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اخلميس 15 كانون األول 2016

ما اليقل عن 100 ألف مدين جمهويل املصري بعد 
سيطرة النظام على 95% من أحياء حلب الشرقية بيــــان

منذ منتصف تشرين الثاين/ 2016 حىت اليوم متكَّنت قوات النظام السوري وامليليشيات الشيعية األجنبية املقاتلة معه، وبدعم 
من الطريان احلريب الروسي عرب قصف عنيف مكثف، من السيطرة على 95% من أحياء حلب الشرقية اليت كانت ختضع 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ويف طريقها لتحقيق ذلك مل تعبأ أبي مبدأ من مبادئ القانون الدويل اإلنساين، مرتكبة مئات 
االنتهاكات بشكل متكرر ويومي، يرقى كثري منها إىل مصافِّ جرائم احلرب، حيث قصفت املشايف واملدارس واألحياء السكنية 
بصورة فوضوية وأحياانً ُمتعمَّدة وتسبب كلُّ ذلك بنزوح آالف املدنيني من أحياء حلب الشرقية -بعضهم إىل مناطق تسيطر 
عليها القوات احلكومية وبعضهم إىل مناطق تسيطر عليها قوات حزب االحتاد الدميقراطي الكردي- يف حني ال يزال ما يزيد 
عن 80 ألف مدين حماصر ضمن مساحة ال تتجاوز3 كم مربع يف ما تبقى من مناطق تسيطر عليها فصائل املعارضة املسلحة.

مل يتمكن عدد من األهايل من الفرار من األحياء اليت سيطرت عليها قوات النظام السوري وامليليشيات الشيعية املرافقة له، 
وهذه األحياء هي:

“الصاحلني، الفردوس، ابب احلديد، ابب النصر، الكالسة، بستان القصر، القاطرجي، احليدرية، اإلنذارات، بعيدين، جبل 
بدرو، الشقيف، بستان الباشا، الصاخور، جّب القبة، كرم امليسر، كرم الطحان، كرم اجلزمايت، قاضي عسكر، ابب أنطاكيا، 

ابب املقام، اإلذاعة، كرم حومد، الشعار، احليدرية، اهللُّك، احلميدية...” 

حزيران/  هناية  يف  أتسست  اإلنسان،  حلقوق  السورية  الشبكة 
2011 وهي منظمة مستقلة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

http://www.sn4hr.org


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 2

إضافة إىل هؤالء فإنَّ عشرات اآلالف غريهم قد متكنوا من الفرار إىل مناطق خاضعة لسيطرة النظام السوري، ومصري هؤالء 
الفارين، ومصري من مل يتمكن من اهلرب يعترب جمهواًل ابلنسبة لنا، وملن حتدثنا معهم من منظمات حقوقية أخرى، وصحفيني 
ووسائل إعالم، وحيدث كل هذا يف ظل حصولنا على معلومات مازلنا نقوم ابلتحري فيها، عن قيام تلك القوات الربية اليت 
اقتحمت األحياء بعمليات إعدام وقتل سريع، وعن عمليات عنف جنسي، واعتقاالت تعسفية لعدد هائل من العائالت مبن 
فيها من نساء وأطفال وشيوخ بتهمة وجود صلة قرىب مع فصائل يف املعارضة املسلحة، وقد احُتِجَز هؤالء يف معسكرين مؤقتني 

أحدمها يف مدرسة حبي الصاخور والثاين يف منطقة نقارين ابلقرب من مطار النريب العسكري.

مل تكشف السلطات السورية عن قوائم مبن قامت ابعتقاهلم، أو قتلهم، أو اهتامهم، فهي مل تـَُقم أبي إجراء ُماثل منذ عام 
2011 وحىت اآلن، فهذه هي منهجيتها، وتُقدر الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أبنَّ ما اليقل عن 100 ألف شخص قد 
وقعوا حتت سيطرة قوات النظام السوري وامليليشيات الشيعية األجنبية، إما بسبب بقائهم يف األحياء اليت سيطرت عليها تلك 
القوات، أو فرارهم إىل مناطق سيطرة تلك القوات، ويف كال احلالتني مازال مصريهم جمهواًل، وسط غياب أي دور فاعل لألمم 
املتحدة يف املطالبة بكشف مصريهم، وزايرهتم واحلصول على قوائم أبمسائهم، ونن ُنذِّر من تكرار جمازر أحياء دير بعلبة واباب 
عمرو يف مدينة محص، واليت سجلنا فيها مقتل املئات على يد القوات احلكومية وامليليشيات التابعة هلا عقب سيطرهتا عليها.
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