
اإلثنين 28 شباط 2022

ســـت نهاية  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
حزيـران 2011، غير حكومية، ُمستقلة، اعتمدت عليها 
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق اإلنســــان مصــــــدرًا 
أساسيـــــــًا في جميـــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن 

حصيلـة الضحايا في سوريا.

رسم: عبد الجليل الشققي



المحتوى

R220211

أواًل: أربعون عامًا من اإلفالت من العقاب تتوجت بعودة رفعت األسد المتورط األبرز في ارتكاب 
2 .......................................................................................................... جرائم ضد اإلنسانية في مدينة حماة 1982

د الطريق الرتكاب مجزرة ثانيًا: هيمنة حافظ األسد على الدستور واإلعالم واألحزاب والحياة السياسية مهَّ
4 .................................................................................................  حماة دون ردة فعل من المجتمع أو المعارضة

ثالثًا: أبرز االنتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام السوري في مدينة حماة في شباط/1982 والتي شكل 
5 .............................................................................................................................. بعضها جرائم ضد اإلنسانية

رابعًا: أبرز المتورطين في ارتكاب عمليات القتل واإلخفاء القسري والنهب والتدمير في شباط وآذار/ 
18 ......................................................................................................................................... 1982 في مدينة حماة

خامسًا: تجاهل األمم المتحدة المخزي للمجزرة إهانة للضحايا ما زال أثرها ممتدًا حتى اآلن، ويجب على 
األمين العام اإلشارة لمجزرة حماة واالعتذار للضحايا.......................................................................................... 23

24 ....................................................................................................................... سادسًا: االستنتاجات والتوصيات



الذكرى األربعون لمجزرة حماة 1982 تتزامن 2
مع عودة رفعت األسد إلى بشار األسد

أواًل: أربعــون عامــًا مــن اإلفــالت من العقاب تتوجت بعودة رفعت األســد 
المتــورط األبــرز فــي ارتكاب جرائم ضد اإلنســانية فــي مدينة حماة 1982:

يحمــل شــهر شــباط فــي طياتــه ذكــرى أليمــة لــدى الشــعب الســوري، ويمثــل شــباط/ 2022 ذكــرى مــرور أربعيــن عامــًا 
علــى ارتــكاب النظــام الســوري بقيــادة حافــظ األســد مجــزرة مروعــة فــي مدينــة حمــاة عــام/ 1982 امتــدت علــى مــدى 
الشــهر بأكملــه، ومــا زالــت ســوريا تحكــم مــن قبــل العائلــة ذاتهــا، التــي ارتكبــت تلــك المجــزرة المروعــة، والتــي تجســد 
أفظــع مجــزرة وقعــت فــي تاريــخ ســوريا الحديــث قياســًا إلــى مدتهــا الزمنيــة القصيــرة، ووقوعهــا ضــد أهالــي مدينــة 
ــز بيــن مدنــي ومســلح وطفــل وامــرأة، حيــث شــهدت المدينــة عشــرات مــن حــوادث القتــل  ــم تمي واحــدة، وكونهــا ل
الجماعــي لعائــالت بأكملهــا، وعلــى الرغــم مــن فداحــة الخســائر البشــرية والماديــة، فإنهــا لــم تحــَظ باالهتمــام األممــي 
ــر أن  ــة التــي حلــت بالمجتمــع الســوري، والتــي نحــاول فــي هــذا التقري ــي المتناســب مــع حجــم الكارث ــي والمحل والدول
نكشــف جانبــًا منهــا، مــع التأكيــد علــى أن عملنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان يتركــز بشــكل أساســي علــى 
االنتهــاكات التــي وقعــت بعــد انــدالع الحــراك الشــعبي فــي آذار/ 2011، إال أن إحيــاء ذكــرى المجــازر الضخمــة والتــي 
ســبقت ذلــك، والتــي مــا زال أثرهــا ممتــدًا حتــى اآلن يعتبــر جانبــًا مهمــًا مــن كشــف جــزء مــن الحقيقــة مــن الدفــاع عــن 
حقــوق الضحايــا وفضــح مرتكبــي االنتهــاكات، وبشــكل خــاص إذا علمنــا أنــه حتــى اآلن تخلو كافة هيئــات األمم المتحدة 
مــن مجــرد اإلشــارة إلــى مجــزرة حمــاة/ 1982، كمــا لــم تقــم المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة باالهتمــام بهــا وتوثيقهــا 
وإصــدار تقاريــر خاصــة عنهــا؛ ممــا مكــن مرتكبــي عمليــات القتــل واإلخفــاء القســري والنهــب، وفــي مقدمتهــم رفعــت 
األســد مــن العيــش حيــاة طويلــة، هــو وأوالده بتــرف وبــذخ فاحــش، ومــن اإلفــالت التــام مــن العقــاب، علــى حســاب 

معانــاة أهالــي المدينــة الذيــن نهبــت أموالهــم ودمــرت العشــرات مــن محالتهــم ومنازلهــم.
 

لقــد حاولنــا عبــر الســنوات الماضيــة مقابلــة العديــد مــن الناجيــن ومــن عائــالت الضحايــا، وحصلنــا منهــم علــى العديــد 
مــن الصــور والمعلومــات، كمــا قمنــا باالعتمــاد علــى المصــادر المفتوحة، لكن طــول المدة الزمنية، والضعف الشــديد 
فــي التغطيــة اإلعالميــة العالميــة أو اإلقليميــة، وانعــدام وجــود الصحافــة المحليــة، وقضــاء وطنــي مســتقل، بســبب 
هيمنــة النظــام الســوري علــى الســلطات الثــالث، كل ذلــك جعــل مــن توثيــق المجــزرة عمليــة معقــدة، ونحــاول فــي 
هــذا التقريــر عــرض مــا تمكنــا مــن توثيقــه، تمهيــدًا للتوســع فــي تقاريــر قادمــة، وجمــع بيانــات أكثــر عــن الضحايــا الذيــن 
ــر مجــرد إحصائيــات  ــواردة فــي هــذا التقري قتلــوا، واختفــوا قســريًا فــي تلــك المجــزرة، لــكل ذلــك تبقــى اإلحصائيــات ال
تقديريــة وليســت بيانــات لجميــع الضحايــا، لكنهــا مســتندة علــى قســم كبيــر مــن البيانــات، فعلــى ســبيل المثــال، لدينــا 
 قســريًا مــن أبنــاء مدينــة حمــاة، لكننــا واثقيــن نظــرًا للصعوبــات التــي ســردنا بعضهــا أن 

ٍ
بيانــات بقرابــة 3762 مختــف

هــذه الحصيلــة ال تشــكل ســوى جــزء بســيط مــن إجمالــي المختفيــن قســريًا، والذيــن قدرنــا عددهــم بقرابــة 17 ألــف 
شــخص، وينطبــق التقييــم ذاتــه علــى حصيلــة الضحايــا، حيــث نمتلــك بيانــات بقرابــة 7984 مدنيــًا تــم قتلهــم، لكــن 

تقديراتنــا تشــير إلــى مقتــل مــا بيــن 30 إلــى 40 ألــف مدنيــًا.

كمــا أن لدينــا مؤشــرات قويــة علــى أن الغالبيــة العظمــى مــن المختفيــن قســريًا قــد تــم قتلهــم مــن قبــل قــوات 
النظــام الســوري، لكنهــا لــم تفصــح حتــى اليــوم عــن ذلــك، فالنظــام لــم يقــم بــأي تحقيــق، كمــا أنــه يتعمــد إخفــاء 

المواطنيــن الســوريين قســريًا كــي يزيــد مــن رعــب ومعانــاة األهالــي علــى مــدى عشــرات الســنوات.
 

ويقتصــر هــذا التقريــر علــى األبعــاد الحقوقيــة والقانونيــة، حيــث نؤكــد علــى أن مــا ورد يمثــل فقــط مــا تمكنــا مــن توثيقــه، 
وال يعكــس الخســائر الماديــة الفادحــة وعمليــات النهــب، والعنــف الجنســي، والتداعيــات النفســية واالجتماعيــة علــى 

أهالــي المدينــة.
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يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:

تتزامــن ذكــرى مجــزرة حمــاة شــباط 1982 هــذا العــام التــي قتــل فيهــا النظــام الســوري عشــرات اآلالف 
مــن أبنــاء المدينــة وأخفــى عشــرات آالف آخريــن مــع عــودة رفعــت األســد إلــى بشــار األســد، وهــو 
المتهــم الرئيــس فــي ارتــكاب المجــزرة بعــد أن توفــي حافــظ األســد، والــذي كان يــرأس الجيــش والقــوات 
المســلحة، وهــذا تجســيد فظيــع لثقافــة اإلفــالت التــام مــن العقــاب، كمــا أن مــن المخــزي عــدم وجــود 
أيــة وثيقــة أمميــة توثــق المجــزرة وتطالــب بكشــف مصيــر عشــرات آالف الضحايــا ومحاســبة مرتكبيهــا، 

علــى األمــم المتحــدة واجــب تصحيــح خطأهــا التاريخــي.
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ثانيــًا: هيمنــة حافــظ األســد علــى الدســتور واإلعــالم واألحــزاب والحيــاة 
ــد الطريــق الرتــكاب مجــزرة حمــاة دون ردة فعــل مــن  السياســية مهَّ

المجتمــع أو المعارضــة:

اســتولى حــزب البعــث عبــر انقــالب عســكري دمــوي علــى الســلطة فــي ســوريا فــي آذار/ 1963، وأطاحــت اللجنــة 
العســكرية للحــزب بالرئيــس ناظــم القدســي، وبحكومتــه المنتخبــة بشــكل ديمقراطــي، والتــي كانــت برائاســة خالــد 
العظــم، وســيطر الجنــاح العســكري مــن حــزب البعــث علــى الســلطة، وبــدأ العهــد العســكري بإعــالن حالــة الطــوارئ 
باألمــر العســكري رقــم 2 بتاريــخ 8/ آذار/ 1963، كمــا أصــدر سلســلة مــن “المراســيم التشــريعية” تهــدف إلــى القضــاء 
علــى خصومــه السياســيين، وترهيــب المجتمــع الســوري، مــن أهمهــا: قوانيــن العــزل المدنــي، وحمايــة أهــداف الثــورة، 
ومقاومــة النظــام االشــتراكي، إضافــة إلــى إصــدار سلســلة مــن الدســاتير اإلقصائيــة المؤقتــة، وتشــكيل مجموعــة 
مــن المحاكــم العســكرية االســتثنائية، كمــا حظــر جميــع الصحــف المســتقلة1، وأبقــى فقــط علــى الصحــف الناطقــة 
باســمه، صحيفــة البعــث التــي صــدرت عــام 1946، وصحيفــة الثــورة التــي صــدرت بعــد انقــالب حــزب البعــث أي فــي عــام 

1963، ألنــه أســمى انقالبــه العســكري باســم “ثــورة الثامــن مــن آذار”، وأصــدر صحيفــة ليرســخ هــذه الســردية.

بعــد بضــع ســنوات، وفــي عــام 1970 اســتولى حافــظ األســد علــى الســلطة فــي ســوريا، وكان مــن أعضــاء اللجنــة 
العســكرية التــي قامــت بانقــالب آذار/ 1963، ووصــل إلــى الحكــم بعــد أن اعتقــل وصفــى زمــالءه اآلخريــن مــن أعضــاء 
 بمــا ورثــه مــن قمــع وتقييــد للحقــوق والحريــات األساســية مــن حالــة طــوارئ، ومحاكــم 

ِ
اللجنــة العســكرية، ولــم يكتــف

عســكرية، وإعــدام الصحافــة، بــل إنــه أصــدر فــي عــام 1973 دســتورًا ينتهــك روح الدســاتير والقوانيــن2 ، ويعــارض 
أبســط مبــادئ حقــوق اإلنســان، فقــد أعطــى حافــظ األســد لنفســه مــن خــالل دســتوره صالحيــات أســطورية، فجعــل 
مــن نفســه رئيســًا للســلطة التنفيذيــة بــكل صالحياتهــا، وقائــدًا للجيــش والقــوات المســلحة، وســيطر علــى الســلطة 
القضائيــة، فقــد عيــن نفســه رئيســًا للســلطة القضائيــة عبــر رئاســة مجلــس القضــاء األعلــى، كمــا تغــول علــى 
الســلطة التشــريعة، فقــد أعطــى لنفســه حــق إصــدار “مراســيم تشــريعية” حتــى فــي أثنــاء انعقــاد مجلــس الشــعب، 
كمــا نــصَّ الدســتور علــى أن الحــزب الــذي ينتمــي لــه حافــظ األســد هــو الحــزب القائــد للدولــة، كذلــك قائــد للمجتمــع، 
ــة، اتحــاد  ــع البعــث، اتحــاد طلب ــه )شــبيبة الثــورة، طالئ ــة فــي حــزب البعــث، والمنظمــات الملحقــة ب وجعــَل العضوي
ــر  ــة، وأحكــم حافــظ األســد ســلطته علــى األمــن والجيــش عب نســائي،.....( وســيلة للتعييــن فــي المناصــب الحكومي

تعييــن األقربــاء وأشــد المواليــن عقائديــًا لــه.

ونظــرًا للهيمنــة المطلقــة علــى الحيــاة السياســية، وانعــدام أي أمــل فــي اإلصــالح أو تــداول الســلطة، بــدأت فــي عــام 
1979 حركــة احتجاجــات قادتهــا النقابــات المهنيــة العلميــة )محامــون، أطبــاء، مهندســون(، والتــي أعلنــت فــي بدايــة 
عــام 1980 عــن اإلضــراب مطالبــة بإطــالق الحريــات وإنهــاء حالــة الطــوارئ، رد حافــظ األســد بحــل النقابــات، واعتقــال 

قادتهــا، وتعديــل قوانيــن عملهــا، وتعييــن نقابييــن مواليــن لــه مــن حــزب البعــث.

أصبــح حافــظ األســد يهيمــن علــى الدولــة الســورية، مســتندًا إلــى حالــة الطــوارئ، والمحاكــم الشــاذة، والتحكــم 
بالســلطات الثالثــة، إضافــة إلــى قــوات األمــن، والجيــش، والنقابــات، وإعــدام الصحافــة، كل هــذا مهد له ارتــكاب مجزرة 
ســجن تدمــر/ 1980، وبعدهــا مجــزرة حمــاة/ 1982، دون أيــة تداعيــات داخليــة تذكــر، وأيضــًا دون إدانــات وتداعيــات دوليــة 

علــى مســتوى الكارثــة التــي وقعــت.

1 مجلس الشعب السوري، المرسوم التشريعي 4 لعام 1963 إلغاء امتياز الصحف والمطبوعات الدورية وختم وغلق أماكن طبعها،

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=16478&RID=-1&Last=6&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Ser- 
&vice=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=1963&Country=&Num=&Dep=-1

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Syria_Con1973.html ،1973 /2 مكتبة حقوق اإلنسان في جامعة مينيسوتا، دستور الجمهورية العربية السورية الصادر في 13/ آذار
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ثالثــًا: أبــرز االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا قــوات النظــام الســوري فــي مدينــة 
حمــاة فــي شــباط/1982 والتــي شــكل بعضهــا جرائــم ضــد اإلنســانية:

قــام النظــام الســوري بحشــد قــوات مــن الجيــش وأجهــزة األمــن، وفرضــت شــكاًل مــن أشــكال الحصــار علــى مدينــة 
حمــاة نهايــة كانــون الثانــي/ 1982، قبــل بضعــة أيــام مــن بــدء المجــزرة، كمــا تمركــز قســم مــن القــوات داخــل المدينــة، 

والقــوات المتهمــة بارتــكاب المجــزرة هــي:

ــي  ــر القــوة الرئيســة الت ــف، ويقودهــا رفعــت األســد، وتعتب ــة 12 أل ــغ عــدد عناصرهــا قراب قــوات ســرايا الدفــاع: يبل
ــي  ــة حمــاة فــي كل مــن مدرســة اإلعــداد الحزب شــاركت فــي مجــزرة حمــاة، وقــد تمركــز جــزء مــن قواتهــا داخــل مدين
ونقابــة المعلميــن والملعــب البلــدي، معهــد الثقافــة الشــعبية، ومنطقتــي القلعــة والجراجمــة، وبقــي الجــزء األكبــر 

منهــا محاصــرًا المدينــة.

قــوات الوحــدات الخاصــة: ســاهمت هــذه القــوت مــع أســلحتها الثقيلــة كالدبابــات والمدفعيــة في تطويــق المدينة، 
وكانــت تتركــز منــذ عــام 1980 فــي محيــط ســد محــردة3 القريــب مــن المدينة.

الكتائــب الحزبيــة: هــم عبــارة عــن أشــخاص مدنييــن تــم تســليحهم، وتدريبهــم على القتــال، معظمهم من منتســبي 
وأعضــاء حــزب البعــث العربــي االشــتراكي، توزعــت فــي عــدة مناطــق داخــل المدينــة وفــي محيطهــا. )أطلــق عليهــم 

الحقــًا لقــب الشــبيحة(.

قوات فرع األمن العسكري: تمركزت في حي الصابونية.

قوات المخابرات العامة )أمن الدولة(: تمركزت في حي الشريعة.

قوات فرع األمن السياسي: تمركزت في حي طريق حلب.

قــوات اللــواء 47 دبابــات: هــذا اللــواء يقــع فــي جبــل معريــن الواقــع علــى بعــد 7 كــم مــن مدينــة حمــاة، والحــظ 
أهالــي المنطقــة المحيطــة اســتقدام عناصــر إضافيــة إلــى اللــواء، وأصبــح يضــم ثــالث كتائــب مــن الدبابــات بمختلــف 
أشــكالها، تحتــوي كل كتيبــة علــى 31 دبابــة، كمــا ضــم كتيبــة المشــاة المدعومــة بقرابــة 31 ناقلــة جنــد مدرعــة، إضافــة  
إلــى ســرايا المدفعيــة ومضــادات الطائــرات وصواريــخ أرض –جــو، قــاد اللــواء 47 دبابــات آنــذاك العقيــد نديــم عبــاس. 

كما شاركت في الهجوم  كل من:

ســرايا الصراع:تعتبــر مــن القــوات الرئيســة التــي شــاركت فــي عمليــات القصــف واالقتحــام والقتــل وبلــغ تعدادهــا 
آنــذاك قرابــة 4500 عنصــر مزوديــن بكامــل عتادهــم الميدانــي، ويقودهــا أنــذاك عدنــان األســد.

الفــوج 21 إنــزال جــوي: نفــذ “الفــوج 21 إنــزال جــوي” مــا اليقــل عــن 46 عمليــة إنــزال جــوي فــي مدينــة حمــاة فــي 
غضــون األســبوعين األول والثانــي مــن شــباط/1982، مــن طائــرات مروحيــة، بعضهــا اســتهدف المشــافي العامــة 

والخاصــة فــي المدينــة ومنــازل المدنييــن.

اللواء 21 مكانيك: “21 مكا” والفرقة الثالثة مدرعة. تمت قيادتهما آنذاك من قبل سرايا الدفاع.

3يقع سد محردة في القسم الشمالي من مدينة محردة بريف محافظة حماة الغربي.
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بعــد االنتهــاء مــن إحضــار التعزيــزات وتجميــع كــم كبيــر مــن القــوات والمعــدات الحربيــة خــارج المدينــة وداخلهــا، بــدأ 
قرابــة 20 ألــف شــخص مــن مختلــف القــوات الســابقة قصــف مدينــة حمــاة قرابــة الســاعة 20:15 مــن مســاء يــوم 
ــى  ــمَّ تشــديد الحصــار عل ــات القصــف واالقتحــام ت ــدء عملي ــل ب ــادة رفعــت األســد، وقب ــاء 2/ شــباط/ 1982 بقي الثالث
المدينــة، وقطعــت عنهــا الميــاه والكهربــاء واالتصــاالت، وكانــت ذريعــة الســلطات لــكل هــذا الحشــد والقــوات هــي 
القضــاء علــى بضــع مئــات مــن المنتميــن لجماعــة اإلخــوان المســلمين لــم تتجــاوز أعــداد المســلحين منهــم بحســب 
تقديرنــا العشــرات، والتــي كان قــد دخــل قســم منهــا فــي صــراع مســلح مــع الســلطة، واختبــأ بضــع عشــرات منهــم 
بيــن صفــوف المدنييــن مــن أبنــاء مدينــة حمــاة. وجــرت اشــتباكات مســلحة بيــن قــوات النظــام الســوري وعناصــر 
اإلخــوان المســلمين فــي أحيــاء مختلفــة مــن المدينــة، لكــن قــوات النظــام الســوري هاجمــت أحيــاًء بشــكل عشــوائي 
عبــر قصفهــا بالمدافــع والرشاشــات، وقامــت القــوات المتمركــزة داخــل المدينــة بعمليــات قتل ونهب وعنف جنســي، 
لــم تميــز فيهــا بيــن مســلحين ومدنييــن، وبعــد بضــع ســاعات مــن االشــتباكات داخــل المدينــة، بــدأ القصــف العشــوائي 
هــت نيرانهــا نحــو مختلــف أحيــاء المدينــة؛ ممــا أدى فــي   واســع مــن المدافــع والدبابــات والطائــرات التــي وجَّ

ٍ
علــى نحــو

ــف  اليــوم األول إلــى تدميــر قرابــة 79 مســجدًا وثــالث كنائــس ومناطــق أثريــة وتاريخيــة بشــكل جزئــي أو كامــل، كمــا خلَّ
ذلــك أعــدادًا كبيــرة مــن القتلــى والجرحــى، إضافــة إلــى اعتقــال قــوات النظــام الســوري المئــات مــن أبنــاء المدينــة، دون 

توجيــه تهمــة، وقامــت بإعــدام البعــض منهــم رميــًا بالرصــاص فــي الشــوارع.

خــالل عمليــات القصــف واالشــتباكات ســارع آالف المدنييــن فــي المدينــة لالختبــاء ضمــن األقبيــة فــي األبنيــة الطابقية 
ومحاولــة الهــروب والخــروج مــن المدينــة جريــًا علــى األقــدام ليــاًل، وقــد تمكنــت أعــداد قليلــة لــم تتجــاوز بضــع مئــات مــن 
الهــروب نحــو القــرى المحاذيــة للمدينــة أو نحــو العــراء، وأخبرنــا العديــد مــن الناجيــن أنهــم شــاهدوا فــي تلــك الليلــة 

األولــى عشــرات الجثــث المرميــة فــي الطرقــات حتــى أنهــم اضطــروا للعبــور فوقهــا ألجــل الهــروب.

تحدثنــا مــع الســيدة عليــاء كوجــان4، مــن أبنــاء حــي وادي الحوارنــة فــي مدينــة حمــاة، تبلــغ مــن العمــر 65 عامــًا، وقــد كان 
عمرهــا وقــت الهجــوم 25 عامــًا، فقــدت عليــاء اثنيــن مــن أشــقائها و11 فــردًا آخريــن مــن أقربائهــا فــي مجــازر شــباط/ 

1982 تقــول:

“عندمــا بــدأ القصــف قمنــا باالختبــاء فــي غرفــة داخليــة ضمــن منزلنــا والــذي كان مبنيــًا مــن الطيــن والحجــر علــى 
الطــراز القديــم، وعندمــا اشــتد القصــف ســقطت إحــدى القذائــف علــى المنــزل وتدمــر جــزء منــه فأخبرتنــا أمــي أن 
علينــا الهــروب نحــو أقاربنــا فــي قريــة فــي حمــص، قمنــا بلبــس أحذيتنــا فقــط والخــروج بالمالبــس التــي نرتديهــا 
وكان الظــالم دامــس وكانــت الســاعة نحــو الـــ 1 ليــاًل، وخرجنــا فقــط النســاء والذكــور الصغــار وبقــي إخوتــي الشــبان 
فــي المنــزل وكان عددنــا 5 نســاء و7 أطفــال أكبرهــم عمــره 11 عامــًا، ركضنــا بيــن األزقــة طــوال الليــل إلــى أن خرجنــا 
مــن مدينــة حمــاة نحــو حمــص مشــيًا علــى األقــدام ووصلنــا إلــى القريــة قرابــة الســاعة التاســعة صباحــًا فــي اليــوم 
التالــي، كنــا نــرى خــالل هروبنــا بيــن األزقــة عشــرات الجثــث ونســمع أنيــن المصابيــن، تلــك الليلــة ال أنســاها طــوال 
حياتــي ومــا زالــت فــي ذاكرتــي ومــن بقــي مــن عائلتنــا فــي المدينــة معظمهــم قتلــوا أو اعتقلــوا ولــم نســمع عنهــم 

شــيئًا منــذ ذلــك الوقــت”. 

4 عبر لقائها في مكان إقامتها في تركيا في 23/كانون الثاني/ 2022
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تلــت عمليــات القصــف العنيفــة، مرحلــة اقتحــام الدبابــات، حيــث دخلــت المدينــة صبــاح يــوم األربعــاء 3/ شــباطـ، 
دبابــات تابعــة للــواء 47، نفــذت جــوالت فــي المدينــة ومنهــا مــا تمركــز فــي نقــاط معينــة، وباشــرت قصفهــا أحيــاء 
المدينــة ومنازلهــا، كمــا نصبــت قــوات النظــام الســوري عــدة راجمــات وقاذفــات هــاون فــوق األبنيــة العاليــة وســط 
المدينــة لتقصــف منهــا األحيــاء المجــاورة، وبشــكل رئيــس أحيــاء منطقــة الحاضــر، واشــتبك مســلحون مــن اإلخــوان 
المســلمين مــع قــوات النظــام مــن داخــل بعــض المنــازل، ممــا عــرض أهالــي تلك األحيــاء لمخاطر القصــف واالعتقال 

والنهــب، وبقيــت عمليــات القصــف واالشــتباكات مســتمرة دون توقــف حتــى يــوم الجمعــة 5/ شــباط.

تحدثنــا مــع الســيد عبــد اللطيــف البــرازي5، مــن أبنــاء حــي الدباغــة بمدينــة حمــاة، وهــو أحــد الشــهود والناجيــن وكان 
يبلــغ مــن العمــر حينهــا 18 عامــًا وأخبرنــا:

“بعــد يوميــن مــن القصــف واالشــتباكات بدأنــا نحــاول النظــر مــن ثقــوب الجــدران واألبــواب نحــو الشــارع 
لمعرفــة مــا يحــدث فــي الخــارج، كنــا منقطعيــن تمامــًا عــن العالــم، وكنــا نســمع أصــوات العناصــر والجيــش 
أمــام األبــواب وفــي الشــوارع وهــم يصرخــون ويشــتمون ويكفــرون، أذكــر أننــي حاولــت النظــر مــن زاويــة نافــذة 
منزلنــا المطــل علــى الشــارع الرئيــس فــي الدباغــة وصعقــت لهــول المشــهد، كان الشــارع ممليئــًا بالعناصــر 
وجميــع المحــال مفتوحــة ومكســرة ومنهوبــة، كانــوا ينهبــون الطعــام ليأكلونــه ويســرقون مــا يجــدون أمامهــم 
ثــم يحرقــون المحــال، معظــم المنــازل واألبنيــة فــي الشــارع المقابــل لمنزلنــا مدمــرة أو ســقطت عليهــا قذيفــة 
أو صــاروخ، وخــالل هذيــن اليوميــن كانــوا يقتحمــون المنــازل المحاذيــة للشــارع فقــط ويقتلــون أصحابهــا أو 
يقومــون بتجميعهــم ضمــن المحــالت أيضــًا، كل هــذا ولــم يكــن االقتحــام الحقيقــي للحــي قــد بــدأ بعــد إذ تحولــت 
منطقــة الدباغــة وخلفهــا الســوق لحمــام مــن الــدم فــي يــوم الجمعــة”. عبــد اللطيــف أن قــوات النظــام قامــت 
يــوم الجمعــة 5/شــباط بتجميــع قرابــة 30 مــن المدنييــن فــي عــدة محــالت فــي الدباغــة وإحراقهــم، كمــا أحرقــت ســوق 
الطويــل، وقــد اســتطاع عبــد اللطيــف النجــاة مــن عمليــات الدهــم والتفتيــش بســبب صغــر ســنه آنــذاك، وألن والدتــه 

أعطــت كامــل مصاغهــا الذهبــي، إضافــة إلــى المــال للعناصــر الذيــن دخلــوا لتفتيــش منزلهــم.

5 عبر لقائه في مكان إقامته في تركيا في 1/ كانون الثاني/ 2022
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صــور تظهــر عمليــات الحــرق والنهــب التــي اســتهدفت المحــالت التجاريــة 
فــي منطقــة الدباغــة والمرابــط وســوق الطويــل وســوق الشــجرة بمدينــة 

حمــاة.

عــزام  الســيد  مــع  تواصلنــا 
العبيســي6 البالــغ مــن العمــر 
62 عامــًا، وهــو أحــد الشــهود 

والناجيــن وأخبرنــا التالــي: 
مــن  الرابــع  اليــوم  “فــي 
قــوات  حاصــرت  المجــزرة، 
النظــام الحــي الــذي أســكنه 
الملعــب،  جنــوب  حــي  وهــو 
ثــم اقتحمتــه وقتلــت الرجــال 
واألطفــال والمســنين أمــام 
بيوتهم. قتلت قــوات النظام 
حينهــا آالف المدنييــن خــالل 
وحيــن  فقــط،  ســاعات   8

6 عبر لقائه في مكان إقامته في تركيا في 3/ شباط/ 2021

خرجنــا فــي اليــوم التالــي مــن بيوتنــا رأينــا الجثــث تمــأ الشــوارع، ولــم نتمكــن مــن إســعاف الجرحــى، ألن الحــي 
كان محاصــرًا بالجنــود، وبقيــت الجثــث فــي الشــوارع مــدة أســبوع علــى األقــل، لتتــم إزالتهــا بشــكل جماعــي 
مــن قبــل قــوات النظــام بعــد ذلــك. وقتــل مــن أقربائــي 13 شــابًا فــي ذلــك اليــوم، فيمــا شــمل القصــف 7 إلــى 8 
أحيــاء مــن المدينــة، لــم ُيتــرك فيهــا حجــر علــى حجــر، وكانــت األشــالء منتشــرة فــي جميــع األنحــاء. بــدأت قــوات 
النظــام بعــد ذلــك حملــة اعتقــاالت عشــوائية، ولــم ينــُج إال الذيــن تمكنــوا مــن الهــرب خــارج المدينــة، وكنــت 
واحــدًا منهــم، حيــث مشــينا نحــو 35 كلــم ومعنــا نســاء وأطفــال وعجائــز” وأضــاف الســيد عــزام أن الســكان فــي 
األحيــاء المحاصــرة ســاندوا بعضهــم البعــض بشــكل كبيــر خــالل حقبــة الحصــار، حيــث نفــذ الغــذاء والــدواء فــي تلــك 
األحيــاء، فــكان النــاس يتقاســمون مخزوناتهــم، وكانــت العائــالت التــي تمكنــت مــن الهــرب تتــرك كل مخزونهــا مــن 

مغادرتهــا. قبــل  العائــالت  لبقيــة  والــدواء  الغــذاء 
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الجمعة 5/ شــباط بدأت قوات النظام 
العصيــدة  ألحيــاء  اقتحــام  عمليــات 
والســخانة  حلــب  وطريــق  والزنبقــي 
والشــمالية والكيالنيــة، وقامــت دبابات 
النظــام الســوري باســتكمال عمليــات 
التدميــر التــي بدأهــا القصــف فــي األيــام 
المدنييــن  عشــرات  وقتــل  الســابقة، 
داخــل منازلهــم. كمــا حدثــت اقتحامــات 
مشــابهة فــي كل مــن أحيــاء الدباغــة 
ــاض والملعــب  ــل والبي وســوق الطوي

والشــجرة.

صــور تظهــر دمــار حــي الكيالنيــة بمدينــة حمــاة، يعتيــر حــي 
المركــز  وكان  واألثريــة،  التاريخيــة  األحيــاء  مــن  الكيالنيــة 
الرئيــس للحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة فــي 
المدينــة وبلــغ تعــداد ســكانه فــي ذلــك الوقــت مــا اليقــل 
العمليــات  جــراء  معظهــم  قضــى  نســمة  ألــف   10 عــن 

وســكانه الحــي  اســتهدفت  التــي  العســكرية 
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BBCحي الكيالنية في مدينة حماة قبل عام 1982، المصدر تسجيل مصور لقناة الـ

بقايا حي الكيالنية في مدينة حماة بعد عام 1982 تظهر بناء فندق أفاميا الشام في الحي.
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عــن  الناجيــن  مــن  العديــد  أخبرنــا 
وعــن  لجرحــى،  قتــل  عمليــات 
بكاملهــا  عائــالت  اســتهداف 
وأطفــال  نســاء  مــن  فيهــا  بمــن 
بعــض  انتمــاء  لمجــرد  وشــباب، 
اإلخــوان  لجماعــة  أفرادهــا 
نهــب  إلــى  إضافــة  المســلمين، 
حرقهــا،  ثــم  المنــازل،  محتويــات 
مــع ترديــد وكتابــة عبــارات تحمــل 

طائفــي.   تطهيــر  صبغــة 

7 عبر لقائه في مكان إقامته في تركيا في 3/ شباط/ 2021

هــذا العنــف المتوحــش مــن قبــل الســلطة، وإدخــال البعــد الطائفــي، دفــع جماعــة اإلخــوان المســلمين للنــداء عبــر 
مكبــرات المنــازل لالنضمــام لقتــال النظــام الســوري علــى خلفيــة دينيــة، وقــد التحــق قســم مــن شــباب المدينــة مــن 

غيــر المنضويــن إلــى اإلخــوان المســلمين بالمســلحين للدفــاع عــن منازلهــم وعائالتهــم.

الســبت 6/ شــباط قامــت قــوات النظــام الســوري بعمليــات إنــزال جــوي فــي بعــض المناطــق وتحديــدًا علــى طريــق 
الضاهريــة وأجــزاء مــن طريــق حلــب ومنطقــة القلعــة وحــي الحميديــة ومحيــط المشــفى الوطنــي، ولدينــا شــهادات 
متعــددة مــن هــذه المناطــق تخبرنــا جميعهــا عــن أن عمليــات اإلنــزال الجــوي ترافقــت مــع أفعــال ســادية، مــن قبيــل 

اســتخدام الســالح األبيــض فــي قتــل المدنييــن عــن طريــق الذبــح، وفــي شــق بطــون النســاء الحوامــل.

تحدثنــا مــع الســيدة فاطمــة الحســن7، وهــي ممرضــة كانــت تعمــل فــي المشــفى الوطنــي بمدينــة حمــاة وقــت 
الهجــوم وقــد أخبرتنــا:

“ كنــت ممرضــة وأعمــل فــي قســم الداخليــة فــي المشــفى الوطنــي، يــوم المجــزرة ُمنعنــا مــن العــودة إلــى منازلنــا 
ــا فــي المشــفى ونحــن نســمع أصــوات االشــتباكات والقصــف، بعــد يوميــن أو  ــا، فبقين بعــد انتهــاء وقــت عملن
ثالثــة ال أذكــر بالضبــط بســبب خوفــي الشــديد حينهــا والمســتمر حتــى اليــوم، حصلــت عمليــة إنــزال فــوق ســطح 
المشــفى ودخلــت العناصــر كافــة غــرف المشــفى وقتلــت جميــع المرضــى فيــه، وكانــت إحــدى النســاء حامــل 
ــر ذبحهــا بالســالح  ــم قتلهــا عب ــه ث ــج فــي المشــفى، فقامــوا بشــق بطنهــا وإخــراج الطفــل وقتل ومريضــة تتعال
األبيــض، وكانــت أعــداد الجرحــى مــن المدنييــن الذيــن يصلــون المشــفى علــى قيــد الحيــاة قليلــة جــدًا ألن قــوات 
الجيــش كانــت منتشــرة  فــي محيــط المشــفى، ومــا إن يشــعروا بدخــول جريــح حتــى يقومــون بتتبعــه وقتلــه 
أمامنــا، كان يجبروننــا فقــط علــى إســعاف جرحاهــم”. بعــد عشــرة أيــام هربــت فاطمــة مــن مدينــة حمــاة مــع عائلتهــا 
نحــو مدينــة حلــب وبقيــت فيهــا حتــى اليــوم، إذ ال ترغــب بالعــودة إلــى مدينتهــا بســبب مــا تعانيــه مــن تداعيــات نفســية 

حتــى اليــوم.

إحدى العبارات التي كتبتها قوات النظام على جدران المدينة، نعتقد أن الصورة تم التقاطها في منطقة باب البلد بمدينة حماة.
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8 تواصلنا معها عبر الهاتف في 17/ شباط/ 2022

اســتمرت عمليــات القصــف واالقتحــام واالشــتباك فــي مختلــف أحيــاء المدينــة حتــى يــوم اإلثنيــن 8/ شــباط، وهــو اليوم 
الــذي ســيطرت فيــه قــوات النظــام الســوري علــى منطقــة الســوق )األحيــاء الواقعــة جنــوب نهــر العاصــي(، وترافقــت 
هــذه الســيطرة مــع العديــد مــن العمليــات االنتقاميــة البربريــة، وأخبرنــا أهالــي مــن حــي الدباغــة عــن المجــزرة المروعــة 
التــي وقعــت فــي الحــي والتــي راح ضحيتهــا العشــرات، ووقعــت مجــازر متعــددة مشــابهة فــي ســوق الطويــل، حيــث 
قامــت قــوات النظــام الســوري بجمــع العشــرات مــن المدنييــن أمــام أبــواب المحــالت التجاريــة ومــن ثــم إطــالق 
النــار عليهــم، ثــم قامــت بنهــب العشــرات مــن المحــالت، وحرقهــا بعــد نهبهــا. كمــا قامــت قــوات النظــام الســوري 
بتفجيــر ســاعة العاصــي وســط المدينــة، بمعنــى أن االنتقــام طــال المدينــة وآثارهــا، ولــم يقتصــر علــى أهلهــا وأموالهــم 

ومنازلهــم.

تحدثنــا مــع الســيدة فوزيــة العلوانــي8، مــن أبنــاء حــي بســتان الســعادة فــي مدينــة حمــاة، وإحــدى الناجيــات والشــهود 
علــى المجــزرة وأخبرتنــا:

“عندمــا بــدأ القصــف اختبأنــا داخــل منزلنــا كبقيــة الســكان، ونتيجــة القصــف تهدمــت أجــزاء مــن المنــزل علينــا 
وأصيبــت أختــي ولــم نســتطع إســعافها، وبقينــا مختئبيــن مــدة أســبوع دون طعــام، ثــم بــدأت القــوات بتفتيــش 
مــا تبقــى مــن الحــي وقامــوا بإخراجنــا وتجميعنــا قــرب القلعــة نســاء وأطفــال ورجــال، كان المشــهد كيــوم القيامــة 
أغلــب الحــي مدمــر فــوق رؤوس ســاكنيه، كان فــي يــدي ســوار مــن الذهــب، ســرقوه منــي، ثــم أخــذوا زوجي وشــقيقه 
وابنــا شــقيقه مــع أزيــد مــن 15 رجــل وطفــل ووضعوهــم داخــل عربــة عســكرية، وكانــت هــذه آخــر مــرة نشــاهدهم 
فيهــا، أخبرونــا وقتهــا أنهــم ســيحققون معهــم فقط”.أخبرتنــا الســيدة فوزيــة أنهــا وردتهــا معلومــات بعــد شــهر 
مــن المجــزرة عــن قيــام قــوات النظــام بإعــدام جميــع مــن اصطحبتهــم مــن أهالــي الحــي فــي ذلــك الوقــت قــرب 

مدينــة حمــاة فــي منطقــة ســريحين، ولكــن لــم يســتطيعوا الحصــول علــى جثامينهــم.

الثالثــاء 9/ شــباط، وبعــد الســيطرة علــى منطقــة الســوق، ركــزت قــوات النظــام الســوري قصفهــا علــى القســم 
الثانــي مــن المدينــة، منطقــة الحاضــر، األحيــاء الواقعــة شــمال نهــر العاصــي، وبــدأت قــوات النظــام الســوري باقتحــام 
ــاغ واألميــن وموســى والقياســة  ــل: الدب ــل عوائ ــًا بالرصــاص، مث ــم قتلهــا رمي ــة، ث حــي الباشــورية، واحتجــاز أســر كامل

ــر. ــي والشــقفة، وغيرهــا الكثي ــي والصمصــام وطيفــور والتركمان والعظــم والشــققي والكيالن

األربعــاء 10/ شــباط، اقتحمــت قــوات النظــام حيــي األميريــة والمنــاخ فــي منطقــة الحاضــر، ونفــذت مجــازر وحشــية 
علــى غــرار بقيــة األحيــاء التــي دخلتهــا، ثــم بــدأت اقتحــام أحيــاء الباروديــة والكيالنيــة والحميديــة والشــرقية والشــمالية، 
وهــذه األحيــاء اســتمرت فيهــا االشــتباكات حتــى 23/ شــباط، واتبعــت قــوات النظــام الســوري سياســة التدميــر 

الشــامل، ولــم ينــُج تقريبــًا أحــد مــن ســكان تلــك األحيــاء.

اســتمرت قــوات النظــام بعمليــات المالحقــة، والقتــل علــى الهويــة، حتــى يــوم األحــد 28/ شــباط، وبــدأت بعــض القــوات 
المحيطــة بالمدينــة بالعــودة إلــى ثكناتهــا العســكرية، وبقيــت العديــد مــن الحواجــز العســكرية داخــل المدينــة، ولكــن 

عمليــات القتــل والتصفيــة الفرديــة لــم تتوقــف، بــل اســتمرت حتــى منتصــف آذار/ 1982.
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خلفــت هــذه الحملــة العســكرية علــى مدينــة حمــاة مقتــل 40 ألــف مدنــي، وقرابــة 17 ألــف مفقــود حتــى اآلن، وال نعلــم 
عــدد القتلــى مــن المســلحين فــي صفــوف اإلخــوان المســلمين ومــن قــوات النظــام الســوري، ودمــرت العديد مــن أحياء 
المدينــة بمــا فيهــا األثريــة منهــا، حيــث دمــرت أحيــاء الكيالنيــة والعصيــدة والشــمالية والزنبقــي وبيــن الحيريــن بشــكل 
ــاخ، وتراوحــت نســب  ــة والمن ــة واألميري ــة والباشــورية والحميدي ــاء البارودي ــًا، كمــا دمــر نحــو 80 % مــن أحي كامــل تقريب

الدمــار فــي بقيــة األحيــاء بيــن 25 إلــى 50 %.

 1982 ي فــي شــباط/  خريطــة توضــح مواقــع األحيــاء التــي تعرضــت للتدميــر مــن قبــل قــوات النظــام الســور
بمدينــة حمــاة 
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وقــد ظلــت مدينــة حمــاة تحــت حصــار مطبــق طيلــة شــهر شــباط، مــع فــرض حظــر تجــوال واســع علــى ســكانها، 
وأخبرنــا أهالــي المختفيــن قســريًا أنهــم علمــوا باحتجــاز ذويهــم فــي مراكــز احتجــاز متعــددة مثــل اللــواء 47، مطــار حمــاة 
العســكري، كمــا حــول النظــام الســوري عــددًا مــن المــدارس والمعامــل إلــى مقــرات احتجــاز، ثــم تــم ســوقهم عبــر 

ســيارات وشــاحنات عســكرية إلــى أماكــن مجهولــة، ولــم يعلــم مصيــر قرابــة 17 ألــف منهــم حتــى اآلن.

المســجد الشــرقي فــي حــي الشــرقية، مســجد الشــيخ إبراهيــم 
فــي حــي الدباغــة، زاويــة الشــراباتي فــي منطقــة جــورة حــوى، 
مســجد األفنــدي فــي ســوق برهــان بمنطقــة الحاضــر، مســجد 
العليليــات،  حــي  فــي  علــوان  الشــيخ  الشــجرة، جامــع  ســوق 
المحســنين  مســجد  الطويــل،  ســوق  فــي  األشــقر  مســجد 
ــن الخطــاب فــي  ــاض، مســجد عمــر ب واإلحســان فــي حــي البي
حــي الســاخنة، مســجد حــي المنــاخ، مســجد الشــيخ محمــد 
الحامــد فــي المحطــة، جامــع الســرجاوي فــي حــي الجراجمــة، 

المســجد  الكيالنيــة،  األربعيــن فــي حــي  مســجد 
الكبيــر فــي حــي المدينــة، جامــع الشــهداء فــي حــي 
الصابونيــة، جامــع المدفــن فــي ســاحة العاصــي، 
الحيريــن، جامــع  بيــن  الحراكــي فــي حــي  مســجد 
بــاب القبلــي. كمــا وقــع  الشــيخ داخــل فــي حــي 

دمــار مشــابه علــى كنائــس المدينــة.

كمــا دمــرت العشــرات مــن المســاجد بشــكل كامــل أو جزئــي، إمــا بســبب عمليــات القصــف أو بســبب التفجيــر 
ومــن أبرزهــا:

صــور تظهــر حجــم الدمــار فــي جامــع النــوري التاريخــي فــي مدينــة حمــاة 
بعــد تعرضــه للقصــف جــراء العمليــات العســكرية التــي شــهدتها 
المدينــة فــي شــباط/1982 كمــا يظهــر بجانبــه الدمــار فــي حــي الكيالنيــة 

وبســتان الســعادة
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عبــد هللا الحــالق، رجــل ديــن، مــن 
أبنــاء مدينــة حمــاة، يبلــغ مــن العمر 
قــوات  يــد  علــى  قتــل  عامــًا،   72
النظــام الســوري فــي شــباط 1982 
فــي  منزلــه  أمــام  بالرصــاص  رميــًا 
حــي ســوق الطويــل بمدينــة حمــاة 

زيــاد عبــد الــرازق، مــن أبنــاء مدينــة 
حمــاة، قتــل علــى يــد قــوات النظــام 
الســوري فــي شــباط 1982 حرقــًا، 
مــن  البالــغ  وطفلــه  زوجتــه  مــع 
الدباغــة  حــي  فــي  عاميــن،  العمــر 

حمــاة. بمدينــة 

بشــير مــراد، مفتــي مدينــة حمــاة، 
فــي  البلــد  بــاب  حــي  أبنــاء  مــن 
قــوات  يــد  علــى  قتــل  المدينــة، 
شــباط  فــي  الســوري  النظــام 
1982حرقــًا مــع مجموعــة مــن أفراد 
عائلتــه، ونشــير إلــى أن تســعة مــن 
ــم إعدامهــم ســابقًا  ــه ت أفــراد عائلت
الديــن  فــي  علمــاء  جميعــًا  وهــم 

اإلســالمي.

صالــح عبــد القــادر الكيالنــي ونجلــه 
حمــاة،  مدينــة  أبنــاء  مــن  فــواز، 
52 و21 عامــًا  العمــر  يبلغــان مــن 
دهســًا  قتــال  الترتيــب(،  )حســب 
النظــام  قــوات  يــد  علــى  بالدبابــة 
الســوري فــي شــباط 1982 فــي حــي 

حمــاة. بمدينــة  الباشــورة 

فــي  عالــم  الخليــل،  الرحمــن  عبــد 
الديــن اإلســالمي، وهــو ضريــر، مــن 
أبنــاء مدينــة حمــاة، يبلــغ مــن العمــر 
قــوات  يــد  علــى  قتــل  عامــًا،   80
النظــام الســوري فــي شــباط 1982 
ــه فــي منطقــة الحاضــر  داخــل منزل
رمــي  تــم  أن  بعــد  حمــاة  بمدينــة 

قنبلــة متفجــرة عليــه.

حســام الديــن عبــد المعيــن مفتــاح، 
طــب  كليــة  فــي  جامعــي  طالــب 
أبنــاء  مــن  أولــى،  ســنة  األســنان، 
العمــر  مــن  يبلــغ  حمــاة،  مدينــة 
النظــام  قــوات  أعدمتــه  عامــًا،   19
يــوم  بالرصــاص  رميــًا  الســوري 
 ،1982 شــباط/   /3 األربعــاء 
وعمــه  المعيــن  عبــد  والــده  مــع 
محمــود، بعــد أن تــم اقتيادهــم إلــى 
محــل لبيــع األحذيــة لعائلتهــم وتــم 
إحــراق جثثهــم مــع مجموعــة مــن 

. لمعتقليــن ا

حســين خالــد المصــري، مــن أبنــاء 
حــي طريــق حلــب بمدينــة حماة، من 
مواليــد عــام 1929، أعدمتــه قــوات 
النظــام الســوريأمام منزلــه فــي حــي 
طريــق حلــب رميــًا بالرصــاص يــوم 

اإلثنيــن 8/ شــباط/ 1982.

فيصــل عبــد القــادر ســراقبي، مــن 
بمدينــة حمــاة،  البرازيــة  حــي  أبنــاء 
أعدمتــه   ،1952 عــام  مواليــد  مــن 
رميــًا  الســوري  النظــام  قــوات 
1982 فــي  بالرصــاص فــي شــباط 

حمــاة.  مدينــة 

عبد هللا الحالق

فيصل عبد القادر سراقبيحسين خالد المصريحسام الدين عبد المعين مفتاح

أبرز الضحايا جراء عمليات القتل التي شهدتها مدينة حماة في شباط/ 1982:

الســيدة حيــاة جميــل األميــن، مــن أبنــاء حــي الباشــورة فــي مدينــة حمــاة، 
قضــت مــع ثالثــة مــن أطفالهــا، بعــد أن قامــت عناصر قوات النظام الســوري 
بقطــع يديهــا فــي أحــد األقبيــة الــذي اختبــأت فيــه مــع يقــارب 45 مدنيــًا جلهــم 
مــن األطفــال والنســاء، قتــل معظمهــم رميــًا بالرصــاص فــي قبــو البنــاء فــي 

مجــزرة عرفــت باســم مجــزرة حــي الباشــورة فــي 9/ شــباط/ 1982.
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حســين خلــوف، طبيــب، مــن أبنــاء 
مدينــة حمــاة، اعتقلته قــوات النظام 
إلــى  الســوري عــام 1982، واقتادتــه 

ــة. جهــة مجهول

أســعد محمــد نــور الكــردي، طالــب 
جامعــي فــي كليــة االقتصــاد/ جامعــة 
حلــب، ســنة رابعــة، مــن أبنــاء مدينــة 
النظــام  قــوات  اعتقلتــه  حمــاة، 
الســوري فــي عــام 1982 بينمــا كان 
فــي طريقــه مــن مدينــة حمــاة إلــى 
ــه  ــه فــي مدينــة حلــب، واقتادت جامعت
إلــى ســجن تدمــر العســكري بريــف 

حمــص. محافظــة 

عبد الكريم مصطفى رويحة

جميل الدرويش

أسعد محمد نور الكرديحسين خلوف

رويحــة،  مصطفــى  الكريــم  عبــد 
يحمــل شــهادة مســاعد مهنــدس، 
مــن أبنــاء مدينــة حمــاة، مــن مواليــد 
عــام 1956، اعتقلتــه قــوات النظــام 
الســوري يوم األحد 7/ شــباط/ 1982 
وتــم اقتيــاده إلــى المدرســة الثانويــة 

الصناعيــة الثانيــة بمدينــة حمــاة.

رويحــة،  مصطفــى  حيــان  محمــد 
طالــب فــي المرحلــة الثانويــة )صــف 
حمــاة،  مدينــة  أبنــاء  مــن  عاشــر( 
اعتقلتــه   ،1966 عــام  مواليــد  مــن 
قــوات النظــام الســوري يــوم األحــد 
اقتيــاده  وتــم   1982 شــباط/   /7
الصناعيــة  الثانويــة  المدرســة  إلــى 

حمــاة. بمدينــة  الثانيــة 

مــن  الدرويــش،  جميــل  الطفــل 
أبنــاء مدينــة حمــاة، يبلــغ مــن العمــر 
النظــام  قــوات  اعتقلتــه  عامــاً،   17
الســوري فــي عــام 1982، وتم اقتياده 
إلــى ســجن تدمــر العســكري بريــف 

حمــص. محافظــة 

 محمد حيان مصطفى رويحة

الطفــل ســامر شــقفة، مــن أبنــاء 
عــام  مواليــد  مــن  حمــاة،  مدينــة 
حيــن  العمــر  مــن  يبلــغ   ،1964
قــوى  اعتقلتــه  عامــًا،   17 اعتقالــه 
لقــوات  التابعــة  السياســي  األمــن 
 ،1982 عــام  فــي  الســوري  النظــام 
فــي مدينــة حمــاة، واقتادتــه ســجن 
بمحافظــة  العســكري  تدمــر 

. حمــص

سامر شقفة

أبرز المختفين قسريًا عقب عمليات القتل التي شهدتها مدينة حماة في عام 1982:
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، مــن 
ٍ

محمــد عبــد الواهــب، قــاض
أبنــاء مدينــة حمــاة، اعتقلتــه قــوات 
 ،1982 عــام  فــي  الســوري  النظــام 

واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.

أديب الكيالنيمحمد عبد الواهب

أديــب الكيالنــي، رجــل ديــن )شــيخ(، 
اعتقلتــه  حمــاة،  مدينــة  أبنــاء  مــن 
قــوات النظــام الســوري فــي عــام 
1982، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولة.
)مفتــي  ديــن  رجــل  المــراد،  بشــير 
مدينــة  أبنــاء  مــن  حمــاة(  مدينــة 
النظــام  قــوات  اعتقلتــه  حمــاة، 
ــه  الســوري فــي عــام 1982، واقتادت

إلــى جهــة مجهولــة.

أبنــاء  مــن  خبازيــة،  أحمــد  حمــدو 
عــام  مواليــد  مــن  حمــاة،  مدينــة 
النظــام  قــوات  اعتقلتــه   ،1950
عــام  فــي  شــقيقه  مــع  الســوري 
تدمــر  ســجن  إلــى  واقتادتــه   1982
ريــف  بمحافظــة  العســكري 

. حمــص

مدينــة  أبنــاء  مــن  عروانــي،  بســام 
 ،1950 عــام  مواليــد  مــن  حمــاة، 
اعتقلتــه قــوى أمــن الدولــة التابعــة 
لقــوات النظــام الســوري فــي عــام 
ســجن  إلــى  اقتيــاده  وتــم   1982
تدمــر العســكري بريــف محافظــة 

. حمــص

حمدو أحمد خبازية

بسام عرواني
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رابعــًا: أبــرز المتورطيــن فــي ارتــكاب عمليــات القتــل واإلخفــاء القســري 
والنهــب والتدميــر فــي شــباط وآذار/ 1982 فــي مدينــة حمــاة:

بموجــب القانــون الدولــي فــإن الــدول مســؤولة عــن االنتهــاكات التــي يرتكبهــا أفــراد قواتهــا المســلحة، أو أشــخاص أو 
كيانــات مفوضيــن مــن قبلهــا، ويجــب أن تفتــح تحقيقــات فيهــا، وأن تلتــزم بالتعويــض الكامــل عــن األذى والخســائر.

كمــا أن هنــاك مســؤولية علــى األفــراد، القــادة والمرؤوســين، ويتحمــل القــادة المســؤولية عنــد إصدارهــم أوامــر 
تنتهــك القانــون الدولــي، يســمحون بوقــوع تلــك االنتهــاكات، ويفشــلون فــي محاســبة المرؤوســين عندمــا يتصرفــون 

بمبــادرة منهــم، وعندمــا ال يمنعــون وقــوع االنتهــاكات عنــد معرفتهــم أنــه كان يرتكــب أو ســوف يرتكــب.

ويعــّزز النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة عناصــر المســؤولية هــذه9 ويوّســعها لتشــمل الجرائــم ضــّد 
اإلنســانية، التــي ترتكــب وقــت الســلم أو الحــرب، ويحمــل القانــون القــادة العســكريين باإلضافــة إلــى كبــار المســؤولين، 

بمــن فيهــم المدنيــون المســؤولية عــن ذلــك10.

إن النظــام الســوري فــي بنيتــه هــو نظــام شــديد المركزيــة، وال يمكــن القيــام بمهــام عســكرية ضخمــة، دون علــم 
ــد العــام للجيــش والقــوات المســلحة،  وموافقــة رأس النظــام الســوري حافــظ األســد، وهــو فــي الوقــت ذاتــه القائ
كمــا أن مجــزرة حمــاة امتــدت قرابــة شــهر كامــل، وبالتالــي يســتحيل أن حافــظ األســد، وقيــادات الجيــش واألجهــزة 
األمنيــة لــم يســمعوا بهــا، ولــم يقــم النظــام الســوري بمنــع ارتــكاب االنتهــاكات، أو المعاقبــة عليهــا، بــل تظهــر األدلــة 
والشــهادات أنــه كان هنــاك انخــراط وأوامــر مباشــرة بارتــكاب عمليــات قتــل وتصفيــة واعتقــال وإخفــاء قســري 
وتعذيــب، والمســؤولية تتــرواح مــن التخطيــط إلــى التنفيــذ المباشــر، كمــا يتحمــل المرؤوســين مســؤولية حتــى وإن 
كانــوا ينفــذون أوامــر مــن هــو أعلــى منهــم رتبــة، وال يوجــد اســتثناءات فــي حالــة اإلبــادة الجماعيــة أو الجرائــم ضــّد 

اإلنســانية11.

وعلــى مــدى ســنوات لــم يفتــح النظــام الســوري تحقيقــًا واحــدًا، ولــم يحاســب أي عنصــر مهمــا انخفضــت رتبتــه عــن أي 
مــن االنتهــاكات التــي وقعــت، وبــداًل مــن التحقيــق والمعاقبــة، قــام النظــام الســوري بترقيــة ومكافــأة العشــرات مــن 

المتورطيــن فــي مجــزرة حمــاة ألنهــم أثبتــوا والًء شــديدًا للنظــام الســوري.

تعتقــد الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن االنتهــاكات التــي قــام بهــا النظــام الســوري فــي مدينــة حمــاة علــى 
مــدى شــهر كامــل قــد ارتكبــت ضمــن هجمــة موســعة وممنهجــة ضــد الســكان المدنييــن، ومــن ثــم فهــي تشــكل 
جرائــم ضــدَّ اإلنســانية  بموجــب القانــون الدولــي العرفــي ونظــام رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، والــذي 
ينــصُّ أن“الهجــوم الموجــه ضــد الســكان المدنييــن ســلوك يشــمل ارتــكاب ]أعمــال ترقــى لمســتوى الجرائــم ضــد 
اإلنســانية مثــل القتــل[ بشــكل متكــرر، ضــد ســكان مدنييــن، بنــاء علــى سياســة للدولــة أو سياســة ممنهجــة 
بارتــكاب هــذه الهجمــات”12، وبــكل تأكيــد فقــد كان الجنــاة علــى علــم بالجريمــة ألنهــا اســتمرت علــى مــدى شــهر كامــل، 

9  المحكمة الجنائية الدولية، نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 25،

https://www.icc-cpi.int/Publications/Rome-Statute-Arabic.pdf 
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/add16852-aee9-4757-abe7-9cdc7cf02886/283503/romestatuteng1.pdf

10 المحكمة الجنائية الدولية، نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 28،

https://www.icc-cpi.int/Publications/Rome-Statute-Arabic.pdf 

https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/add16852-aee9-4757-abe7-9cdc7cf02886/283503/romestatuteng1.pdf

11 المحكمة الجنائية الدولية، نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 33، 

https://www.icc-cpi.int/Publications/Rome-Statute-Arabic.pdf

https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/add16852-aee9-4757-abe7-9cdc7cf02886/283503/romestatuteng1.pdf

12 المحكمة الجنائية الدولية، نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 7،

https://www.icc-cpi.int/Publications/Rome-Statute-Arabic.pdf 

https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/add16852-aee9-4757-abe7-9cdc7cf02886/283503/romestatuteng1.pdf
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واســتهدفت أحيــاء ســكنية، وشــملت عمليــات القتــل األطفــال والنســاء والشــباب العــزل، بمــن فيهــم المحتجزيــن، 
وهنــاك بيانــات تشــير إلــى أن حافــظ األســد وشــقيقه رفعــت وغيرهــم مــن المســؤولين قــد أمــروا بحملــة عنيفــة ضــد 
أهالــي مدينــة حمــاة، وســمحوا بارتــكاب االنتهــاكات، فضــاًل عــن أنهــم أخفقــوا فــي وقفهــا ومعاقبــة مرتكبيهــا، وهنــاك 
حــاالت قــد لجــأ فيهــا مســلحوا اإلخــوان المســلمين إلــى العنــف، لكــن العنــف الــذي اســتخدمه النظــام الســوري ال 
يتناســب مطلقــًا مــع التهديــد الــذي شــكله مســلحوا اإلخــوان المســلمين، كمــا أن المرســوم التشــريعي رقــم 14 
الصــادر بتاريــخ 15/كانــون الثانــي/ 1969 ينــص علــى أن إدارة المخابــرات العامــة ال يمكنهــا اتخــاذ أي إجــراء قانونــي ضــد 
موظــف فــي المخابــرات العامــة علــى جرائــم ارتكبهــا أثنــاء تأديتــه لمهــام عملــه، مــا لــم يصــدر قــرار بذلــك مــن المديــر 

المســؤول عنــه!

وفيمــا يلــي قائمــة بأبــرز األفــراد الذيــن يتحملــون المســؤولية الجنائيــة الفرديــة عــن الجرائــم ضــدَّ اإلنســانية فــي 
مجــزرة حمــاة 1982:

األســد،  ســليمان  علــي  حافــظ 
رئيــس الجمهوريــة العربية الســورية  
مدينــة  أبنــاء  مــن   ،)2000  -  1971(
القرداحــة بريــف محافظــة الالذقيــة، 
مــن مواليــد عــام 1930، وأعلــن عــن 

.2000 10/ حزيــران/  فــي  وفاتــه 

عدنان إبراهيم األسدرفعت األسدحافظ األسد

رفعــت علــي ســليمان األســد، نائــب 
رئيــس الجمهوريــة لشــؤون األمــن 
ــة  ــادة القطري القومــي وعضــو القي
لحــزب البعــث وقائــد ســرايا الدفــاع 
حتــى عــام 1984، مــن أبنــاء مدينــة 
القرداحــة بريــف محافظــة الالذقية، 
عــام  فــي   ،1937 عــام  مواليــد  مــن 
1984 تــم إبعــاده عــن ســوريا وفــق 
اتفــاق مــع شــقيقه حافــظ األســد، 
تشــرين  بدايــة  ســوريا  إلــى  وعــاد 

األول/2021.

مــن  لــواء،  برتبــة  متقاعــد  ضابــط 
بريــف  القرداحــة  مدينــة  أبنــاء 
مواليــد  مــن  الالذقيــة،  محافظــة 
غيــر  األخ  ابــن  وهــو   ،1943 عــام 
الشــقيق لحافــظ األســد، وشــغل 
قائــدًا ســابقًا لســرايا الصــراع التــي 
والتــي   ،1973 عــام  فــي  تشــكلت 
كان لهــا دور أساســي فــي المجــازر 
التــي ارتكبــت فــي مدينــة حمــاة فــي 

.1982 شــباط/ 
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علي حسن صقر أصالنحكمت الشهابيمصطفى عبد القادر طالس

ضابــط برتبــة عمــاد، مــن أبنــاء مدينــة 
بريــف محافظــة حمــص،  الرســتن 
شــغل   ،1932 عــام  مواليــد  مــن 
منصــب وزيــر الدفــاع ونائــب القائــد 
العــام للجيــش والقــوات المســلحة 
مجلــس  رئيــس  ونائــب  الســورية 
الــوزراء منــذ عــام 1972 حتــى 2004، 
مــن  طــالس  مصطفــى  يعتبــر 
المســؤولين الرئيســين عــن المجــازر 
التــي ارتكبــت فــي مدينــة حمــاة فــي 
شــباط/ 1982 بوصفــه وزيــراً للدفــاع 
فــي تلــك الحقبــة، أعلــن عــن وفاتــه 

.2012 27/حزيــران/  فــي 

أبنــاء  مــن  عمــاد،  برتبــة  ضابــط 
مدينــة البــاب بريــف محافظــة حلــب، 
شــغل   ،1931 عــام  مواليــد  مــن 
منصــب نائــب رئيــس شــعبة األمــن 
وفــي   ،1971 إلــى   1968 العســكري 
رئيســًا  تعيينــه  تــم   ،1971 نيســان 
لشــعبة االســتخبارات العســكرية، 
هيئــة  رئيــس  منصــب  شــغل  ثــم 
ــن عامــي  أركان الجيــش الســوري بي
مــن  الشــهابي  كان  و1998،   1974
ضمــن  كانــوا  الذيــن  الضبــاط  بيــن 
اللجنــة األمنيــة الخاصــة بالعمليــات 
التــي شــهدتها مدينــة  العســكرية 
حمــاة فــي شــباط/ 1982، أعلــن عــن 

.2013 آذار/   /5 فــي  وفاتــه 

أبنــاء  مــن  عمــاد،  برتبــة  ضابــط 
محافظــة  بريــف  جبلــة  مدينــة 
 ،1932 عــام  مواليــد  مــن  الالذقيــة، 
رئيــس  منصــب  ســابقًا  شــغل 
وعضــو  الســوري  الجيــش  أركان 
اللجنــة المركزيــة للفــرع اإلقليمــي 
العربــي  البعــث  لحــزب  الســوري 
االشــتراكي، كان أصــالن مــن بيــن 
الضبــاط الذيــن كانــوا ضمــن اللجنة 
بالعمليــات  الخاصــة  األمنيــة 
العســكرية التــي شــهدتها مدينــة 
وفــي   ،1982 شــباط/  فــي  حمــاة 
مستشــار  تعيينــه  تــم   2003 عــام 
وتــم  الجمهوريــة،  رئاســة  فــي 
الرئيــس بشــار  تكريمــه مــن قبــل 
األســد يــوم الخميــس 24/ حزيــران/ 
مــن  االســتحقاق  بوســام   2021
القصــر  داخــل  الممتــازة  الدرجــة 

ي. الجمهــور



الذكرى األربعون لمجزرة حماة 1982 تتزامن 21
مع عودة رفعت األسد إلى بشار األسد

وليد أباظةشفيق فياض ديبوليد حمدون

ضابــط برتبــة عميــد ركــن، مــن أبنــاء 
عــام  مواليــد  مــن  حمــاة،  مدينــة 
1936، وشــغل عــدة مناصــب منهــا 
ونائــب  القطريــة،  القيــادة  عضــو 
لشــؤون  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
الخدمــات فــي حكومــة عبــد الــرؤوف 
الكســم منــذ عــام 1984 حتــى 1985، 
ومحافــظ ريــف دمشــق، وتوفي في 
عــام 2006، كان حمــدون مــن بيــن 
الضبــاط الذيــن شــاركوا بعمليــات 
حمــاة  مدينــة  القتحــام  التخطيــط 

فــي شــباط/ 1982.

وجيه يحيى محمود
مــن  لــواء،  برتبــة  متقاعــد  ضابــط 
وعيــن  طرطــوس،  مدينــة  أبنــاء 
اللجنــة  رئيــس   2013 عــام  فــي 
األمنيــة والعســكرية فــي محافظــة 
الالذقيــة، وفــي عــام 1982 كان وجيه 
ضابــط برتبــة مــالزم أول فــي مــالك 
وجيــه  شــارك  دبابــات.   47 اللــواء 
محمــود فــي العمليــات العســكرية 
التــي اســتهدفت مدينــة حمــاة فــي 

.1982 شــباط/ 

أبنــاء  مــن  عمــاد،  برتبــة  ضابــط 
التابعــة  العــروس  عيــن  قريــة 
لمدينــة القرداحــة بريــف محافظــة 
 ،1937 عــام  مواليــد  مــن  الالذقيــة، 
تطــوع شــفيق فــي قــوات الجيــش 
الفرقــة  قيــادة  وتســلم  الســوري 
وكان   ،1970 عــام  مطلــع  األولــى 
ــارز فــي تنفيــذ  لقــوات شــفيق دور ب
 ،1982 شــباط  فــي  حمــاة  مجــزرة 
أعلــن عــن وفاتــه يــوم الخميــس 8/ 

.2015 األول/  تشــرين 

ضابــط برتبــة لــواء، مــن أبنــاء قريــة 
لمدينــة  التابعــة  العــروس  عيــن 
القرداحــة بريــف محافظــة الالذقية، 
مــن مواليــد عــام 1941، وكان أحــد 
دفــاع  ســرايا  وحــدات  فــي  القــادة 
نائبــًا لرفعــت األســد، آنــذاك برتبــة 
مقــدم، وتــم تســريحه مــن الخدمــة 
ــه  فــي عــام 2003، وأعلــن عــن وفات

.2019 9/ آب/  فــي 

أبنــاء  مــن  مقــدم،  برتبــة  ضابــط 
قريــة الغســانية بريــف محافظــة 
القنيطــرة، مــن مواليــد عــام 1949، 
تــرأس فــرع األمــن السياســي فــي 
مدينــة حمــاة بيــن عــام 1978 حتــى 
بدايــة التســعينيات، انتقــل بعدهــا 
ليتســلم  دمشــق  مدينــة  إلــى 
منصــب نائــب مديــر شــعبة األمــن 
حــزب  فــرع  أميــن  ثــم  السياســي، 
فــي  االشــتراكي،  العربــي  البعــث 
آذار/  فــي  القنيطــرة،  محافظــة 
ضابــط  أباظــة  وليــد  كان   2011
متقاعــد وقــد قام النظام الســوري 
بإعادتــه للخدمــة العســكرية بعــد 
عبــر  الشــعبية  االنتفاضــة  بــدء 
رديفــة  قــوات  بإنشــاء  تكليفــه 
إلــى  للقتــال  المتطوعيــن  مــن 
ــب القــوات الرســمية، ســاندت  جان
قــوات النظــام الســوري فــي قمــع 
وفاتــه  عــن  وأعلــن  االحتجاجــات، 

.2017 األول/  تشــرين   /14 فــي  علي ديب
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محمد خالد حربة

أســتاذ مــادة الجغرافيــا فــي جامعة 
عــام  فــي  وعيــن  ســابقًا،  دمشــق 
وشــغل  لحمــاة،  محافظــًا   1982
عــام  منــذ  الداخليــة  وزيــر  منصــب 
مــن  وهــو   ،2001 عــام  حتــى   1987
أبنــاء مدينــة حمــاة، ويعمــل حاليــًا 
ــة  أســتاذًا فــي جامعــة نايــف العربي
فــي  بالريــاض  األمنيــة  للعلــوم 

الســعودية.

محمد الخولي، 
ضابــط برتبــة لــواء، رئيــس مخابرات 
القــوى الجويــة آنــذاك وكان لــه دور 
بــارز فــي تنفيــذ مجــزرة مدينــة حمــاة 

.1982

علي حيدر، 
ضابــط برتبــة عميــد، قائــد الوحــدات 
الخاصــة التــي شــاركت فــي مجــزرة 

مدينــة حمــاة فــي عــام 1982.

مصطفى أيوب، 
بيــن  تنقــل  مقــدم  برتبــة  ضابــط 
واألمــن  الدولــة  أمــن  فرعــي 
السياســي فــي مدينــة حمــاة فــي 

.1982 عــام 

إبراهيم المحمود،
فــي  شــارك  رائــد،  برتبــة  ضابــط   
والتعذيــب  التحقيــق  عمليــات 
واألمــن  الدولــة  أمــن  فرعــي  فــي 

.1982 عــام  السياســي 

محمد رأفت ناصيف،
أمــن  فــرع  فــي  رائــد  برتبــة  ضابــط   

.1982 الدولــة، 

يحيى زيدان، 
ضابطــًا  وكان  عقيــد،  برتبــة  ضابــط 
فــي ســرايا الدفــاع، ثــم عيــن فــي عــام 
1982 رئيــس فــرع األمــن العســكري 

فــي مدينــة حمــاة.

محمد الخطيب، 
ضابــط برتبــة رائــد، وكان محقــق فــي 
فــرع أمــن الدولــة بمدينــة حمــاة فــي 

عــام 1982.

نديم عباس، 
قائــد  برتبــة عقيــد، وشــغل  ضابــط 
اللــواء 47 دبابــات بمدينــة حمــاة فــي 

.1982 عــام 

فؤاد إسماعيل، 
ضابــط برتبــة عقيــد، قائــد اللــواء 21 

ميكانيكــي فــي عــام 1982.

رياض عيسى، 
ســرايا  فــي  مقــدم،  برتبــة  ضابــط 
الدفــاع ومشــارك فــي مجــزرة مدينــة 

.1982 حمــاة 

سليمان مصطفى، 
ســرايا  فــي  مقــدم،  برتبــة  ضابــط 
دفــاع ومشــارك فــي مجــزرة مدينــة 

.1982 حمــاة 

معين ناصيف، 
ســرايا  فــي  رائــد،  برتبــة  ضابــط 
مجــزرة  فــي  ومشــارك  الدفــاع 

.1982 حمــاة  مدينــة 

محمد ياسمين، 
ســرايا  فــي  رائــد،  برتبــة  ضابــط 
مجــزرة  فــي  ومشــارك  الدفــاع 

.1982 حمــاة  مدينــة 
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خامســًا: تجاهــل األمــم المتحــدة المخــزي للمجــزرة إهانــة للضحايــا مــا 
زال أثرهــا ممتــدًا حتــى اآلن، ويجــب علــى األميــن العــام اإلشــارة لمجــزرة 

حمــاة واالعتــذار للضحايــا:

إنــه لمــن غيــر المقبــول، وال المفهــوم، أن تبحــث بيــن ســجالت األمــم المتحــدة فــال تجــد شــيئًا يذكــر عــن كارثــة إنســانية 
بحجــم مجــزرة حمــاة/ 1982، والتــي امتــدت لقرابــة شــهر كامــل، ولــم تكــن حدثــًا عابــرًا، خــالل ســاعة مــن الزمــن. وفــي 
شــهر أيــار، أي بعــد وقــوع شــهر واحــد مــن المجــزرة، أصــدر المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي قــرارًا طلــب فيــه مــن 
هيئــة حقــوق اإلنســان )قبــل مجلــس حقــوق اإلنســان( تعييــن مقــرر خــاص لتقديــم تقريــر عــن اإلعــدام التعســفي أو 
ــي 1983 أصــدر المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي قراريــن  ــار مــن العــام التال بإجــراءات موجــزة فــي العالــم13، وفــي أي
بنــاًء علــى التقريــر المطلــوب14، لكنــه ولألســف الشــديد خليــا مــن ذكــر أي شــيء عــن مجــرزة حمــاة 1982، أو عــن ســوريا، 
علــى الرغــم مــن آالف حــاالت اإلعــدام التعســفي التــي وقعــت، كمــا أن المقــرر لــم يرســل لجنــة تحقيــق إلــى حمــاة، وكأن 

شــيئًا لــم يقــع.

إن مــا فشــل بــه المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي، وهيئــة حقــوق اإلنســان فــي تلــك الحقبــة، لــم يتــم تداركــه بعــد 
تأســيس مجلــس حقــوق اإلنســان، والمفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان حتــى اللحظــة، فلــم يقــم أي أميــن عــام 
لألمــم المتحــدة، وال أي مفــوض لحقــوق اإلنســان بمجــرد إشــارة إلــى تلــك المجــزرة المروعــة، فضــاًل عــن المطالبــة 

بكشــف مصيــر عشــرات آالف الســوريين المختفيــن قســريًا، ومحاســبة مرتكبــي االنتهــاكات.
 

لقــد عانــى أهالــي مدينــة حمــاة بشــكل مضاعــف، بدايــة مــن االنتهــاكات الفظيعــة التي ارتكبهــا النظام الســوري بقيادة 
حافــظ األســد، وثانيــًا تخــاذل المجتمــع الدولــي ومجلــس األمــن، وانعــدام شــبه كامــل لــردة الفعــل السياســية مــن 
قبــل دول العالــم األول الديمقراطيــة، علــى الرغــم مــن اســتمرار المذبحــة علــى مــدى شــهر، وكان باإلمــكان إيقافهــا 
أو التخفيــف مــن وحشــيتها، وثالثــًا مــن غيــاب ردة الفعــل األمميــة والحقوقيــة واإلعالميــة، بــل إن معظــم مــا كتــب 
كان يتبنــى بشــكل أو بآخــر روايــة النظــام الســوري، وهــو نظــام أمنــي متوحــش، مــع ذلــك هنــاك انحيــاز لروايتــه مقابــل 

روايــة مئــات الناجيــن وأقربــاء الضحايــا.

13 األمم المتحدة، المجلس االقتصادي واالجتماعي، القرار رقم 29 للعام 1982.

14 األمم المتحدة، المجلس االقتصادي واالجتماعي، القرار رقم 24 للعام 1983.

األمم المتحدة، المجلس االقتصادي واالجتماعي، القرار رقم 36 للعام 1983.
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سادسًا: االستنتاجات والتوصيات: 
االستنتاجات القانونية:

تعتقــد الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن االنتهــاكات التــي قــام بهــا النظــام الســوري فــي مدينــة حمــاة علــى 	 
مــدى شــهر كامــل قــد ارتكبــت ضمــن هجمــة موســعة وممنهجــة ضــد الســكان المدنييــن، ومــن ثــم فهي تشــكل 

جرائــم ضــد اإلنســانية بموجــب القانــون الدولــي العرفــي ونظــام رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
انتهكــت قــوات النظــام الســوري العديــد مــن أحــكام ومبــادئ القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان بمــا فيهــا القتــل 	 

خــارج نطــاق القانــون، عبــر توجيــه أوامــر إلــى األجهــزة األمنيــة بقتــل وإصابــة أكبــر قــدر ممكــن مــن أهالــي مدينــة 
حمــاة.

النظــام الســوري لــم يفشــل فــي حمايــة الشــعب الســوري مــن القتــل، بــل كان هــو مــن مــارس القتــل، وهــو نظــام 	 
شــديد المركزيــة وال يمكــن لألجهــزة األمنيــة والجيــش أو غيرهــا أن تتصــرف دون أوامر مباشــرة.

لــم تقــم الســلطات الســورية بأيــة تحقيقــات جديــة عــن هــذه الهجمــات، وتتحمــل القيــادة الســورية ســواء 	 
العســكرية منهــا أو السياســية المســؤولية عــن هــذه الهجمــات، فهــم لــم يمنعــوا الهجمــات، ولــم يعاقبــوا 
المســؤولين عنهــا، بــل إن الهجمــات المتكــررة الواســعة علــى مــدى قرابــة شــهر تــدل علــى أنهــا ال يمكــن أن تكــون 
ســوى سياســة دولــة مــن أعلــى القيــادة الســورية، ممــا يجعلهــم متورطيــن فــي جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم 

حــرب.
يتحمــل المســلحون فــي حمــاة مــن جماعــة اإلخــوان المســلمون مســؤولية االنتهــاكات التــي قامــوا بهــا، وبشــكل 	 

ل خطــرًا علــى هــذه األحيــاء وســكانها، وهــذا ال يعفــي بــأي حــال  خــاص االحتمــاء فــي أحيــاء مدنيــة؛ ممــا شــكَّ
ــز بيــن المدنييــن والمقاتليــن15، ومــن اســتخدام  الطــرف المهاجــم وهــو النظــام الســوري مــن مســؤولية التميي

القــوة بشــكل مناســب16، وليــس علــى النحــو الــذي وقــع.
عندمــا تخفــق الدولــة بشــكل واضــح فــي حمايــة ســكانها مــن الجرائــم الفظيعــة، أو تقــوم هــي بارتــكاب هــذه 	 

الجرائــم كمــا فــي حالــة النظــام الســوري، فــإن مــن مســؤولية المجتمــع الدولــي التدخــل باتخــاذ إجــراءات حمايــة 
ــة وحاســمة وفــي الوقــت المناســب17. بطريقــة جماعي

التَّوصيات: 

إلى األمم المتحدة:
علــى األميــن العــام لألمــم المتحــدة والمفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان التذكيــر بمجــزرة حمــاة 1982، بوصفهــا 	 

حدثــًا دمويــًا يشــكل حدثــًا فارقــًا فــي اإلفــالت مــن العقــاب وبشــكل خــاص بعــد عــودة المتــورط األساســي رفعــت 
األســد إلــى بشــار األســد.

يجــب االعتــذار للضحايــا وذويهــم علــى الفشــل الذريــع فــي عــدم توثيــق المجــزرة وإدانــة مرتكبيهــا، وتصحيــح هــذا 	 
الخطــأ المشــين بمطالبــة الســلطات الســورية بالعمــل علــى كشــف مصيــر قرابــة 17 ألــف مواطــن ســوري مــن 

أهالــي مدينــة حمــاة مختفيــن قســريًا منــذ 1982.

15 اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي، القاعدة 1،

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule1 
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule1

16 اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي، القاعدة 14،

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule14

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule14

17 األمم المتحدة، الجمعية العامة، نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، الفقرة 139،

https://undocs.org/ar/A/RES/60/1 
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إلى المجتمع الدولي ومجلس األمن:
نــه مــن قتــل وإخفــاء 	  عــدم ردع النظــام الســوري عــن ارتــكاب المجــزرة علــى الرغــم مــن الحشــود العســكرية مكَّ

هــذا العــدد الهائــل مــن الســوريين.
تجاهــل المجــازر فــي األيــام األولــى مــن شــهر شــباط، يعتبــر بمثابــة إعطــاء ضــوء أخضــر للنظــام الســوري الرتــكاب 	 

المزيــد مــن المجــازر.
االعتــراف بالفشــل الذريــع فــي حمايــة المدنييــن فــي حمــاة، ومحاولــة تصحيــح هــذا الخطــأ التاريخــي بالعمــل علــى 	 

محاســبة النظــام الســوري، والســعي للكشــف عــن مصيــر المفقوديــن.
نه من نشــر اإلرهاب والقمع فــي جميع المحافظات 	  عــدم معاقبــة النظــام الســوري علــى مجــزرة حمــاة 1982، مكَّ

الســورية على مدى عشــرات السنوات.
 إفــالت جميــع مرتكبــي االنتهــاكات فــي مجــرزة حمــاة 1982 مــن العقــاب شــجع بشــار األســد علــى اتبــاع التكتيــك 	 

ذاتــه ضــدَّ الحــراك الشــعبي فــي آذار/2011 وجعلــه علــى يقيــن أنــه ســوف يفلــت مــن العقــاب.

مجلس حقوق اإلنسان والمفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
ــن المجــزرة  ــان يدي تصحيــح الخطــأ التاريخــي للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي وهيئــة حقــوق اإلنســان وإصــدار بي

ــا. ــر 17 ألــف مفقــود، وتعويــض الضحاي ومرتكبيهــا، ويطالــب بالكشــف عــن مصي

شكر وعزاء

ــا مــن إنجــاز هــذا  ــكر والتَّقديــر ألهالــي الضحايــا وأقربائهــم الذيــن لــوال مســاهماتهم وتعاونهــم معنــا لمــا تمكنَّ كل الشُّ
التقريــر علــى هــذا المســتوى، وخالــص العــزاء ألســر الضحايــا.
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