرفاعي . 110
– 12-3-2012 – إعدام ميداني

ماهر سكاف  - حي الرفاعي – 12-3-2012 – إعدام . 111
ميداني

ناصر سكاف - حي الرفاعي – 12-3-2012 – إعدام . 112
ميداني

113 . – الرفاعي – 2012-3-12  - حي  السعيد  خالد عطية 
إعدام ميداني

صولة عبيد الجاسم - حي الرفاعي – 2012-3-12 – . 114
إعدام ميداني

115 . –  2012-3-12  – الرفاعي  حي   - الجاسم  عبيد  خالد 
إعدام ميداني

الثلجي - حي الرفاعي – 12-3-2012 – إعدام . 116 ثلجي 
ميداني

الرفاعي – 12-3-2012 – إعدام . 117 الثلجي - حي  حميد 
ميداني

الرفاعي – 2012-3-12 – . 118 - حي  الثلجي  منفية حميد 
إعدام ميداني

119 . –  2012-3-12  – الرفاعي  حي   - الثلجي  حميد  فرج 
إعدام ميداني

120 . –  2012-3-12  – الرفاعي  حي   - الثلجي  حميد  وعد 
إعدام ميداني

121 . –  2012-3-12  – الرفاعي  حي   - الثلجي  حميد  ملك 
إعدام ميداني

أبو محمد هالل - حي الرفاعي – 12-3-2012 – إعدام . 122
ميداني

حميدة هالل الحسن زوجة ابو محمد - حي الرفاعي – . 123
12-3-2012 – إعدام ميداني

124 . –  2012-3-12 – الرفاعي  حي   - الحسن  هالل  خالد 
إعدام ميداني

محمود هالل الحسن - حي الرفاعي – 2012-3-12 – . 125
إعدام ميداني

وائل القصير - حي الرفاعي – 12-3-2012 – إعدام . 126
ميداني

127 . –  2012-3-12  – الرفاعي  حي   - األحمد  أحمد  علي 
إعدام ميداني

128 . –  2012-3-12  – الرفاعي  حي   - األحمد  الدين  عز 
إعدام ميداني

محمد العنيزان - حي الرفاعي – 12-3-2012 – إعدام . 129
ميداني

شامان الشامان - حي الرفاعي – 12-3-2012 – إعدام . 130
ميداني

سليمان جاسم الدرعا - حي الرفاعي – 2012-3-12 – . 131
إعدام ميداني

الرفاعي – 3-12-. 132 - حي  الدرعا  جاسم  سليمان  زوجة 
2012 – إعدام ميداني

االبن األول لسليمان جاسم الدرعا - حي الرفاعي – 12-. 133
3-2012 – إعدام ميداني

االبن الثاني لسليمان جاسم الدرعا - حي الرفاعي – 12-. 134
3-2012 – إعدام ميداني
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االبن الثالث لسليمان جاسم الدرعا - حي الرفاعي – 12-. 135 
3-2012 – إعدام ميداني

االبن الرابع لسليمان جاسم الدرعا - حي الرفاعي – 12-. 136
3-2012 – إعدام ميداني

خليفة المحيميد - حي الرفاعي – 12-3-2012 – إعدام . 137
ميداني

138 .-3-12  – الرفاعي  حي   - المحيميد  خليفة  رية  زوجته 
2012 – إعدام ميداني

نجود خليفة المحيميد - حي الرفاعي – 2012-3-12 – . 139
إعدام ميداني

العيثة - حي الرفاعي – 2012-3-12 – . 140 عذارا مجبل 
إعدام ميداني

141 . –  2012-3-12  – الرفاعي  حي   - العيثة  مجبل  أالء 
إعدام ميداني

شعيلة رحيل الشمسان  - حي الرفاعي – 2012-3-12 . 142
– إعدام ميداني

انور رحيل الشمسان - حي الرفاعي – 2012-3-12 – . 143
إعدام ميداني – عسكري منشق .

مدين رحيل الشمسان  - حي الرفاعي – 2012-3-12 . 144
– إعدام ميداني

شريف بندر الشريف -  17 سنة - حي الرفاعي – 12-. 145
3-2012 – إعدام ميداني

خالد البحصون - حي الرفاعي – 12-3-2012 – إعدام . 146
ميداني

علي خالد البحصون 22سنة - حي الرفاعي – 3-12-. 147
2012 – إعدام ميداني

ابراهيم خالد البحصون 14سنة  - طفل - حي الرفاعي – . 148
12-3-2012 – إعدام ميداني

خالد الفضل 45سنة - حي الرفاعي – 2012-3-12 – . 149
إعدام ميداني

خالد خنصر 60سنة - حي الرفاعي – 2012-3-12 – . 150
إعدام ميداني

مازن الغنام  - حي الرفاعي – 12-3-2012 – إعدام . 151
ميداني

152 . –  2012-3-12  – الرفاعي  حي   - البحصون  خضر 
إعدام ميداني

153 . –  2012-3-12  – الرفاعي  حي   - الحموي  خالد  أبو 
إعدام ميداني

محمد الحموي – ابن ابو خالد - حي الرفاعي – 3-12-. 154
2012 – إعدام ميداني

سليمان الفارس - حي الرفاعي – 12-3-2012 – إعدام . 155
ميداني

زوجته روعة الفارس - حي الرفاعي – 2012-3-12 . 156
– إعدام ميداني

إعدام . 157  –  2012-3-12 – الرفاعي  حي   - الفارس  طه 
ميداني

158 . –  2012-3-12  – الرفاعي  حي   - الشامي  نزيه  أبو 
إعدام ميداني

زوجة أبو نزيه  - حي الرفاعي – 12-3-2012 – إعدام . 159
ميداني

 نزيه الشامي - حي الرفاعي – 12-3-2012 – إعدام 061. 
ميداني

الرفاعي – 12-3-2012 – إعدام . 161 الشامي - حي  علي 
ميداني

إعدام . 162 الرفاعي – 2012-3-12 –  الشامي- حي  عبدو 
ميداني

محمد الحمود - حي الرفاعي – 12-3-2012 – إعدام . 163
ميداني

مهدية الحمود  - زوجة  محمد - حي الرفاعي – 3-12-. 164
2012 – إعدام ميداني

165 .-3-12  – الرفاعي  حي   - الحمود  لمحمد  األول  االبن 
2012 – إعدام ميداني

166 .-3-12  – الرفاعي  حي  الحمود-  لمحمد  الثاني  االبن 
2012 – إعدام ميداني

167 .-3-12  – الرفاعي  حي  الحمود-  لمحمد  الثالث  االبن 
2012 – إعدام ميداني

سليمان الخليف - حي الرفاعي – 12-3-2012 – إعدام . 168
ميداني

زوجته هيلة السلمان - حي الرفاعي – 2012-3-12 – . 169
إعدام ميداني

هاجر الخليف – 16 عام  - طفل -  حي الرفاعي – 12-. 170
3-2012 – إعدام ميداني

عبد الرحمن الخليف – عامان – طفل  - حي الرفاعي – . 171
12-3-2012 – إعدام ميداني

نورة الخليف – 4 سنوات – طفل - حي الرفاعي – 12-. 172
3-2012 – إعدام ميداني

بلهان عوض البلهان - حي الرفاعي – 2012-3-12 – . 173
إعدام ميداني

إعدام . 174  – الرفاعي – 2012-3-12  - حي  قريط   علي 
ميداني
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حسين النهار التركاوي - حي الرفاعي – 2012-3-12 . 175
– إعدام ميداني

176 . –  2012-3-12  – الرفاعي  حي   - حسبو  الحميد  عبد 
إعدام ميداني

ناصر حاتم الطرقي - حي الرفاعي – 2012-3-12 – . 177
إعدام ميداني

إعدام . 178  –  2012-3-12  – الرفاعي  حي  شعلة-  هالل 
ميداني

أمل شعلة – زوجة هالل- حي الرفاعي – 2012-3-12 . 179
– إعدام ميداني

سند شعلة  – 12 عام  - طفل - حي الرفاعي – 3-12-. 180
2012 – إعدام ميداني

نور شعلة – 11 عام -     طفل - حي الرفاعي – 12-. 181
3-2012 – إعدام ميداني

علي المصيطف - حي الرفاعي – 12-3-2012 – إعدام . 182
ميداني

183 . –  2012-3-12  – الرفاعي  حي   - المصيطف  حسين 
إعدام ميداني

إعدام . 184  –  2012-3-12  – الرفاعي  حي  الشامي-  أنس 
ميداني

الرفاعي – 2012-3-12 – . 185 هالل هالل األحمد - حي 
إعدام ميداني

186 . –  2012-3-12 – الرفاعي  حي  األحمد-  هالل  ميسر 
إعدام ميداني

محمد هالل األحمد - حي الرفاعي – 2012-3-12 – . 187
إعدام ميداني

بدر الدين سلوم - حي الرفاعي – 12-3-2012 – إعدام . 188
ميداني

هشام اليوسف - حي الرفاعي – 12-3-2012 – إعدام . 189
ميداني

فرحان العطية - حي الرفاعي – 12-3-2012 – إعدام . 190
ميداني

الرفاعي – 12-3-2012 – إعدام . 191 العطية - حي  عماد 
ميداني

أحمد الطاهر - حي الرفاعي – 12-3-2012 – إعدام . 192
ميداني

ابراهيم العلي - حي الرفاعي – 12-3-2012 – إعدام . 193
ميداني

إعدام . 194  –  2012-3-12  – الرفاعي  حي   - العلي  وليد 
ميداني

حسين الجاسم - حي الرفاعي – 12-3-2012 – إعدام . 195
ميداني

ميسر  الغنام - حي الرفاعي – 12-3-2012 – إعدام . 196
ميداني

الرفاعي – 2012-3-12 – . 197 الغنام - حي  زوجة ميسر 
إعدام ميداني

االبن األول لميسر الغنام - حي الرفاعي – 2012-3-12 . 198
– إعدام ميداني

االبن الثاني لميسر الغنام - حي الرفاعي – 2012-3-12 . 199
– إعدام ميداني

 .002-3-12  – الرفاعي  حي  الغنام-  لميسر  الثالث  االبن   
2012 – إعدام ميداني

فرحان الغنام - حي الرفاعي – 12-3-2012 – إعدام . 201
ميداني

زوجة فرحان الغنم - حي الرفاعي – 2012-3-12 – . 202
إعدام ميداني

203 .-3-12  – الرفاعي  حي   - الغنام   لفرحان  األول  االبن 
2012 – إعدام ميداني

204 .-3-12  – الرفاعي  حي   - الغنام  لفرحان  الثاني  االبن 
2012 – إعدام ميداني

205 .-3-12  – الرفاعي  حي   - الغنام  لفرحان  الثالث  االبن 
2012 – إعدام ميداني

206 .-3-12  – الرفاعي  حي   - الغنام  لفرحان  الرابع  االبن 
2012 – إعدام ميداني

إعدام . 207  –  2012-3-12  – الرفاعي  حي   - دياب  علي 
ميداني – عقيد متقاعد

مريم زوجة علي دياب - حي الرفاعي – 2012-3-12 . 208
– إعدام ميداني

209 . –  2012-3-12  – الرفاعي  حي   - دياب  علي  عزام 
إعدام ميداني

االبن الثاني لعلي دياب - حي الرفاعي – 2012-3-12 . 210
– إعدام ميداني

االبن الثالث لعلي دياب - حي الرفاعي – 2012-3-12 . 211
– إعدام ميداني

االبن الرابع لعلي دياب - حي الرفاعي – 2012-3-12 . 212
– إعدام ميداني

http://sn4hr.org/
sn4hr.org
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رجل من آل حصوة - حي الرفاعي – 2012-3-12 – . 213

إعدام ميداني

زوجة الرجل من آل حصوة - حي الرفاعي – 3-12-. 214
2012 – إعدام ميداني

الزوجة الثانية للشهيد من آل حصوة -  حي الرفاعي – . 215
12-3-2012 – إعدام ميداني .

ابنه - حي الرفاعي – 2012-3-12 . 216 من آل حصوة – 
– إعدام ميداني

رضوان الفلسطيني - حي الرفاعي – 2012-3-12 – . 217
إعدام ميداني

زوجة رضوان - حي الرفاعي – 12-3-2012 – إعدام . 218
ميداني

االبن األول لرضوان – طفل - حي الرفاعي – 3-12-. 219
2012 – إعدام ميداني

االبن الثاني لرضوان – طفل - حي الرفاعي – 3-12-. 220
2012 – إعدام ميداني

االبن الثالث لرضوان – طفل - حي الرفاعي – 3-12-. 221
2012 – إعدام ميداني

222 . –  2012-3-12  – الزيتون-  كرم   – المصري  محمد 
إعدام ميداني

223 . –  2012-3-12  – الزيتون-  كرم   - المصري  عمار 
إعدام ميداني

بشار المصري - كرم الزيتون- – 12-3-2012 – إعدام . 224
ميداني 

http://sn4hr.org/
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الملحقات والمرفقات :

أوال : الفيديوهات  التي توثق باالسم والفيديو للضحايا والمجزرة  :

http://www.youtube.com/watch?v=Jnz1YvBMm04

http://www.youtube.com/watch?v=uPMLtO_VWQI

http://www.youtube.com/watch?v=EEzs4kc1uro

http://www.youtube.com/watch?v=BW7o6HYO8n4

http://www.youtube.com/watch?v=6R5tTBhiF5M

http://www.youtube.com/watch?v=hJeWQPiA0VQ

http://www.youtube.com/watch?v=T71mwvgApLg

http://www.youtube.com/watch?v=YRtBPKOdrcs

http://www.youtube.com/watch?v=XUNKPOh55GU

http://www.youtube.com/watch?v=nGz87YglpEI

http://www.youtube.com/watch?v=V_7hpxev5Hs

http://www.youtube.com/watch?v=cp5k9QniITU

http://www.youtube.com/watch?v=acAStRnNzns

http://www.youtube.com/watch?v=fGxVAHXGdMc

http://www.youtube.com/watch?v=kjPd60OAvQg

http://youtu.be/yW0TSx12-lY

مجموعة من الصور الثابتة عن ما تم توثقه من الشهداء  :

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.286205754814871.51365.122659141169534&type=1

فيديو مسرب من هواتف الشبيحة :

http://www.youtube.com/watch?v=hg7XOUfuR5c&feature=youtu.be

http://sn4hr.org/
sn4hr.org
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.286205754814871.51365.122659141169534&type=1
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ثانيا :فيديوهات توثق ما تعرضت له احياء عشيرة والعدوية والرفاعي وكرم الزيتون من قصف قبل االقتحام وارتكاب المجزرة:

إننا في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان كمنظمة حقوقية تعنى بالدفاع عن حقوق اإلنسان ندين وبشكل صارخ هذه المجزرة 
السوري على مدارالساعه  الشعب  لها  يتعرض  التي  المجازر  أنها جريمة ضداإلنسانية  وكافة  المروعة والتي تصنف على 
ونحمل النظام السوري كامال والقائد العام للجيش والقوات المسلحة بشار األسدالمسؤولية الكاملة والمباشرة عن المجزرة وعن 
كافة التبعات وردات الفعل المترتبةعليها ، كما وتتحمل كل من إيران وروسيا وحزب هللا المسؤولية عن أعمال 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.
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http://www.youtube.com/watch?v=aqV-zEtEF1o
http://www.youtube.com/watch?v=NlNg_5KQ-ms
http://www.youtube.com/watch?v=lsrSod_x8gw
http://www.youtube.com/watch?v=3ZNioUwfmJk
http://www.youtube.com/watch?v=aqV-zEtEF1o

