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التوثيق لمجزرة جرجيسة بريف حماة  

الثالثاء 7 آب ٢٠١٢

جرجيسة هي قرية من قرى محافظة حماة  تقع على الطرف الشمالي الغربي لسد الرستن. تتبع إدارياً لناحية حر بنفسه في 
محافظة حماة، وتبعد عن مدينة حماة حوالي 35كم إلى الجنوب عدد السكان حوالي 3 آالف نسمة ، وتشتهر القرية بالمحاصيل 

الزراعية الوفيرة وتربية المواشي كما تقع مباشرة على ضفة نهر العاصي.

موقع القرية على الخريطة

الدبابات  النظام  في قرية تومين، وأيضا من  التابعة لجيش  الهندسة  من كتيبة  كثيفاً  القرية الصغيرة  قصفاً عشوائياً  شهدت 
المتمركزة في محطة قطار حربنفسه ومحطة الزارة .

إثر هذا القصف العشوائي الهمجي قتل  13 من أهالي البلدة بينهم 3 أطفال و 2 نساء ومااليقل عن 115 جريحا من المدنيين  
وأغلبهم من النساء واألطفال  استطعنا أن نوثق بينهم 8 حاالت خطيره .

وبحسب أقرباء الشهداء أو من شهود العيان والناشطين  الذين تمكنا من التواصل معهم فقط استطعنا التوصل إلى تدوين أسماء 
الشهداء الثالثه عشر:

1- جمعة عالوي  35سنة

2- أحمد جمعة عالوي 12سنة

3- سهام جمعة عالوي 10سنة

4- أنور فطراوي 40سنة

5- خالد أنور فطراوي 13سنة

6- نجمة أنور فطراوي 12سنة

7- نور فارس فطراوي 3سنة

8- سهام عبدالكريم فطراوي 30سنة

9- شادي سعد 25سنة

10- أمينة طقطق 70سنة

11- فاطمة بكور

12- خديجة خلف

13- حنان خلف

مرفقات:
صور تظهر بعض الجرحى الذين تم اسعافهم إلى مدينة حماة

طفلة من ضحايا اجملزرة

جريح من ضحايا اجملزرة

طفل من ضحايا اجملزرة

شهداء اجملزرة

إننا في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان كمنظمة حقوقية تعنى بالدفاع عن حقوق اإلنسان ندين وبشكل صارخ هذه المجزرة 
السوري على مدارالساعه  الشعب  لها  يتعرض  التي  المجازر  أنها جريمة ضداإلنسانية  وكافة  المروعة والتي تصنف على 
المجزرة  عن  والمباشرة  الكاملة  األسدالمسؤولية  بشار  المسلحة  والقوات  للجيش  العام  والقائد  كامال  السوري  النظام  ونحمل 
وعن كافة التبعات وردات الفعل المترتبةعليها ، كما وتتحمل كل من إيران وروسيا وحزب هللا المسؤولية المباشره في أعمل 
القتل بسبب االستمرار في تزويد النظام السوري بالسالح والمال، كما  ونطالب مجلس األمن واألمم المتحدة العمل وبالسرعة 
القصوى التخاذ كل مامن شأنه حماية المدنيين في سوريا وأن ترقى إلى مسؤولياتها األخالقية والقانونية وتسريع الخطوات 

باتجاه إحالة كافة المتورطين في تلك المجارزإلى محكمة الجنايات الدولية.

http://sn4hr.org/
sn4hr.org
http://goo.gl/maps/pDzDN
http://www.manartsouria.com/up/uploads/13443731003.jpg
http://www.manartsouria.com/up/uploads/13443731003.jpg
http://www.manartsouria.com/up/uploads/13443743611.jpg
http://www.manartsouria.com/up/uploads/13443743611.jpg
http://www.manartsouria.com/up/uploads/13443745351.jpg
http://www.manartsouria.com/up/uploads/13443745351.jpg
http://www.manartsouria.com/up/uploads/13443748031.jpg
http://www.manartsouria.com/up/uploads/13443748031.jpg

