الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ،أتسست يف هناية حزيران٢٠١١ /
وهي منظمة مستقلة ،حمايدة ،غري حكومية ،غري رحبية ،معتمدة من
قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

بي ـ ـ ـ ـ ــان

األربعاء  15نيسان 2015

مقتل  100شخص يف حلب ابلتزامن مع فتوى حتريضية

صعدت القوات احلكومية هجماهتا على
مدينة حلب منذ يوم اجلمعة  /10نيسان/
 ،2015وتزامن ذلك مع تصريح ملفيت
السلطات احلكومية أمحد حسون عرب
التلفاز احلكومي أكد فيه على ضرورة
“إابدة” املناطق اخلارجة عن سيطرة
احلكومة” وهذا حتريض مباشر ،كما
يعترب قصد جنائي إلهالك ماليني عدة
من املواطنني السوريني ،وقد سبق مفيت
السلطات احلكومية العديد من السياسيني
والعسكريني احلكوميني إبصدار تصرحيات
مشاهبة ،وصلت حلد استخدام السالح
النووي إن وجد.
الوقائع أثبتت عرب أربع سنوات أن السلطات احلاكمة ليست حباجة ألي تربير أو فتوى ،فهي مل تتوقف يوماً واحداً عن عمليات
القتل والتعذيب وغريها من اجلرائم ،فهي ال تكرتث أبي رادع قانوين أو أخالقي ،أو دويل.
على مدى  5أايم قصفت القوات احلكومية ما يزيد عن  43قنبلة برميلية ،وقرابة  12صاروخاً فراغياً .كما شن الطريان
احلريب احلكومي أكثر من  46غارة جوية مستهدفاً العديد من املراكز احليوية ،كمدرسة سعد األنصاري ،ومدرسة عبد الرمحن
الغافقي ،ومسجد سكر يف حي بستان القصر ،وسوقاً للخضار يف حي املعادي ،إضافة الستهداف القوات احلكومية العديد من
األحياء السكنية كأحياء صالح الدين ،واملشهد ،واملعادي ،والشعار ،وبستان القصر.
يوم السبت  /11نيسان 2015 /ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على سوق اخلضار يف حي املعادي؛ تسبب ذلك
مبقتل  23شخصاً ،بينهم طفل ،وإصابة أكثر من  15آخرين.
يوم األحد  /12نيسان 2015 /قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً فراغياً مستهدفاً جممع مدارس سعد األنصاري يف حي
املشهد؛ تسبب ذلك مبقتل  11شخصاً ،بينهم  4سيدات ،مجيعهم معلمات يف املدرسة ،وطفل.
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يوم اإلثنني  /13نيسان 2015 /ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على حي بستان القصر؛ تسبب ذلك مبقتل 7
مدنيني ،بينهم  3نساء ،إضافة إىل دمار عدد كبري من املنازل وتضرر يف مسجد سكر.
وحبسب فريق توثيق الضحااي يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان فإن عدد الضحااي الذين قتلوا من قبل القوات احلكومية يف حلب
خالل الفرتة املذكورة بلغ  100شخصاً ،بينهم  11مسلحاً ،و 89مدنياً ،أي أن نسبة املدنيني  89%من الضحااي ،بني املدنيني
 22طفالً و 11سيدة.
سجلنا مقتل سيدتني بقذائف اهلاون من قبل بعض فصائل املعارضة املسلحة ،أثناء قصفها حواجز تقع داخل أحياء خاضة لسيطرة
القوات احلكومية.
كما هاجم تنظيم داعش بعض مواقع املعارضة املسلحة ،سجلنا مقتل أحد املسلحني ،وإصابة عدد من عناصر من فصائل املعارضة
املسلحة جبروح.
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان تطلب من السيد دي مستورا التحرك عاجالً ،والقيام بواجباته ومسؤولياته بوصفه مبعواثً أممياً،
وأتسف بشدة لعدم صدور أي تصريح أو بيان تنديد من مكتبه منذ أشهر عدة ،على الرغم من اهلجمات الواسعة على حمافظة
حلب ،وإدلب ،وحصار الغوطة ،وغريها من املناطق ،خبالف اتم وفارق شاسع مع السيد كويف عنان الذي راسل جملس األمن مراراً
وتكراراً ،وأصدر العديد من البياانت يف حوادث صارخة ،وحنن مستعدون كما هو احلال مع كافة اللجان األممية األخرى لتقدمي
املساعدة يف التحقيقات إلثبات الوقائع بشكل مناسب.
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