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الثالثاء 26 حزيران  2012

قرابة الساعة الثانية والنصف فجر يوم الثالاثء املوافق 26/ حزيران/ 2012 اقتحمت دابابت ومدرعات اجليش السوري 
إضافة إىل ما اليقل عن 15000 جندايً من املشاة وعناصر من األمن والشبيحة من املناطق اجملاورة كمنطقة جبل الورد 
ومنطقة البحوث العلمية، اقتحموا مدينة اهلامة الواقعة غرب العاصمة دمشق على مسافة 12 كيلو مرتاً، بدأت القوات 
احلكومية عمليات القصف العشوائي داخل املدينة، وهتدم عدد كبري من املنازل واستمر اهلجوم على املدينة قرابة الساعتني 
فقط حصدت القوات احلكومية خالله 21 شخصاً من خمتلف عائالت املدينة وكلهم من املدنيون وسقط العديد منهم 

جراء عمليات القنص اليت اتبعها اجليش السوري ومت دفن مجيع اجلثث يف مقربة السادات. 
من خالل تواصلنا مع أهايل وأقرابء الضحااي حصلنا على صور الضحااي عرب الفيديو وعلى أمسائهم:

3 أشخاص غري معروفني حىت اآلن

الفيديوهات اليت توثق وجوه وأمساء الضحااي:
الشاب أمين النمر امللقب أببو عدانن

الشاب براء عبيدو

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.

توثيق مجزرة الهامة بريف دمشق
وتنتقل المجازر من شرق العاصمة إلى غربها

تفاصيل الحادثة:

من خالل تواصلنا مع أهالي وأقرباء الضحايا حصلنا 
على صور الضحايا عبر الفيديو وعلى أسمائهم:

فرزت فتوح
جميل عبد الفتاح

أحمد نزهت
مضر كيالني
أمير كيالني
أنس الكحيل

محمد الجرك
عودة محمد سليمان

ماهر كبتول

براء العبيدو
أبو محمد العربيني

أيمن النمر
أيمن الجرك

جودت أبو ياسين القادري
فراس سليمان

ابنة فراس سليمان
محمد عدنان حيدو
عبد الرحمن الفالح
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الشاب فرزت فتوح امللب أببو وليد
ريف دمشق اهلامة جثامني 20 شهيداً من شهداء جمزرة اهلامة  26/ حزيران/ 2012

بعض املصابني جراء القصف العشوائي على املدينة
ريف دمشق اهلامة دفن شهداء اجملزرة 26/ حزيران/ 2012

إننا يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان كمنظمة حقوقية تعىن ابلدفاع عن حقوق اإلنسان ندين وبشكل صارخ هذه اجملزرة 
املروعة، اليت تصنف على أهنا جرمية ضد اإلنسانية واجملازر اليت يتعرض هلا الشعب السوري كافة على مدار الساعة، وحنمل 
النظام السوري والقائد العام للجيش والقوات املسلحة بشار األسد املسؤولية الكاملة واملباشرة عن اجملزرة وعن كافة التبعات 
العمل وابلسرعة القصوى الختاذ كل ما من شأنه محاية  الفعل املرتتبة عليها، ونطالب جملس األمن واألمم املتحدة  وردات 
املدنيني يف سوراي وأن ترقى إىل مسؤولياهتا األخالقية والقانونية وتسريع اخلطوات ابجتاه إحالة املتورطني كافة يف تلك اجملارز إىل 

حمكمة اجلناايت الدولية.

إدانة وتحميل المسؤوليات:

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=uQGHFEzqTVQ
https://www.youtube.com/watch?v=hRUzOgVj9Ls&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=NovthUOfE08&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=NovthUOfE08&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=yMz1N5Cl9wM&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=mWRP6vSBx-Q
https://www.youtube.com/watch?v=rN2MvqnqYgA&feature=plcp

