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مقدمـــــــــــــــــــــة:
يشمل التقرير حصيلة الضحااي وأبرز اجملازر اليت مت ارتكاهبا يف شهر رمضان منذ عام 2011 - 2015، واعتمد التقرير على أرشيف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، 

الذي مت بناؤه منذ عام 2011 وحىت اآلن عرب أعضائها املنتشرين داخل وخارج سوراي، وابإلمكان االطالع بشكل موسع على منهجية توثيق الضحااي.

ال يشــمل التقريــر الضحــااي مــن القــوات احلكوميــة )اجليــش، األمــن، امليليشــيات احملليــة، امليليشــيات الشــيعية األجنبيــة(، والضحــااي مــن تنظيــم داعــش )يطلــق علــى نفســه 
اســم الدولــة اإلســالمية(، وذلــك يف ظــل عــدم وجــود معايــر ميكــن اتباعهــا يف توثيــق هــذا النــوع مــن الضحــااي.

مــع ضــرورة االنتبــاه إىل التسلســل الزمــي لألحــداث، ففــي رمضــان عــام 2011 مل يكــن هنــاك ســوى جهــة واحــدة تقــوم ابرتــكاب االنتهــاكات مجيعهــا وهــي القــوات 
احلكوميــة، يف رمضــان عــام 2012 كانــت قــد ظهــر تنظيــم جبهــة النصــرة اإلســالمي املتشــدد، وقــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي )وحــدات محايــة الشــعب، 
قــوات األســايش(، وفصائــل املعارضــة املســلحة، يف رمضــان عــام 2013 انضــم هلــذه اجلهــات تنظيــم داعــش، يف عــام 2014 أعلــن يف املناطــق الكرديــة عمــا أطلــق 
عليــه اســم “اإلدارة الذاتيــة” وإن كانــت قواهتــا تضــم بشــكل رئيــس القــوات التابعــة حلــزب االحتــاد الدميقراطــي، وأضيــف أيضــاً لبقيــة األطــراف قــوات التحالــف الــدويل.

وابملقارنــة جنــد أن القــوات احلكوميــة تتحمــل نســبة %93 مــن جممــوع االنتهــاكات )هــذه النســبة ختتلــف بــن تقريــر وآخــر حبســب اجلرميــة(، فقــد قتلــت 16879 شــخصاً 
مــن أصــل 18205، وارتكبــت العــدد األكــرب واألوســع مــن اجملــازر، ويعتــرب شــهر رمضــان لعــام 2012 هــو األســوء علــى اجملتمــع الســوري، مــن انحيــة مقتــل األهــل 

واألقــرابء واألصدقــاء، وشــهد أكــرب عــدد مــن اجملــازر مقارنــة بشــهر رمضــان يف بقيــة الســنوات.

القــوات احلكوميــة بقصفهــم  الرتاويــح، فتقــوم  بعــد اخلــروج مــن صــالة  الســنوات األوىل 2011، و2012، و2013، كان املتظاهــرون جيتمعــون ويتواعــدون  يف 
واســتهدافهم، وقــد ازدادت عمليــات االســتهداف للمناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة القــوات احلكوميــة يف عامــي 2014، و2015 حيــث انتهجــت سياســة قصــف 
األســواق واملســاجد قبــل موعــد اإلفطــار بقليــل، عندمــا يكــون اجملتمــع احمللــي يف ذروة االزدحــام، هبــدف إيقــاع أكــرب قــدر ممكــن مــن الضحــااي. كمــا اتبــع تنظيــم داعــش 
املنهجيــة ذاهتــا، وارتكــب عمليــة تفجــر انتحاريــة يف أحــد املســاجد الــيت ختضــع لســيطرة املعارضــة املســلحة، عندمــا كان األهــايل واملســلحون جمتمعــون لتنــاول اإلفطــار.

حنــب أن نشــر إىل أن هــذا مــا متكنــا مــن خــالل أعضائنــا املتوزعــن يف خمتلــف احملافظــات الســورية مــن توثيقــه وتدقيقــه، ونشــر أيضــاً إىل وجــود حــاالت كثــرة مل نتمكــن 
مــن الوصــول إليهــا وتوثيقهــا؛ مــا يرشــح العــدد الفعلــي لالرتفــاع.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/منهجيتنا.pdf
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ملخص تنفيذي:
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 18205 أشــخاص خــال أشــهر رمضــان منــذ عــام 2011 حــى 2015، وتتــوزع هــذه احلصيلــة حبســب 

ــايل: األطــراف الرئيســة الفاعلــة علــى النحــو الت

أواًل: القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 16879 شخصاً على يد القوات احلكومية، يتوزعون كالتايل:

ألف: املدنيون: 
قتلــت القــوات احلكوميــة 14958 مدنيــاً، بينهــم 2048 طفــاًل )مبعــدل 410 أطفــال شــهرايً(، كمــا أن مــن بــن الضحــااي 1854 ســيدة، فيمــا بلــغ جممــوع الضحــااي 

الذيــن ماتــوا بســبب التعذيــب مــا اليقــل عــن 571 شــخصاً )مبعــدل 114 شــخصاً ميــوت بســبب التعذيــب شــهرايً(.
بلغت نسبة األطفال والنساء %26 من أعداد الضحااي املدنين، وهو مؤشر صارخ على استهداف متعمد من قبل القوات احلكومية للمدنين.

ابء: املسلحون: قتلت القوات احلكومية 1921 مسلحاً أثناء عمليات القصف أو االشتباك.

اثنياً: قوات “اإلدارة الذاتية” الكردية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي - وحدات محاية الشعب وقوات األسايش(:
سجلنا مقتل 32 شخصاً، توزعوا كالتايل: 

ألف: املدنيون: قتلت 29 مدنياً، بينهم 5 أطفال وسيداتن.  
ابء: املسلحون: قتلت 3 أشخاص من فصائل املعارضة املسلحة.   

اثلثًا: التنظيمات اإلسامية املتشددة:
سجلنا مقتل 796 شخصاً على يد التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 

تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسامية(، قتل 775 شخصاً، توزعوا كالتايل:
ألف: املدنيون:

قتل 463 مدنياً، بينهم 31 طفاًل، و78 سيدة.
ابء: املسلحون:

قتل 312 مسلحاً أثناء االشتباكات مع فصائل من املعارضة املسلحة أو من خالل عمليات إعدام ميدانية لألسرى.

جبهة النصرة قتلت 21 شخصاً، توزعوا كالتايل:
ألف: املدنيون: قتلت 7 أشخاص، بينهم سيدة. 

ابء: املسلحون: قتلت 14 مسلحاً.
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رابعاً: فصائل املعارضة املسلحة:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 350 شخصاً على يد فصائل املعارضة املسلحة، يتوزعون كالتايل:

ألف: املدنيون: 
سجلنا مقتل 330 مدنياً، بينهم 56 طفاًل، و94 سيدة.

ابء: املسلحون: 20 مسلحاً.

خامساً: قوات التحالف الدويل: 
سجلنا مقتل 8 مدنين، بينهم طفالن.

سادسًا: جهات مل نتمكن من حتديدها:   
سجلنا 140 حادثة قتل من قبل جهات مل نستطع حىت حلظة إعداد هذا التقرير حتديد هويتها، بينهم 15 طفاًل، و14 سيدة، و7 مسلحن.

التفاصيل حبسب كل شهر:
ألف: تفاصيل الضحااي حبسب شهر رمضان من كل سنة:

    1. حصيلة الضحااي خال شهر رمضان 2011، املوافق 1/ آب حى 30/ آب، وثقنا مقتل 786 شخصاً قتلوا
        مجيعاً على يد القوات احلكومية.

ألف: املدنيون: 
قتلــت القــوات احلكوميــة 734 شــخصاً مدنيــاً، بينهــم 71 طفــاًل )مبعــدل 3 أطفــال يوميــاً(، كمــا أن مــن بــن الضحــااي 54 ســيدة، فيمــا بلــغ جممــوع الضحــااي الذيــن 

ماتــوا بســبب التعذيــب مــا اليقــل عــن 39 شــخصاً )مبعــدل شــخص واحــد ميــوت بســبب التعذيــب يوميــاً(.
بلغت نسبة األطفال والنساء %17 من أعداد الضحااي املدنين، وهو مؤشر صارخ على استهداف متعمد من قبل القوات احلكومية للمدنين.

ابء: املسلحون: قتلت القوات احلكومية 52 عسكرايً منشقاً. 

    2. حصيلة الضحااي خال شهر رمضان 2012، املوافق 20/ متوز حى 18/ آب، وثقنا مقتل 8232 شخصًا
        يتوزعون حبسب اجلهات الفاعلة كالتايل:

أواًل: القوات احلكومية:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 8231 شخصاً على يد القوات احلكومية، يتوزعون كالتايل:

ألف: املدنيون: 
قتلــت القــوات احلكوميــة 7941 شــخصاً مدنيــاً، بينهــم 838 طفــاًل )مبعــدل 28 طفــاًل يوميــاً(، كمــا أن مــن بــن الضحــااي 845 ســيدة، فيمــا بلــغ جممــوع الضحــااي 

الذيــن ماتــوا بســبب التعذيــب مــا اليقــل عــن 167 شــخصاً )مبعــدل 6 أشــخاص ميوتــون بســبب التعذيــب يوميــاً(.
بلغت نسبة األطفال والنساء %21 من أعداد الضحااي املدنين، وهو مؤشر صارخ على استهداف متعمد من قبل القوات احلكومية للمدنين.

ابء: املسلحون:
قتلت القوات احلكومية 290 مسلحاً أثناء عمليات القصف أو االشتباك.
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اثنيًا: التنظيمات اإلسامية املتشددة:
جبهة النصرة: قتلت مدنياً واحداً. 

       3. حصيلة الضحااي خال شهر رمضان 2013، املوافق 10/ متوز حى 7/ آب، وثقنا مقتل 4815 شخصاً،
       يتوزعون حبسب اجلهات الفاعلة كالتايل:

أواًل: القوات احلكومية:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 4657 شخصاً على يد القوات احلكومية، يتوزعون كالتايل:

ألف: املدنيون: 
قتلــت القــوات احلكوميــة 3947 شــخصاً مدنيــاً، بينهــم 725 طفــاًل )مبعــدل 24 طفــال يوميــاً(، كمــا أن مــن بــن الضحــااي 592 ســيدة، فيمــا بلــغ جممــوع الضحــااي 

الذيــن ماتــوا بســبب التعذيــب مــا اليقــل عــن 167 شــخصاً )مبعــدل 6 أشــخاص ميوتــون بســبب التعذيــب يوميــاً(.
بلغت نسبة األطفال والنساء %33 من أعداد الضحااي املدنين، وهو مؤشر صارخ على استهداف متعمد من قبل القوات احلكومية للمدنين.

ابء: املسلحون:
قتلت القوات احلكومية 710 مسلحن أثناء عمليات القصف أو االشتباك.

اثنياً: قوات “اإلدارة الذاتية” الكردية:
قتلت 3 مسلحن من فصائل املعارضة املسلحة.   

اثلثًا: التنظيمات اإلسامية املتشددة:
تنظيم داعش: قتل مسلحاً واحداً. 

رابعاً: فصائل املعارضة املسلحة:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 152 شخصاً على يد فصائل املعارضة املسلحة، يتوزعون كالتايل:

ألف: املدنيون: 
سجلنا مقتل 151 مدنياً، بينهم 19 طفاًل و57 سيدة.

ابء: املسلحون: 
سجلنا مقتل شخص واحد. 

خامسًا: جهات مل نتمكن من حتديدها.  
سجلنا حادثيت قتل من قبل جهات مل نستطع حىت حلظة إعداد هذا التقرير حتديد هويتها.



حصاد رمضان يف خمس سنوات Syrian Network for Human Rights  - 5الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

   

     4. حصيلة الضحااي خال شهر رمضان 2014، املوافق 28/ حزيران حى 26/ متوز، وثقنا مقتل 2322شخصاً، 
         يتوزعون حبسب اجلهات الفاعلة كالتايل:

أواًل: القوات احلكومية:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 1786 شخصاً على يد القوات احلكومية، يتوزعون كالتايل:

ألف: املدنيون: 
قتلــت القــوات احلكوميــة 1220 شــخصاً مدنيــاً، بينهــم 206 أطفــال )مبعــدل 7 أطفــال يوميــاً(، كمــا أن مــن بــن الضحــااي 209 ســيدات، فيمــا بلــغ جممــوع الضحــااي 

الذيــن ماتــوا بســبب التعذيــب مــا اليقــل عــن 146 شــخصاً، )مبعــدل 5 أشــخاص ميوتــون بســبب التعذيــب يوميــاً(.
بلغت نسبة األطفال والنساء %34 من أعداد الضحااي املدنين، وهو مؤشر صارخ على استهداف متعمد من قبل القوات احلكومية للمدنين.

ابء: املسلحون:
قتلت القوات احلكومية 566 مسلحاً أثناء عمليات القصف أو االشتباك.

اثنياً: قوات “اإلدارة الذاتية” الكردية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي - وحدات محاية الشعب وقوات األسايش(:
قتلت مدنَين اثنن.  

اثلثًا: التنظيمات اإلسامية املتشددة:
سجلنا مقتل 312 شخصاً على يد التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 

تنظيم داعش: قتل 295 شخصاً، توزعوا كالتايل:
ألف: املدنيون: 

قتل 61 شخصاً، بينهم 13 طفاًل، و10 سيدات. 
ابء: املسلحون: 

قتل 234 مسلحاً أثناء االشتباكات مع فصائل من املعارضة املسلحة أو من خالل عمليات إعدام ميدانية لألسرى. 

جبهة النصرة قتلت 17 شخصاً، توزعوا كالتايل:
ألف: املدنيون: 

قتلت 3 مدنين، بينهم سيدة.  
ابء: املسلحون: 

قتلت 14 مسلحاً أثناء االشتباكات مع فصائل من املعارضة املسلحة أو من خالل عمليات إعدام ميدانية لألسرى.
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رابعاً: فصائل املعارضة املسلحة:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 126 شخصاً على يد فصائل املعارضة املسلحة، يتوزعون كالتايل:

ألف: املدنيون: 
سجلنا مقتل 107 مدنين، بينهم 29 طفاًل، و24 سيدة.

ابء: املسلحون: 
سجلنا مقتل 19 شخصاً. 

خامسًا: جهات مل نتمكن من حتديدها.   
سجلنا 96 حادثة قتل من قبل جهات مل نستطع حىت حلظة إعداد هذا التقرير حتديد هويتها، 89 مدنياً، بينهم 8 أطفال، و9 سيدات و7 مسلحن.

     5. حصيلة الضحااي خال شهر رمضان 2015، املوافق 18/ حزيران حى 16/ متوز، وثقنا مقتل 2050 شخصاً، 
         يتوزعون حبسب اجلهات الفاعلة كالتايل:

أواًل: القوات احلكومية:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 1419 شخصاً، على يد القوات احلكومية، يتوزعون كالتايل:

ألف: املدنيون: 
قتلــت القــوات احلكوميــة 1116 شــخصاً مدنيــاً، بينهــم 208 أطفــال )مبعــدل 7 أطفــال يوميــاً(، كمــا أن مــن بــن الضحــااي 154 ســيدة، فيمــا بلــغ جممــوع الضحــااي 

الذيــن ماتــوا بســبب التعذيــب مــا اليقــل عــن 52 شــخصاً )مبعــدل شــخصن ميوتــون بســبب التعذيــب يوميــاً(.
بلغت نسبة األطفال والنساء %33 من أعداد الضحااي املدنين، وهو مؤشر صارخ على استهداف متعمد من قبل القوات احلكومية للمدنين.

ابء: املسلحون:  
قتلت القوات احلكومية 303 مسلحن أثناء عمليات القصف أو االشتباك.

اثنياً: قوات “اإلدارة الذاتية” الكردية:
قتلت 27 مدنياً، بينهم 5 أطفال وسيداتن.   

اثلثًا: التنظيمات اإلسامية املتشددة:
سجلنا مقتل 482 شخصاً على يد التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 

تنظيم داعش: قتل 479 شخصاً، توزعوا كالتايل:
ألف: املدنيون: 

قتل 402 شخصاً، بينهم 18 طفاًل، و68 سيدة.
ابء: املسلحون: 

قتل 77 مسلحاً أثناء االشتباكات مع فصائل من املعارضة املسلحة أو من خالل عمليات إعدام ميدانية لألسرى.

جبهة النصرة: قتلت 3 مدنين. 
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رابعاً: فصائل املعارضة املسلحة:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 72 شخصاً، على يد فصائل املعارضة املسلحة، يتوزعون كالتايل:

ألف: املدنيون: 
سجلنا مقتل 72 مدنياً، بينهم 8 أطفال، و13 سيدة.

ابء: املسلحون: مل يسجل.

خامساً: قوات التحالف الدويل: 
سجلنا مقتل 8 مدنين، بينهم طفالن.

سادسًا: جهات مل نتمكن من حتديدها.   
سجلنا 42 حادثة قتل من قبل جهات مل نستطع حىت حلظة إعداد هذا التقرير حتديد هويتها، بينهم 7 أطفال، و5 سيدات. 

    

  ابء: تفاصيل ألبرز حوادث اجملازر وعمليات القتل حبسب شهر رمضان من كل سنة:

1. شهر رمضان 2011:

القوات احلكومية:
1 - اإلثنن 1/ آب/ 2011 اقتحمت القوات احلكومية مدينة عربن بريف دمشق، وأطلقت الرصاص بشكل عشوائي ما أدى إىل مقتل 6 أشخاص.

2 - اإلثنــن 1/ آب/ 2011 اتبعــت القــوات احلكوميــة عملياهتــا العســكرية - قصــف دابابت وإطالق رصــاص؛ القتحــام مدينــة محــاة- الــيت بــدأت يف اليــوم الســابق 
واســتمرت حــىت الثــالاثء 30/ آب/ 2011، أســفرت هــذه العمليــات عــن مقتــل 106 مدنيــن، بينهــم 6 أطفــال، و9 ســيدات.

3 - األحــد 7/ آب/ 2011 اقتحمــت القــوات احلكوميــة مدينــة ديــر الــزور عقــب حصــار اســتمر أســبوعاً، ترافــق االقتحــام بقصــف الــدابابت وإطالق الرصــاص، مــا 
تســّبب مبقتــل 81 مدنيــاً بينهــم 5 أطفــال، و10 ســيدات.

4 - الثــالاثء 9/ آب/ 2011 اقتحمــت القــوات احلكوميــة مدينــة صــوران حبمــاة وقامــت إبطالق الرصــاص وقصفــت قذيفــة داببــة علــى ســيارة تــؤوي انزحــن مــن 
املدينــة، مــا أدى إىل مقتــل 18 مدنيــاً، بينهــم 4 أطفــال و7 ســيدات.

5 - األربعاء 10/ آب/ 2011 اقتحمت القوات احلكومية حي اباب عمرو حبمص وفتحت النار عشوائياً على األهايل، ما تسّبب مبقتل 11 شخصاً.

6 - األحــد 14/ آب/ 2011 بــدأت القــوات احلكوميــة ابقتحــام حــي الرمــل اجلنــويب يف الالذقيــة، أســفر القصــف املدفعــي وقصــف الــزوارق احلربيــة ابلتزامــن مــع إطالق 
رجال األمن والشــبيحة الرصاص العشــوائي عن مقتل 51 مدنياً، بينهم 3 أطفال وســيداتن. اســتمرت احلملة حىت يوم اخلميس 18/ آب/ 2011. 

7 - اجلمعة 19/ آب/ 2011 أطلقت القوات احلكومية الرصاص على املتظاهرين يف بلدة غباغب بدرعا، ما أدى إىل مقتل 7 مدنين، بينهم 3 أطفال.

8 - اإلثنن 22/ آب/ 2011 قامت القوات احلكومية إبطالق الرصاص على املتظاهرين يف ساحة احلرية حبمص، ما أدى إىل مقتل 9 مدنين.

https://www.youtube.com/watch?v=Fr-BHoQTRlI
https://www.youtube.com/watch?v=Fr-BHoQTRlI
https://www.youtube.com/watch?v=U5iLNbpdKmU
https://www.youtube.com/watch?v=U5iLNbpdKmU
https://www.youtube.com/watch?v=De5ATQ8INeg
https://www.youtube.com/watch?v=De5ATQ8INeg
https://www.youtube.com/watch?v=pOhh5fX40eY
https://www.youtube.com/watch?v=pOhh5fX40eY
https://www.youtube.com/watch?v=F6lE6N3RgW8
https://www.youtube.com/watch?v=F6lE6N3RgW8
https://www.youtube.com/watch?v=omoqjiJZkZQ
https://www.youtube.com/watch?v=omoqjiJZkZQ
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2 - شهر رمضان 2012:

القوات احلكومية:
1 - الثــالاثء 24/ متــوز/ 2012 قصفــت املدفعيــة احلكوميــة صواريــخ، إضافــة إىل عــدة قذائــف هــاون علــى أحــد املالجــئ يف مدينــة احلــراك بدرعــا؛ مــا أدى إىل مقتــل 

8 مدنيــن، بينهــم 5 أطفــال وســيدة. 

2 - اخلميــس 24/ متــوز/ 2012 اقتحمــت القــوات احلكوميــة وعناصــر مــن الشــبيحة قريــة الشــريعة مبحافظــة محــاة، وقامــت إبطالق الرصــاص عشــوائياً علــى املدنيــن 
أثنــاء خروجهــم مــن مســجد القريــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 16 شــخصاً.

3 - األربعــاء 1/ آب/ 2012 اســتهدفت مدفعيــة القــوات احلكوميــة بعــدد مــن القذائــف موكــب تشــييع يف قريــة احمليمــدة بديــر الــزور، أســفر القصــف عــن مقتــل 8 
أشــخاص، بينهــم 3 أطفــال، و4 ســيدات.

4 - الســبت 4/ آب/ 2012 قصفــت مدفعيــة القــوات احلكوميــة قذيفــة هــاون علــى حــي احلميديــة يف مدينــة ديــر الــزور، أســفر القصــف عــن مقتــل 10 مدنيــن، 
بينهــم طفــل.

5 - األحد 12/ آب/ 2012 اقتحمت القوات احلكومية بلدة أرحيا إبدلب، وقتلت 14 شخصاً، بينهم طفل رمياً ابلرصاص.

6 - األربعاء 15/ آب/ 2012 قصف الطران احلريب احلكومي عدداً من الصواريخ على مدينة اعزاز حبلب؛ ما تسّبب مبقتل 10 أشخاص، بينهم طفل.

3 - شهر رمضان 2013:

أواًل: القوات احلكومية:
1 - األحــد 14/ متــوز/ 2013 قصفــت املدفعيــة احلكوميــة صــاروخ أرض أرض علــى قريــة املغــارة إبدلــب، مــا أدى إىل مقتــل 14 شــخصاً، بينهــم 4 أطفــال، و3 

ســيدات.

2 - الســبت 20/ متــوز/ 2013 ألقــى الطــران املروحــي احلكومــي عــدداً مــن القنابــل الربميليــة علــى مدينــة ســراقب إبدلــب؛ مــا تســّبب مبقتــل 9 مدنيــن، بينهــم 4 
أطفــال، و4 ســيدات.

3 - اإلثنن 29/ متوز/ 2013 قصفت املدفعية احلكومية قذيفة هاون على مسجد احلسامي يف مدينة محص، أسفر القصف عن مقتل 9 أشخاص، بينهم طفل.

4 - األحــد 21/ متــوز/ 2013 دامهــت القــوات احلكوميــة قريــة البيضــا يف طرطــوس، وقتلــت 22 شــخصاً، بينهــم 9 ســيدات، و5 أطفــال رميــاً ابلرصــاص، مث قامــت 
حبــرق بعــض اجلثامــن.

5 - اخلميــس 25/ متــوز/ 2013 قصفــت املدفعيــة احلكوميــة صــاروخ أرض أرض علــى حــي ابب النــرب حبلــب؛ مــا أدى إىل مقتــل 37 شــخصاً، بينهــم 17 طفــاًل 
وسيداتن.

-6 اخلميــس 1/ آب/ 2013 قصفــت املدفعيــة احلكوميــة عــدداً مــن قذائــف اهلــاون علــى الســوق الرئيــس يف بلــدة أرحيــا إبدلــب، مــا تســّبب مبقتــل 35 شــخصاً، بينهــم 
3 أطفــال وســيدة.

7 - اإلثنــن 5/ آب/ 2013 ألقــى الطــران املروحــي احلكومــي ثــالث قنابــل برميليــة علــى الســوق الرئيــس يف بلــدة بليــون إبدلــب؛ مــا أدى إىل مقتــل 20 شــخصاً، 
بينهــم 6 أطفــال، و6 ســيدات.

https://www.youtube.com/watch?v=mn3UEJU8p-A
http://youtu.be/kl4CcSShdtM
http://youtu.be/kl4CcSShdtM
https://www.youtube.com/watch?v=mn3UEJU8p-A
https://www.youtube.com/watch?v=mn3UEJU8p-A
https://www.youtube.com/watch?v=y87cYD1D73A
https://www.youtube.com/watch?v=y87cYD1D73A
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8 - الثــالاثء 30/ متــوز/ 2013 ألقــى الطــران املروحــي احلكومــي قنبلــة برميليــة علــى معهــد حتفيــظ القــرآن يف مســجد احلمــزة بــن عبــد املطلــب يف مدينــة عنــدان حبلــب؛ 
ما أدى إىل مقتل 18 مدنياً )7 أطفال و11 ســيدة(.

9 - الثــالاثء 6/ آب/ 2013 قصفــت املدفعيــة احلكوميــة عــدداً مــن القذائــف علــى ســوق خــري يف مدرســة عــن جالــوت حبــي األنصــاري الشــرقي يف حلــب؛ مــا 
تســّبب مبقتــل 16 مدنيــاً )11 طفــاًل و5 ســيدات(.

اثنيًا: التنظيمات اإلسامية املتشددة:
تنظيم داعش:  

1 - اخلميــس 25/ متــوز/ 2013 قــام تنظيــم داعــش بتفجــر ســيارة مفخخــة يف ســاحة الســيوف مبدينــة جرمــاان يف ريــف دمشــق، أســفر االنفجــار عــن مقتــل 9 مدنيــن 
بينهــم طفــل و3 ســيدات، وإصابــة 66 آخريــن جبــراح، إضافــة إىل نشــوب حريــق يف أحــد األبنيــة الســكنية.

2 - األحــد 4/ آب/ 2013 قامــت جمموعــة مــن فصائــل املعارضــة املســلحة ابالشــرتاك مــع جبهــة النصــرة وتنظيــم داعــش علــى خلفيــة اشــتباكها مــع القــوات احلكوميــة 
ابقتحــام قــرى ابرودة ونباتــة، واحلمبوشــية، وبلوطــة، وأبــو مكــة، وبيــت الشــكوجي، وعرامــو، وبرميســة، وإســرتبة، وأوبــن، وخراطــة، يف ريــف الالذقيــة، وقتلــت 132 

مدنيــاً، بينهــم 18 طفــاًل، و57 ســيدة وذلــك مــا بــن إطــالق النــار العشــوائي، أو القتــل املباشــر رميــاً ابلرصــاص.

جبهة النصرة:
األحد 4/ آب/ 2013 قامت جمموعة من فصائل املعارضة املســلحة ابالشــرتاك مع جبهة النصرة وتنظيم داعش على خلفية اشــتباكها مع القوات احلكومية ابقتحام 
قــرى ابرودة ونباتــة، واحلمبوشــية، وبلوطــة، وأبــو مكــة، وبيــت الشــكوجي، وعرامــو، وبرميســة، وإســرتبة، وأوبــن، وخراطــة، يف ريــف الالذقيــة، وقتلــت 132 مدنيــاً، بينهــم 

18 طفــاًل، و57 ســيدة، وذلــك مابــن إطــالق النــار العشــوائي، أو القتــل املباشــر رميــاً ابلرصــاص.

اثلثاً:  فصائل املعارضة املسلحة: 
األحد 4/ آب/ 2013 قامت جمموعة من فصائل املعارضة املســلحة ابالشــرتاك مع جبهة النصرة وتنظيم داعش على خلفية اشــتباكها مع القوات احلكومية ابقتحام 
قــرى ابرودة ونباتــة، واحلمبوشــية، وبلوطــة، وأبــو مكــة، وبيــت الشــكوجي، وعرامــو، وبرميســة، وإســرتبة، وأوبــن، وخراطــة، يف ريــف الالذقيــة، وقتلــت 132 مدنيــاً، بينهــم 

18 طفــاًل، و57 ســيدة، وذلــك مــا بــن إطــالق النــار العشــوائي، أو القتــل املباشــر رميــاً ابلرصــاص.

 الثااثء 30/ متوز/ 2013  معهد حتفيظ القرآن يف مسجد احلمزة بن عبد املطلب

https://www.youtube.com/watch?v=m1_CLv65Nbg
https://www.youtube.com/watch?v=0d7W3QuT8uE
https://www.youtube.com/watch?v=0d7W3QuT8uE
https://www.youtube.com/watch?v=ze5DmRwxBGg
https://www.youtube.com/watch?v=1s3a1JskmKA
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4 - شهر رمضان 2014:

أواًل: القوات احلكومية:
1 - الثــالاثء 1/ متــوز/ 2014 قصــف الطــران احلــريب احلكومــي صاروخــاً علــى بلــدة أورم الكــربى بريــف حمافظــة حلــب، ســجل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 

مقتــل 7 أشــخاص، بينهــم طفــل وســيدة. 

2 - األربعــاء 2/ متــوز/ 2014 قصــف الطــران احلــريب احلكومــي صاروخــاً علــى مدينــة البصــرة بريــف حمافظــة ديــر الــزور؛ مــا أدى إىل مقتــل 9 أشــخاص، بينهــم طفــالن 
وسيدة.

3 - اخلميــس 3/ متــوز/ 2014 قصــف الطــران احلــريب احلكومــي صاروخــاً علــى مدينــة معــرة مصريــن بريــف حمافظــة إدلــب؛ مــا أدى إىل مقتــل 11 شــخصاً، بينهــم 
طفــل وســيداتن، إضافــة إىل دمــار مبــى ســكي بشــكل كامــل.

4 - األحد 20/ متوز/ 2014 قصف الطران احلريب احلكومي صاروخاً على مدينة اللطامنة بريف محاة؛ ما تسّبب مبقتل 9 أشخاص، بينهم طفلة وسيداتن.

5 - األحــد 20/ متــوز/ 2014 قصــف الطــران احلــريب احلكومــي صاروخــاً علــى مدينــة دومــا بريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل 10 أشــخاص، بينهــم طفــالن و4 
ســيدات.

6 - األحــد 29/ حزيــران/ 2014 قصــف الطــران احلــريب احلكومــي عــدداً مــن الصواريــخ علــى مدينــة ســلقن بريــف حمافظــة إدلــب، أســفر القصــف عــن مقتــل 29 
شــخصاً، بينهــم 4 أطفــال وســيدة.

اثنيًا: التنظيمات اإلسامية املتشددة:
تنظيم داعش: 

1 - الثــالاثء 1/ متــوز/ 2014 قصفــت مدفعيــة تنظيــم داعــش قذيفــة هــاون علــى قريــة الــرز بريــف ديــر الــزور، مــا أدى إىل مقتــل 7 مدنيــن مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 
3 أطفــال وســيداتن.

2 - األحد 6/ متوز/ 2014، اقتحم تنظيم داعش قرية البياضية التابعة ملدينة عن العرب يف حلب، وقتل 5 مدنين، بينهم سيدة رمياً ابلرصاص.

اثلثاً: فصائل املعارضة املسلحة: 
1 - األربعــاء 23/ متــوز/ 2014 ســقطت قذيفــة صاروخيــة أمــام كنيســة القديــس دمييرتيــوس يف حــي التلفــون اهلوائــي مبدينــة حلــب، تبــن لنــا أن مصدرهــا مدفعيــة 
متمركــزة يف منطقــة خاضعــة لفصائــل املعارضــة املســلحة؛ مــا تســّبب مبقتــل 8 مدنيــن، بينهــم 3 أطفــال و3 ســيدات، وإصابــة 7 آخريــن جبــراح، إضافــة إىل اهنيــار جــزء 

مــن واجهــة ســور الكنيســة وإصابــة مبناهــا أبضــرار جزئيــة.

2 - األربعــاء 30/ متــوز/ 2014 ســقطت قذيفــة هــاون يف حميــط كنيســة الفــرح يف حــي امليــدان حبلــب، مصدرهــا مدفعيــة متمركــزة يف منطقــة خاضعــة لســيطرة فصائــل 
املعارضــة املســلحة، تســبب القصــف مبقتــل 6 مدنيــن، بينهــم 3 ســيدات، وإصابــة قرابــة 11 آخريــن جبــراح، إضافــة إىل حتطــم زجــاج بعــض نوافــذ الكنيســة.

https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuMDhyRWR5R0NBYXc/view
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رابعًا: جهات مل نتمكن من حتديدها.   
1 - الســبت 28/ حزيــران/ 2014 انفجــرت ســيارة مفخخــة وســط ســوق شــعيب يف مدينــة دومــا بريــف دمشــق، مــا تســبب مبقتــل 12 مدنيــاً، بينهــم 5 أطفــال و4 

ســيدات، إضافــة إىل إصابــة 26 آخريــن جبــراح، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــيت قامــت بتفجــر الســيارة حــىت حلظــة إعــداد التقريــر.

2 - اجلمعــة 26/ متــوز/ 2014، انفجــرت ســيارة مفخخــة وســط ســوق اخلضــار يف مدينــة اعــزاز بريــف حلــب، مــا أدى إىل مقتــل 8 مدنيــن بينهــم طفــالن، مل نتمكــن 
مــن حتديــد اجلهــة الــيت قامــت بتفجــر الســيارة حــىت حلظــة إعــداد التقريــر.

3 - اجلمعــة 26/ متــوز/ 2014 أســفر انفجــار ســيارة مفخخــة يف الســوق الرئيــس ابلقــرب مــن الفــرن اآليل يف بلــدة أطمــة إبدلــب عــن مقتــل 15 شــخصاً، بينهــم 8 
مدنيــن بينهــم ســيدة، و7 مســلحن، وإصابــة قرابــة 22 آخريــن جبــراح، مل تتمكــن الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن حتديــد اجلهــة الــيت قامــت بتفجــر الســيارة حــىت 

حلظــة إعــداد التقريــر.

5 - شهر رمضان 2015:

أواًل: القوات احلكومية:
1 - الثــالاثء 16/ حزيــران/ 2015 قصــف الطــران احلــريب احلكومــي عــدد مــن الصواريــخ علــى بلــدة الغاريــة الشــرقية يف درعــا، أســفر القصــف عــن مقتــل 21 مدنيــاً، 

بينهــم 18طفــاًل وســيدة.

2 - اجلمعة 19/ حزيران/ 2015 قصف الطران احلريب احلكومي صاروخاً على بلدة كفر سجنة إبدلب؛ ما أدى إىل مقتل 7 أشخاص، بينهم طفالن.

3 - األحــد 21/ حزيــران/ 2015 ألقــى الطــران املروحــي احلكومــي عــدداً مــن القنابــل الربميليــة ابلتزامــن مــع قصــف الطــران احلــريب احلكومــي عــدداً مــن الصواريــخ علــى 
مدينــة تدمــر حبمــص؛ مــا تســّبب مبقتــل 7 أشــخاص، بينهــم ســيداتن.

قصف كنيسة الفرح حلب امليدان

https://drive.google.com/file/d/0B37s1V43Ct29S2tTN1k1Ym5tX2M/view
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4 - اإلثنن 22/ حزيران/ 2015، ألقى الطران املروحي احلكومي عدداً من القنابل الربميلية على حي القصيلة يف حلب القدمية؛ ما أدى إىل مقتل 7 أشخاص، 
بينهم 5 أطفال وســيدة حامل.

5 - الســبت 11/ متــوز/ 2015 ألقــى الطــران املروحــي احلكومــي أربــع حــاوايت متفجــرة علــى مدينــة البــاب حبلــب؛ مــا أدى إىل مقتــل 33 شــخصاً، بينهــم 3 أطفــال، 
و4 سيدات.

6 - األربعــاء 8/ متــوز/ 2015 ألقــى الطــران املروحــي احلكومــي قنبلتــن برميليتــن قــرب مســجد عبــاد الرمحــن يف حــي كــرم البيــك حبلــب؛ مــا أدى إىل مقتــل 21 
شــخصاً، بينهــم 7 أطفــال، و3 ســيدات.

اثنيًا: التنظيمات اإلسامية املتشددة:
تنظيم داعش: 

اخلميــس 25/ حزيــران/ 2015 تســلل تنظيــم داعــش إىل مدينــة عــن العــرب حبلــب، بعــد تفجــر ســيارة مفخخــة علــى معــرب )مرشــد بينــار(، واشــتبك مــع قــوات اإلدارة 
الذاتيــة الكرديــة، أســفر هــذا اهلجــوم املســلح علــى املدينــة عــن مقتــل 311 مدنيــاً، بينهــم 13 طفــاًل، و64 ســيدة، تنوعــت طريقــة قتلهــم بــن القنــص وإطــالق الرصــاص 

العشــوائي والذبــح وإطــالق الرصــاص عــن قــرب واحلــرق، وهــذه احلادثــة حتتــوي علــى عــدد كبــر مــن اجملــازر املتفرقــة أو اجلماعيــة.

 السبت 11/ متوز/ 2015 ألقى الطران املروحي 
احلكومي أربع حاوايت متفجرة على مدينة الباب حبلب؛ 

ما أدى إىل مقتل 33 شخصاً، بينهم 3 أطفال، 
و4 سيدات.

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SEdrTU5uZGZ5N0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SEdrTU5uZGZ5N0E/view?usp=sharing
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اخلميس 25/ حزيران/ 2015 تسلل تنظيم داعش إىل 
مدينة عن العرب حبلب، بعد تفجر سيارة مفخخة على 

معرب )مرشد بينار(، واشتبك مع قوات اإلدارة الذاتية 
الكردية، أسفر هذا اهلجوم املسلح على املدينة عن مقتل 

311 مدنياً، بينهم 13 طفاًل، و64 سيدة، تنوعت 
طريقة قتلهم بن القنص وإطالق الرصاص العشوائي والذبح 

وإطالق الرصاص عن قرب واحلرق، وهذه احلادثة حتتوي 
على عدد كبر من اجملازر املتفرقة أو اجلماعية.

اثلثاً: قوات التحالف الدويل: 
الســبت 4/ متــوز/ 2015 قصــف طــران التحالــف الــدويل صاروخــاً علــى ســيارة اتبعــة لتنظيــم داعــش ابلقــرب مــن مدرســة محيــدة الظاهــر يف حــي اجلميلــي يف مدينــة 

الرقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 7 مدنيــن بينهــم طفــل، وإصابــة قرابــة 10 آخريــن جبــراح.

رابعًا: جهات مل نتمكن من حتديدها.  
1 - الثالاثء 23/ حزيران/ 2015 أســفر انفجار ســيارة مفخخة أمام مســجد بيدر الســلطاين يف مدينة التل بريف دمشــق، عن مقتل 18 شــخصاً، بينهم طفالن 

وســيداتن، إضافــة إىل أضــرار جزئيــة ببنــاء املســجد، مل تتمكــن الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن التحقــق مــن اجلهــة املســؤولة عــن التفجــر حــىت حلظــة إعــداد التقريــر.

2 - اخلميــس 25/ حزيــران/ 2015 أســفر انفجــار لغــم علــى أحــد الطــرق املؤديــة إىل حــي اجلــورة بديــر الــزور عــن مقتــل 6 مدنيــن مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 3 أطفــال 
وســيدة، مل تتمكــن الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن التحقــق مــن اجلهــة املســؤولة عــن زرع اللغــم حــىت حلظــة إعــداد التقريــر. 

3 - األحــد 5/ متــوز/ 2015 انفجــرت ســيارة مفخخــة عنــد حاجــز لقــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة يف قريــة حشيشــة شــرقي بلــدة ســلوك بريــف الرقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 
5 مدنيــن، بينهــم طفــالن وســيداتن، داخــل ســيارهتم املتوقفــة قــرب احلاجــز املســتهدف، مل تتمكــن الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن التحقــق مــن اجلهــة املســؤولة 

عــن تفجــر الســيارة حــىت حلظــة إعــداد التقريــر. 

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VzNpNUxPLUV4bEU/view
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االستنتاجات والتوصيات: 
تؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى أن القــوات احلكوميــة والشــبيحة قامــت ابنتهــاك أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلــق . 1

يف احليــاة.
وتشــر األدلــة والرباهــن وفــق مئــات مــن رواايت شــهود العيــان إىل أن أكثــر مــن %90 مــن اهلجمــات الواســعة والفرديــة ُوّجهــت ضــد املدنيــن وضــد األعيــان 

املدنية.
هذا كله خيالف ادعاءات احلكومة السورية أبهنا تقاتل “القاعدة واإلرهابين”.

تشــر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان إىل أن األحــداث املتمثلــة يف جرميــة القتــل الــيت نفذهتــا القــوات احلكوميــة هــي جرميــة ضــد اإلنســانية. وقــد حتقــق . 2
عنصــر اهلجــوم الواســع النطــاق أو املنهجــي املوجــه ضــد جمموعــات مــن الســكان املدنيــن يف معظــم حــاالت القتــل.

كما ارتكبت قوات حزب االحتاد الدميقراطي الكردي جرائم حرب عرب جرمية القتل خارج نطاق القانون.. 3
ارتكبت التنظيمات اإلسالمية املتشددة أيضاً جرائم قتل عدة خارج نطاق القانون، تعترب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب.. 4
ارتكبت بعض فصائل املعارضة املسلحة جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى ألن تكون جرمية حرب.. 5

التوصيات:
إىل جملس األمن:

يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد مــرور أكثــر مــن عــام علــى القــرار 2139 وال يوجــد التزامــات بوقــف عمليــات القصــف العشــوائي، الــيت . 1
تســبب التدمــر والقتــل اليومــي.

الضغــط علــى الــدول الداعمــة للقــوات احلكوميــة كروســيا وإيــران ولبنــان مــن أجــل إيقــاف عمليــات التزويــد ابألســلحة واخلــربات بعــد أن ثبــت تورطهــا جبرائــم ضــد . 2
اإلنســانية وجرائــم حــرب، وأيضــاً الــدول واألفــراد الــيت تــزود التنظيمــات اإلســالمية املتشــددة وقــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي وبعــض فصائــل املعارضــة 

املســلحة.
جيب إحالة امللف السوري إىل احملكمة اجلنائية الدولية وحماسبة مجيع املتورطن.. 3
إحالل األمن والسالم وتطبيق مبدأ مسؤولية محاية املدنين، حلفظ أرواح السورين وتراثهم وفنوهنم من الدمار والنهب والتخريب.. 4

شكر
خالص الشكر جلميع األهايل والنشطاء احمللين الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير بشكل فعال.
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