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مل ميض على اهلدنة املزعومة بضع ساعات حىت بدأت القوات احلكومية )األمن واجليش وامليليشيات احمللية واألجنبية املوالية هلا( خبرق 
اهلدنة يف مناطق كثرية من سوريا، وكان حلمص نصيب أكرب من خرق اهلدنة، فالقصف الذي كان موسعًا ما قبل اهلدنة ازدادت 

وتريته مع دخول اهلدنة حيز التنفيذ املزعوم.

دير بعلبة حي شهد اقتحامًا مماثاًل منذ نيسان، االقتحام الذي خلف أكثر من 243 شهيدًا خالل هذا الشهر، 199 منهم عائالت  
مت إعدامها ميدانيًا، حيث مت اعتقال مجاعي ملئات األشخاص ومن مث تنفيذ عمليات اإلعدام اليت تبعها غالبًا حرق للجثث وتنكيل هبا 

من قطع لرؤوس الضحايا وتشويه للجثث ودفنهم مبقابر سطحية مجاعية.

االقتحام هذا بدأ يف رابع أيام العيد، قصف متركز على األجزاء الغربية واجلنوبية من احلي، ومن احلواجز احمليطة كافة، قناصوا القوات 
احلكومية اعتلوا سطوح األبنية املرتفعة احمليطة باحلي وبدأ إطالق النار على كل النازحني من احلي وعلى السيارات اليت حتاول اخلروج 

منه حمملة بأبسط احلاجيات.

احلي حماصر منذ شهور، والوضع الطيب يف حالة سيئة، يف احلي كله مشفى ميداين صغري غري جمهز بأبسط املعدات الطبية ومجيع جرحى 
القصف العشوائي حىت ممن يصابون بشظايا هاون يف أطرافهم السفلية معروضون للموت نزفًا، لعدم القدرة على إسعافهم.

بلغ عدد اجلرحى خالل يومني من القصف 25 جرحيًا أغلبهم يف حالة حرجة فال أدوية وال أطباء وال إمكانية إلخراجهم من احلي 
احملاصر، بينما بلغ عدد الشهداء 11 شهيدًا موثقًا باالسم أكثر من نصفهم استشهدوا بسبب عدم القدرة على إسعافهم.

اقتحام القوات الحكومية والشبيحة الثاني لحي دير بعبلة
مخاوف من مجازر جديدة وسط أوضاع إنسانية مزرية  
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بعض الفيديوهات املوثقة:

محص - حي الربيع العريب هتجري األهايل جراء القصف 28/ تشرين األول/ 2012 

القصف املستمر على احلي:

رابط 1، رابط 2، رابط 3

آثار قذائف اهلاون والقصف على حي الربيع العريب 30/ تشرين األول/ 2012 

محص - ديربعلبة -30/ تشرين األول/ 2012 حلظة سقوط إحدى الرباميل املتفجرة

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست في نهاية حزيران/ ٢٠١١ وهي منظمة مستقلة، محايدة، غير حكومية، غير ربحية، معتمدة من قبل األمم المتحدة كمصدر أساسي في جمع اإلحصائيات.
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