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مجزرة كرم الزيتون احدى مجازر 

التطهير االثني

تفاصيل التقرير:
األربعة أيام األولى من  شهر كانون الثاني في العام الجديد ارتكبت خاللها القوات الحكومية العديد من المجازر في عمليات 
تصعيد واضحة ، وقد نالت محافظة حمص القسم األعظم منها ، وكان من نصيب حي كرم الزيتون  وحي الرفاعي  القدر االبشع  
من المجازر  والتنكيل فطال الحي ما طاله من قصف واقتحامات ومجازر واعدام ميداني  بحق سكان وأطفال تم ارتكابها على 

نحو طائفي بما يشكل مجازر تطهير اثني .
خالل االيام الثالثة التي تلت تقرير الدابي  وشهادته بانسحاب االليات العسكرية  وتراجع العنف  قتل في محافظة حمص  أكثر  
من 82 شهيدا  منهم  13 طفال  ، كان حي  كرم الزيتون  على موعد مع مجزرة مروعة قضى اثرها  أكثر من   43 شهيدا   

بينهم  8 اطفال .
ضحايا المجزرة التي استمرت لثالثه أيام و الذين تمكن فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في محافظة حمص من التعرف 

على 42 منهم :
1. ماهر اللدي  \\ كرم الزيتون  \\ 24-1-2012 \\ قصف 

عشوائي  
http://www.youtube.com/watch?v=ZrptvNo9s_s

2. عدنان اسماعيل  \\ كرم الزيتون \\  24-1-2012 \\ قصف 
عشوائي 

http://youtu.be/9QjgfOp6-44

3. طفل من كرم الزيتون  \\  24-1-2012 \\ قصف عشوائي 
http://youtu.be/AGqDK0HR5yI

4. امرأة مجهولة  في كرم الزيتون \\ 24-1-2012 \\ قفص 
عشوائي

http://youtu.be/lVelthkhRxM

5. سامر غزوان المبيض  \\ كرم الزيتون  - استشهد في باب 
دريب   \\  24-1-2012 \\ رصاص قناص 

http://ow.ly/8Ev7R

6. عبد الرزاق محمد الحسن  \\ كرم الزيتون \\  2012-1-24 
\\ قصف عشوائي

7. أحمد ناصر الحسين  \\ كرم الزيتون \\ 2012-1-24 \\ 
قصف عشوائي 

8. عماد ناصر الخليف  \\ كرم الزيتون \\ 2012-1-24 \\ 
قصف عشوائي

9. محمد ضياء بطحيش  \\ كرم الزيتون \\ 2012-1-25 \\ 
رصاص عشوائي من قبل الجيش

10. تميم الحموي  \\حي الرفاعي – كرم الزيتون  \\ 1-26-
2012 \\ قصف عشوائي 

http://www.youtube.com/watch?v=AkkDI6-j6-k

-1-26 \\ الزيتون  كرم  الرفاعي  حي   \\ زعيري  11. عالء 
2012 \\ قصف عشوائي 

-1-26  \\ الزيتون  كرم  الرفاعي  حي   \\ سعود   عبود   .12
2012 \\ قصف عشوائي 

http://sn4hr.org/
sn4hr.org
http://youtu.be/9QjgfOp6-44
http://youtu.be/9QjgfOp6-44
http://ow.ly/8Ev7R
http://youtu.be/AGqDK0HR5yI
http://youtu.be/AGqDK0HR5yI
http://www.youtube.com/watch?v=AkkDI6-j6-k
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13. عمر محمد العبد هللا  \\ كرم الزيتون \\  26-1-2012 \\  قصف عشوائي 
14. فرحان الزغلول  \\ كرم الزيتون \\ 26-1-2012 \\ قصف عشوائي

15. عبد العزيز العرجة  \\ كرم الزيتون \\ 26-1-2012 \\ قصف عشوائي
16. عبد هللا القصاب  \\ كرم الزيتون \\ 26-1-2012 \\ مجند منشق استشهد بسبب رفضه إطالق النار برصاص قناص 

http://www.youtube.com/watch?v=26HR8Ranwt8&feature=youtu.be

17. محمد  زغلول  \\ كرم الزيتون \\ 26-1-2012 \\ قصف عشوائي 
18. شهيد من حي كرم الزيتون \\ 26-1-2012 \\ رصاص قناص 

http://www.youtube.com/watch?v=QC_fnET3FRY

19. عمر محمد العبد هللا  \\ كرم الزيتون \\  26-1-2012 \\  قصف عشوائي 
20. فرحان الزغلول  \\ كرم الزيتون \\ 26-1-2012 \\ قصف عشوائي

21. عبد العزيز العرجة  \\ كرم الزيتون \\ 26-1-2012 \\ قصف عشوائي
22. شهيد عسكري لم يعرف اسمه / حمص - حي الرفاعي 

23. عامر عبد هللا  \\ 14 عام \\ كرم الزيتون \\ 26-1-2012 \\ قصف عشوائي 
24. شهيد من حي الرفاعي  \\ 26-1-2012 \\  قصف عشوائي 

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

25. عبد الغني  بهادر  \\ كرم الزيتون  \\ 26-12-2012 \\ اقتحام منزل العائلة  واعدامهم ميدانيا من قبل الشبيحة 
26. سميرة وحود \\50 عام  \\ كرم الزيتون \\ 26-1-2012\\ اقتحام منزل العائلة  واعدامهم ميدانيا من قبل الشبيحة

27. معتز بهادر \\ كرم الزيتون  \\ 26-1-2012 \\ اقتحام منزل العائلة  واعدامهم ميدانيا من قبل الشبيحة
http://youtu.be/Cc3egNQh9Mo

28. وعد حمشو  \\ كرم الزيتون \\ 26-1-2012 \\ اقتحام منزل العائلة  واعدامهم ميدانيا من قبل الشبيحة
http://www.youtube.com/watch?v=BHNyU3av-20&feature=youtu.be

29. سميرة بهادر \\ 3 اعوام   \\  كرم الزيتون \\ 26-1-2012 \\ \ اقتحام منزل العائلة  واعدامهم ميدانيا من قبل الشبيحة
30. سيدرا بهادر  \\ طفلة   \\ كرم الزيتون  \\  26-1-2012 \\ اقتحام منزل العائلة  واعدامهم ميدانيا من قبل الشبيحة

31. كنانة عفارة  \\ كرم الزيتون  \\  26-1-2012 \\ اقتحام منزل العائلة  واعدامهم ميدانيا من قبل الشبيحة
32. عبد الغني بهادر   \\ 9 اعوام  \\ الحفيد \\ كرم الزيتون  \\  26-1-2012 \\ اقتحام منزل العائلة  واعدامهم ميدانيا من 

قبل الشبيحة
http://youtu.be/Cc3egNQh9Mo
33. علي عكرة  \\ عامين   \\ كرم الزيتون  \\  2012-1-26 

\\ اقتحام منزل العائلة  واعدامهم ميدانيا من قبل الشبيحة
http://youtu.be/kCzeWQc_NEc
34. ميادة بهادر  \\ كرم الزيتون  \\  26-1-2012 \\ اقتحام 

منزل العائلة  واعدامهم ميدانيا من قبل الشبيحة
35. نجم عكارة  \\ 8 اشهر   \\ كرم الزيتون  \\  2012-1-26 

\\ اقتحام منزل العائلة  واعدامهم ميدانيا من قبل الشبيحة\\
http://youtu.be/njYie1xofUU
36. ثناء عكارة  \\ عامين   \\ كرم الزيتون  \\  2012-1-26 

\\ اقتحام منزل العائلة  واعدامهم ميدانيا من قبل الشبيحة
http://www.youtube.com/watch?v=Dot4d2jN1IU&feature=youtu.be

37. رنا بهادر \\ كرم الزيتون  \\  26-1-2012 \\ اقتحام منزل العائلة  واعدامهم ميدانيا من قبل الشبيحة
http://www.youtube.com/watch?v=BHNyU3av-20&feature=youtu.be

38. رائد مازن  حسون  \\  كرم الزيتون \\  27-1-2012\\  رصاص عشوائي من قبل االمن والجيش 
http://www.youtube.com/watch?v=CyoVA6nY5Bc&feature=youtu.be

http://sn4hr.org/
sn4hr.org
http://www.youtube.com/watch?v=Dot4d2jN1IU&feature=youtu.be


3
3

39. نضال مصطفى األبش  \\ كرم  الزيتون  \\  27-1-2012 \\  قصف عشوائي على الحي 
40. ابراهيم خرفان  \\  كرم الزيتون \\ 27-1-2012 \\  قصف عشوائي  

http://www.youtube.com/watch?v=j7IpftuFItg&feature=youtu.be

41. محمد عودة \\ كرم الزيتون \\  27-1-2012 \\ قصف عشوائي 
http://www.youtube.com/watch?v=j7IpftuFItg&feature=youtu.be

42. ابراهيم عودة  \\ كرم الزيتون \\ 27-1-2012 \\ قصف عشوائي 
http://www.youtube.com/watch?v=SkHX3URCg6k

الملحقات و المرفقات :
حمص حي كــــــــــــرم الزيتون    مجزرة حي كـــرم الزيتون 2012/1/24  

http://youtu.be/2kMOIHbEylc  
http://youtu.be/DNntdFxf-Tg  
http://youtu.be/kVqWcj9X_X4  
http://youtu.be/tT9AFM1ONGs  
http://youtu.be/DW5x5q_OzRc                                                             

mp4.كرم الزيتون انتشال الناس من تحت االنقاض
http://youtu.be/UyLaMEo86Ak

mp4.كرم الزيتون نزول قذئف عصابات االسد على المنازل
http://youtu.be/CSMUIdedNjQ

mp4.كرم الزيتون اسعاف مصابي المجزرة
http://youtu.be/wzEFz5PcYpM

mp4.كرم الزيتون اخراج الناس من تحت االنقاض
http://youtu.be/mzdqjtTQ2SM

كرم الزيتون   في 2012-1-25  :
mp4.كرم الزيتون منزل تحت الدمار

http://youtu.be/YEWIyz9dhVU
mp4.كرم الزيتون منزل تدمر بالكامل

http://youtu.be/byh-OTXhmrk
mp4.كرم الزيتون آثار القصف على الحي

http://youtu.be/qD8-EuPLZfE
كرم الزيتون تشييع احد شهداء المجزرة واطالق النار عليهم

http://youtu.be/6nrctCg5IB4
mp4.18+ كرم الزيتون منظر األشالء البشرية

http://youtu.be/LP0Hr9GLlAA
mp4.كرم الزيتون طفل تم انتشاله من تحت االنقاض

http://youtu.be/A_iOFNXTCN0
mp4.كرم الزيتون دمار رهيب

http://youtu.be/o-cEZRjQEvY
كرم الزيتون   2012-1-26  :

أعمدة الدخان تصعد من المنازل المحترقة كرم الزيتون 26 1 2012
https://www.youtube.com/watch?v=3Z9SuzyUJ1w

http://sn4hr.org/
sn4hr.org
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mp4.كرم الزيتون ضحايا هجوم األمن و الشبيحة على الحي
http://youtu.be/bOg-4fP0I_0

mp4.18+ كرم الزيتون عائالت تقتل بأكملها
http://youtu.be/i92Un-L8_GE

مجرة حمص 26 1 2012 االطفال الشهداء المذبوحين في النازحين
http://youtu.be/qjlw2nlbjRI

كرم الزيتون بشار يقتل أطفالنا 
http://youtu.be/etN0umk7lh0

كرم الزيتون شهيد يلفظ أنفاسه.
http://youtu.be/h-ofZoBuqz8

ذبح عائلة  كاملة في كرم الزيتون  :
http://www.youtube.com/watch?v=8qnN5dbC9V4&feature=youtu.be&t=2s

mp4.كرم الزيتون الطفلة الناجية الوحيدة في عائلتها
http://youtu.be/WP64j8rSbIk

كرم الزيتون  1-27:
flv.2012-1-27 اثار سقوط القذائف كرم الزيتون

http://youtu.be/gW2bk2VF-ls
flv.2012-1-27 اصابة طفل كرم الزيتون

http://youtu.be/3F9zOfzCLF0
flv.أثار سقوط قذائف الهاون

http://youtu.be/3DWOGez55WY
http://youtu.be/cSRObBT4_Zo

http://sn4hr.org/
sn4hr.org

