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 مجزرة حلفايا

األحد ٢3 كانون األول ٢٠١٢

حلفايا مدينة في محافظة حماة في سوريا، تقع إلى الشمال الغربي من مدينة حماة وتبعد عنها 25كم وعن مدينة محردة 2كم

يبلغ عدد سكانها أكثر من 22 ألف نسمة )2004(

االسالمية  شام  هيئة  من  الطحين  من  كيس   20 بمقدار  الطحين  من  طن  تامين  تم   2012/12/23 وبتاريخ  المجزرة  يوم 
الفرن  الى  بالتوافد  الناس  وبدا  الناس  جميع  عند  الفرن  تشغيل  خبر  انتشر   ) البلدي   ( االلي  الفرن  وتشغيل  الخيرية 
اربعة. عددهم  وكان  الدور  لتنظيم  الحر  الجيش  عناصر  من  بعض  تدخل  استدعى  مما  جدا  كبير  ازدحام   وحصل 
مدينة  فوق  من  مسار  واخدت  حلفايا  سماء  في  مقاتلة   22 سيخوي  طائرة  اغارت  العصر  بعد  من   4:3 الساعة  تمام  في 
بشكل  الفرن  امام  التجمع  اصابت  قديفة  واول  قنابل   8 القت  الفرن  فوق  من  مباشر  بشكل  الشرق  بتاجه  واتجهت  محردة 
متر  200 تتجاوز  مسافة  الى  الناس  اشالء  تطاير  الى  ادى  صغيرة  انفجارت  عدة  تاله  هائل  انفجار  الى  ادى  مما   مباشر 
حصيلة الضحايا الى االن مااليقل عن 93 شهيدا والعدد مرشح لالرتفاع  ولم نستطع ثوتيقا كامال الضحايا الن كثير منهم لم يوجد لهم 
اثر بسبب االنفجار الهائل التي احدثه القنبلة وتشوه الكثير ولم نستطع التعرف على اسمائهم  ، لكننا تمكنا من تدوين 44 اسم موثق حتى 
 اللحظة ، وبعد يوم من المجزرة اكتشفنا ان القنابل التي القيت هي  قنابل عنقودية 8 قنابل كبيرة وكل قنبلة تحتوي على 100 قنبلة صغيرة.

اسماء الضحايا الذين استطعنا ثوتيقهم

1. عبد الكريم خالد قشالن

2. احمد عبد الجبار الرحمون

3. حسام عبد الجبار رحمون

4. عبد السالم فايز الرحمون

5. زين خير الدين غزول

6. سعيد هشام دعبول

7. حمود مصطفى المرعي

8. محمد نور السلطان

9. محمد سراج الدين صيادي

10. رامز محمد الجمال

11 محمود احمد ابو زيد ) االستاد (

12. محمد مصطفى العلوي العصفورة

13. جمعة الموجو

14 ابراهيم الحسن

15 احمد طارق الرجب

16. محمد  حسين العلوي العفيس

17. عالء بدر الدين رحمون

18. احمد علي الهولة

19. عمار احمد النعسان

-20عالء الدين جمعة الجمال 

-21 احمد خالد كصادو 

-22احمد الباع المصري 

-23صالح علي النعسان 

24 منار فيصل المجبر ) إمرأة (

25. خالد علي القشالن

26. زاهر احمد النهر 

27. عنايات جنو إمرأة (

28. كسار شنينة 

29.رجاء زيون 

30. عمار الهواش الغظبان

31. بسام مخباط ) بلدة خطاب (

32. مصعب عوض الرحمون

33. عبد الجبار الرحمون

34. خالد السلطان ) ابو علو(

35. احمد الغزول

36. نجود الجمال ) إمرأة (

37. احمد عمر درويش

38. ماجد الصغير

39. مصطفى شريف الدعبول 

40. عبد الرحمن محمد الجمال

41. عزو الدين برغوتي ) حلب (

42. محمد عوض سليمان الصخر

43. مؤيد احمد االعرج

44. موسى دياب

45. مجهول الهوية 
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وقد تم دفن 14 جثة بدون التعرف عليهم بسبب التشوه الكامل

أما عدد الجرحى فاق 80 جريح توزعو على مشافي ريف حماه وريف ادلب وتركيا.

المرفقات:

 حماه حلفايا الصور االولية جملزرة فرن اخلبز

http://sn4hr.org/
sn4hr.org
http://www.youtube.com/watch?v=tIfdO7yzKeM

http://www.youtube.com/watch?v=tIfdO7yzKeM




