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إدانة النتهاك النظام السوري حرمة المقابر في مدينة 
حلب، المقابر تحتوي رفات أهالي المدينة الذين قتلهم 

النظام السوري خالل قصفها

بــيــــــان

فــي 23/ شــباط أصــدر مجلــس مدينــة حلــب التابــع للنظــام الســوري تعميمــًا طلــب فيــه مــن ذوي الضحايــا 

المدفونيــن فــي الحديقــة الواقعــة جانــب مســجد صــاح الديــن فــي حــي صــاح الديــن بمدينــة حلــب، الحضــور 

إلــى المقبــرة فــي 2/ آذار لنقــل رفــات ضحاياهــم إلــى المقبــرة اإلســامية الحديثــة أو مقابــر عائاتهــم، وفــي حــال 

غيابهــم ســوف يقــوم المجلــس بنبــش المقبــرة ونقــل رفــات الموتــى بــدون إذن ذوي الضحايــا.

نشــير إلــى أن هــذه الحديقــة هــي واحــدة مــن العديــد مــن الحدائــق فــي المدينــة التــي قــام األهالــي بتحويلهــا إلــى 

مقابــر لدفــن أقربائهــم أو جيرانهــم مــن المدنييــن أو المقاتليــن الذيــن قتلهــم القصــف العشــوائي الكثيــف 

الــذي قــام بــه النظــام الســوري وحليفــه الروســي علــى أحيــاء مدينــة حلــب التــي كانــت خارجــة عــن ســيطرة 

النظــام الســوري، وتــم الدفــن فــي تلــك المقابــر علــى امتــداد أشــهر طويلــة، حتــى اســتعادة النظــام الســوري 

ــة عــام 2016. بمســاعدة حليفيــه الروســي واإليرانــي الســيطرة علــى مدينــة حلــب فــي نهاي

السبت 6 آذار 2021
ســـت نهاية  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
حزيـران 2011، غير حكومية، ُمستقلة، اعتمدت عليها 
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق اإلنســــان مصــــــدرًا 
أساسيـــــــًا في جميـــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن 

حصيلـة الضحايا في سوريا.

https://www.facebook.com/Alpcity1/posts/2949008788669375
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ــم تداولهــا علــى شــبكة اإلنترنــت، فــي 4/ آذار، أن النظــام الســوري قــد قــام بالفعــل  وقــد أظهــرت صــور ت

بنبــش قبــور الحديقــة، ونــود فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن نؤكــد علــى أن القــرارات الصــادرة عــن 

النظــام الســوري تعتبــر فــي مجملهــا قــرارات أمنيــة سياســية تحمــل بعــدًا انتقاميــًا، وتنفــذ بقــوة األجهــزة 

األمنيــة، وهــذا القــرار ينــدرج فــي هــذا الســياق، فمــن الصعــب جــدًا علــى ذوي هــؤالء الضحايــا الظهــور 

ــازح  ــن ن ــر جــدًا، وقــد يكــون قســم منهــم قــد تشــرد مــا بي ــرة خــال هــذا الوقــت القصي والتواجــد فــي المقب

والجــئ بعــد ســيطرة النظــام الســوري علــى مدينــة حلــب، وتســتحيل عليــه العــودة، ولكــن األهــم مــن ذلــك 

أن هنــاك خشــية جديــة مــن قيــام األجهــزة األمنيــة باعتقــال البعــض منهــم لمجــرد أن لديهــم عاقــة قرابــة 

أو صداقــة مــع أحــد مــن الضحايــا الذيــن عارضــوا النظــام الســوري، وهــذا نهــج متبــع لــدى النظــام الســوري 

فــي االنتقــام مــن ذوي المعارضيــن لــه كمــا وثقنــا ذلــك فــي تقاريــر عــدة.

تديــن الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان عمليــة نبــش المقابــر، وتغييــر المخططــات الســكنية والعمرانيــة 

وفقــًا لانتصــارات العســكرية واألجنــدة السياســية، ممــا يؤســس لمزيــد مــن االحتقــان المجتمعــي، ونؤكــد 

أن هــذه الممارســات تصــب فــي عمليــة تغييــر الســردية ومحــو آثــار االنتهاكات التــي قام بها النظام الســوري 

بحــق أهالــي المدينــة، وســوف يســتمر النظــام الســوري بعمليــات التغييــر األمني الوحشــية ويؤســس لمزيد 

مــن القهــر والتطــرف واإلرهاب.

يتوجــب علــى الــدول الصديقــة والحضاريــة الديمقراطيــة إدانــة هــذه الممارســات والتســريع فــي عمليــة 

االنتقــال السياســي.

 www.snhr.org - info@sn4hr.org

https://drive.google.com/file/d/1bbTSLY9cQkrAzwMzdW_Ltpp6xybzhByj/view
https://drive.google.com/file/d/1ThCPqriaAJaB9VIadLX8-wAmLFyd-_Gq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BaFMjiuEV6btiSOCNBtwRGdDfWh94a-l/view

