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توثيق مجزرة حي الباب في مدينة حلب 
طائرات ميغ 23 تقصف وتقتل 43 من المدنيين 

السبت  8  أيلول  2012

تفاصيل الحادثة :

قرابة الساعة الرابعة عصراً في يوم السبت الموافق 8/ أيلول/ 2012، قامت  طائرة ميغ 23، برمي عدة براميل على أحد 
المباني عند دوار الحلوانية في حي طريق الباب وذلك بعد أن اخترقت جدار الصوت عدة مرات وقد أدى ذلك الصاروخ إلى 

انهيار ثالثة طوابق بالكامل على رؤوس أصحابها.

سقط ضحية هذا االنفجار 30 شهيداً كلهم من المدنيين، وهناك جثث ممزقة بالكامل، وهناك من رفض من األهالي تزويدنا بأية 
معلومة، أو التعاطي معنا إثر هول الصدمة الصاعقة، هذا باإلضافة إلى ما اليقل عن 50 جريحاً، عدد كبير منهم من أهالي 

الحي؛ إثر الشظايا المتناثرة من المبنى. 

بعد نحو نصف ساعة عاودت طائرات الميغ 23 التحليق فوق حي الشعار، حيث قامت بإطالق صاروخ على شارع سد اللوز 
في حي الشعار، على مسافة نحو 700 متر من المبنى الذي ارتكبت فيه المجزرة األولى، ما أدى لتهدم طوابق عديدة في أربعة 

مباٍن، إضافة إلى تقطيع كابالت الكهرباء، التي بدأت بالتماس مع بعضها، وأدت إلى اشتعال عدد من الحرائق. 

http://sn4hr.org/
sn4hr.org
https://maps.google.com.qa/maps?q=36.208217,37.191907&hl=ar&num=1&t=m&z=17
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سقط 13 شهيداً، وما اليقل عن 25 جريحاً، نتيجة اإلصابة بالشظايا، وقد استشهد بعضهم بعد وصوله إلى المشفى الميداني 
بسبب خطورة اإلصابات، وبعضهم تم سحبه من تحت األنقاض وقد فارق الحياة.

كانت حصيلة هذا اليوم فقدان مدينة حلب لـ 43 مدنياً من أهلها وأبنائها، وقد استطعنا عبر التواصل مع األهالي ومع شهود 
العيان التعرف على 22 شخصاً منهم، وذلك عبر الوصول إلى المشفى الميداني الذي كان يغص بالجرحى، وقد كان داخله 

جثث مشوهة بشكل شبه كامل.

أسماء الضحايا الذين سجلهم فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في محافظة حلب:

1- يوسف اليوسف

2- محمد موسى آغا 

3- عبد العزيز سحالي

4- نادر عبد هللا عبود/ من سكان الصاخور 

5- محمد أحمد حسن 

6- أحمد حمال/ 52 سنة 

7- مصطفى أحمد حمال 

8- علي بكاري

9- فايز محمد/ 20 سنة

10- عمار داالتي 

10- عبدو الكرمو

11- حسين طه 

13 - صطوف سرجة

14- عبد الجبار سلطان 

15- إبراهيم حج حسين/ 30 سنة

16- صفوان حافظ

17- عامر عضم

18- طفل ابن نصر الدين حج حسين 

19- حسن جانم/ 30 سنة 

20- الرضيعة فرح محمد حمدو/ 3 أشهر

21- فاطمة حسين مجدمي/ 34 سنة 

22- عايدة صالح شعبان/ 43 سنة

المرفقات: 

الضحايا والجرحى:

• طريق الباب - دوار الحلوانية - جثث الضحايا 

رابط 1، رابط 2

• طريق الباب – الحلوانية - جثمان أحد الضحايا، وما أصابه من تشويه 

• طريق الباب - دوار الحلوانية - جثث الضحايا والجرحى في المشفى الميداني

• الشعار – سد اللوز – أشالء الضحايا وانتشال الجرحى من تحت األنقاض مع آثار القصف والدمار - الفيديو بعد القصف 
مباشرة  

رابط 1، رابط 2

http://sn4hr.org/
sn4hr.org
http://www.youtube.com/watch?v=rjpqHW9BLU0
https://www.youtube.com/watch?v=2bGdAv3g2FI
https://www.youtube.com/watch?v=RcUs2ZAshdI
 https://www.youtube.com/watch?v=DDWmMXYVOEs
http://youtu.be/EVqJmDjzdiU           
http://youtu.be/EVqJmDjzdiU           
http://www.youtube.com/watch?v=G1uJhtGsFMc
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• الشعار – سد اللوز – جثث الضحايا أمام المشفى الميداني مع آثار القصف على المباني 

رابط 1، رابط 2

• الشعار – سد اللوز – أم تبكي على فقدان ابنها الذي قتل إثر قصف طائرات الميغ 23  

آثار الدمار: 

• الشعار – سد اللوز - آثار الدمار الذي خلفه القصف على المباني السكنية

إننا في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان كمنظمة حقوقية تعنى بالدفاع عن حقوق اإلنسان، ندين وبشكل صارخ هذه المجزرة 
المروعة، التي تصنف على أنها جريمة ضد اإلنسانية، وكافة المجازر التي يتعرض لها الشعب السوري على مدار الساعة 
ونحمل النظام السوري كامالً، والقائد العام للجيش والقوات المسلحة بشار األسد، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن المجزرة 
وعن كافة التبعات، وردات الفعل المترتبة عليها، كما وتتحمل كل من إيران وروسيا وحزب هللا، المسؤولية المباشرة عن أعمال 
القتل، بسبب االستمرار في تزويد النظام السوري بالسالح والمال، كما ونطالب مجلس األمن واألمم المتحدة، العمل وبالسرعة 
القصوى التخاذ كل ما من 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
http://youtu.be/QPI93b7qtGw             
https://www.youtube.com/watch?v=vRdGLJq_eKc
http://www.youtube.com/watch?v=KgF4iTAsWwM&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=KgF4iTAsWwM&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=BZs8QRv-9yo
http://www.youtube.com/watch?v=BZs8QRv-9yo

