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الكامل لمجزرة حي األربعين التوثيق 

في صباح يوم األربعاء الموافق ل 19-09-2012 استيقظ أهالي حي األربعين في مدينة حماة على قصف عنيف على الحي من 
الدبابات والمدرعات المتمركزة عند دوار الفيالت شمال مدينة حماة ، أعقب القصف اقتحام عشرات من الدبابات والمدرعات 
الرعب  بهدف نشر  الرشاشات عيار 15.5  النار بشكل عشوائي وكثيف جدا من  النظام وبدأت تطلق  وناقالت جنود جيش 
والخوف وحظر التجوال ، ثم طوقت الدبابات الحي ومنعت الدخول أو الخروج منه وقطعت كافة أشكال االتصاالت عن الحي .

أما حي مشاع االربعين  فقد تم استهدافه بعدد من قذائف الهاون قبل اقتحامه من قبل قوات النظام السوري.

استمر القصف العنيف لساعات طويلة خلف خاللها قتلى وجرحى ، شنت بعدها قوات أمن النظام حمالت مداهمة واعتقلت 
عددا من شباب الحي وأعدمت سبعة أشخاص منهم ، ثم قامت بما هو أفظع من ذلك وبما يندى له جبين اإلنسانية وانحطاط 
غير مسبوق في الغوغائية والبهيمية المطلقة واالعتداء السافر والوحشي على جوهر الذات اإلنسانية في القرن 21 ويحدث أمام 
أعين منظمات المجتمع المدني وحقوق اإلنسان في جميع أنحاء العالم ، قام أعداء اإلنسان بحرق الجثث في بعد تجميعها في أحد 

المنازل حيث قاموا بإشعال النار فيها وفي المنزل أيضا .

ونحب في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان أن نشير إلى أمر هام للغاية وقد تكرر عشرات المرت في مختلف أنحاء ومدن 
سوريا ويشكل وصمة عار وتحدي كبير أمام منظمات حقوق اإلنسان الكبرى في العالم ، فقد توجهت طواقم الهالل األحمر 
السوري في مدينة حماة إلى الحي من أجل إسعاف الجرحى ولكن قوات جيش النظام واجهتهم بالرصاص الحي مما أدى إلى 

تراجعهم ، وهذا سبب إلى تفاقم إصابة عدد من الجرحى بل وإعدام قوات جيش النظام لعدد منهم .

حصيلة هذه الحملة البربرية هي:

- ستة وعشرين قتيالً  بينهم امرأه  منهم سبعة أشخاص تم إعدامهم ميدانياً ثم حرق جثثهم ومن بينهم أيضا 4 جثث خطفهم جيش 
النظام ولم نستطع التعرف على أسمائهم .

- احتراق أكثر من أربعة منازل إثر اقتحام قوات الجيش لها.

- اعتقال أكثر من سبعة نساء من أبناء الحي .

استطاع فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان وعبر التواصل مع األهالي والناشطين وعبر زيارة ميدانية التعرف وتوثيق أسماء 
شهداء الحي والحصول على فيديوهات وصور لكثير منهم :

1- اسماعيل معراوي / مواليد 1981 برصاص قوات الجيش 

2- حمزة بكور / حماة / مشاع االربعين / احرق على يد قوات الجيش بعد قيام الجيش بتطويق البيت الذي كان يتواجد بداخله

3- نضال بكور / حماة / مشاع االربعين / احرق على يد قوات الجيش بعد قيام الجيش بتطويق البيت الذي كان يتواجد بداخله

4- باسل كنعان / حماة / مشاع االربعين / احرق على يد قوات الجيش بعد قيام الجيش بتطويق البيت الذي كان يتواجد بداخله

5- المصور عبد الكريم عقدة  / حماة / مشاع االربعين / احرق على يد قوات الجيش بعد قيام الجيش بتطويق البيت الذي كان يتواجد 
بداخله

6- حمزة كنان / حماة / مشاع األربعين / 12 سنة

7- مهند احمد دعبول / حماة إعدام على يد قوات الجيش

8- السيدة فاطمة الطرشان أم شادي / حماة بالقصف العشوائي

9- مصطفى الشوا / حماة /  بالقصف العشوائي
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10- فادي مصطفى الشوا / حماة / بالقصف العشوائي

11- أحمد كليب / حماة / بالقصف العشوائي

12- حسين حريحيش / حماة / بالقصف العشوائي

13- أمجد العقدة / حماة / بالقصف العشوائي

14- نوري السواس / حماة / بالقصف العشوائي

15- طارق سليمان مطر / حماة / بالقصف العشوائي

16- أحمد مطر / حماة / بالقصف العشوائي

17- نزار عدنان شهاب / 20عاما / حماة / برصاص قوات الجيش

18- يوسف شحود / قصف عشوائي 

19- عمار شحود / قصف عشوائي

20- باسل كنان / قصف عشوائي

21- سمير فرزات / قصف عشوائي

22- عبدهللا طهماز / قصف عشوائي

23- جثة لم يتم التعرف على صاحبها بسبب خطفها من قبل جيش النظام

24- جثة لم يتم التعرف على صاحبها بسبب خطفها من قبل جيش النظام

25- جثة لم يتم التعرف على صاحبها بسبب خطفها من قبل جيش النظام

26- جثة لم يتم التعرف على صاحبها بسبب خطفها من قبل جيش النظام

المرفقات:

أوال: فيديوهات الضحايا:

العثور على جثث محروقة بعد اعدامها ميدانياً.

بعض الجثث المتفحة في احدى المنازل التي تم حرقها بمن فيها

ثانيا : فيديوهات المظاهر العسكرية:

محاصرة الحي من قبل الجيش معززين بعربات bmb وتمركزهم عند المقبره لمنع االهالي من دفن الشهداء فيها

اغالق الطرق من قبل الجيش

اطالق النار العشوائي من قبل عناصر الجيش المنتشرة في الحي

آثار حرق المنازل في الحي جراء اقتحامه من قبل عناصر الجيش

ثالثا : فيديوهات القصف والدمار:

تصاعد الدخان من الحي بسبب القصف
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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 
ونحمل النظام السوري كامال والقائد العام للجيش والقوات المسلحة بشار األسدالمسؤولية الكاملة والمباشرة عن المجزرة وعن 
كافة التبعات وردات الفعل المترتبةعليها ، كما وتتحمل كل من إيران وروسيا وحزب هللا المسؤولية عن أعمال 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.
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