
1
1

توثيق جمزرة تلبيسة بريف محص 

تفاصيل احلادثة:

تقع مدينة تلبيسة إىل الشمال من مدينة محص يف سورية على الطريق الدويل الذي خيرتق سورية من الشمال إىل اجلنوب، وهو طريق 
القوافل القدمي، تبعد تلبيسة عن محص 13 كيلو مرتاً. حتتل مدينة تلبيسة املرتبة الرابعة يف قائمة مدن حمافظة محص بعد تدمر والقصري 

والرسنت، ويزيد عدد سكاهنا عن 40 ألف نسمة.

أخربان شاهد العيان األستاذ وليد أنه يف يوم اإلثنني املوافق للرابع والعشرين من كانون األول احلايل ومنذ الصباح الباكر بدأت القوات 
احلكومية )قوات اجليش واألمن وامليليشيات احمللية وامليليشيات الشيعية األجنبية( بقصف املدينة بقذائف اهلاون ومدافع الفوزديكا بشكل 
كيثف وعشوائي على األحياء السكنية، وترافق ذلك مع حتليق للطريان العمودي الذي قام إبلقاء براميل يت إن يت فوق منازل املدنيني، 
ما أدى إىل سقوط عدد كبري من اجلرحى، وبعد العصر قامت طائرات امليغ ابلتحليق يف مساء املدينة وألقت 6 صواريخ استهدفت عربها 

املخبز اآليل حيث كانت الناس جمتمعة جلمع قوت يومها بسبب األوضاع املعيشية الصعبة نتيجة احلصار املفروض على املدينة.

ما أدى إىل حدوث جمزرة بني أبناء بلديت راح ضحيتها 15 شخصاً، أعلم منهم 4 كانوا جرياننا يف احلي، ومن بينهم 4 أطفال من عائلة 
واحدة )من آل اليحىي أبناء ماجد اليحىي و5 أشخاص من أسرة واحدة أخرى )من آل الناجي(

طريان امليغ

القصف ابلطريان املروحي
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باإلضافة إىل  تدمري عدد من املنازل اجملاورة للفرن وإحراق عدد من السيارات

كما عثر األهايل أثناء إزالة الركام من املنازل املدمرة على جثة شخص حتت األنقاض.

استمر القصف يف يوم اجملزرة حىت ساعات املساء ابملدفعية الثقيلة وقذائف اهلاون، ما أدى إىل حالة رعب وهلع بني سكان املدينة ونزوح 
عدد من العائالت.

ويف اليوم التايل للمجزرة مات  3 ضحااي آخرين متأثرين جبراحهم نتيجة ضعف اإلمكانيات الطبية للمشفى امليداين الوحيد يف مدينة 
تلبيسة حبسب ما أفادان بذلك السيد أبو عبد الرمحن احلمصي.

امساً   15 توثيق  اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  فريق  استطاع 
حبسب أفادات األهايل وأقرابئهم وشهود العيان أيضاً:

1. عبد املعني صويص – 60 عام – تلبيسة – 24/ كانواألول/ 
 2012

 /24  – تلبيسة   – عام   25  – صويص  تركي  حممود   .2
كانواألول/2012 

 /24  – تلبيسة   – عام    31  – الناجي  عثمان   عمر   .3
كانواألول/2012 – أب لطفلني حممد وهديل

4. حممد عمر عثمان الناجي – طفل  - 

5. هديل عمر  الناجي - طفلة 

6. حسني فرج الناجي 

7. انتصار ماجد  حيىي حج إبراهيم – طفل

8. مروى ماجد حيىي – 10 سنوات – طفلة 

9. هدى ماجد حيىي  – 8 سنوات - طفلة –

10. أمل ماجد حيىي  – 5 سنوات – طفلة 

11. عبد القادر حممد ميزانزي – 60 

12. مصطفى أمحد الناجي

13. نصر عمر أمحد الناجي 

14. حممد عمر انفع الناجي – طفل 

15. بالل عبد الغين خشفة  استشهد متاثراً جبراحه بعد قصف 
الفرن

املرفقات:

الضحااي واجلرحى:

ضحااي:
رابط 1

رابط 2

رابط 3

رابط 4

رابط 5

حتول األطفال إىل أشالء

هتشم رأس أحد األطفال نتيجة القصف ابلطائرات احلربية

انتشال اجلثث من حتت األنقاض بعد استهداف الفرن اآليل

القصف والدمار:

آاثر القصف

http://sn4hr.org/
sn4hr.org
http://www.youtube.com/watch?v=bhpuh7krWRI
http://www.youtube.com/watch?v=wp6dHZE6Ey0
http://www.youtube.com/watch?v=waytXv4GFuI
http://www.youtube.com/watch?v=waytXv4GFuI
http://www.youtube.com/watch?v=1ltrr0T1UFo
http://www.youtube.com/watch?v=qSh4Fln_mzo&feature=youtu
http://youtu.be/ZyRoqNi7cfE
http://www.youtube.com/watch?v=1ltrr0T1UFo
http://www.youtube.com/watch?v=QNNPWSnbBr0
http://www.youtube.com/watch?v=XDmgpe6ipF4
http://youtu.be/weTvbp2HycY
http://youtu.be/28ERPTxPWlU
http://youtu.be/28ERPTxPWlU
http://www.youtube.com/watch?v=93EYgDDBBtg
http://www.youtube.com/watch?v=s2m66zHd4Y8
http://www.youtube.com/watch?v=nRnjfbyQOkg
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رابط 1

رابط 2

رابط 3

رابط 4

رابط 5

رابط 6

رابط 7

رابط 8

رابط 9

رابط 10

رابط 11

تلبيسة حلظة انفجار الصواريخ اليت استهدفت الفرن

استهداف جتمع الناس بقذائف اهلاون بعد اجملزرة أمام الفرن

والد األطفال األربعة 

أحد اآلابء وهو مفجوع اببنه

تشييع الشهداء

انتشال اجلثث من حتت األنقاض

نداء املساجد للتربع ابلدم

اجلرحى: 

إسعاف اجلرحى أبساليب بسيطة للغاية وسط عجز طيب كبري:

استهداف املشفى امليداين

إن هذه اجملزرة ضد املدنيني تنطبق عليها املادة 7 من نظام روما األساسي كجرمية ضد اإلنسانية، كما تنطبق عليها املادة 8 كجرمية 

حرب ابعتبارها قتاًل عمداً دون أي سبب.

مل تقم احلكومة السورية أو الربملان السوري بفتح أي حتقيق أو مسائلة ألحد وكأن شيئاً مل حيدث.

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، وكافة اجملازر اليت يتعرض هلا الشعب السوري على مدار الساعة وحنمل احلكومة السورية كاملة 
والقائد العام للجيش والقوات املسلحة بشار األسد املسؤولية الكاملة واملباشرة عن اجملزرة وعن كافة التبعات وردات الفعل املرتتبة عليها، 
كما وتتحمل كل من إيران وروسيا وحزب هللا املسؤولية عن أعمال القتل بسبب االستمرار يف تزويد احلكومة السورية ابلسالح واملال، 
كما نطالب جملس األمن واألمم املتحدة العمل وابلسرعة القصوى الختاذ كل ما من شأنه حماية المدنيين في سوراي وأن ترقى إىل 

مسؤولياهتا األخالقية والقانونية وتسريع اخلطوات ابجتاه إحالة كافة املتورطني يف تلك اجملارزإىل حمكمة اجلناايت الدولية.

http://sn4hr.org/
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http://youtu.be/BX0YwSTvOV4
http://youtu.be/egc5xqEoVaw
http://youtu.be/egc5xqEoVaw
http://youtu.be/CMbYqeUwaSk
http://youtu.be/CMbYqeUwaSk
http://youtu.be/YgexL_M8lF0
http://youtu.be/YgexL_M8lF0
http://youtu.be/Icc2HKOKT9g
http://youtu.be/Icc2HKOKT9g
http://youtu.be/To1B8kQwNQc
http://youtu.be/To1B8kQwNQc
http://youtu.be/Nfciqu9dNNo
http://youtu.be/Nfciqu9dNNo
http://youtu.be/BCQDHRzKPfc
http://youtu.be/BCQDHRzKPfc
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http://www.youtube.com/watch?v=hQwDpsmVvPY&feature=youtu.be
http://youtu.be/28ERPTxPWlU
http://youtu.be/a7DS4mIQh5w
http://www.youtube.com/watch?v=XDmgpe6ipF4
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http://youtu.be/M8w5rbEyiTg
http://www.youtube.com/watch?v=IuturNT-x9g
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