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التوثيق الحقوقي لمجزرة زملكا

اقتحمت قوات األمن صباح يوم السبت الموافق لـ 30/ حزيران/ 2012 مدينة زملكا الواقعة في ريف دمشق شرقي العاصمة 
في منطقة الغوطة الشرقية، وبدؤوا بإطالق الرصاص وقتلوا المواطن عبد الهادي الحلبي، وسقط عدد من الجرحى قرابة الساعة 

الحادية عشرة ظهراً.
اإلرهابية  الخطة  للمدينة وهنا تركزت  الكبير  المسجد  الضحية من  تشييع شهدائهم، شييعوا  أهالي زملكا في  وكما هي عادة 
اإلجرامية العسكرية لقوات األمن الحكومية، حيث قاموا بتفخيخ سيارة من نوع سابا ووضعها في مسار التشييع وعند مرور 

التشييع قاموا بتفجيرها، ما أودى بحياة ما اليقل عن 72 شخصاً، و400 جريحاً سقطوا جميعاً دفعة واحدة.
وقد تأكدنا عبر رواية أكثر من 10 من شهود العيان من األهالي، وهم موجودون وعلى قيد الحياة وتستطيع أي جهة االلتقاء بهم 
أكدوا لنا أن عناصر من قوات األمن السوري كانت موجودة بالقرب من مسجد التوبة مكان تواجد السيارة المفخخة، إضافة إلى 
ذلك فإن تنسيقية مدينة زملكا نشرت خبراً قبل التفجير بساعتين مفاده دخول سيارات عدة إلى المدينة، وتغيير مالبس عناصر 

قوات األمن الموجودين على الحواجز إلى مالبس مدنية.
انطلق نحو 4000 شخص من منزل الشهيد الشاب عبد الهادي الحلبي باتجاه جامع زملكا الكبير ولدى مرورهم بالقرب من 

مسجد التوبة انفجرت السيارة الملغومة الساعة السادسة وأربعين دقيقة، المسار موضح بالصورة.
كما قامت قوات األمن بعد ذلك بتطويق المدينة، ومنعت إسعاف الجرحى بل وقامت بقتل الطبيب جمال طبرنين برصاص 
قناص عندما كان يسعف الجرحى، وهذه كلها مؤشرات تؤكد هوية القاتل فبدالً من إسعاف الجرحى تقوم الحكومة السورية 
بقتلهم ومطاردتهم حيث تم نقل عدد من الجرحى إلى بلدة كفر بكنا القريبة وتحديداً مشفى الفاتح فلحقت قوات األمن بهم وطوقت 

المشفى بالكامل واعتدت على األطباء والجرحى.
من خالل زيارة ميدانية الحقاً لموقع الجريمة ومن خالل االلتقاء بأقرباء الضحايا استطعنا الحصول على 72 جثة ألشخاص 
قتلوا خالل التفجير وتم توثيق مقتلهم ونحن نؤكد أن هناك عدداً من المفقودين لم نستطع تحديد أمكنتهم أو معرفة مصيرهم؛ ما 

يرشح عدد ضحايا المجزرة إلى االرتفاع: 
-1 الشهيد بدر عيد

-2 الشهيد أحمد بن عبد المالك النداف
-3 الشهيد أمير السباعي أبو خالد

-4 الشهيد حسام مكي
-5 الشهيد ممدوح الغوش

-6 الشهيد عزت مروان الزو
-7 الشهيد أدهم الشيخ أبو بسام

-8 الشهيد بسام حمدو
-9 الشهيد يوسف نصري
-10 الشهيد دياب الغوش

-11 الشهيد نضال باكير أبو محمود
-12 الشهيد طارق زين الدين ابن رضا

-13 الشهيد بهاء الدين الدهبي
-14 الشهيد يوسف ياسر المصري

-15 الشهيد المحامي عدنان شرف الدين
-16 الشهيد وسيم بالل
-17 الشهيد علي كبّارة

-18 الشهيد باسم طيفور
-19 الشهيد أسامة طيفور

-20 الشهيدة إمرأة مقعدة كانت تجلس جانب مسجد التوبة
-21 الشهيدة طفلة مجهولة 5 أشهر/عائلة مؤلفة من أب وأم وطفلين

-22 الشهيد عادل الجباخنجي .. األب
-23 الشهيدة مريم قطان .. األم

24ـ -25 عمار ومحمود الجباخنجي .. األبناء

-26 الشهيد طه سرميني
-27 الشهيد رضوان خبّاز

-28 الشهيد - الطفل عبد الكريم حبوباتي 5سنوات
-29 الشهيدة الشابّة فرح بنت عدنان الزيبق 16 سنة

-30 الشهيد طارق الزو
-31 الشهيد فادي أبو الشامات

-32 الشهيد شاب من بيت األفغاني .
-33 الشهيد نعيم شهاب .

34ـ الشهيد علي دحال أبو توفيق .
35ـ الشهيد زاهر دحال بن أبو وليد .

36ـ الشهيد برهان نوح .
37ـ الشهيد محمد عصام الزو .
38ـ الشهيد قصي عيد عامر .
39ـ الشهيد فراس عيد عامر .

40ـ الشهيد ياسر عيد عامر بن فهد .
-41 الشهيد خالد افغاني
-42 الشهيد عادل الشيخ

-43 الشهيد ابراهيم فتوح
-44 الشهيد أحمد الحموي

45ـ الشهيد بسيم بالل
-46 الشهيد طارق زين الدين بن رمضان

47ـ الشهيد عبدالهادي الدهبي
48ـ الشهيد فهد البغدادي

49ـ الشهيد عبدالهادي الحلبي
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أسماء بعض المفقودين الذين لم نستطع الوصول إليهم حتى اآلن وال نستطيع معرفة مصيرهم:
محمد علوش
علي الحكيم

نضال الحافظ
محمد ابراهيم الحمصي

الفيديوهات التي توثق جثث وأسماء ضحايا التفجير اإلرهابي: 

جثة المحامي عدنان شرف الدين الذي راح ضحية التفجير اإلرهابي. 
زملكا بقايا أشالء امرأة لم يصلنا اسمها وهي من أهالي المدينة.

 
الفيديوهات التي تم التقاطها بعد لحظة التفجير من قبل النشطاء واألهالي:

األثر الكبير للدمار الذي أحدثه التفجير اإلرهابي في مسجد التوبة وهو المكان الذي وضعت فيه السيارة الملغومة:

المشفافي الميدانية في زملكا التي تعالج المصابين بوسائل بسيطة تفتقر إلى أدنى مقومات العمل الجراحي خوفاً من أخذهم إلى 
المشافي الحكومية أو الخاصة المعروفة لدى أجهزة األمن فيقوموا باعتقالهم وقتلهم:  

بعد ذلك سارع األهالي لنقل الشهداء وبعض الجرحى إلى بلدة عربين المجاورة خوفاً من قيام قوات األمن والجيش بسرقة 
الجرحى وتصفيتهم.

50ـ الشهيد مصطفى كبارة
51ـ الشهيد نجيب دخان
52ـ الشهيد ماجد خباز
53ـ الشهيد وليد عرفة

54ـ الشهيد طارق اسكيف
55ـ الشهيد نذير بلول

56ـ الشهيد محمد نزهة
57ـ الشهيد محروس نزهة

58ـ الشهيد محمدفادي كعكة
59ـ الشهيد حسام قوبان
60ـ الشهيد عالء خليفة

61ـ الشهيد محمدعامر قسوات

62ـ الشهيد مؤيد الدباس
63ـ الشهيدة ناهد مريم معتوق

64ـ الشهيد ابراهيم المحمد
-65 الشهيدة شابة من عائلة نوح

66ـ لم يتم التعرف على صاحب الجثة بعد بسبب تحولها إلى 
أشالء وجزء منها متفحم .

67ـ لم يتم التعرف على صاحب الجثة بعد
68ـ لم يتم التعرف على صاحب الجثة بعد
69ـ لم يتم التعرف على صاحب الجثة بعد
70ـ لم يتم التعرف على صاحب الجثة بعد
71ـ لم يتم التعرف على صاحب الجثة بعد
72ـ لم يتم التعرف على صاحب الجثة بعد
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القتلى والجرحى في المشفى بعربين
كما قام األهالي بنقل البعض من القتلى والجرحى إلى بلدة كفر بطنا الواقعة في الغوطة الشرقية 

ُدفن ما يقارب 80 شهيداً من شهداء مجزرة زملكا في مقابر جماعية 

إدانة و تحميل المسؤوليات:

إننا في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان كمنظمة حقوقية تعنى بالدفاع عن حقوق اإلنسان ندين وبشكل صارخ هذه المجزرة 
السوري على مدارالساعة  الشعب  لها  التي يتعرض  المجازر  أنها جريمة ضد اإلنسانية وكافة  المروعة والتي تصنف على 
المجزرة وعن  والمباشرة عن  الكاملة  المسؤولية  األسد  بشار  المسلحة  والقوات  للجيش  العام  والقائد  السوري  النظام  ونحمل 
التبعات المترتبة عليها كافة، 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 المتورطين في تلك المجازر 

كافة إلى محكمة الجنايات الدولية.
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