
1
1

 
مجزرة جديدة الفضل 

من أفظع المجازر في العصر الحديث

المقدمة :

تقع جديدة الفضل في الريف الغربي للعاصمه دمشق على أتستراد ) القنيطرة - دمشق ( وتبعد عن معضمية الشام حوالي 2 
كيلو متر ويجاورها كل من جديدة البلد من الجهة الجنوبيه وجديدة عرطوز و قطنا من الجهة الغربيه .

يقدر عدد سكانها بحوالي الـ 65 ألف نسمه  كما نزح  إليها أكثر من  5000 عائله فروا من كل من  داريا ومعضميه الشام 
ومناطق أخرى منكوبه كتجمعات أبناء الجوالن بدمشق وريفها مثل منطقة  الحجر األسود والتضامن .

يمتركز بشمال حي الموالي ) الذي حصلت فيه المجزرة (  الذي حصلت في المذبحة ) الفوج 100 ( وهو فوج مدفعيه  ويعتبر 
األشرس في دمشق وريفها وقد ساهم بشكل كبير في قصف مناطق متنوعة مثل : 

معضميه الشام - داريا - عرطوز - جديدة البلد - خان الشيح - دروشا - سبينه - ذلك باإلضافه إلى جديدة الفضل .

يحد الحي من الشرق ) مساكن سرايا الصراع ( والتي مارس سكانها من عناصر أمن و جيش و شبيحة هجمات واعتداءات 
ممنهجة بحق أهالي المنطقه بشكل عام وبالخصوص أهالي جديدة عرطوز .

اضافة الى مساكن يوسف العظمه والتي تم تحويل أبنيتها السكنية إلى مقرات قناصة لقوات األسد ، وقد قتل على يد هؤالء أعداد 
كبيرة من أهالي الحي سواء  ضمن فتره الحصار ) المجزرة ( أوقبلها .

هذا عدا عن األدوار اليومية التي تلعبها هذه المساكن في إذالل أهالي المنطقة وخطف عدد منهم وطلب فدية مالية و نهب  
السيارات و المحالت التجارية .

انضمت جديدة الفضل بقوة إلى مسيرة الثورة السورية وتعرضت لحمالت من الدهم و االعتقاالت و االقتحام .

عملت المعارضة السورية على تحييد منطقة جديدة الفضل عن العمل المسلح كي تبقى مالذا آمنا للنازحين.

تفاصيل التقرير :

اعتمدنا في التقرير بشكل أساسي على أحد الناجين من المجزرة السيد جمال المتواجد على حساب السكايب:
faeyz-veron

إضافة إلى العديد من المكالمات الهاتفية مع بعض أهالي الضحايا و استمعنا إلى رواية أكثر من 7 ناشطين حيث لم نتمكن حتى 
اللحظة من زيارة مكان الحادثة ولكننا طلبنا عددا كبيرا من التسجيالت و الصور وحصلنا عليها كما طلبنا تصوير شهادات 

لناجين من المجزرة وجميعها مرفقة بالتقرير .

بتاريخ  االثنين  يوم  في  وانتهت   2013/04/16 بتاريخ  الثالثاء  يوم  في  بدأت  أيام   6 مدار  على  المجزرة  أحداث  امتدت 
2013/04/23 ولكل يوم أحداث ميزته عن اليوم اآلخر .

خلفت المجزرة ورائها191بينهم 17 من المعارضة المسلحة و 174 مدنيا من  بينهم 9 أطفال  و 8 نساء  وذلك بحسب ماتمكنا 
من توثيقه حسب المعايير التي تتبعها الشبكة السورية لحقوق اإلنسان من توفر االسم و الصورة و الفيديو وهناك العشرات من 

الضحايا لم ترد لهم أسماء أو صور لم نقم باضافتهم .

إضافة إلى عشرات المفقودين و أكثر من120  معتقل  .

وكما أصبح معلوما لدى الجميع بأن الحكومة السورية تعاقب المدنيين من أي منطقة تشتبك مع قواتها ولدينا عشرات التهديدات 
للمدنيين عبر مكبرات الصوت في مختلف أنحاء سوريا بأن المنطقة التي سوف تخرج منها طلقة واحدة سوف نبيدها .
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وهذا يخالف العديد من قواعد القانون العرفي للقانون الدولي اإلنساني الذي يحكم النزاعات المسلحة :

القاعدة 1: يمّيز أطراف النزاع في جميع األوقات بين المدنيين والمقاتلين. وتوّجه الهجمات إلى المقاتلين فحسب، وال يجوز أن 
توّجه إلى المدنيين.

القاعدة2: ُتحظر أعمال العنف أو التهديد بأعمال العنف التي تستهدف بصورة رئيسية بث الذعر بين السكان المدنيين. 

القاعدة 6: يتمتع المدنيون بالحماية من الهجوم، ما لم يقوموا بدور مباشر في االعمال العدائية وطوال الوقت الذي يقومون فيه 
بهذا الدور.

القاعدة 7: ُيميز أطراف النزاع في جميع األوقات بين األعيان المدنية واألهداف العسكرية، وال توّجه الهجمات إال إلى األهداف 
العسكرية فحسب، وال يجوز أن توجّه إلى االعيان المدنيين.

القاعدة 10: تحمى األعيان المدنية من الهجوم، ما لم تكن أهدافا عسكرية وطوال الوقت الذي تكون فيه كذلك.

اضافة إلى العديد من القواعد األخرى .

وكما هي الخطوات الثالثة المنهجية المتبعة في جميع المجازر السابقة التي قامت بها قوات األسد :

1- حصار و قصف وقطع للكهرباء واالتصاالت 

2- اقتحام

3- قتل خارج نطاق القانون و ذبح و نهب و اعتقال .

الحواجز  المسلحة و قوات األسد على احدى  المعارضة  بين  اشتباكات   الموافق ل 2013/04/15 حصلت  في يوم االثنين 
المطوقة للبلدة و التي تقول المعارضة المسلحة بأنه كان يقوم باذالل اهالي البلدة بشكل فظيع للغاية .

في يوم الثالثاء الموافق ل 2013/04/16 قامت أعداد كبيرة من قوات األسد بتطويق الحي من جهاته األربعة بشكل كامل و 
منعت الدخول أو الخروج منه و انتشرت القناصين بشكل واسع لتطبيق ذلك وقطعت الحكومة السورية الكهرباء واالتصاالت 

عن البلدة بشكل كامل.

من الجهة الجنوبيه أغلق أتستراد) القنيطرة دمشق ( بشكل كامل ما بين منطقتي السومريه وخان الشيح وتمركزت الدبابات 
والحواجز على طول األتستراد ومن الجهة الشرقيه وضعت القناصات على األبنيه المالصقه للحي من جهة مساكن يوسف 
العظمه و من الجهة الغربيه تم إغالق المنافد الواصله إلى الحي والتي تصل بساتين عرطوز وبساتين جديدة الفضل وزرع أكثر 
من 12 قناص في تلك البساتين والجهة الرابعه وهي الجهة األقسى و األشد صعوبة ألنه يتمركز فيها الفوج 100 والذي باشر  

بإطالق أولى قذائفه قرابة الساعه الـ4 مساًء على حارات الموالي بشكل مستمر أحيانا و متقطع أحيانا أخرى .

)وثقنا مقتل مااليقل عن  4 أشخاص من أهلي الحي وهم جالسين في داخل منازلهم عبر رصاص القناصات التي كانت تخترق 
نوافذ األبينة(.

يوم األربعاء 2013/04/17

بدأ تطبيق المرحلة الثانية التي تلي القصف وهي االقتحام وبدأت قوات األسد اقتحام الحي من الجهة الشمالية تحديدا و ترافق ذلك 
االقتحام مع قصف مركز وعنيف من قبل الفوج 100 و الفوج 135 المتمركز في أعلى تلة تدعى كوكب في منطقة عرطوز 

، كما شاركت الدبابات التي كانت متمركزة على االوتوستراد باقتحام الحي بالتوزاي مع قوات المشاة .

يقتل  إلى شوارع أخرى ، حيث  ثم االنتقال  فيها  الحياة  اتبعت قوات األسد سياسة منهجية في تدمير شوارع وانهاء مظاهر 
العشرات اثر القصف الموجه و العشوائي على بيوت المدنيين دون أي تمييز وفي كثير من األحيان بقصد متعمد ، ثم تقوم بعد 
ذلك قوات األسد بالتقدم واقتحام الحي و تنفيذ اعدامات ميدانية بالسكاكين أو الرصاص ثم التمثيل بالجثث و حرقها دون تمييز 

بين طفل أو شيخ أو شاب أو امرأه .

مما نحب أن ننوه له إلى أنه حتى اللحظة لم يكن هناك أي مظاهر مسلحة أو اشتباكات داخل المنطقة بل إن جميع من فيه من 
المدنيين .
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في مساء يوم األربعاء وبعد انتشار أخبار مقتل مااليقل عن 45 مواطنا مدنيا من أهالي البلدة ذبحا وحرقا و قصفا وبعد استغاثات 
متتالية من األهالي وصلت بعد كتائب المعارضة المسلحة إلى مشارف البلدة واشتبكت مع قوات األسد .

في يوم الخميس الموافق ل 2013/04/18 اشتدت االشتباكات بين المعارضة المسلحة و قوات األسد 

أخبرنا أحد أفراد المعارضة المسلحة قائال: 

“ أّول ثالث أيام لم ترى عيني النوم على اإلطالق ، كنا نتناوب على الجلوس لم نستطع أن ننام ، لم نخف من الموت ولو للحظة .

كان خوفنا على األطفال والمدنيين، كلنا يعلم حجم اإلجرام والحقد الذي يحمله هؤالء ولكن لم نتوقع أن يكون بطشهم بهذه 
الصوره التي حصلت وال مبرر لما حصل سوى أن بشار األسد ومن لفَّ لفيفه لم تشبعهم دمائنا بعد فباتوا يطلبون المزيد “

وقد لنا عدد من األهالي بأن مااليقل عن 70 قذيفة سقطت فوق جديدة الفضل في ذلك اليوم .

مقاتلي  األثناء كان  تلك  الحي و في  أنحاء  اجتاحت معظم  قد  األسد  قوات  كانت  الموافق ل 2013/04/19  الجمعة  يوم  في 
المعارضة المسلحة يحاولون اختراق الجبهة الجنوبية لفتح طريق فيها الخالء الجرحى و إجالء المدنيين ولكنهم لم يتمكنوا من 

ذلك.

لم تقم شعائر صالة الجمعة في أي من مساجد البلدة األربعة كما أن قوات األسد أعدمت إمام وخطيب جامع الفضل ) الشيخ 
عمر ( هو وعائلته جميعا من نساء و أطفال في داخل منزله .

أخبرنا الناجي من المجزرة األستاذ جمال وهو مازال على قيد الحياة : 

“في يوم الجمعه أيضاً شاهدت بعيني مشهدين أدميا قلبي قبل أن يدمعا عيني

فبينما أتحّرى الطريق إلى خارج جديدة الفضل في محاولة لنقل المصابين خارج الحي وعالجهم ,رأيت أحد المقاتلين يّتكئ على 
سالحه الذي بات أشبه بالعصى تجابه مدفع ويقول :

يارب هذا عيد المسلمين يا رب يوم الجمعه يا رب ، يارب فّرج عن عبادك يا هللا ، يارب مو مشاني ... رفقاً باألطفال والشيوخ 
يا هللا ، يرددها ويجهش بالبكاء .

المشهد الثاني والذي لن أنساه ما حييت :

بينما أسترق النظر إلى الطرف الثاني من السّكه يحاول أحد مقاتلي الجيش الحر إعادتي إلى الطرف اآلخر خائفاً علي من 
القناص المتواجد في جامع األحمد .

لم أستوعب ذلك وظننته يبالغ ... ركضت إلى الجهة األخرى و إذ بالقناص يطلق الرصاص بإتجاهي ... نجوت من طلقاته 
بأعجوبه “ .

في فجر يوم السبت الموافق لـ 2013/04/20 انحسبت كتائب المعارضة المسلحة لدى نفاذ ذخيرتها بشكل كامل .

يقول الناجي من المجزر جمال : 

كنت أختبئ بمكان آمن نوعاً ما قياساً بباقي حارات الحي لم أكن أعلم أعداد القتلى من جيراننا و أهلنا وأصدقائنا  تماما ً ولكن 
األجواء كانت تشير إلى ذلك فرائحه الموت فاحت بكل مكان ، هناك العديد من الجثث منتشرة في األراضي و الدماء تسيل 
منها ، كانت أصوات إطالق نار متقّطع تثير الضجيج وسط صمت وذهول خّيم على الحي وكلما أسمع هذه األصوات أعلم أن 
اإلعدامات الميدانيه تجري وأن أشخاص أعرفهم يموتون في هذه اللحظات ، عندما إقتربوا مني وحيث أختبئ سمعت هتافات 
اإلنتصار الذي حققه جيشنا الباسل على أطفال ونساء وشيوخ عّجز ، لم تغادر ألسنتهم القذره تلك الكلمات البذيئه والهتفات 
الطائفيه ، لم يهتفوا كالعاده ) بالروح بالدم نفديك يا بشار ( بل كانوا يتوعدون بالزحف إلى مكه والمدينه المنّوره ضمن هتافات 

رذيله وسفيهة “

في يوم األحد الموافق ل 2013/04/21 كان العشرات من قوات األسد قد احتلوا منازل األهالي وناموا فيها بعد ان قتل أو هرب 
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أصحابها ، في ذلك اليوم بدأت عمليات النهب و السرقات في سيارات الجيش و األمن ، ومالم يستطيعوا سرقته قاموا بحرقه .

يقول جمال : 

“سمعت أحدهم يقول لآلخر :

لك ياخي بال ما نحرقو لهالمحل ... فقال له الثاني مجاوباً :

مبال خيي مبال نحرقوا أحسن ما يستفيدوا مّنو هالكالب “

في ظهر ذلك اليوم فتحت الطرقات وجاءت باصات نقل ونادت قوات األسد على من بقي من األهالي بأن يخرجوا ألنهم قاموا  
“بتطهير المنطقة من اإلرهابيين “ ولقد تابعنا في هذا اليوم هروب و نزوح اآلالف من أبناء الحي تخوفا من أن تستمر المذبحة 
بحقهم و قد شاهد المئات من شهود العيان جثث نساء و أطفال ملقاة في الطرقات ويظهر على العديد منها آثار التشويه و الحرق 

وقد  قام البعض بتوصويرها و ارسالها لنا .
تنويه : هناك عدد من الناجين من المجزرة وصلوا إلى األردن و من الممكن ألي جهة التواصل معهم و زيارتهم .

رواية شاهد عيان اسمه عمر : 
»خرجت من بيتي ورأيت المجازر، الصمت الحذر والمطبق زرع في قلبي الخوف, كان أشبه بصمت الموت, مشيت مسافة 
1500 متر من تقاطع السكة وحتى المستوصف, رأيت ما ال يقل عن 100 جثة مرمية في الطريق أغلبها محروق يتصاعد 
منها الدخان.. رائحة الموت في كل مكان«.. ويضيف عمر: »خالل ارتكابهم للمذبحة ال يمكنني وصف الهلع الذي دب في 
نفسي، كنت أتخيل السواطير وهي تقطع جسدي، أسمع أصوات صراخ حيث كنت أختبئ، بكاء وترجي، ألفاظ نابية وكفر بالذات 

اإللهية.. كانت ساعات عصيبة، انتظرنا الهدوء، كان أشبه بصمت القبور حتى عاودنا الخروج من أماكننا«

ضحايا المجزرة :

وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في ظل ظروف المنع و الحصار و قطع االتصاالت مقتل 191 شهيد وأن كانت التقديرات 
تشير إلى أن األعداد أكبر من ذلك بكثير ولكن هذا ماتمكنا من التعرف عليهم وهناك العديد من الجثث مجهولة الهوية لم يتمكن 

األهالي من التعرف على هوية أصحابها .

كل شهيد مجهول الهوية لم ترد له صورة أو فيديو لم نقم بوضعه ضمن القائمه .

يتوزع ال 191 إلى :  

17 من قوات المعارضة المسلحة

174 من المدنيين من بينهم 9 أطفال و 8 نساء .

 تفاصيل عمليات القتل 

الضحايا الذين قضوا باإلعدام : 
1- السيدة مرام موسى / جديدة عرطوز الفضل 

2- عالء غريب / جديدة عرطوز الفضل 

3- بسام غريب / جديدة عرطوز الفضل 
http://bit.ly/17QcOwT

جديدة عرطوز   /  ) الدربالني  زهير  أبو  ابن   ( دحبور  محمد   -4
الفضل 

5- جمال الدحبور ) ابن أبو زهير الدربالني ( / جديدة عرطوز 
الفضل 

6- أبو أحمد الحلبي ) لم يصل االسم ( / جديدة عرطوز الفضل 

7- أبو أحمد بليلى ) لم يصل االسم ( / جديدة عرطوز الفضل 

8- أبو مهند الحوارني ) لم يصل االسم ( / جديدة عرطوز الفضل 

9-12- أربعة شهيداء  لم تصلنا اسمائهم  / جديدة عرطوز الفضل 
/ ) ابناء الشهيد أبو مهند الحوارني 

13- رامي البحتري / جديدة عرطوز الفضل 

14- بالل بالل / جديدة عرطوز الفضل  

15- عمار البقاعي /جديدة عرطوز الفضل 

16- خليل محمد / جديدة عرطوز الفضل 

 17- عبيدة المرزوقي / جديدة عرطوز الفضل  

18- مصطفى الهيبي / جديدة عرطوز الفضل 
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19- خليل محمد / جديدة عرطوز الفضل 

20- عدنان عوض / جديدة عرطوز الفضل 

21- فراس الدوخي / جديدة عرطوز الفضل 

22- هشام بدران / جديدة عرطوز الفضل 

23- محمد البوشي / جديدة عرطوز الفضل 

24- أبو عوض الطّيان ) لم يصل االسم ( / جديدة عرطوز 
الفضل

25- الطفل محمد ابراهيم حمد /17 عام / مخيم اليرموك 

26- أحمد الشيخية / هريرة 

27- قاسم الشيخية / هريرة 

28- محمد الشيخية /هريرة 

29- مصطفى الشيخية / هريرة 

30- محمود الشيخية / هريرة 

31- حسين خالد / هريرة

32- شهيد لم يصل اسمه / دوما / ) طالب شريعة (

33- عبد هللا أبو شومر ) أبو جمال ( /معضمية الشام 

34- جمال عبد هللا أبو شومر /معضمية الشام 

35- محمد عبد هللا أبو شومر / معضمية الشام 

36- أحمد عبد هللا أبو شومر / معضمية الشام

37- حسام الدين بن محمد رسمي المبّيض/ معضمية الشام

 38- أيمن حسام الدين المبّيض/ معضمية الشام 

39- باسل حسام الدين المبّيض/ معضمية الشام 

40- محمد زاهر بن محمد رسمي المبّيض/ معضمية الشام

41- الطفلة جوري هالل خوالني / ريف دمشق –وهي نازحه 
من دارّيا 

http://bit.ly/14MJSqK

42- أحمد رياض مهاوش /جديدة عرطوز الفضل
43- محمد عفاش / جديدة عرطوز الفضل 

 44-غازي خالد مصطفى / جديدة عرطوز الفضل
45- علي عقلة / جديدة عرطوز الفضل 

46- محمد يوسف نمر 18 عام / جديدة عرطوز الفضل 
http://bit.ly/17gJaQ9

47- مالك موسى الجمعة / القنيطرة / من سكان حي العسالي 
بدمشق 

48- يوسف الكردي / جديدة عرطوز الفضل 

49- فريد العلي/ جديدة عرطوز الفضل

50- علي العلي/ جديدة عرطوز الفضل

51- هيثم العلي/ جديدة عرطوز الفضل

52- جالل بكري باشا / داريا 
http://bit.ly/ZgUSZg

53- زهير سيد سليمان / داريا 
http://bit.ly/11yFGoE

54- أحمد مروان مصطفى ) معاق ( / جديدة عرطوز الفضل 
http://bit.ly/Y0mlQc

55- حمد رياض مهاوش/ جديدة عرطوز الفضل

56- أبو رياض مهاوش/ جديدة عرطوز الفضل

57- الطفلة سيدرا سالمة ) ابنة أخ الشهيد ابراهيم سالمة ( /
جديدة عرطوز الفضل

http://bit.ly/10hnHBC

58- رياض حمودة / عرطوز / أعدم على يد قوات النظام و 
تم حرق جثته 

59- عدنان الشرعبي / عرطوز / أعدم على يد قوات النظام 
و تم حرق جثته 

60- بسام الشرعبي / عرطوز / أعدم على يد قوات النظام و 
تم حرق جثته 

61- نضال موسى ابراهيم الهيبي / عرطوز / أعدم على يد 
قوات النظام 2013 و تم حرق جثته 

62- أيمن فرجا / عرطوز / أعدم على يد قوات النظام و تم 
حرق جثته

63- نبيل معدلي / عرطوز

64- فادي الشيخ/ عرطوز 

65- أمير الصعيدي/ عرطوز 

66- عصام مسعود/ عرطوز 

67- عيسى الدروبي/ ريف دمشق – عرطوز 

68- شهيدة لم يصل اسمها ) ابنة الشهيد عيسى الدروبي ( / 
عرطوز

69- ياسر خليفة/ عرطوز 
70- جاسم العياش) أبو محمد ( / عرطوز

جديدة   /  ) االسم  يصل  لم   ( الكردي  رمضان  أبو   -71
عرطوز الفضل 

http://bit.ly/ZscYra

72- أمير الصعيدي /عرطوز  

http://sn4hr.org/
sn4hr.org
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73- عصام مسعود / عرطوز 

74--لم يصل االسم / ريف دمشق / جديدة عرطوز الفضل 
 http://bit.ly/11qwTow

عرطوز  جديدة  اسماؤهم/  تصل  لم  اطفال  75-77--ثالثة 
الفضل 

78-80--ثالثة  شهداء لم تصل اسماؤهم/ جديدة عرطوز 

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hpho-
tos-ak-prn1/p480x480/532943_5563459210538
70_592190651_n.jpg

صور  وصلت  اسماؤهم  تصل  لم  شهداء  81-88--ثمانية 
وفيديوهات لهم/ جديدة عرطوز الفضل 

89-101-ثالثة عشر شهيد لم تصل أسماؤهم ووصلت صور 
لهم / جديدة عرطوز الفضل

https://docs.google.com/filed/0B9Bj18tlYYKB
cGlTQ1BrbktTWUU/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/filed/0B9Bj18tlYYKB
WHhObXlCa01vODg/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/filed/0B9Bj18tlYYKB
ZU90eUZ1TXR4ZzQ/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/filed/0B9Bj18tlYYKB
c2Y0WmZtRHBMbWc/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKB
SFhnalFvRjVSem8edit?usp=sharing

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKB
d0VpUjZOSU85ZzAedit?usp=sharing

https://docs.google.com/filed/0B9Bj18tlYYKB
OU4wZnFKSWIxUjg/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/filed/0B9Bj18tlYYKB
WEFzY0dnWEJMNnc/edit?usp=sharing

الضحايا الذين قضوا باالشتباك و هم من المعارضة المسلحة  

يبلغ عددهم 17  :

102- لؤي الظاهر / جديدة عرطوز الفضل 

103- عالء نزال / جديدة عرطوز الفضل 

104- عبد الرزاق يوسف األحمد الكردي/ جديدة عرطوز الفضل
http://bit.ly/17F5nWm

http://sn4hr.org/
sn4hr.org
http://bit.ly/17QcOwT
http://bit.ly/14MJSqK
http://bit.ly/10hnHBC
http://bit.ly/11yFGoE
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105- شهيد لم يصل اسمه / القدم 

106- شهيد لم يصل اسمه / القدم

107- أبو علي ) لم يصل االسم ( / معضمية الشام 

108- أبو محمود ) لم يصل االسم ( / معضمية الشام 

109- أبو درغام ) لم يصل االسم ( / معضمية الشام 

110- أبو حفص ) لم يصل االسم ( / معضمية الشام 

111- أحمد ) ) لم تصل الكنية ( / معضمية الشام / أبو عبدو 
http://youtu.be/_NcMim6zHRY

112- منصور اللهيبي / جديدة عرطوز الفضل / ) أبو رشيد ( 
http://bit.ly/17JvYUY

113- يحيى الكلبي / جديدة عرطوز الفضل  

114- نبيل بالل / جديدة عرطوز الفضل 

115- أحمد عوض / جديدة عرطوز الفضل

عرطوز  جديدة   /  ) االسم  يصل  لم   ( العقلة  قاسم  أبو   -116
الفضل 

117- ابالل مصطفى المصطفى / التضامن /  
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=Li4o5guH0SM

118- أبو جراح ) لم يصل االسم ( / عرطوز

119- شهيد ملقب ب كاسر ) لم يصل االسم ( / جديدة عرطوز 
الفضل

http://bit.ly/YcHS8c

الضحايا الذين قضوا حرقا :
120- معتصم المزوقي / جديدة عرطوز الفضل 

طالب   / الفضل  عرطوز  جديدة   / المحمود  طه  أحمد   -121
جامعي - كلية الزراعة 

122- شادي صدقي الموسى/ 18 عام / جديدة عرطوز الفضل

123- نادر عباس /جديدة عرطوز الفضل 

الضحايا الذين قضوا  اثر القصف  

124- محمد جميل نوفل / مخيم خان الشيح

125- مصطفى عيسى إسماعيل / جديدة عرطوز الفضل 

126- الشهيدة رشا خميس جهام / جديدة عرطوز الفضل 

127- ليث ) لم تصل الكنية ( / جديدة عرطوز الفضل / ) زوج 
الشهيدة رشا خميس جهام (

128- الطفلة منال عكاش / دمشق 
http://youtu.be/kJuivvabd1Y

130- الطفلة جنان أصالن خميس/ 6 سنوات / جديدة عرطوز 
الفضل 

131- الشهيدة أمينة العلي / جديدة عرطوز الفضل 

132- عبد الرزاق أحمد / جديدة عرطوز الفضل 

133- فخري شبرق / جديدة عرطوز الفضل 

134- عالء خميس / جديدة عرطوز الفضل 

135- لؤي شويطي / جديدة عرطوز الفضل 

136- بسام موسى / جديدة عرطوز الفضل 

137- غسان خلف / جديدة عرطوز الفضل 

138- ابراهيم سالمة / جديدة عرطوز الفضل 

139- شهيدة لم يصل اسمها / جديدة عرطوز الفضل / ) والدة 
الشهيد ابراهيم سالمة ( 

140- شهيدة لم يصل اسمها  / جديدة عرطوز الفضل / ) ابنة 
أخ الشهيد ابراهيم سالمة ( 

141- علي الظاهر / جديدة عرطوز الفضل

142- براء احمد العبدهللا/ جديدة الفضل 

143- براء أحمد العبد هللا / جديدة عرطوز الفضل  
 http://youtu.be/5mtzVdMWzGc

144- علي أحمد علوان / حمص/ الرستن

145- شهيد لم يصل اسمه / سبينة

146- شهيد لم يصل اسمه / سبينة 

147- شهيد لم يصل اسمه / سبينة 

148- شهيد لم يصل اسمه / سبينة 

** مقطع للمجزرة
http://www.youtube.com/watch?v=BjGBuPJq3yI

149-151- ثالثة شهداء لم تصل اسماؤهم/  جديدة الفضل 

152-159- ثمانية شهيد لم يصل اسمه / جديدة عرطوز الفضل 

http://sn4hr.org/
sn4hr.org
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الضحايا الذين قضوا ذبحا : 
عرطوز  جديدة   /  ) مسن  رجل   ( الشويطي  وائل  أبو   -160

الفضل 

161- أكرم الموسى / الحجر األسود / ذبحا  بالسواطير 

https://docs.google.com/filed/0B9Bj18tlYYK
BdW1ZWGc2cVBXalk/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/filed/0B9Bj18tlYYKBbm
d0YWxvWlRXcDQ/edit?usp=sharing

162- أحمد التركماني / جديدة عرطوز 

163- شهيد لم يصل اسمه ) والد الشهيد أحمد التركماني ( / 
جديدة عرطوز

164- لم يصل االسم /30سنة/ ريف دمشق / عثر عليه على 
طريق قطنا عرطوز معصب العينين تم قتله بأداة حادة يرجح 
بانه ساطور في الجهة الخلفية من الرأس وقد وصلت جثته الى 

البلدية

165- لم يصل االسم / جديدة عرطوز الفضل 

166- رضوان الشريفي/ جديدة عرطوز الفضل 

167- محمد عبد هللا نمر/ جديدة عرطوز الفضل 

168- أسامة الصالح / جديدة عرطوز الفضل 

169- شهيدة لم يصل اسمها ) والدة الشهيد أحمد التركماني ( 
/ جديدة عرطوز 

170- شهيدة لم يصل اسمها ) أخت الشهيد أحمد التركماني ( 
/ جديدة عرطوز

171-173- ثالثة  شهداء لم يتم التعرف عليهم / ريف دمشق / 

معضمية الشام / قضوا ذبحا بالسواطير بيد قوات موالية للنظام 
عندما كانوا يعبرون استراد..

174-176- ثالثة  شهداء لم يتم التعرف عليهم / ريف دمشق / 
معضمية الشام / قضوا ذبحا بالسواطير بيد قوات موالية للنظام 
عندما كانوا يعبرون استراد األربعين ومن تركوهم على 

قارعة الطريق حيث نهشت الكالب اجسادهم
http://youtu.be/NT5e3K8tsHk

 / دمشق  ريف  اسماؤهم/  تصل  لم  شهداء  تسعة   -185-177
معضمية الشام/قضوا ذبحا بالسواطير بيد قوات موالية للنظام 
عندما كانوا يعبرون استراد األربعين ومن ثم احرقوهم ورموا 

بهم في حاويات القمامة

الضحايا الذين قضوا برصاص قتاص

 186- أبو فيصل عبدوش ) لم يصل االسم ( / جديدة عرطوز 
الفضل 

187- خالد ابراهيم الفارس / جديدة عرطوز الفضل

188- محمد نور ريحان / مخيم اليرموك 
http://bit.ly/177SAgD

189- طفلة لم يصل اسمها/ 6 أعوام / داريا / برصاص قناص 
و هي في حضن أمها

https://youtu.be/ZWNQcEfhbaE

190- خالد ابراهيم سلوم/ 33 عام / جديدة عرطوز الفضل. 

191- محمد علي البقاعي / جديدة عرطوز البلد
http://bit.ly/ZzuI41

الملحقات و المرفقات :
فيديوهات تصور الدمار الذي حصل في جديدة الفضل 

http://youtu.be/HHv6NGpEfg0
http://youtu.be/Y8SQh1CyhTQ

http://youtu.be/S1q8x4aIOP0
http://youtu.be/bZBKK7_eaJg
http://youtu.be/s1iVyDdvAos

http://youtu.be/DXVzbg0c9ew
http://youtu.be/Lh9oxbXGXsw
http://youtu.be/E-4O6ImYQak

http://youtu.be/iE0Iz6l0KaE

http://sn4hr.org/
sn4hr.org
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http://youtu.be/nac8a1ZUVQ0

الفضل  جديدة  والعباس  الفضل  بجانب مسجد  المنازل  حرق 
21.4.2013

http://youtu.be/tFPQXYA-pGA

فيديوهات توثق قتلى المجزرة
http://www.youtube.com/watch?v=wtMRTCnw0d4

مجزرة جديدة عرطوز الفضل ج2 || 2013-4-21
http://www.youtube.com/watch?v=0u32p3ewdBQ&

feature=youtu.be

مجزرة جديدة عرطوز الفضل ج3 || 2013-4-21
http://www.youtube.com/watch?v=S9exPnxKaQY

شهداء مجزرة جديدة عرطوز الفضل جراء القصف الهمجي 
 417/2013

http://www.youtube.com/watch?v=5mtzVdMWzGc

مقطع لسبعة شهداء أعدموا حرقاً في المجزرة 
https://www.facebook.com/photo.
php?v=146154982230120

صور توثق للمجزرة 
http://bit.ly/YM4pDW

http://bit.ly/ZL0nM9

18 فيديو مسرب يظهر الشبيحة اثناء ارتكاب مجزرة جديدة 
الفضل

http://www.youtube.com/watch?v=FSHjsbLeYxg&f
eature=youtu.be

 http://www.youtube.com/watch?v=2lkN0g4Mnvk

مسؤولية الدولة : 

إن كل فعل غير مشروع دوليا تقوم به الدولة يجر خلفه المسؤولية الدولية لتلك الدولة . وبالمثل، فإن القانون الدولي العرفي 
ينص على أن الدولة مسؤولة عن جميع األفعال التي يرتكبها أفراد قواتها العسكرية واألمنية . وبالتالي فالدولة مسؤولة عن 

األفعال غير المشروعة، بما في ذلك جرائم ضد اإلنسانية، التي يرتكبها أفراد من قواتها العسكرية واألمنية.

إن حظر الجرائم ضد اإلنسانية هي من عداد القواعد اآلمرة أو قاعدة قطعية، ومعاقبة مثل هذه الجرائم هو عمل إلزامي بحسب 
المبادئ العامة للقانون الدولي . وعالوة على ذلك، فإن الجرائم ضد اإلنسانية هي ذروة انتهاكات حقوق اإلنسان األساسية، 
مثل الحق في الحياة وحظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة . ووفقا لمبادئ مسؤولية الدولة في القانون 
معاقبة  ضمان  واجب  وتتحمل  واالنتهاكات،  الجرائم  هذه  مثل  عن  المسؤولية  السورية  العربية  الجمهورية  تتحمل  الدولي، 

المرتكبين بشكل فردي وواجب تقديم التعويض للضحايا.

http://sn4hr.org/
sn4hr.org
http://youtu.be/nac8a1ZUVQ0
http://youtu.be/Y8SQh1CyhTQ
http://youtu.be/kTJ6oaYDLBE
http://youtu.be/HHv6NGpEfg0
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وإننا في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان كمنظمة حقوقية تعنى بالدفاع عن حقوق اإلنسان ندين وبشكل صارخ هذه المجزرة 
المروعة  بحق اإلنسانية و نحمل الحكومة السورية كاملة 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 جزءا 

كبيرا من المسؤولية عن أعمال القتل بسبب االستمرار في تزويد الحكومة السورية بالسالح والمال والرجال . 

االستنتاجات : 

1. تؤكد الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بأن حاالت القتل الجماعية و الفردية التي وردت في التقرير قد وجهت ضد أفراد 
مدنيين عزل بالرغم من ادعاءات الحكومة من أنها تقال القاعدة و اإلرهابيين ،  وبالتالي فإن القوات الحكومية والشبيحة قامت 
بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق االنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكتبت في ظل نزاع مسلح غير 

دولي فهي ترقى إلى جرئم جريمة حر وقد توفرت فيها كافة األركان .

2. وأيضا ترى الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بأن ماحدث في جديدة الفضل المتثل في جريمة القتل التي هي جريمة ضد 
اإلنسانية. و لقد تحققت عناصر الهجوم الواسع النطاق أو المنهجي الموجه ضد مجموعة من السكان المدنيين في تلك البلدة 

حيث كان هناك حصار وقصف وهجوم بري وتفتيش المنازل واعدامات . 

ينطبق األمر ذاته وإن بشكل أقل نسبيا من القتل خارج نطاق القانون على عمليات اغتصاب حصلت و على عمليات خطف 
وعلى عمليات النهب و السرقات .

3. إن الهجمات العشوائية التي قامت بها القوات الحكومية تعتبر بمثابة انتهاك للقانون اإلنساني الدولي العرفي، ذلك أن القوات 
الحكومية أطلقت قذائف على مناطق مأهولة بالسكان ولم توجهها إلى هدف عسكري محدد.

4. إن تلك الهجمات، وال سيما عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق 
إصابات بهم أو في إلحاق الضرر باألعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية جدا تحمل على االعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً  جدا 

إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.

5. أن القوات الحكومية وعناصر الشبيحة قد ارتكبوا ألوانا مختلفة من أعمال التعذيب القاسي والالإنساني بحق األهالي مما 
يشكل انتهاكاً اللتزامات الدولة بموجب القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان .

6. تؤكد الشبكة السورية لحقوق اإلنسان أن أفراد القوات الحكومية وعناصر الشبيحة ارتكبوا جريمة الحرب المتمثلة في النهب. 
وساهموا في تحطيم الممتلكات وحرقها أثناء عمليات تفتيش البيوت خالل أحداث جديدة الفضل .

إن حجم المجزرة ، وطبيعة المجازر المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها ، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة 
المنسقة للهجمات اليمكن أن يكون ذلك إال بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة .

التوصيات :

مجلس حقوق اإلنسان :

قتل  السوري من  الشعب  مايحصل ألبناء  تجاه  في  بتحمل مسؤولياتها  المعنية  الدولية  والمؤسسات  األمن  1. مطالبة مجلس 
واعقتال واغتصاب وتهجير .

2. الضغط على الحكومة السورية من أجل وقف عمليات القتل والتعذيب ومطالبتها باإلفراج عن جميع المخطوفين .

3. تحميل حلفاء و داعمي الحكومة السورية –روسيا وإيران والصين- المسؤولية المادية واألخالقية عن ما يحصل ألطفال 
سورية .
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4. ايالء اهتماما و جدية أكبر من قبل مجلس حقوق اإلنسان تجاه الوضع الكارثي لذوي الضحايا في سوريا .

مجلس األمن : 

1. اتخاذ قرار باحاله كافة المتورطين و المجرمين إلى محكمة الجنايات الدولية .

2. تحذير الحكومة السورية من تداعيات السلوك العنيف و القتل الممنهج و ارسال رسائل واضحة في ذلك .

الجامعة العربية :

1. الطلب من مجلس حقوق اإلنسان واألمم المتحدة من إعطاء قضة وقف القتل اليومي حقها من االهتمام والمتابعة.

2. االهتمام الجدي و البالغ بهذه القضية و وضعها في دائرة العناية و المتابعة الدائمه و محاولة االهتمام ورعاية ذوي الضحايا 
ورعايتهم نفسيا و ماديا و تعليميا .

3. الضغط السياسي والدبلوماسي على حلفاء الحكومة السورية  الرئيسيين –روسيا وإيران والصين- لمنعهم من االستمرار في 
توفير الغطاء و الحماية الدولية و الساسية لكافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري  وتحميلهم المسؤولية األخالقية والمادية 
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