
   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 1

اإلثنني 13 آب 2012

قصف.....اقتحام......جمزرة.....سياسة منهجية للحكومة السورية 
)جمزرة بلدة يلدا بريف دمشق (

توثيق وبيان إدانة جملزرة يلدا يف ريف دمشق اليت ترقى إىل جرمية ضد اإلنسانية
اجلهة اليت قامت ابلتوثيق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان .

 
اتريخ الواقعة: 13 /آب /  2012 

توثيق وبيان إدانة جملزرة يلدا يف ريف دمشق اليت ترقى إىل جرمية ضد اإلنسانية.

تفاصيل الواقعة:
بلدة يلدا تقع يف ريف دمشق يف غوطة دمشق. حيد يلدا من اجلنوب بلدة حجرية ومن الشرق ببيال ومن الشمال الزاهرة ومن 

الغرب خميم الريموك. يبلع عدد سكاهنا أكثر من 150 ألف.

لـ 5/ آب / 2012 حاصرت أعداد كبرية من قوات اجليش السوري بلدة يلدا مدعومة ابلدابابت  يف يوم األحد املوافق 
وابملدرعات، وبدأت بقصف البلدة عشوائياً مدة سبعة أايم على التوايل، أوقعت خالهلا أعداداً كبرية من اجلرحى كما سقط 
خالل تلك األايم عدد من الشهداء إضافة إىل تدمري عدد هائل من األبنية السكنية، اخلطوة الثانية وكما هو متبع يف اجملازر 
كافة هي عملية االقتحام للبلدة من 3 حماور. يف يوم األحد املوافق 12/ آب/ 2012 مدعومة بدابابت T82 استمر 

اقتحام املدينة ليومي األحد واإلثنني 13/ آب/ 2012 على التوايل.
وأتيت عمليات االقتحامات واإلعدامات وفق سياسة ممنهجة ترتكبها احلكومة والنظام السوري هبدف نشر الرعب واخلوف يف 

بلدة معينة كي ال تقوم هلا قائمة بعدها، مث االنتقال إىل بلدة أو مكان آخر وارتكاب اجلرائم نفسها ضد البشرية.

وروى لنا أحد سكان البلدة أنه يف يوم الثالاثء حاول أربعة من الشبان الذين هربوا من البلدة العودة إليها النتشال جثث 
ضحااي اجملزرة وحتديداً أمام مسجد اإلمام الشافعي، لكنهم وجدوا هناك سيارة اتبعة للجيش السوري قامت إبطالق الرصاص 
عليهم فقتلت واحداً منهم، بينما هرب الباقون مبساعدة إحدى السيارات اليت كانت موجودة أثناء وقوع تلك احلادثة، ما كلف 

السائق حياته، حيث مت إعدامه ميدانياً بعد أن طاردوه وألقوا القبض عليه.
خلفت هذه اجملزرة 67 مواطناً مدنياً من أهايل البلدة إضافة إىل بعض أفراد من اجليش السوري احلر مل نستطع توثيقهم بسبب 

صعوبة التعرف عليهم.
متكنت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من التعرف وتوثيق 44 امساً عرب التحدث مع عدد من عوائلهم أو أقرابئهم وعرب 
التواصل مع بعض األصدقاء والناشطني، وهناك 23 جثة مل نستطع توثيق أمسائهم ومنتلك فيديوهات جلثثهم ومل يستطع من 
تواصلنا معهم عرب األسابيع الفائتة من التعرف عليهم بسبب تفحم اجلثث وبسبب حتول بعض اجلثث إىل أشالء وتبني أن عدد 

منهم حيمل اجلنسية الفلسطينية وهم من آل املصري الذين يقيمون يف بلدة يلدا.

حزيران/  هناية  يف  أتسست  اإلنسان،  حلقوق  السورية  الشبكة 
2011 وهي منظمة مستقلة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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1. عمر البقاعي
2. حسن العاشق
3. علي املصري

4. عدانن البقاعي
5. مصطفى يونس
6. أسامة ابو عمر

7. ابراهيم طيارة
8. صاحل مسلم طيارة

9. حممود سعد )أبو هيثم(
10. نور قاسم سليمان

11. أمحد العش
12. حممد العش

13. وائل معراوي )أبو رضوان(
14. عمران أمحد العرايب
15. حممد أمحد صاحل

16. نضال عمار بكور 
17. حممد أمحد كرمان

18. حممد حبش
19. حممود موسى - أعدم على يد قوات اجليش 
20. موسى موسى - أعدم على يد قوات اجليش
21. عيسى موسى -أعدم على يد قوات اجليش
22. ممدوح موسى -أعدم على يد قوات اجليش
23. محدي موسى -أعدم على يد قوات اجليش

24. سامل موسى -أعدم على يد قوات اجليش
25. عدانن موسى -أعدم على يد قوات اجليش
26. مجال سبينايت -أعدم على يد قوات اجليش

27. ايسر مصطفى انجي -أعدم على يد قوات اجليش 
28. طيارة )خمتل عقليا ( -أعدم على يد قوات اجليش

29. أمحد اجملدالوي -أعدم على يد قوات اجليش
30. عبد الكرمي يونس

31. ابراهيم السيدي -أعدم على يد قوات اجليش
32. عبد السالم سبينايت )أبو عدانن( -أعدم على يد قوات اجليش

33. حممد البقاعي )أبو علي( -أعدم على يد قوات اجليش
34. حممد فوازامساعيل -أعدم على يد قوات اجليش

35. عماد الدابح -أعدم على يد قوات اجليش
36. جودت اجلندي)املشهور الشرطي( -أعدم على يد قوات اجليش
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37. أبو حممد الشامي )صهر أبو سعيد جنيب( -أعدم على يد قوات اجليش
38. هشام املصري

39. خليل سبينايت )أبو الفوز(
40. املنشق ابسل سعد )ابو حازم(

41. املنشق حممد عمار منري املصري )أبو انس(
42. خالد اخلضراوي 

43. حممود البقاعي
44. حيىي محود 

الفيديوهات اليت توثق 23 جثة، لكن مل تتمكن الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من احلصول على أمسائهم ومل نتمكن حىت 
حلظة كتابة هذا التقرير من عمل زايرة ومعاينة ميدانية بسبب الطوق العسكري املضروب على املنطقة وصعوبة الوصول إىل 

هناك.

اإلثباتات والمرفقات:
أواًل: الضحااي واجلرحى

الضحية ايسر مصطفى جنيب
مصطفى يونس الذي أصيب برصاص قناص ابلقرب من مسجد سيف

أسامة ابو عمر إثر استهدافه برصاص القناصة.
صورة وفيديو حممد حبش أثر اصابته برصاص قناصة

صاحل مسلم طيارة
جودت اجلندي مت إعدامه ميدانيا يف منزله

حممود سعد )أبو هيثم( و الذي مت انتشال جثته من حتت األنقاض 
خليل سبينايت )أبو الفوز (
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https://www.youtube.com/watch?v=G0nYOzJNtCI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=q8MBVVR-3gs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=o7g98J-jwKw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2IB_CSid3EE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2-5SkO6l5mo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2-5SkO6l5mo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7IyQ5x_jxl0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nwTt01NbSsQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dcc8fr5aZPY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=v5bX0GrPKQo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Uswfg-f9ZCo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9ndQde6EHKs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=31qYwh-wlc4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uqWqiQ6Gc28&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PNqN599_5jQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qDQMq_MjFy4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=31qYwh-wlc4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=J2K8SZ6C18U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XeCLgk9Bw_U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vog7xtkSCSQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8rwF7B8kz0A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BABBpRQXji8&feature=youtu.be
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عدانن البقاعي الذي مت إعدامه ميدانياً 
وضع بعض الذين أعدموا ميدانياً يف املقربة واالعتداء على القبور

حممد عمار منري املصري
املساعد املنشق حممد أمحد كرمان

خالد خضراوي
األستاذ ابراهيم السيدي فلسطيين سوري من سكان حي املغاربة يف خميم الريموك والذي أعدم ميدانياً 

مصطفى انجي الذي قضى أثناء حماولة سحب أحد اجلثث
عبد السالم سبينايت

وائل معراوي )أبو رضوان(
وحممد العش 36 سنة، إعدام ميداين داخل منزهلما  أمحد العش 16 سنة،

الضحااي جمهويل اهلوية:

جثث بعض الضحااي:

اثنياً: القصف والدمار الذي خلفته احلملة العسكرية العنيفة على البلدة:
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https://www.youtube.com/watch?v=9bwgZR07rxc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CLfDFwyp17E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=J3Z7aPnByIQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=J3Z7aPnByIQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=31qYwh-wlc4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Uswfg-f9ZCo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PNqN599_5jQ&feature=youtu.be
http://youtu.be/qDQMq_MjFy4
https://www.youtube.com/watch?v=GMJ1ISDiH-U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=N_nmRdl1DAQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=A776EM2Gqas&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KwggXn1mlqQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BEhXIQnsJTA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SSBDVQuh1oQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XA5-SlxhFUA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LZNcEgYmuK4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vvg5Vfx3QvY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WaTMlN91R8I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KXvc5LE9aE8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OZZ7FeXpftc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HF_QOz5a8-I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xIRKa1Kf2mk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=njxXJumky6Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=f17_yA6lXcc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a9mIq6SFgEc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=N_nmRdl1DAQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uqWqiQ6Gc28&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9ndQde6EHKs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=v5bX0GrPKQo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dcc8fr5aZPY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8rwF7B8kz0A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XeCLgk9Bw_U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=J2K8SZ6C18U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BABBpRQXji8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vog7xtkSCSQ&feature=youtu.be
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إدانة وتحميل مسؤوليات:
إننا يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان كمنظمة حقوقية تعىن ابلدفاع عن حقوق اإلنسان ندين وبشكل صارخ هذه اجملزرة 
املروعة، اليت تصنف على أهنا جرمية ضد اإلنسانية واجملازر اليت يتعرض هلا الشعب السوري كافة على مدار الساعة، وحنمل 
النظام السوري والقائد العام للجيش والقوات املسلحة بشار األسد املسؤولية الكاملة واملباشرة عن اجملزرة وعن كافة التبعات 
العمل وابلسرعة القصوى الختاذ كل ما من شأنه محاية  الفعل املرتتبة عليها، ونطالب جملس األمن واألمم املتحدة  وردات 
املدنيني يف سوراي وأن ترقى إىل مسؤولياهتا األخالقية والقانونية وتسريع اخلطوات ابجتاه إحالة املتورطني كافة يف تلك اجملارز إىل 

حمكمة اجلناايت الدولية.
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