الخميس  28حزيران 2012

ذبح عائلة بجميع أفرادها من نساء وأطفال
(مجزرة في منطقة قلعة الحصن)

إثر الهجوم الواسع الذي شنته الشبيحة والقوات الحكومية (قوات األمن والجيش والمليشيات المحلية واألجنبية) على قلعة
الحصن بريف حمص الغربي ،الذي خلف خالل  3أيام أكثر من  72قتيالً ،حصلت بينهم مجزرتين طائفيتين األولى هي ذبح
عائلة الدكتورة الجامعية أحالم علي عماد عن بكرة أبيها والحادثة الثانية ،حين قامت عناصر من الشبيحة وقوات األمن
باعتراض أحد باصات األهالي الهاربين من هول القصف المتواصل على قلعة الحصن وقتلت جميع ركاب الباص بمن فيه
من نساء وأطفال.
بدأت القوات الحكومية وكما هي الحال في معظم المجازر بالقصف العنيف
 -1حصار وقصف وقطع للكهرباء واالتصاالت.
 -2اقتحام.
 -3قتل خارج نطاق القانون وذبح ونهب واعتقال.
قامت عناصر القوات الحكومية بعمليات اقتحام للبيوت التي تقع على أطرف قلعة الحصنثم نهبوها ،ومالم يستطيعوا نهبه
قاموا بتخريبه وتكسيره ،ونشير إلى أن أغلب العائالت كانت قد هربت خوفا ً من عمليات وحشية على غرار عمليات كرم
الزيتون ودير بعلبة والرفاعي.
الدكتورة «أحالم» المعروفة لدى أهالي المنطقة بأخالقها العالية ومساعدتها لألهالي لم تغادر هي وعائلتها منزلهم ،وخالل
عمليات االقتحام التي شنتها عناصر القوات الحكومية اقتحموا منزل الدكتورة “أحالم“ ثم قاموا بقتل كل من فيه من نساء
ورجال وأطفال ولم َ
يبق أي فرد من أفراد األسرة البالغ عددهم  6أفراد.
 .1أحالم علي عماد  -قتل رميا ً بالرصاص – دكتورة جامعية
.2علي عماد أبو سليمان  -قتل رميا ً بالرصاص
 .3فاطمة بيطار  -قتل رميا ً بالرصاص
 .4مرهبان كردي  -قتل رميا ً بالرصاص
 .5سليمان حسن عماد -قتل رميا ً بالرصاص
 .6أحالم حسن عماد  -قتل رميا ً بالرصاص
الملحقات والمرفقات:
مقطع للمجزرة بحق عائلة الدكتورة أحالم علي عماد:
http://www.youtube.com/watch?v=fbLPYKI8PkI&feature=youtu.be

مقاطع لجرحى وشهداء إثر القصف العنيف:
http://www.youtube.com/watch?v=ae_PvbfwRcg&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=f6qZQlk3Np4&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=Gm8hxbR4c_g&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=hv1VkpSa48A&feature=plcp
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http://www.youtube.com/watch?v=YHQKVCu
CkTw&feature=plcp

مقاطع من قلعة الحصن تظهر القصف العنيف الذي استهدف
:المنطقة خالل األسابيع الماضية
http://www.youtube.com/watch?v=SsZYBkUJl
4w&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=w596PaGK
wy0&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=NEX4ERC
A4sY&feature=plcp
h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = _
qmYw49Xw7s&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=4pTTfzLxls
E&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=kUItsbPe04&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=BMjKK485Gg&feature=plcp

مقاطع تظهر آثار الدمار والحرائق التي نشبت في األراضي
:الزراعية
http://www.youtube.com/watch?v=JFTxelFq4
UE&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=gPQ6hSDzZXo&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=siiouxN7xRM&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=i5yqOdQCg8M&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=wVhxCzk9nKg&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=nSmaBzDTjdA&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=5bkieXmaozg&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=d6tWd890I5w&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=vJi7vlnfFXc&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=q0ZP82KxJPI&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=0TmvplLj6Wk&feature=plcp
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تعتبر جريمة القتل التي قامت بها عناصر الشبيحة الموالون للقوات الحكومية جريمة تطهير إثني تتحمل القوات الحكومية
والشبيحة التابعين لها كافة المسؤوليات القانونية والحقوقية التي ترتبت على ارتكابها تلك المجزرة.
وتعتبر منهجية وواسعة النطاق ،وتكررت عشرات المرات فهي جرائم ضد اإلنسانية توفرت فيها كافة أركان الجريمة.
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