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ذبح مسافرين على الهوية من قبل قرى موالية للنظام    

السوري

تفاصيل الحادثة :

انطلقت أربعة سيارات من مدينة حماة حوالي الساعة التاسعة صباح يوم االحد الموافق 6-1-2013، وهي: سيارة كيا أوبتيما 
، بيضاء اللون، يقودها الشهيد زهير المليح، وسيارة هيونداي سواناتا بيضاء اللون، يقودها الشاب سليم الحريري، باالضافة 

إلى سيارتين أخريين خلفهما .

بعد قرابة ساعه لم يعد يتمكن أحد من األهالي باتصال بالمسافرين ، وذلك بحسب روايات األهالي الذين أكدوا ذلك ، و وردت 
أنباء بأن المسافرين جميعا قد تم اعتقالهم وهم اآلن محتجزين في فرع أمن الدولة ، وقد تبين فيما بعد بطالن هذه الرواية

بعد ذلك انقطعت أي أخبار عن المسافرين بشكل مطلق و بعد التحريات تبين أنه قد تم خطفهم على يد ميليشات من قرى موالية 
للنظام السوري و تحديدا في منطقة “ المشرفة “ الواقعة في ريف حمص الغربي .

و في يوم الثالثاء الموافق 8-1-2013، جاء اتصال من قبل قوات األمن في المشفى العسكري بمدينة حمص لبعض عوائل 
الضحايا تطلب منهم القدوم و استالم جثث أبنائهم .

أفادنا األهالي بأن معظم أبنائهم قد قتلوا ذبحا بالسكاكين كما تم تشويه الجثث بشكل فظيع جدا و تقطيع أيدي و أرجل عدد منهم .

القتل كان على الهوية لمجرد أنهم من مدينة حماة المعروفة بمعارضتها للنظام السوري و على خلفية اثنية و لكن الالفت للنظر 
أن بين الضحايا اثنان من الطائفة المسيحية قامت الميليشات الموالية للنظام بذبحهم دون أن تعرف دينهم .

وهذا دليل صارخ على أن القتل كان بهدف القتل فقط كما هي حال جميع المجازر التي ارتكبتها الميليشات الطائفية الموالية 
للنظام السوري .

تمكن فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في محافظة حماة من التأكد من الضحايا  وهم 11 مواطنا باإلضافة إلى 3 مخطوفين 
مازال مصيرهم مجهوال حتى اللحظة :

Tuesday 1 January 2013

السائقان:

سائق   / مشتل  غرب   - حماة   /  42   / المليح  غالب  زهير   .1
على خط بيروت، متزوج، وله طفالن، وزوجته حامل في الشهر 
التاسع، تم ذبح عنقه بشكل عنيف، وظهور طعنات كبيرة في اليدين 

والرجلين

2. سليم الحريري / 38 عام / حماة - حي الفراية / سائق على خط 
بيروت، متزوج وله ثالث أوالد وبنت .

الركاب:

3. طارق عبد الحميد خليف / 25 عام  / حماة - حي كازو / 

4. عبد الرحمن محمود االحمد )علوان( / 37 عام  / حماة - حي 
كازو / 

زهير غالب المليح /42/ حماة - غرب مشتل/سائق على خط بيروت
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5. أحمد محمود قواس / حماة - حي كازو / وهو زوج أخت الشهيد عبد الرحمن األحمد

6. سمير النصير / حماة - حي المدينة / مهندس، قتل هو وابنه وزوجته، وهو من الطائفة المسيحية

7. السيدة ريم الباشا / حماة - حي المدينة / زوجة سمير النصير، قتلت معه هي وابنها، وهي من الطائفة المسيحية، معلمة للغة

العربية في ثانوية عائشة للبنات , ذبحت بسالح أبيض، باإلضافة إلى طلق ناري في الجسم

8. ماهر سمير نصير / حماة - حي المدينة / قتل مع والديه، حيث كان مسافراً إلى لبنان ألغراض عالجية، تم كسر الكتف، 
وظهرت 3 عالمات ذبح في الرقبة غير قاتلة، باالضافة إلى ثالث طعنات غير نافذة

9. توفيق قاقات / 45 عام / حماة - حي الشرقية / في مجزرة المشرفة

10. محمد سمير قاقات / 25 عام / حماة - حي الشرقية / مجزرة المشرفة , وهو ابن أخ الشهيد توفيق قاقات

رضوان عبد حكيم قطيفة / حمص / من النازحين إلى حماة، استشهد في مجزرة المشرفة، ودفن في حماة

بينما لم يتم تسليم جثمان شهيد، رغم تعرف عائلته عليه، وهو:

11. محمد هاشم حج حمود / 35 عام / حماة - حي كازو / استشهد في مجزرة المشرفة، ولم يتم تسليم جثمانه بعد

وال يزال مصير ثالثة شّبان مجهوالً، وهم:

• الشاب ياسر فارس معلوف / 37 عام  / حماة - حي كازو / سائق سيارة، متزوج ولديه أربع أوالد، اختطف في منطقة 
المشرفة بحمص

• الشاب طارق غزال / حماة - حي كازو / سائق سيارة، اختطف في منطقة المشرفة بحمص

• شاب ابن مخلص قهواتي  / حماة - حي كازو / اختطف في منطقة المشرفة بحمص

تعتبر جريمة القتل التي قامت بها عناصر الشبيحة المواليين للحكومة السورية جريمة تطهير اثني على الهوية  تتحمل الحكومة 
السورية و قوات األمن و الشبيحة التابعين لها كافة المسؤوليات القانونية و الحقوقية التي ترتبت على ارتكابها تلك المجزرة .

وتعتبر منهجة و واسعة النطاق و تكررت عشرات المرات فهي جرائم ضد اإلنسانية توفرت فيها كافة اركان الجريمة .
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