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مجازر وتدمير لألحياء الحاضنة للثوار منهجية للحكومة السورية
ذلك على  األمثلة  أبرز  من  القابون  حي  وتدمير  مجزرة 

والمهن  واألديان  األعراق  مختلف  من  سوريا  إلى شباب  إضافة  منشقين  جنود  من  يتكون  الحر  السوري  الجيش  كان  لما 
والوظائف، ومن مختلف طبقات المجتمع ففيهم الطبيب والمهندس والصيدلي والعامل والموظف أي أنه شعب حمل السالح، 

ويقيم الجيش السوري الحر بين أبناء الشعب السوري ألنه جزء ال يتجزأ منهم فهم إما أخ أو أب أو قريب.

هناك أحياء تتميز عن أحياء أخرى بكونها أحياء الثورة، وهذه األحياء قام النظام السوري بالتركيز عليها وسحقها وتدميرها بل 
ومسحها من على الخارطة مهما كلفه ذلك األمر من خسائر مادية أو بشرية فاألمر ال يعني النظام السوري بحال من األحوال، 

الهدف الرئيس هو التخلص من الحاضنة الشعبية التي تحتضن الجيش السوري الحر.

هذه السياسة تم انتهاجها في جميع المدن السورية، ونختار هنا نموذجاً هو حي القابون الواقع شمال شرق العاصمة دمشق وما 
طاله من مجازر مروعة وتدمير للمباني والمحالت بشكل منهجي.

الحي، وخوف  وناشطي  أهالي  كبير من  واعتقال عدد  المكان،  الوصول إلى  بسبب صعوبة  استمر ألسابيع  بعد عناء طويل 
األهالي من الحديث، تمكن فريق العمل التابع للشبكة السورية لحقوق اإلنسان وعبر تواصل طويل مع من تبقى من الناشطين 

وزيارات ميدانية من توثيق أعتى حملة عسكرية طالت حياً من أحياء العاصمة دمشق وهو حي القابون.

تاريخ الحملة الهمجية العسكرية: 16/ تموز/ 2012 وحتى 1/ آب/ 2012

السوري بشن  النظام  قام  العاصمة دمشق،  يقع شمال شرق  الشعبية،  للثورة  الحاضنة  أهم األحياء  حي القابون هو واحد من 
حملة غوغائية همجية، تعتبر أعتى وأقسى ما واجهته العاصمة دمشق بهدف سحق البنية الحاضنة للثورة، فشنت هجوماً قاسياً 

استهدف المدنيين في ذلك الحي بشكل ممنهج متعمد بهدف تأديبهم وردعهم.

free.qabon :شاهد وناشط من أهالي الحي يمكن الرجوع إليه في أي استفسار وتوضيح

rebelred4 :شاهد عيان من حي القابون

 ،2012 تموز/   /16 لـ  الموافق  اإلثنين  يوم  في 
بالدبابات  السوري  النظام  جيش  قوات  قصفت 
ومدافع الهاون وبالطائرات الحربية وبشكل مباشر 
ومتعمد، على مباني األهالي في حي القابون، وقد 
بين عناصر  الحي  أطراف  على  اشتباكات  دارت 
السوري  الجيش  من  وعناصر  النظام  جيش  من 

الحر.

أصوات االنفجارات واالشتباكات في يوم اإلثنين 
16/ تموز/ 2012

http://sn4hr.org/
sn4hr.org
http://youtu.be/EqvIMRQmkLA
http://youtu.be/UgUY_0KSrV4
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وعند الساعة 1 بعد منتصف الليل من يوم الثالثاء 17/ تموز/ 2012، جدد جيش النظام السوري قصفه للحي بقذائف الهاون 
حيث سقط على الحي أكثر من 25 قذيفة خالل ساعة واحدة، بحسب ما أخبرنا به شهود العيان من سكان الحي، بعدها شهد 
الحي تحليقاً للطيران المروحي، وبدأت هذه الطائرات بفتح نار رشاشاتها على الحي بشكل عشوائي ألكثر من 5 ساعات حّتى 

الساعة 7 صباحاً، ما أدى إلى دمار عدد هائل من المنازل.

تحليق وقصف من الطيران المروحي

والماء،  والكهرباء  االتصاالت  انقطاع  ظل  في  كامل  بشكل  الحي  بتطويق  وآليات  دبابات  بدأت  الثالثاء  يوم  صباح 
نيران  فتح  المروحي  الطيران  وعاود  الهاون،  مدافع  إلى  إضافة  الحي،  على  العنيف  بالقصف  الدبابات  هذه  وبدأت 
المرتفعة. األبينة  أسطح  على  للقناصة  كثيف  انتشار  مع  ذلك  كل  ترافق  وقد  المنازل،  على  عشوائي  بشكل   رشاشاته 

القصف يوم الثالثاء ودمار واحتراق المنازل جراء قصف جيش النظام السوري لها.

عدم تمييز الجيش السوري لألهداف المدنية وألهداف الجيش الحر، واستخدامه للطائرات والدبابات في مواجهة عناصر الجيش 
الحر أدى إلى انسحاب عناصر الجيش الحر، كما أفادنا بذلك أحد أعضاء تنسيقية القابون، وكان ذلك في يوم األربعاء الموافق 

18/ تموز/ 2012.

في يوم الخميس الموافق 19/ تموز/ 2012، وبعد أن اقتحمت قوات الجيش السوري الحي ارتكبت فيه مذبحة مباشرة في حي 
تشرين، واألفظع من ذلك أن الحكومة السورية طلبت من اإلعالم السوري أن يصور هؤالء المدنيين على أنهم من العصابات، 
وذلك بعد رمي عدد من األسلحة على جثثهم، وقد قامت قوات األمن والجيش بخطف الجثث بعد انتهاء المسرحية السوداء ولم 

يعرف األهالي من أبنائهم قد قتل ومن اعتقل.

الفيديو مأخوذ من اإلعالم السوري لجثث أبناء حي القابون بعد قتلهم على يد قوات الجيش السوري. 

وقد استمر قصف قوات جيش النظام المدفعي والمروحي بالرغم من انسحاب عناصر الجيش الحر ليومين متتاليين حتى يوم  
قامت  كما  قتيل وجريح،  المدنيين بين  من  هائل  تموز/ 2012، وسقط عدد  الجمعة 20/  ويوم  تموز/ 2012  الخميس 19/ 
الحكومة السورية وبالتوازي مع عمل قوات الجيش السوري بقطع كافة أشكال االتصاالت والكهرباء، بل وحتى مياه الشرب 

طوال كل تلك المدة تقريباً، كما لم يستطع األهالي التوجه إلى المقبرة فقاموا بدفن الموتى في الطرقات.

جرحى وقتلى المجزرة.

http://sn4hr.org/
sn4hr.org
http://youtu.be/7KrDWehSvMY
http://youtu.be/4ThvWzuxWGo
 http://youtu.be/GjXm2241NMo
http://youtu.be/k7CLrI3InDU
www.youtube.com/watch?v=tMazQsUMPl0&feature=youtu.be
http://youtu.be/od02w_1GDh4

http://youtu.be/EQi4OgQwsw8
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1- السيدة ابتسام زينو ) أم لخمسة أوالد (

2- السيدة رقية غنام

3- الطفل  عبد الهادي عبد الحي

4- الطفل   الحاج موسى زينو

5- سعيد عوض

6- هالل العالوي

7- الحاج خالد الشغري

8- محمود الذكور العلي )من محافظة حلب(

9- عيطة سالم )من جمهورية مصر(

10- مؤيد الشربجي

11- يحيى عطايا

12- مازن عبد الواحد

13- محمد عبد الواحد

14- مهدي الصيدناوي )أبو محمد(

15- مجدي البغدادي

16- نعيم الهبول )أبو كاسم(

17- أبو فايز الخطيب )ابن أبو كفاح(

18- جمال الهبول )أبو عبده حويان(

19-   وسيم كريدي

20-   باسل جابرة )أبو هادي(

21- إياد فريز الصغير برصاص قناص حاجز زملكا

22- مجهول من مدينة مسرابا

23- الطفل عبد الرحمن اسعيد 13 عاماً ابن أبو رامي

24- سليمان الحموي )أبو ماجد(

25- عبد الصمد زينو

26- عبد السالم حاج قدور )أبو عماد( من مدينة بنش

27- عبدو زينو )أبو دعاس(

28- محمد الخطيب

29- أنور عارفة

30- أنس عبد السالم

31- حسان الريحاني

32- فراس عبد الباري

33- هادي عليان )قرية التواني(

34- رائد محمد غرة 23 سنة

35- مجهول استشهد جراء المذبحة

36- تمام عبد الحي 15 عاماً

37- الحاج سامر إدريس جوعانة

38- علي العالوي

39- محمد نوح

40- أحمد بوزغة

اليوم هو السبت الموافق 20/ تموز/ 2012، وبحسب رواية األهالي للشبكة السورية لحقوق اإلنسان ورواية من عاش تلك 
األيام بعد هروب ما اليقل عن 80 % من أهالي الحي، بقيت هناك بعض العائالت المحاصرة التي لم تتمكن من الهروب، 
اقتحمت قوات جيش النظام حي القابون، شنت حمالت واسعة في بعض المناطق مثل حي تشرين - سوق التهريب حيث اجتاحوا 
المنازل بشكل عنيف وقاٍس، ونهبوا أثاث المنازل وخربوا محتويات أعداد هائلة منها، إضافة إلى أن بعض المنازل والمحالت 
التجارية والسيارات قد تم إحراقها كما حدث في منطقة البعلة وسوق التهريب، هذا عدا عن ذبح عدد كبير من شباب الحي 

بعمليات تدل على انحطاط في المستوى اإلنساني.

خلفت هذه الحملة العسكرية 96 مواطناً مدنياً، بينهم سيدتان وطفالن، وقد تمكنا عبر أسابيع طويلة وعبر زيارة ميدانية، ومن 
خالل التواصل المستمر مع األهالي من توثيق أسمائهم وفيديوهات لهم وصور ثابتة، إضافة إلى عدد من أفراد الجيش السوري 
الحر. وقوات النظام لم نستطع توثيقهم، ونؤكد أن عدد الضحايا أكبر من ذلك بسبب وجود عدد كبير من المفقودين والمختفين 

قسرياً اليقل عددهم عن 140 مواطناً من أهالي الحي.

http://sn4hr.org/
sn4hr.org
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41- محمد محمود الديري )من محافظة درعا(

42- إبراهيم محمد علي الجلود 40 عاماً

43- ياسر محمد علي الجلود 35 سنة

44- حسين مصطفى محمد علي الجلود 35 سنة

45- محمد نجيب محمد على الجلود 25 سنة

46- محمد خالد محمد علي الجلود 18 سنة

47- صالح عبد الكريم )من فلسطين(

48- محمد صالح عبد الكريم )من فلسطين(

49- عدنان )أبو مرعي.. من فلسطين(

50- محمد شكور )دهس بالدبابة(

51- هشام شكور )دهس بالدبابة(

52- يوسف ظاظا )أبو مجد من ركن الدين(

53- محمد الشيخ سالم )من إدلب(

54- محمد عيسى جربان

55- مأمون المصري

56- زاهر أوسو )إدلب - الدانة(

57- خالد عيسى )حفير(

58- ياسين أمانة )إدلب(

59- كايد أمانة )إدلب(

60- مهند )أبو علي(

61- رمزي شيخ محمد )إدلب - بنش(

62- مهند سليمان )إدلب - جسر الشغور(

63- عالء غرة

64- حميد سليمان من فلسطين

65- محمد نور الحمد

66- أبو محمد الطرزي )دوما(

67- أحمد األسود )أبو رفيق(

68- عبد اللطيف اجنيد )أبو عبده(

69-   شاب من آل البدوي ) ذبحاً (

70-    محمد حمزة ) حلبون (

71-   عوض حمزة ) ابو حسين (

72-   عبده حمزة ) حلبون (

73-   الحاج محمد نايف مرعي 70سنة

74-   محمود عمر جبة 38سنة

75-   الشاي سامر احمد قيس 25سنة

76-   خالد محمد قيس 25سنة)مجزرة حي تشرين(

77-   خالد علي لعسالي 26سنة

78-   انس علي البحري 22سنة

79-   زياد علي درويش 25سنة

80-   اسماعيل ) ابن بائع القشطة (

81-   إبراهيم ) ابن بائع القشطة (

82-   أبو ياسر الكالوي ) ادلب (

83-   أحمد الكردي 40 سنة

84-   محمد الكردي 38 سنة

85-   حليم أماني

86-   د. مرعي حسين

87-   أخ الدكتور مرعي .

88-   ولد عم الدكتور مرعي .

89-   فرج لباد ) شفيقة (

90-   نبيل عليان ) ابو صخر (

91-   محمد عليان

92-   حسن محمود عبد الرحمن

93-   بالل عدنان البغدادي

94-   صفوان الصغير

95-   أحمد غنام

96-   عبد المجيد جلو )مجزرة حي تشرين(

http://sn4hr.org/
sn4hr.org
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الملحقات والمرفقات:

أوالً: الفيديوهات والصور التي توثق هذه األسماء وأصحابها:

شهيد مجهول الهوية

الجثث متفحمة 

جثث متفحمة

ثانياً: الدمار و الهدم:

الدبابات تهدم المنازل والمحالت في دمشق القابون

http://sn4hr.org/
sn4hr.org
http://youtu.be/b-8EHnmE7_4
�http://youtu.be/Yc49Lc2fxO4

http://youtu.be/oyqq8FaTReg

http://youtu.be/-oeo_7yD8B4

http://youtu.be/1ry7Myo7YSI�

http://youtu.be/1ry7Myo7YSI�

http://youtu.be/sP0N6X2UMAY
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آثار الهدم في حي القابون والحرق

رابط 1

رابط 2

رابط 3

رابط 4

رابط 5

رابط 6

رابط 7

رابط 8

رابط 9

رابط 10

رابط 11

رابط 12 

رابط 13

http://sn4hr.org/
sn4hr.org
http://youtu.be/bUSrV2CGSVk
http://youtu.be/_yeBVRfeids
http://youtu.be/biq2o_7GP1U
http://youtu.be/OZlq9qQ-M1A
http://youtu.be/oK7RVr3LoL8

http://youtu.be/oK7RVr3LoL8

http://youtu.be/8WzW7i_bddo

http://youtu.be/8WzW7i_bddo

http://youtu.be/1-_y1zjofE0��

http://youtu.be/1-_y1zjofE0��

http://youtu.be/jWFFd4MJy0I

http://youtu.be/jWFFd4MJy0I

http://youtu.be/ZSC5lKnmhHM

http://youtu.be/ZSC5lKnmhHM

http://youtu.be/AGlKR0heDxc

http://youtu.be/AGlKR0heDxc

http://youtu.be/qBAGauHtrS0

http://youtu.be/qBAGauHtrS0

http://youtu.be/SUy8hF9SiL0
http://youtu.be/SUy8hF9SiL0
http://youtu.be/EQi4OgQwsw8

http://youtu.be/EQi4OgQwsw8

http://youtu.be/Gf4HDHOfbm0

http://youtu.be/Gf4HDHOfbm0

http://youtu.be/2kIb8KOc0gY
http://youtu.be/2kIb8KOc0gY
http://youtu.be/R9wfQ3JiDkI
http://youtu.be/R9wfQ3JiDkI
http://youtu.be/yLuUjxQ2spM

http://youtu.be/yLuUjxQ2spM



7
7

ثالثاً: القصف 

دمشق حي القابون قصف من الطائرات المروحية 17/ تموز/ 2012

الرابط 1

تمركز القناصة في القابون 19/ تموز/ 2012

قصف من طاثرة حربية على حي القابون 19/ تموز/ 2012.

اقتحام حي القابون باألسلحة الثقيلة 19/ تموز/ 2012

 الدبابات التي قصفت حي القابون 19/ تموز/ 2012

ملحق حول الدمار الذي لحق بالحي: 

دمر النظام السوري وبشكل ممنهج وعشوائي ودون ضوابط أو إنذارات قضائية أو قانوينة ما اليقل عن 65% من الحي بأضرار 
متفاوتة بين بيوت ومحالت تم تجريفها بالكامل بكافة محتوياتها من أثاث ومتاع ومالبس:

الهدم المستمر والممنهج في المنطقة الصناعية وما حولها دمر أكثر من 400 منزالً و1200 من المحالت والمستودعات التي 
ُتعيل أكثر من 60% من العائالت في الحي.

الحالة المزرية والهلع والخوف يسيطر على ما تبقى من السكان في تلك المنطقة مع انتشار واسع للدمار واألنقاض الذي خلفته 
اآللة الهمجية مع احتمال كبير أن يسبب كل ذلك تفشي لألوبئة واألمراض.

- مسجد عبد هللا بن مبارك تم استهدافه أكثر من 3 مرات بقذائف ورصاص الرشاشات القادمة من فرع المخابرت الجوية آخرها 
كان هدم جزئي للمسجد ودمار واسع بداخله.

- المنطقة )1( بين األوتستراد الدولي وطريق كراجات البولمان، تم تجريفها تماماً، لم يبَق فيها سوى أنقاض المنازل والمحالت 
وبعض أعمدة الكهرباء في منتصفها.

- المنطقة )2( بين طريق كراجات البولمان وأتوستراد المتحلق الجنوبي تم تجريف كل شيء فيها حتى الشجر تم اقتالعه.

- المنطقة )3( المحالت على واجهة طريق الكراجات تم تجريفها بالكامل حتى محيط كازية حجازي وبعمق 20 متراً في بعض 
الحارات.

- محيط مسجد الفتح من منازل ومحال تم هدمه وما بقي منه قام عناصر من الشبيحة بسرقته.

االستمرار في الهدم ينذر بكارثة إنسانية تتفاقم ألكثر من 15 ألف نسمة عالقين بال مأوى أو عمل ُيعيلهم مع عائالتهم.

 تقدر الشبكة السورية لحقوق اإلنسان األضرار المادية للمباني فقط بما يقارب 875 مليون ليرة سورية.

صور من الخراب والدمار الذي لحق بالحي جراء القصف العنيف:

http://sn4hr.org/
sn4hr.org
http://youtu.be/4ThvWzuxWGo

http://youtu.be/4ThvWzuxWGo

http://youtu.be/UgUY_0KSrV4

http://youtu.be/UgUY_0KSrV4

http://youtu.be/iePf8IDOfbU

http://youtu.be/iePf8IDOfbU

http://youtu.be/BH09QZwdIhA

http://youtu.be/BH09QZwdIhA

http://youtu.be/nvHqT14sgOk

http://youtu.be/nvHqT14sgOk

http://youtu.be/S6Em2MzG2NY
http://youtu.be/S6Em2MzG2NY
http://youtu.be/m1dpiRWbF7c
http://youtu.be/YLZTYzCz-B8
http://youtu.be/hmA17EPJxVE
http://youtu.be/hmA17EPJxVE
http://youtu.be/geQcTTm0UxI
http://youtu.be/geQcTTm0UxI
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.405505042838616.103089.174517432604046&type=3
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.389695944419526.98921.174517432604046&type=3�
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إننا في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان كمنظمة حقوقية تعنى بالدفاع عن حقوق اإلنسان ندين وبشكل صارخ هذه المجزرة 
المروعة والتي تصنف على أنها جريمة ضداإلنسانية وكافة المجازر التي يتعرض لها الشعب السوري على مدارالساعه ونحمل 
وعن  المجزرة  عن  والمباشرة  الكاملة  األسدالمسؤولية  بشار  المسلحة  والقوات  للجيش  العام  والقائد  كاملة  السورية  الحكومة 
كافة التبعات وردات الفعل المترتبةعليها ، كما وتتحمل كل من إيران وروسيا وحزب هللا المسؤولية عن أعمال القتل بسبب 
االستمرار في تزويد الحكومة السورية 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.

http://sn4hr.org/
sn4hr.org

