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سهول الحولة تغرق بالدماء  

الجمعة  25  أيار  2012

 

تفاصيل التقرير: 

المجزرة األكثر وحشية منذ دخول المراقبين الدوليين إلى سوريا، حدثت في سهول الحولة بريف مدينة حمص في الخامس 
والعشرين من شهر أيار، حيث بدأت بقصف عشوائي طال قرى وسهول الحولة، تركز على مدينة تلدو بشكل كبير، التي هي 

مدخل الحولة من الجهة الغربية والمحاطة بقرى موالية للنظام.

)الجيش واألمن   الحكومية  القوات  الجرحى، تبعه اقتحام عناصر  الذي استمر 14 ساعة خلف 11 شهيداً وعشرات  القصف 
والميليشيات المحلية والشيعية األجنبية( مدعومة بعناصر من الشبيحة من قرى فلة والقبو لعدد كبير من المنازل الواقعة على 

أطراف تلدو.

اقتحامات وإعدامات ميدانية قامت بها الشبيحة وعناصر األمن بحق كل من وجدوه ساكناً على أطراف المدينة، حيث تم تكبيل 
أيدي األطفال وتجميع النساء والرجال ومن ثم الذبح بحراب البنادق والسكاكين ورميهم بالرصاص بعد ذبحهم في أفعال تعود 

في وحشيتها إلى عصور الظالم وشريعة الغاب.

107 من القتلى هي الحصيلة األولية لمجزرة الحولة 107 هم ما تمكنت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان من توثيقهم باالسم 
الثالثي والصور، من بين الضحايا 49 طفالً دون العاشرة من العمر، و32 امرأة، وما تزال هناك جثث لم نتمكن من الوصول 

إليها وتوثيقها:

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفل  الحولة  عبد الرحمن فراس عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفل  الحولة  سليمان خالد عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفل  الحولة  سليمان شعالن عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفل  الحولة  سمير شعالن عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفل  الحولة  راتب شعالن عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفل  الحولة  ياسر عادل عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفل  الحولة  عبد الخالق عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفل  الحولة  حلوم خالد عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفل  الحولة  حمزة فراس عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفل  الحولة  عمار عدنان عبد الرزاق 
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إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفل  الحولة  محمد عادل عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفل  الحولة  أمير اسحق عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفل  الحولة  سمير عالء عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفل  الحولة  عبد هللا أيمن عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفل  الحولة  ياسين نضال عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفل  الحولة  عدي عدنان عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفل  الحولة  خالد عبيدة عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفل  الحولة  حازم عبيدة عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفل  الحولة  محمد عبيدة عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفل  الحولة  ياسر نضال عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفل  الحولة  عمار عادل عبد الرزاق 

بسام السويعي           الحولة   طفل      إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفل  حازم السويعي           الحولة 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفل  الحولة  جابر بسام السويعي 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفل  الحولة  حاتم بسام السويعي 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفل  الحولة  محمد محمود الكردي 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفل  الحولة  عمر محمود الكردي 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفل  الحولة  محمود فادي الكردي 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفل  الحولة  فادي محمود الكردي 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفل  الحولة  نادر عارف السيد   

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفل  الحولة  عادل عارف السيد 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفل  الحولة  عادل عقبة السيد   

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفل  يونس عقبة السيد           الحولة 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفل  حيدر عقبة السيد           الحولة 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفلة  الحولة  شهد قتيبة عبد الرزاق 
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إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفلة  الحولة  صفاء أيمن عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفلة  الحولة  اعتدال فيصل عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفلة  الحولة  فاطمة شعالن عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفلة  الحولة  منال راتب عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفلة  الحولة  جوزيل سمير عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفلة  الحولة  ندى سمير عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفلة  الحولة  أميرة اسحق عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفلة  الحولة  نور عبيدة عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفلة  الحولة  ياسمين  عادل عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفلة  الحولة  سيدرا فيصل عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفلة  رهف الحسين           الحولة 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفلة  الحولة  سارة معاوية  السيد 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفلة  رشا عارف السيد           الحولة 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص طفلة  إسراء عقبة السيد           الحولة 

بالرصاص رميهم  ثم  ومن  بالحراب  وذبحهم  المنزل  اقتحام  بعد  ميداني  إعدام  الحولة   زهرة عبد الخالق عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص الحولة   فلك عبد الخالق عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص الحولة   زينب مصطفى عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص الحولة   رتيبة حسن عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص الحولة   بيان محمد عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص الحولة   فلاير عبد الرحمن عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص الحولة   رقية خالد عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص الحولة   سلمى عبد الرحمن عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص الحولة   هدى سمير عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص الحولة   عائشة عبد الخالق عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص الحولة   منى مصطفى عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص الحولة   آمنة شفيق عبد الرزاق 
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إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص الحولة   فاطمة عدنان عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص الحولة   آمنة مصطفى عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص الحولة   اعتدال شفيق عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص الحولة   عبير ياسر عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص الحولة   سوسن سمير الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص الحولة   بيان عبد الحليم عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص الحولة   رفيدة شفيق عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص الحولة   خلود حسين الكردي 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص الحولة   حلوم خالد الكردي 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص الحولة   رغدة سعبد بكور  

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص الحولة   سفيرة محمد اسماعيل 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص الحولة   فاطمة أحمد عبد العال 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص الحولة   بدرية قدور الموسى 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص الحولة   فادية أشرف هرموش 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص الحولة   دالل عباس عبارة 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص عقرب  زينب عروق           الحولة 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص الحولة   فيروز علي الضاهر 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص الحولة   رزينة رجب السيد 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص الحولة   فادية عبد الحميد هرموش 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص مجهوووول           الحولة  

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص الحولة   خالد عبد الرحمن عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص الحولة   عبد الخالق عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص الحولة   عبد الرحمن عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص الحولة   محمود عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص الحولة   فراس أيمن عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص الحولة   سمير حسين عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص الحولة   مصطفى حسين عبد الرزاق 
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إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص الحولة   سعيد فيصل عبد الرزاق 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص معاوية السيد           الحولة  

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص الحولة   أحمد معاوية السيد 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص الحولة   محمود الكردي     

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص الحولة   عارف محمد السيد 

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص عقبة محمد السيد           الحولة  

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص شوقي عادل السيد           الحولة  

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص محمد السيد           الحولة  

إعدام ميداني بعد اقتحام المنزل وذبحهم بالحراب ومن ثم رميهم بالرصاص الحولة   عبد الجبار عبد الحي 

مالزم منشق                  رصاص الجيش حسام العرابي           الحولة 

طالل بكور           الحولة                             رصاص الجيش

أسامة الفارس           الحولة                             رصاص الجيش

مأمون بربر           الحولة                             رصاص الجيش

محمد الصاحب           الحولة                             رصاص الجيش

الحولة                             رصاص الجيش محمد شفيق عبارة 

الحولة                             رصاص الجيش غياث عبد الصمد سليمان 

الحولة                             رصاص الجيش عمار عبد الجواد عبارة 

الحولة                             رصاص الجيش رائد اسحق الزكاحي 

الحولة                             رصاص الجيش يعقوب حسين عبد الرزاق 

http://sn4hr.org/
sn4hr.org
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=497380166938810
https://www.youtube.com/watch?v=HgnnFostg0g
https://www.youtube.com/watch?v=HgnnFostg0g
https://www.youtube.com/watch?v=5zOBTFiUQUk
https://www.youtube.com/watch?v=5zOBTFiUQUk
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الملحقات و المرفقات: 

 

جرحى المجزرة:

http://youtu.be/qkV0eb37td0

http://youtu.be/12_zvSeM1o0

http://youtu.be/WBGFn4cCq3g

http://youtu.be/RlbYsV-J82I

http://sn4hr.org/
sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=qkV0eb37td0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=12_zvSeM1o0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WBGFn4cCq3g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RlbYsV-J82I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DJhAbaaNGuE&feature=youtu.be
http://youtu.be/DJhAbaaNGuE
http://youtu.be/d7mV59pU0MY
http://youtu.be/NxaJu62J12s
https://www.youtube.om/watch?v=DJhAbaaNGuE
https://www.youtube.com/watch?v=d7mV59pU0MY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NxaJu62J12s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iAprAaeEO3s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gosLh8HvCEU&bpctr=1432461917
https://www.youtube.com/watch?v=iAprAaeEO3s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gosLh8HvCEU&bpctr=1432461917
http://youtu.be/9BisCXSWiCs
http://youtu.be/FEqr1r9bJTY
http://youtu.be/9BisCXSWiCs
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gosLh8HvCEU&bpctr=1432461917
https://www.youtube.com/watch?v=Hxu0f7H3p1I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FEqr1r9bJTY&feature=youtu.be
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 إدانة وتحميل المسؤوليات وتوصيات:

إننا في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، كمنظة حقوقية تعنى 
بالدفاع عن حقوق اإلنسان ندين وبشكل صارخ هذه المجزرة 
السوري  الشعب  لها  يتعرض  التي  المجازر  وكافة  التاريخة 
المسؤولية  الحكومية  القوات  ونحمل  الساعة،  مدار  على 
الكاملة والمباشرة عن كافة التبعات المترتبة عليها، ونطالب 
مجلس األمن واألمم المتحدة العمل وبالسرعة القصوى التخاذ 
إلى  ترقى  وأن  في سوريا،  المدنيين  ما من شأنه حماية  كل 
باتجاه  الخطوات  وتسريع  والقانونية  األخالقية  مسؤولياتها 
إحالة كافة المتورطين في تلك المجارز إلى محكمة الجنايات 

الدولية.

http://sn4hr.org/
sn4hr.org
http://youtu.be/jPcVDcE2N20
https://www.youtube.com/watch?v=RlbYsV-J82I&feature=youtu.be
http://youtu.be/cz8UUCll46E
https://www.youtube.com/watch?v=cz8UUCll46E&feature=youtu.be

