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السبت 30 متوز 2016

املعابر املزعومة اليت أعلنت عنها القوات احلكومية هي معابر لالختفاء والقتل
معابر أحياء حلب الشرقية على خطى معابر أحياء محص القدمية بيـــــــــــــــــــان

يف 27 متوز اجلاري أحكمت كل من قوات النظام السوري وحلفائه من جهة، و قوات سوراي الدميقراطية )بشكل رئيس قوات حزب 
االحتاد الدميقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين( من جهة اثنية الطوق على أحياء حلب الشرقية بشكل كامل، وذلك بعد أن 
سيطرت قوات النظام على حي بين زيد، وقوات سوراي الدميقراطية على حي السكن الشبايب، وكانت أحياء حلب الشرقية قد دخلت منذ 
بداية الشهر اجلاري حالة من احلصار اخلانق إثر السيطرة النارية املطلقة لقوات النظام السوري وقوات سوراي الدمقراطية )يف حي الشيخ 

مقصود( على طريق الكاستيلو، حتدثنا عن حصار قرابة 300 ألف مدين يف تقرير سابق.
يف 28 متوز أي اليوم الذي تال تطويق األحياء الشرقية، أعلنت روسيا أواًل مث النظام السوري عن افتتاح أربعة معابر، أطلقوا عليها اسم 
»إنسانية آمنة« ملغاردة األهايل املوجودين يف أحياء حلب الشرقية، ثالثة معابر للمدنيني، ومعرب للمقاتلني املستسلمني، وألقت الطائرات 
الروسية والسورية يف 28 متوز مناشري توضح خريطة املعابر، )معرب حي بستان القصر – حي املشارقة، معرب الدوار الشمايل – دوار 
اللريمون، معرب مسجد الشيخ سعد – حي احلاضر، معرب حديقة سيف الدولة – أوتسرتاد دمشق حلب(، مل تفتح هذه املعابر حىت 

اللحظة، وابلتايل مل يغادر أحد من املدنيني.
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان حتذر املدنيني يف أحياء حلب الشرقية، وتعترب املعابَر خديعة كربى لألسباب التالية:

أواًل: القوات الروسية والسورية التكرتث مطلقاً حلياة املدنيني السوريني بل تقوم طائراهتما وأسلحتهما بقلتهم يومياً ضمن تلك األحياء، 
دون أي مراعاة لوجودهم، فقد سجلت الشبكة السورية مقتل 183 مدنياً، بينهم 48 طفاًل، و20 سيدة يف األحياء الشرقية احملاصرة 

يف مدينة حلب يف شهر متوز فقط، توزعوا إىل: 
139 مدنياً، بينهم 35 طفاًل، و14 سيدة على يد القوات احلكومية.  -  

44 مدنياً، بينهم 13 طفاًل، و6 سيدات على يد القوات الروسية.  -  
واجلرائم اليت ترقى إىل جرائم حرب أكثر من أن حتصى، فمن يريد سالمة املدنيني جيب أن يتوقف هو عن قتلهم أواًل.

اثنياً: أتيت هذه املبادرة بطلب من وزير الدفاع الروسي، وتبعه الرئيس السوري احلايل، لكن اجملتمع السوري يف املناطق اخلارجة عن سيطرة 
النظام السوري، اليثق مطلقاً أبي منهما، وإذا ما أريد أن تكون هناك معابر آمنه للمدنيني، فيجب أن تكون إبشراف وتنفيذ األمم 

املتحدة مع اللجنة الدولية للصليب األمحر ومرافقة طواقم من اإلعالميني املستقلني.
اثلثاً: حنن يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان لدينا عدة جتارب مريرة حلاالت مشاهبة، فقد وثقنا يف تقرير سابق ماحصل من عملية إجالء 
لألهايل يف أحياء محص القدمية، وقد كانت التسوية بني النظام السوري واملسلحني داخل تلك األحياء، وبرعاية األمم املتحدة، لكن 
ابلرغم من ذلك، قام النظام السوري ابلغدر ونقض العهد، فقد تعرض مجيع األهايل لعمليات اعتقال وحتقيق ُمِذلة، ومن قرابة 1000 
شخص، أفرج النظام السوري بعد التحقيق عن 250 فقط، وكان مصري الـ 750 الباقون االختفاء القسري، وهذا ماسوف حيصل متاماً 
لألهايل يف أحياء حلب الشرقية لدى مرورهم عرب تلك املعابر، فكل من سوف يتم اهتامه من قبل النظام السوري وأجهزته األمنية سيكون 

عرضة لالعتقال مث االختفاء القسري والتعذيب، ورمبا املوت بسبب التعذيب.
ُتطالب الشبكة السورية حلقوق اإلنسان اجملتمع الدويل إلزاَم النظام السوري وقوات سوراي الدميقراطية ابلتطبيق الفوري للقانون اإلنساين 
الدويل، الذي يقضي برفع احلصار والسماح بدخول املساعدات ودخول وخروج األهايل، وعدم التعرض هلم ابلتعذيب واإلخفاء القسري 

والقتل بعد خروجهم.

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

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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صورة تظهر أحد املناشري اليت ألقتها الطائرات احلكومية على أحياء حلب وتظهر خريطة للمعابر اإلنسانية املزعومة 

خريطة تظهر أحياء حلب الشرقية احملاصرة بعد سيطرة القوات احلكومية على حي بين زيد وسيطرة قوات سوراي الدميقراطية 
على حي السكن الشبايب
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