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توثيق مجزرة حي المحافظة بمدينة حلب

الجمعة  18  كانون الثاني  2013

حي المحافظة من أحياء حلب الغربية وهو من األحياء الواقعة تحت سيطرة النظام والموالية له ولم يشهد الحي أي مظهر مسلح 
أو معارض للنظام.

الموقع على الخارطة:

رواية شاهد عيان يدعى أبو نبيل الحلبي وال يزال على قيد الحياة:

1102heilamaj.noitulover :باإلمكان التواصل مع الشاهد عبر حسابه على السكايب بالصوت والصورة

“في نحو الساعة 12 الظهر وقريب أذان الظهر سمعنا تحليق كثيف للطيران الحربي وفجأة تم إطالق صاروخين على الحي، 
المنطقة كلها مدنيين وهي منطقة واقعة تحت سيطرة النظام، البنايات التي تم قصفها مليئة بالنازحين، الشهداء كثر والجثث على 

األرض أسعفناهم إلى مشفى الرازي، األمن والشبيحة طوقوا المشفى ومنعوا أي أحد من الدخول أو التصوير. 

له أخي مصاب  قلت  لوين؟  لي:  وقال  أحدهم  الباب رآني  المشفى، عند  داخل على  الساعة 11 كنت  الثاني ونحو  اليوم  في 
بالمحافظة بدي أطمن عليه وأنا ماشي رأيت تقريباً 25 جريحاً من المجزرة، رأيت امرأة تبكي كبيرة بالعمر، سألتها شبكي خالة 
قالتلي بنتي استشهدت كانت جاي على حلب في عندها ورقة بدها تمشيها، ومشيت شفت شب عم بقول لواحد تاني في بنت اسمها 
فرح وهدول 2 أهلها مصابين بشكل كبير هللا يشفيها، وبنتهم الصغيرة مش معروف عنها شي، أنا بعدها بـ 5 دقائق طلعت برا 

المشفى ما قدرت صور شي أبداً ألنه الشبيحة معبين المكان“.

وقد تمكن فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في محافظة حلب من توثيق مقتل عشرة مواطنين، بينهم سيدتان بينما وردت 
إلينا أنباء عن وجود نحو 20 شهيداً لم يتمكنوا من التعرف عليهم بسبب التشوه الذي لحق الجثث وتحول بعضهم إلى أشالء، 

كما وثقنا وقوع نحو 100 جريحاً: 

http://sn4hr.org/
sn4hr.org
revolution.jamalieh2011
https://maps.google.com.eg/maps?q=%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9+%D8%B3%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC,+%D8%AD%D9%84%D8%A8,+%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9+%D8%AD%D9%84%D8%A8,+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7&hl=en&ie=UTF8&ll=36.207291,37.137737&spn=0.004259,0.010568&sll=34.386515,37.253723&sspn=4.459963,10.821533&oq=%D8%B3%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC,%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9+%D8%AD%D9%84%D8%A8+,+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7&hnear=%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9+%D8%B3%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%8C+%D8%AD%D9%84%D8%A8%D8%8C+Mt+Simeon,+%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9+%D8%AD%D9%84%D8%A8%D8%8C+Syria&t=m&z=17
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اإلثباتات والمرافقات:

لم يتمكن الناشطون من توثيق المجزرة بالصور والفيديو بسبب االنتشار األمني الكثيف الذي شهدته المنطفة عقب القصف 
بالطيران الحربي. 
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10- شهيد من عائلة الكوز/حلب/المحافظة/
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