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مجزرة الهبيط عندما يقتل 10 أطفال خالل أقل من 10دقائق 
المروعة المجزرة  توثيق   

شن الطيران المروحي التابع للجيش السوري في تمام الساعة السادسة مساء هجوماً عنيفاً على بلدة الهبيط الواقعة على بعد 
77 كيلو متراً عن مركز محافظة إدلب، وعلى مقربة من مدينة خان شيخون، استخدمت الطائرات المروحية قنابل ذات أوزان 
هائلة حسب رواية األهالي والناشطين الذين تم التواصل معهم ومع عائالت الضحايا والمصابين حيث تم قصف المباني المأهولة 
بالسكان، ما أوقع 13 قتيالً، بينهم 10 أطفال خالل دقائق الهجوم األول، ما يدل على القصف العشوائي واستهداف المدنيين 
بشكل مقصود ومتعمد وممنهج، إضافة إلى ما اليقل عن 35 مصاباً وقد أبيدت عائلة علي عزو عن بكرة أبيها بسبب سقوط 

القنابل فوق منزلهم.

قتلت المجزرة كل من األشخاص واألطفال التالية أسماؤهم، وهناك صور ألطفال وعليها آثار إصابات قاسية نتيجة للقصف 
 المروع.

1- زياد علي العزو 13 عاماً. 

2- صفاء علي العزو 22 عاماً.

3-4-5- ثالثة من أطفال صفاء 

6- هناء العزو 20 عاماً 

7- علي محمد العزو 3 أعوام 

8- محمد عبد هللا السفر 4 أعوام 

9- عبير مصطفى العزو 6 أعوام

10- سوسن مصطفى العزو 3  أعوام

11- غادة أحمد حسيان 

12-13- ابنتاها )طفلتين(  

صور ثابته لألطفال الذين استهدفهم الجيش السوري في بلدة الهبيط

طفل مصاب إثر قصف الجيش السوري

طفلة مصابة إثر قصف قوات الجيش السوري بالطيران المروحي

رضيع لم يتجاوز العام مصاب بالقصف العشوائي

شام إدلب الهبيط مجزرة بحق األطفال جراء القصف:

الرابط األول 

الرابط الثاني

http://sn4hr.org/
sn4hr.org
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=313536615402487&set=a.253372941418855.58117.250521655037317&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=313537038735778&set=a.253372941418855.58117.250521655037317&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=313537802069035&set=a.253372941418855.58117.250521655037317&type=1
https://www.youtube.com/watch?v=dn6APXIZ174
https://www.youtube.com/watch?v=IKJwSTNu-54
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شام: حماة كفرزيتا طفلة جريحة جراء القصف على بلدة الهبيط 

جرحى المجزرة 

 جرحى أطفال الهبيط في مشفى كفر زيتا 

الطيران المروحي الحربي يقصف البلدة 27/ حزيران/ 2102

إدلب الهبيط آثار الدمار جراء القصف 27/ حزيران/ 2102

وقد شيع أهالي البلدة اليوم سبعة من شهداء المجزرة الوحشية التي ارتكبت بحق إخوتهم وأبنائهم: 

إدلب بلدة الهبيط تشييع سبعة شهداء من شهداء مجزرة الهبيط 28/ حزيران/ 2102 

بالدفاع عن حقوق  ُتعنى  السورية لحقوق اإلنسان كمنظمات حقوقية  لدراسات حقوق اإلنسان والشبكة  إننا في مركز دمشق 
اإلنسان ندين وبشكل صارخ هذه المجزرة المروعة، التي ُتصنف على أنها جريمة ضد اإلنسانية، وكافة المجازر التي يتعرض 
لها الشعب السوري على مدار الساعة ونحمل النظام السوري والقائد العام للجيش والقوات المسلحة بشار األسد المسؤولية 
الكاملة والمباشرة عن المجزرة وعن كافة التبعات وردات الفعل المترتبة عليها، 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 كافة المتورطين في تلك المجارز إلى محكمة الجنايات الدولية.

http://sn4hr.org/
sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=kByMqdB_XIo
https://www.youtube.com/watch?v=kByMqdB_XIo
http://youtu.be/FSI4MIOGz0Y
http://www.youtube.com/watch?v=FSI4MIOGz0Y&feature=youtu.be
http://youtu.be/4u0b2EcHAMg
http://youtu.be/4u0b2EcHAMg
https://www.youtube.com/watch?v=FsXo-mKmp_E
https://www.youtube.com/watch?v=FsXo-mKmp_E
https://www.youtube.com/watch?v=wWDiWvIH6J0
https://www.youtube.com/watch?v=wWDiWvIH6J0

