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السبت 30 حزيران 2012

إعدام حافلة ركاب كاملة جبميع أفرادها من نساء و أطفال ) جمزرة يف منطقة قلعة احلصن (

اثر اهلجوم الواسع الذي شنته الشبيحة و القوات احلكومية على قلعة احلصن بريف محص الغريب و الذي خلف خالل 3 أايم 
أكثر من 72 قتيال ، حصلت بينهم جمزرتني طائفيتني األوىل هي ذبح عائلة الدكتورة اجلامعية أحالم علي عماد عن بكرة أبيها 
و هذه هي احلادثة الثانية ، حيث قامت عناصر من الشبيحة و قوات األمن ابعرتاض أحد ابصات األهايل اهلاربني من هول 

القصف املتواصل على قلعة احلصن و قامت بقتل مجيع ركاب الباص مبن فيه من نساء و أطفال 
استطاع فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف محص توثيق 10 مواطنني اثر تلك اجملزرة بينهم طفالن و 3 سيدات

ولكن قوات االسد  قامت ابعرتاض حافالت الركاب  اليت تقل النازحني مما أدى لوقوع جمزرة جديدة راح ضحيتها اكثر من 
10 شهداء بينهم طفالن  وبذلك يرتفع عدد شهداء قلعة احلصن خالل االايم املاضية  إىل 22 شهيدا :

عبد احلميد الزعيب   .1
السيدة شادية الزعيب   .2

عبد الكرمي حممود الشعار –طفل  –  .3
ابسل حيىي احلميد    .4

السيدة لطيفة  شرفو    .5
حممود مجيل الشعار    .6

مساح عبد الرمحن   .7
عدانن  حممد سلوم    .8

السيدة صفاء حممد احلميد .  .9
طفل من آل سلوم – ابن الشهيد عدانن   .10

مقاطع  تصور جرحى  وشهداء إثر القصف العنيف  :

 مقاطع  تصور القصف العنيف الذي استهدف املنطقة خالل  الفرتة املاضية  :

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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https://www.youtube.com/watch?v=YHQKVCuCkTw&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=hv1VkpSa48A&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=Gm8hxbR4c_g&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=f6qZQlk3Np4&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=ae_PvbfwRcg&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=ewPXPqYMqSk&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=w596PaGKwy0&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=_qmYw49Xw7s&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=4pTTfzLxlsE&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=kUItsbPe-04&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=SsZYBkUJl4w&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=NEX4ERCA4sY&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=TTo8N97lLdg&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=kjbfmzJrow8&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=BMjK-K485Gg&feature=plcp
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مقاطع تصور آاثر الدمار  واحلرائق اليت نشبت يف األراضي الزراعية :

تعترب جرمية القتل اليت قامت هبا عناصر الشبيحة املواليني للحكومة السورية جرمية تطهري اثين تتحمل احلكومة السورية و قوات 
األمن و الشبيحة التابعني هلا كافة املسؤوليات القانونية و احلقوقية اليت ترتبت على ارتكاهبا تلك اجملزرة .

وتعترب منهجة و واسعة النطاق و تكررت عشرات املرات فهي جرائم ضد اإلنسانية توفرت فيها كافة اركان اجلرمية .

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=JFTxelFq4UE&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=siiouxN7xRM&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=wVhxCzk9nKg&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=5bkieXmaozg&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=vJi7vlnfFXc&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=gPQ6hSDzZXo&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=0TmvplLj6Wk&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=i5yqOdQCg8M&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=nSmaBzDTjdA&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=d6tWd890I5w&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=q0ZP82KxJPI&feature=plcp

