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توثيق مجزرة حي الشماس بمدينة حمص 

تفاصيل الواقعة:  

حي الشماس يف محص من األحياء اجلنوبية يف مدينة محص، يقع يف خاصرة حي وادي الذهب الذي يُعد من أحد أهم األحياء املوالية 
للقوات احلكومية )األمن واجليش واملليشيات احمللية واألجنبية املوالية هلا( وأبناؤه فاعلني يف العمل كـ شبيحة لدى النظام.

يضم احلي كحد أدىن 10 آالف نسمة، ازداد العدد طبعًا مع بدء احلملة اهلمجية احلربية الواسعة على مدينة محص يف بداية شهر شباط 
حيث نزحت إليه معظم العائالت من أحياء بابا عمرو، وغريها من أحياء محص اليت تعرضت للقصف واالقتحامات.

يف حي الشماس وحده أكثر من 1200 عائلة كان قد مت تسجيلها ضمن العائالت احملتاجة، منهم 550 عائلة من أصل حي الشماس، 
و650 عائلة نازحة من األحياء األخرى.

حي الشماس بسبب موقعه كحي يتوسط أحياء عديدة موالية للقوات احلكومية وقد متركز أكرب حشد من اجليش احلكومي بالقرب 
منه، استدعى ذلك من سكان احلي وخاصة بعد أن نزح اآلالف إليه إيقاف املظاهرات اليت كانت خترج أسبوعيًا ملنع أي ذريعة 

للقوات احلكومية القتحام احلي، وارتكاب اجملازر اليت ارتكبتها سابقًا يف أحياء العدوية، وكرم الزيتون، ودير بعلبة.

كل هذا احلذر،مل مينع القوات احلكومية انطالقًا من رغبتهم بإبقاء احلي وسكانه يف خوف دائم من أي اقتحام، فبعد االقتحام السابق 
يف 15/ أيار، الذي خلف 15 قتياًل واعتقال وإهانة املئات. حشد حي الذهب ليلة الواقعة 10/ آب أبناءه املسلحني حملاصرة احلي 

ومن مث اقتحامه جمددًا.

بأكبال  وضرهبم  املساجد  أحد  يف  احلي  شباب  بتجميع  واسعة، وقاموا  اعتقاالت  محلة  وبدأت  آب   /11 فجر  احلي  فاقتحموا 
الكهرباء وتعذيبهم بالقدوم )املطرقة(، ومن مث إعدام بعضهم إعدامًا ميدانيًا أمام أعني بقية أبناء احلي، وميكن التواصل مع شاهد العيان 

للتحقق من رواية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان وهو أحد أبناء حي الشماس. 

soshoms :حساب السكايب

وقد ترافق اقتحام احلي مع نشر قناصة على األبراج احمليطة باحلي، اليت تشرف عليه متامًا، ما أدى إىل زيادة عدد الضحايا بشكل 
كبري، حيث وصل إىل 22 قتياًل يف احلي بينهم 7 أطفال، و3 نساء.

باالسم والصورة يتم ذكر عدد من أمساء الضحايا بينهم طفل رضيع.

استطعنا احلصول على أمساء ضحايا اجملزرة بعد أيام طويلة ومجع دقيق للمعلومات واألخبار وعرب التواصل مع أصدقاء وأقرباء ومساع 
العديد من روايات األهايل وشهود العيان:
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إننا يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان كمنظمة حقوقية تعىن بالدفاع عن حقوق اإلنسان ندين وبشكل صارخ هذه اجملزرة املروعة، 
اليت تصنف على أهنا جرمية ضد اإلنسانية، وكافة اجملازر اليت يتعرض هلا الشعب السوري على مدار الساعة وحنمل القوات احلكومية، 
والقائد العام للجيش والقوات املسلحة بشار األسد املسؤولية الكاملة واملباشرة عن اجملزرة وعن كافة التبعات وردات الفعل املترتبة 
عليها، كما وتتحمل كل من إيران وروسيا وحزب اهلل املسؤولية املباشرة يف أعمال القتل بسبب االستمرار يف تزويد النظام السوري 
بالسالح واملال، كما ونطالب جملس األمن واألمم املتحدة العمل وبالسرعة القصوى الختاذ كل ما من شأنه محاية املدنيني يف سوريا 
وأن ترقى إىل مسؤولياهتا األخالقية والقانونية وتسريع اخلطوات باجتاه إحالة كافة املتورطني يف تلك اجملارز إىل حمكمة اجلنايات الدولية.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست في نهاية حزيران/ 2011 وهي منظمة مستقلة، محايدة، غير حكومية، غير ربحية، معتمدة من قبل األمم المتحدة كمصدر أساسي في جمع اإلحصائيات.

1- باسل خليل

2- حممد  قاسم احلسيكي

3- نادر العزو

4- ياسني فيصل زقريط

5- حممود الكردي

6- فراس الكردي

7- عبد الرمحن بسام زقريط – طفل

8- إبراهيم العنطوز )إبراهيم العليوي(

9- عالء الدين مجال احلزوري

10- حنان حممد احلزوري

11- هيام شحود

12- عمار العزو – 10 سنوات

13-   آية العزو – 7 سنوات 

14-   مها الشامي  - 16 سنة

15-   أخ لـ مها الشامي

16-   ابن رانيا الشامي – طفل

17-   ابن رانيا الشامي -  طفل

18-   خالد احلليب 

19-   نادية احلموي

20-    كمال حازم خليل

21-   رامز عمار احلموي – طفل

22-   سليمان الراعي
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