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األحد 17 أاير 2015

منذ بداية شهر أاير/ 2015 الحظت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان قيام القوات احلكومية بتصعيد هجماهتا على أحياء 
مدينة حلب الواقعة حتت سيطرة املعارضة املسلحة.

سجلنا يف قرابة مخسة عشر يوماً أكثر من 81 قنبلة برميلية ألقاها الطريان املروحي احلكومي، كما قصف الطريان احلكومي 
القوات احلكومية 20  اليت قصفتها  بينما جتاوز عدد صواريخ أرض - أرض قصرية املدى  احلريب أكثر من 92 صاروخاً، 
صاروخاً، استهدفت معظمها أحياء سكنية، ومل تستهدف مطلقاً منشآت أو مسلحني، والدليل الصارخ على ذلك أن 98% 
من ضحااي هذه اهلجمات هم من املدنيني، ونصفهم تقريباً من النساء واألطفال، ومل تظهر الصور أو الفيديوهات أو رواايت 
األهايل وجود منشآت أو آليات عسكرية يف املناطق اليت مت استهدافها، إضافة إىل أن االستهداف يتم غالباً عرب القنابل الربميلية 

اليت تلقى من ارتفاع يقارب 5000 مرتاً، وتسقط حبسب مبدأ السقوط احلر، ويتالعب هبا اهلواء.

خلفت عمليات القصف العشوائي مقتل 127 شخصاً، مسجلني لدينا ابالسم والصورة والتاريخ ومكان وزمان الوفاة، بينهم 
24 طفاًل، و12 امرأة، وذلك منذ 1/ أاير/ 2015 حىت 16/ أاير/ 2015.

استهدفت اهلجمات األخرية العديد من املراكز احليوية كمدرسة شبيبة البعث يف حي القاطرجي، ومدرسة بلدة خلصة االبتدائية 
يف بلدة خلصة، ومقر الطبابة الشرعية يف حي السكري، ومسجد عثمان يف حي بعيدين ومنظومة اإلسعاف الطيب يف حي 
جب القبة، إضافة إىل املركز الصحي يف حي الصاحلني. مجيع تلك املراكز احليوية أثبتت التحقيقات اليت أجرهتا الشبكة السورية 

حلقوق اإلنسان كوهنا مراكز مدنية خالية من التجمعات العسكرية.

أبرز تلك اهلجمات العشوائية:
يوم اجلمعة 1/ أاير ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على حي الصاحلني، استهدفت أحد األبنية السكنية، ما أدى 

إىل مقتل 8 أشخاص، بينهم 3 أطفال.

يوم اجلمعة 8/ أاير ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلتني برميليتني على مجعية الكهرابء الواقعة على أطراف بلدة كفرانها، 
تسبب ذلك مبقتل 5 مدنيني، بينهم طفالن وسيدة.

يوم الثالاثء 12/ أاير ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على منطقة دوار جسر احلج؛ تسبب ذلك بوقوع جمزرة كبرية 
راح ضحيتها 30 مدنياً، بينهم طفالن وسيدة.

يوم األربعاء 13/ أاير استهدف الطريان احلريب احلكومي سوق بلدة العيس يف ريف حلب اجلنويب أبربع قنابل موجهة؛ تسبب 
ذلك مبقتل 30 مدنياً، بينهم 6 أطفال، وسيداتن.

يوم األربعاء 13/ أاير استهدف الطريان احلريب مدرسة بلدة خلصة االبتدائية بصاروخ فراغي أثناء الدوام الرمسي؛ ما تسبب 
مبقتل 9 أطفال من عائلة ظاظا.

موجة قصف وتدمري عشوائي جديدة يف حلب

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ ٢٠١١ 
وهي منظمة مستقلة، حمايدة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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 االستنتاجات والتوصيات:
حبسب القانون الدويل اإلنساين تُعترب اهلجمات العشوائية أو املتعمدة أو الغري متناسبة، هجمات غري مشروعة، وإن استهداف 
القوات احلكومية لألحياء السكنية هلو استخفاف صارخ أبدىن معايري القانون الدويل اإلنساين وقرارات جملس األمن الدويل، 

ويشكل القصف العشوائي عدمي التمييز خرقاً للقانون الدويل اإلنساين، ويرقى الفعل إىل جرمية حرب.
 

  التوصيات:
إىل جملس األمن الدويل:

إلزام النظام السوري بتطبيق القرار 2139، وبعد مرور أكثر من عام على صدور القرار مل تتوقف اهلجمات العشوائية . 1
للقوات احلكومية يوماً واحداً.

جيب فرض حظر تسليح شامل على احلكومة السورية، نظراً خلروقاهتا الفظيعة للقوانني الدولية ولقرارات جملس األمن . 2
الدويل.

اعتبار الدول اليت تورد األسلحة للقوات احلكومية، واليت ثبت تورطها ابرتكاب جرائم حبق املدنيني، شريكة يف ارتكاب . 3
تلك اجلرائم، إضافة إىل مجيع املوردين واملوزعني.
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