
مجزرة حماه
أکبر مجزرة يف العصر الحدیث

بدأت املجزرة يف ٢ شباط عام ١٩٨٢ واستمرت ٢٧ یومًا ضد مدینة حماه وشعبها .
حیث قام النظام السوري بتطویق مدینة حماة وقصفها باملدفعیة ومن ثم اجتیاحها عسکریا،

وارتکاب مجزرة مروعة کان ضحیتها عشرات اآلالف من املدنیین من أهالي املدینة .

وکان قائد تلك الحملة العقید املجرم رفعت األسد قائد سرایا الدفاع
بتوجیه وأمر من شقیقه املجرم األکبر الرئیس حافظ األسد.

کان سکان حماه مایقارب ٧٥٠ ألف نسمة يف ذلك الوقت
فقد عاشت حماه اصعب ایام حیاتها يف أکبر حملة عسکریة علیها

واکثرها شراسة يف ذلك الوقت من بین الحمالت االمنیة املشابهة .

استخدمت حکومة الرئیس املجرم حافظ األسد الجیش النظامي
والقوات املدربة تدریبًا قاسیًا ووحدات من األمن السري يف القضاء یلع املعارضة واجتثاثها .

وقد منح القوات العسکریة کامل الصالحیات لضرب أهالي حماه وتأدیب املتعاطفین معهم .
وفرضت السلطات تعتیمًا یلع األخبار لتفادي االحتجاجات الشعبیة واإلدانة الخارجیة.

اتهم النظام حینها جماعة اإلخوان بتسلیح عدد من کوادرها وتنفیذ
اغتیاالت وأعمال عنف يف سوریا من بینها قتل مجموعة من طالب

مدرسة املدفعیة يف یونیو/حزیران ١٩٧٩
يف مدینة حلب شمال سوریا و نفی اإلخوان تلك التهم

وتبرؤوا من أحداث مدرسة املدفعیة .

املجرم رفعت األسد

املجرم حافظ األسد

عن املجزرة :

٢  حتی ٢٨ / شباط

١٩٨٢



القوات
املشارکة باملجزرة

قوة شبه عسکریة يف سوریا تولی قیادتها رفعت األسد وکانت مهمتها الدفاع
عن حکومة األسد والعاصمة دمشق من هجوم خارجي أو داخلي .

يف ١٩٨٤ تم دمجها يف الجیش العربي السوري تحت اسم الفرقة الرابعة
والحرس الجمهوري باإلضافة إلی الفرقة املجوقلة التي تتکون من ٥ أفواج

قوات خاصة .

من أقوى التشکیالت العسکریة التي تحتوي یلع آلیات ثقیلة ومصفحات ودبابات
وقد شارك اللواء ٤٧ يف محاولة صد العدوان الصهیوني يف حرب تشرین عام ١٩٧٣

ولکنه فشل آنذاك .

سرایا الدفاع

کانت القوات الخاصة بقیادة علي حیدر يف ذلك الوقت
کان الفوج ٢١ التابع للفرقة الثالثة املعروف بـ "سرایا الدفاع" یحتوي یلع

عدد کبیر من القوات الخاصة املتدربة تدریبًا عالیًا وقاسیًا
ویحتوي یلع سرب من الطائرات العامودیة واملروحیة وطائرات مزودة بصواریخ

مضادة للدروع جو أرض . 

الفوج ٢١/إنزال جّوي (قوات خاّصة)

مخابرات وفصائل حزبیة مسّلحة وشبیحة من الطائفة العلویة  مهمتهم القمع والقتل
والتشبیح تحت حمایة الدولة السوریة .

مجموعات القمع

اللواء ٤٧ دبابات واللواء ٢١ میکا



املجازر املرتکبة
مجزرة حي حماة الجدیدة :

فقد أقدمت قوات سرایا الدفاع التابعة للنظام السوري يف الیوم الثالث من اجتیاح مدینة حماة (٤ شباط ١٩٨٢) یلع جمع
سکان حي ”حماة الجدیدة“ (امللعب البلدي) وأطلقت نیران الرشاشات علیهم ثم تمت مداهمة البیوت وقتل من فیها دون

تمییز وتم سلب ونهب املمتلکات، وتقدر بعض املصادر ضحایا مجزرة الحي بحوالي ١٥٠٠ .

١

مجزرة حي سوق الشجرة :

وشهد الیوم الخامس من املجزرة قصف حي ”سوق الشجرة“ بشدة واجتاحت قوات النظام السوري الحي وأطلقت النیران یلع
الشباب والشیوخ يف الشوارع والحقت من لجؤوا إلی املساجد فأجهزت علیهم وُقدر عدد الضحایا بحوالي ١٦٠ قتیًال.

کما قتلت عناصر األمن والجیش السوري أفراد أسر آل علوان وحمود کوجان وآل أبو سن رجالهم ونساءهم وأطفالهم، بعضهم
رمیا بالرصاص وبعضهم طعنا بالسکاکین وتويف بعضهم تحت األنقاض جراء القصف وتفجیر البیوت بالدینامیت. کما أقدمت

قوات النظام يف الیوم ذاته یلع قتل ما یزید عن ٧٠ مواطنا بینهم نساء وأطفال بعد حشرهم يف دکان الحلبیة لبیع
الحبوب وأضرمت النیران يف الدکان لتقضي یلع من بقي منهم یلع قید الحیاة حرقا .

٢

مجزرة حي البیاض :

ويف ”حي البیاض“ وأمام مسجد الشیخ محمد الحامد  ونظرا لعدم اتساع ناقالت املعتقلین لعدد إضايف منهم قتلت قوات
النظام ٥٠ منهم وألقت بجثثهم يف حوض تتجمع فیه مخلفات مصنع بالط تعود ملکیته للمواطن عبد الکریم الصغیر .

٣

مجزرة سوق الطویل :

ووقعت مجرزة ”سوق الطویل“ يف الیوم السابع من االجتیاح حیث قتلت قوات األمن ٣٠ شابا یلع سطح السوق، کما قتلت
السلطة الشیخ عبد اهللا الحالق البالغ من العمر ٧٢ عاما أمام بیته ونهبت ممتلکاته.

وأیضا أطلقت قوات األمن النار یلع ٣٥ مواطنا، بعد أن نهبت نقودهم وساعات األیدي، وتم حشرهم يف دکان عبد الرازق الریس
للمواد املنزلیة فقتلوا جمیعا إال حدثین یبلغان من العمر ١٣ عاما تمکنا من الفرار من خالل سقیفة الدکان .

٤

مجزرة حي الدباغة :

وقامت مجموعة من سرایا الدفاع يف نفس الیوم بقتل ٢٥ مواطنا من ”حي الدباغة“ بعد أن وضعتهم يف قبو فیه منشرة
لألخشاب ثم قاموا بإحراق املنشرة. وُقتل ضمن أحداث هذا الیوم خمسة أفراد من آل بدر، وقتل املواطن زیاد عبد الرازق

وزوجته وابنه البالغ من العمر عامین. کما قتل من آل عدي األب وثالثة أبناء، وقتل آل دبور يف حي ”الدباغة“،
وقتل املواطن محمد مغیزیل وأوالده مع أنه من الکتائب الحزبیة (البعثیة) املسلحة .

٥

مجزرة حي الباشورة :

ويف ”حي الباشورة“ قضت السلطات یلع آل محمد فهمي الدباغ وقد بلغوا ١١ شخصًا تتراوح أعمارهم بین ٥٨ عاما (األب)
وست سنوات (أصغر األبناء). ولقیت السیدة حیاة جمیل األمین وأوالدها الثالثة الذي لم یتجاوز أکبرهم الحادي عشر ربیعا نفس

املصیر، وقد قام عناصر األمن بقطع یدي السیدة حیاة وسلب حلیها. ثم توجهت عناصر قوت النظام إلی حیث یسکن آل موسی
يف نفس الحي والبالغ عددهم واحد وعشرون قتلوا جمیعا بما يف ذلك رضیع لم یبلغ السنة ونصف. کما لقي آل القاسیة

وآل صبحي العظم من نفس الحي املصیر ذاته حیث قتلت عناصر النظام زوجة املرحوم صبحي العظم البالغة من العمر ثمانون
عاما وابنه البالغ من العمر ٦٠ عاما. کما أطلقوا الرصاص یلع تسعة وثالثین سیدة وأطفالهن مع ثالثة رجال من آل مشنوق

يف نفس الحي ولم ینج منهم إال السیدة انتصار الصابوني .

ووقعت يف نفس الیوم مجزرة آل الصمام يف ”حي الباشورة“ والتي راح ضحیتها سبعة عشر شخصا بینهم أطفال ونساء
ونجا منهم أربعة. ومن املجازر التي ارتکبت يف حي ”الباشورة“ مجزرة عائلة الکیالني وراح ضحیتها أربعة، ومجزرة مسجد
الخانکان ومجزرة أبو علي طنیش وآل ترکماني ومجزرة الثانویة الشرعیة وراح ضحیة هذه املجازر ما یزید عن ستین شخصا

بینهم أطفال ونساء .

يف الیوم التاسع من املجزرة دهست دبابات النظام مواطنین فروا من النیران عرف منهم صالح عبد القادر الکیالني (٥٢ عاما)
و فواز صالح الکیالني (٢١ عاما) .

٦



مجزرة حي العصیدة :

ويف الیوم الحادي عشر وقعت مجزرة آل املصري يف ”حي العصیدة“ حیث أطلقت قوات النظام الرصاص یلع أربعین من سکان
الحي فقتلتهم جمیعا. وبعد دخول (حي) ”الدباغة“ بخمسة أیام قتلت السلطات ستة أفراد من آل الصحن وقامت بنهب البیت .

٧

مجزرة حي الشمالیة :

وتفید املعلومات أن مئات املواطنین العّزل قتلوا يف حي ”الشمالیة“ يف الیوم الرابع عشر من املجزرة بعد أن لجؤوا إلی أقبیة
البیوت لالحتماء من بطش قوات النظام. ومن أبرز املجازر التي وقعت يف هذا الحي مجزرة آل الزکار ومجزرة زقاق آل کامل

ومجزرة آل عصفور .

٨

مجزرة حي الشرقیة :

ويف الیوم السابع عشر جمعت قوات السلطة من بقي من أهل حي ”الشرقیة“ وجردوا الرجال من مالبسهم يف البرد الشدید
ثم حشروا الجمیع يف مسجد وفّجروه بهم فقتلوا جمیعا .

٩

مجزرة حي البارودیة :

ويف الیوم الثاني والعشرین جمعت السلطات ما یزید عن ٢٥ من آل شیخ عثمان وذلك يف حي ”البارودیة“ وقتلتهم ، وذهب
ضمن هذه املجزرة أسرة محمد الشیخ عثمان حیث تشیر املعلومات أن عناصر السلطة بقروا بطن زوجته الحامل وقتلوا األطفال

السبعة وأضرموا النار يف البیت .

١٠

مجزرة الجامع الجدید :

أما مجزرة الجامع الجدید فقد وقعت يف الیوم الخامس والعشرین حیث ساقت قوات النظام ١٦ مواطنا من حي ”القرایة“ لغرض
نقل أمتعة منهوبة من البیوت واملحال وبعد أن قاموا بذلك نقلوا إلی املسجد الجدید بحي ”املرابط“ وأطلقوا علیهم الرصاص .

١١

مجزرة مقبرة سریحین :

وتعتبر مجزرة ”مقبرة سریحین“ أبشع املجازر الجماعیة التي وقعت يف حماة يف أحداث شباط (١٩٨٢) حیث ذهب ضحیتها
أعداد کبیرة من املدنین من الرجال والنساء واألطفال، لم تعرف أعدادهم بالتحدید وال أسماؤهم جمیعا. فقد قامت قوات النظام

بإحضار املئات من سکان املدینة یلع دفعات وأطلقت النار علیهم وألقت بجثثهم يف خندق کبیر. وبحسب شهادة أحد الناجین
کان ضمن فوج ضم املئات وعند وصولهم إلی املکان وجدوا مئات األحذیة یلع األرض وأکوامًا من الجثث يف الخندق .

ویروي الناجي أن قسما منهم ُأنزلوا إلی الخندق وآخرون ُتِرکوا یلع حافته وأطلقت قوات النظام النار یلع الجمیع فلم
ینج منهم إال بضعة أشخاص .

١٢

مجزرة معمل البورسالن :

يف معمل البورسالن وتحت إمرة الجیش مباشرة اقتاد الجنود اآلالف من الرجال.. ترکوهم يف العراء وتحت املطر والبرد بال طعام
وکانت التحقیقات تنتهي بجثث جدیدة تتلقفها األفران ذات الحرارة املرتفعة جدًا يف داخل املعمل .

١٣

مجزرة العمیان :

داهم جنود سرایا الدفاع مدرسة للمکفوفین يف منطقة املحطة. ویقوم یلع التدریس فیها شیوخ عمیان مقیمون..
لم یجد الجنود يف داخلها سواهم، ومعظمهم ناهز الستین من العمر.. وبعضهم متزوج وعنده عدد من األوالد. کان الجنود

یضربون الشیوخ بالجنازیر.. فتسیل الدماء من رؤوسهم وأیدیهم حتی یتوسل املکفوفون. لکن الجنود لم یتوقفوا عن الضرب
إال بعد أن یؤدي هؤالء املساکین رقصات إلمتاع الجنود، وبعدها کانوا یشعلون النار يف لحاهم،  ویهدد الجنود من جدید 

إما الرقص وإما املوت حرقًا. فیرقص الشیوخ العمیان. والجنود یضحکون. وحین تنتهي املسرحیة. یتقدم الجنود بکل بساطة،
ویشعلون النار يف ثیاب املکفوفین، ثم یطلقون الرصاص، ویخر العمیان صرعی، وتتابع جثثهم االحتراق. من الذین قضوا يف

هذه املجزرة الشیخ شکیب وهو کفیف ناهز الستین من عمره، والشیخ أدیب کیزاوي وعنده تسعة من األطفال
والشیخ أحمد الشامیة مقرئ القرآن الضریر .

١٤



مجزرة العلماء :

أما علماء الدین فقد أخرجوهم من منازلهم ، وقتلوهم الواحد تلو اآلخر. بدؤوا أوًال بمفتي حماة الشیخ بشیر املراد، ویقع بیته
يف منطقة باب البلد.. ذهب الجنود إلیه، وأخرجوه من داره مع مجموعة من أقربائه. وأخذوا یضربونه. ویـعفرون لحیته بالتراب.

وقاموا بسحبه یلع األرض، ثم أحرقوه وهو حي. قتل من هذه العائلة تسعة کلهم من علماء الدین .

وقتلوا الشیخ منیر حوراني مع ولدیه. وکانوا قد أعدموا ابنه الشهید رائد الحوراني قبل سنوات.

واعتقلوا  الشیخ عبد اهللا الحالق حیث اقتادوه من أحد املالجئ وکان مع مجموعة من أهل الحي إلی سوق الحدادین وأحرقوه
مع أنه کان یجاوز الثمانین .

ولم یوفروا الشیخ عبد الرحمن الخلیل: وهو عالم ضریر.. ناهز الثمانین من العمر. وکان یسکن يف حي الحاضر، وقد احترق منزله
أثناء القصف الصاروخي،  وعندما استنجد  بالجنود الذین حوله لیساعدوه یلع الخروج، ألقوا یلع املنزل قنبلة حارقة، فتهاوى

البیت کلیًا، واحترق الشیخ داخله .

١٥

مجزرة األطفال :

يف نهایة شارع الثامن من آذار، حیث یتقاطع مع سوق الطویل، یقع (الجامع الجدید) يف داخله وقعت مجزرة رهیبة بعد أربعة
عشر یومًا یلع بدایة املجزرة. کان الناس قد بدؤوا یخرجون قلیًال إلی الشوارع. طلب الجنود من األهالي التوجه نحو سیارات
الخبز يف طرف الشارع. أسرع عدد کبیر من األطفال، وکانوا بالعشرات، حملوا الخبز وقفلوا عائدین، اعترضهم الجنود، وطلبوا

إلیهم الدخول إلی الجامع الجدید، وهناك فتحوا علیهم النار.. وسقطت األجساد الطریة، وسالت دماء األطفال یلع الخبز الذي
کان ال یزال يف األیدي الصغیرة .

١٦

مجزرة الفتیات :

کان الجنود یدخلون إلی املالجئ، وینتقون الفتیات الصغیرات، وال یعرف األهل بعد ذلك عنهن شیئًا. يف حمام األسعدیة
الکائن يف منتصف سوق الطویل، وجدت جثث کثیرة لفتیات معتدى علیهن ومقتوالت .

١٧

مجازر املستشفی الوطني :

انتهی قسم املجازر
وما ُخفي أعظم

تابع القراءة ,,

وهذه املجازر فاقت الوصف والتصور. داخل املستشفی الوطني تمرکزت واحدة من فرق املوت التابعة لسرایا الدفاع بصورة
دائمة طوال األحداث، وکان عملها أن تجهز یلع الجرحی من األهالي. کان الوضع يف داخل املستشفی رهیبًا فظیعًا، القتلی

بالعشرات یمألون املمرات والحدیقة الخارجیة، ويف بعض األماکن تکدست الجثث فوق بعضها، وبدأت تفوح منها روائح
األجساد املتفسخة. معظم هؤالء القتلی کانوا من الذین یرسلهم املعتقل املالصق للمستشفی يف املدرسة الصناعیة

حیث یموت کل یوم العشرات .

أکثر الجثث کانت مشوهة أو مقطعة أو مهروسة أحیانًا، وکان من الصعب التعرف یلع أي واحدة منها. تجمع کل یوم أکوام
الجثث يف سیارات النفایات، وتنقلها الشاحنات إلی الحفر الجماعیة .

أحیانًا کان یفد إلی املستشفی بعض الجرحی. هؤالء کانوا ال ینتظرون طویًال. فإن فرقة املوت تباشر عملها بهمة ونشاط.
وبالسکاکین والسواطیر تعمد إلی تقطیع الجسد الجریح .

يف إحدى املرات، قتلوا جریحًا من حي الحاضر یدعی (سمیر قنوت)، وأخرج أحد الجنود قلبه!

١٨



الشهداء
اختلف عدد الشهداء املجزرة باختالف املصادر:

١- یقول روبرت فیسك (الذي کان يف حماة بعد املجزرة بفترة قصیرة) أن عدد الشهداء کان ١٠ أالف تقریبًا.
٢- جریدة اإلندبندنت قالت بأن عدد الشهداء یصل إلی ٢٠ ألفًا .

٣- وفقًا لتوماس فریدمان: قام رفعت األسد بالتباهي بأنه قتل ٣٨ ألفًا يف حماة.
٤- اللجنة السوریة لحقوق اإلنسان قالت بأن عدد الشهداء بین ٣٠ و٤٠ ألف، غالبیتهم العظمی من املدنیین

وقضی معظمهم رمیًا بالرصاص بشکل جماعي ، ثم تم دفن الضحایا يف مقابر جماعیة .

تشیر بعض التقاریر إلی صعوبة التعرف یلع جمیع الضحایا ألن هناك ما بین ١٠ آالف و١٥ ألف مدني
اختفوا منذ وقوع األحداث، وال ُیعرف أهم أحیاء يف السجون العسکریة أم أموات .

املفقودین
تشیر بعض التقاریر إلی صعوبة التعرف یلع جمیع الضحایا ألن هناك ما بین ١٠ آالف و١٥ ألف مدني

اختفوا منذ وقوع األحداث ، وال ُیعرف أهم أحیاء يف السجون العسکریة أم أموات .

النازحین
اضطر نحو ١٠٠ ألف نسمة إلی الهجرة عن املدینة بعد أن تم تدمیر ثلث أحیائها تدمیرًا کامًال .

الدمار
- تم ازالة ٨٨ مسجدًا وثالث کنائس ومناطق أثریة وتاریخیة نتیجة القصف املدفعي .

- تم هدم أحیاء کاملة بسبب ضیق املساحة بداخلها ورمي القنابل والصواریخ والقذائف املدفعیة .
- بلغت نسبة التدمیر يف املدینة ٨٠٪ بینهم خمسة أحیاء دمرت کلیا وتم حرق الکثیر من املنازل

بمن فیها من نساء انتقامًا من ازواجهم .
- أما العیادات املدمرة فقد بلغ عددها ٤٠ عیادة بینما دمرت ٦٠٠ محل ومتجر .

- بلغت نسبة املدارس التي دمرت جزئیا ٦٠ ٪ يف حین بلغت نسبة املدارس املدمرة کلیا ٤٠ ٪ .

املعتقلین
تم اعتقال اکثر من ٢٠ الف شخص بتهمة سیاسیة او إلصاق تهمة باإلنتساب لإلخوان املسملین ضد الدولة

نتائج املجزرة

Tamer Turkmane ������� ������ ���������


