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اإلثنين 18 أيلول 2017

قوات النظام السوري وحلفاؤه استهدفت 
النازحين أثناء خروجهم من حلب الشرقية

مقتل 83 مدنياً يف هجمات ُمتكررة مقصودة
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المحتوى: 
أواًل: مقدمة وسياق تارخيي 

ثانياً: هجمات استهدفت قوافل للنازحني شرق مدينة حلب
ثالثاً: املرفقات 

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات

أواًل: مقدمة وسياق تاريخي:
خضعــت األحيــاء الشــرقية ملدينــة حلــب وهــي قرابــة 63 حيَّــاً )صــاح الديــن، املشــهد، مســاكن هنانــو، طريــق البــاب، كــرم 
اجلبــل، الصاخــور، جــب القبــة، الشــعار، قاضــي عســكر...( لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة منــذ هنايــة عــام 2012، 

ترتبــط هــذه األحيــاء مــع الريــف الغــريب والشــمايل ملدينــة حلــب عــر طريــق الكاســتيلو.

شهدت أحياء حلب الشرقية حصاَرين يف النصف الثاين من عام 2016:
الحصــار األول: بــدأ يف 10/ متــوز/ 2016 عندمــا تقدَّمــت قــوات النظــام الســوري مــع امليليشــيات الشــيعية املواليــة هلــا إىل 
طلَّــة علــى طريــق الكاســتيلو، وكان عــدد األهــايل احملاصريــن قرابــة 300 ألــف نســمة، وقــد ســجلنا دوراً 

ُ
منطقــة مــزارع املــاح امل

لقــوات ســوريا الدميقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة يف احلصــار عــر ســيطرهتا علــى حــي الشــيخ مقصــود مشــال شــرق مدينــة حلــب 
وعــدم تســهيل مــرور املســاعدات واملدنيــني.  

اســتمرَّ احلصــار حــى 7/ آب/ 2016 عندمــا متكنَّــت فصائــل يف املعارضــة املســلحة مــن الســيطرة علــى أحيــاء الراموســة 
والكليــات وبالتــايل إهنــاء احلصــار. 

الحصــار الثانــي: بــدأ مطلــَع أيلــول/ 2016 عندمــا ســيطرت قــوات النظــام الســوري علــى أحيــاء الراموســة والكليــات جنــوب 
غــرب مدينــة حلــب، ومنعــت دخــول أيــة قافلــة مســاعدات، ومل تســمح خبــروج آمــن لألهــايل واملدنيــني احملاصريــن.

يف منتصــف تشــرين الثــاين/ 2016 تصاعــدت عمليــات القصــف اجلــوي ِمــن ِقبَــِل قــوات احللــف الســوري/ الروســي علــى 
أحيــاء حلــب الشــرقية، وترافقــت تلــك اهلجمــات مــع تقــدُّم بــريٍّ لقــوات النظــام الســوري وامليليشــيات الشــيعية املواليــة، وســيطرت 

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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بدايــة علــى أحيــاء مســاكن هنانــو وجبــل بــدرو وأجــزاء مــن حيَــي احليدريــة والصاخــور، واســتطاعت يف مــدة ال تتجــاوز 20 يومــاً 
الســيطرة علــى مــا اليقــل عــن 95 % مــن أحيــاء حلــب الشــرقية، األمــر الــذي تســبَّب يف نــزوح عشــرات اآلالف مــن املدنيــني 
مــن األحيــاء الشــرقية ملدينــة حلــب، نــزح بعضهــم إىل مناطــق تســيطر عليهــا قــوات النظــام الســوري، وبعضهــم إىل مناطــق ُتســيطر 
عليها قوات حزب االحتاد الدميقراطي الكردي، فيما بقي قرابة 50 ألف نســمة حماصرون يف أحياء الزبدية والســكري واملشــهد 

واألنصــاري -الــي ظلَّــت ختضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة- إىل أن بــدأ إجــاء املدنيــني منهــا.

يف 13/ كانــون األول/ 2016 أعلــن النظــام الروســي بالتنســيق مــع النظــام الرتكــي عــن عمليــة وقــف إطــاق نــار داخــل أحيــاء 
مدينــة حلــب اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة ونــصَّ االتفــاق علــى بــدء إجــاء املدنيــني واجلرحــى واملســلحني عــر 
معــر الراموســة إىل منطقــة عقــدة الرقــة ومنهــا إىل ريــف حلــب الغــريب، ومت إجــاء مــا يقــارب 50 ألــف نســمة عــر 7 دفعــات 

كان آخرهــا يف 22/ كانــون األول/ 2016.
وقــد قالــت جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة التابعــة جمللــس حقــوق اإلنســان يف تقريرهــا الصــادر يف 2/ شــباط/ 2017 إىل أنَّ 
هتجــر أهــايل القســم الشــرقي مــن مدينــة حلــب يرقــى إىل جرميــة حــرب. أمــا قــرار جملــس األمــن 2328 الصــادر يف 19/ كانــون 
األول/ 2016 فقــد دعــى إىل رصــد عمليــة التهجــر، فقــد ورد يف البنــد الرابــع: )يؤكــد أهميــة ضمــان أن يكــون مــرور جميــع 
المدنييــن مــن األحيــاء الشــرقية فــي حلــب أو المناطــق األخــرى إلــى المقصــد الــذي يختارونــه مــرورا طوعيــا وآمنــا تصــان 
فيــه كرامتهــم(، وجملــس األمــن علــى علــم تــام بــأن هــذا ليــس مــروراً، وأنــه ليــس طوعيــاً، وهــذا القــرار يــأيت ضمــن سلســلة مــن 

قــرارات مل تُنفَّــذ ومل تتعــدى كوهنــا جمــرد أوراق، وهــذا يعــر عــن مــدى إمهــال جملــس األمــن واجملتمــع الــدويل للقضيــة الســورية.

ثانياً: هجمات استهدفت قوافل للنازحين شرق مدينة حلب:
ملخص:

منــذ منتصــف تشــرين الثــاين/ 2016 وهــو تاريــخ بــدء التَّصعيــد العســكري الــذي شــهدته أحيــاء حلــب الشــرقية حــى تاريــخ توقيــع 
اتفاقيــة إجــاء الســكان منهــا، وثَّقنــا مئــات اهلجمــات العشــوائية والغــر مــررة الــي نفَّذهــا احللــف الســوري الروســي واســتخدم فيهــا 
القنابــل اخلارقــة للخرســانة، والذخائــر العنقوديــة، واألســلحة احلارقــة، واألســلحة الكيميائيــة، والراميــل املتفجــرة، وقــد تســببت هــذه 

اهلجمــات يف دمــار أحيــاء ســكنية بشــكل شــبه كامــل وحوَّلَــت مــدارَس ومشــاٍف ومراكــز طبيــة إىل ُحطــام. 

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/34/64
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/026/64/PDF/G1702664.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/026/64/PDF/G1702664.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/026/64/PDF/G1702664.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/026/64/PDF/G1702664.pdf?OpenElement
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ترافــق ذلــك مــع التقــدم الــري الــذي شــنَّته قــوات النظــام الســوري مدعومــة بامليليشــيات احملليَّــة واألجنبيــة املواليــة وتقلَّصــت تدرجييــاً 
ــع ســيطرة قــوات النظــام الســوري، وأجــر ذلــك آالف املدنيــني واجلرحــى علــى  مناطــق ســيطرة املعارضــة املســلحة يف مقابــل توسُّ

النــزوح هربــاً مــن القصــف، ويف حــني هــرب آالف املدنيــني إىل األحيــاء الغربيــة الواقعــة حتــت ســيطرة النظــام الســوري بقــي 
ما يقارب 50 ألف نسمة حماصرون يف املناطق اخلاضعة لسيطرة فصائل يف املعارضة املسلحة.

وعلــى الرغــم مــن أن مســؤولني يف ســلطة النظــام الســوري قــد أعلنــوا عــن تأمــني معابــر إنســانية آمنــة ملــرور املدنيــني باجتــاه األحيــاء 
اخلاضعــة لســيطرة النظــام الســوري وتســهيل حركــة نــزوح املدنيــني، إال أنَّنــا ســجلنا عــدة هجمــات متكــررة نفَّذهــا احللــف الســوري 
الروســي اســتهدفت قوافــل للنازحــني، وهــذا هــو الغــرض األساســي مــن هــذا التقريــر، الــذي يســتعرض 3 هجمــات شــنَّتها قــوات 
احللــف الســوري الروســي يف كل مــن 29 و 30/ تشــرين الثــاين/ 2016، و1/ كانــون األول/ 2016 اســتهدفت مدنيــنَي 

نازحــني مــن أحيــاء حلــب الشــرقية كانــوا ُمتجهــنَي إىل أحيــاء ختضــع لســيطرة النظــام الســوري.
وثَّق فريق تسجيل الضحايا يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل ما اليقل عن 83 مدنياً، بينهم 29 طفًا،

و22 سيدة يف هذه اهلجمات.

يقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:
“إن هــذه احلــوادث تزيــد مــن يقــني اجملتمــع الســوري أنَّ النِّظــام احلاكــم احلــايل ال ميتلــك أيــة درجــة مــن املوثوقيــة أو 
املصداقيــة، وبالتــايل يســتحيل الوثــوق بــه يف أيــة اتفاقيــة، أو معاهــدة، أو شــراكة، حــى لــو كان حليفــه الروســي طرفــاً 
وضامنــاً هلــا، ومــن هــذه التقاريــر وغرهــا، تشــكَّلت قناعــة راســخة أنــه ال معــى ألي مرحلــة انتقاليــة يكــون النظــام 

الســوري طرفــاً فيهــا”.

المنهجية: 
خــال عمليــات املراقبــة املســتمرة للحــوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وعــر شــبكة عاقــات 
واســعة مــع عشــرات املصــادر املتنوعــة مــن خــال تراكــم عاقــات ممتــدة منــذ بدايــات عملنــا حــى اآلن، فعندمــا تردنــا أو ُنشــاهد 
عــر شــبكة اإلنرتنــت ووســائل اإلعــام أخبــاراً عــن انتهــاك نقــوم مبتابعــة اخلــر وحماولــة التَّحقــق ومجــع أدلــة وبيانــات، ويف بعــض 
األحيــان متكَّــن الباحــث مــن زيــارة موقــع احلــدث بأســرع وقــت ممكــن، لكــن هــذا نــادراً مــا حيــدث؛ نظــراً للمخاطــر األمنيــة املرتفعــة 
جــداً، ولكثــرة احلــوادث اليوميــة، وأيضــاً اإلمكانــات البشــرية واملاديــة، وهلــذا ختتلــف إمكانيــة الوصــول إىل األدلــة، وبالتــايل درجــة 
تصنيفهــا، وغالبــاً مــا نقــوم يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مثــل هــذه احلــاالت باالعتمــاد علــى شــهادات ناجــني تعرَّضــوا 

http://www.sana.sy/?p=465583
http://www.sana.sy/?p=471356
http://www.sana.sy/?p=465588
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لانتهــاك مباشــرة؛ حيــث حنــاول قــدَر اإلمــكان الوصــول إليهــم مباشــرة، وبدرجــة ثانيــة َمــْن شــاَهَد أو صــوَّر هــذا االنتهــاك، إضافــة 
إىل حتليــل املــواد املتوفــرة يف مصــادر مفتوحــة كشــبكة اإلنرتنــت، ووســائط اإلعــام، وثالثــاً عــر احلديــث مــع كــوادر طبيــة قامــت 

بعــاج املصابــني وعاينــت جثــث الضحايــا وحــدَّدت ســبب الوفــاة.
وقــد واجهــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان حتديَّــات وصعوبــات بالغــة يف الوصــول إىل شــهود عيــان وناجــني مــن احلــوادث 
الــي وقعــت يف أثنــاء معركــة حلــب بســبب التَّهجــر الــذي تعــرَّض لــه الســكان، وفقــدان القــدرة علــى التواصــل مــع عشــرات 
الناشــطني، وال تــزال هنــاك العشــرات مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان واجلرائــم الــي ارتكبتهــا قــوات احللــف الســوري الروســي قيــد 

التحقيــق واملتابعــة.

حيتوي هذا التقرير على 7 شــهادات عر حديث مباشــر مع الشــهود، وليســت مأخوذة من مصادر مفتوحة، وقد شــرحنا للشــهود 
اهلــدف مــن املقابــات، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــي يُقدِّموهنــا يف هــذا التقريــر دوَن أن نُقــدِّم أو نعــرض 
عليهــم أيــة حوافــز، وتعــود إحــدى الروايــات إىل أحــد عمــال اإلشــارة املركزيــة وهــي عبــارة عــن منظومــة تعمــل علــى التقــاط إشــارات 

املكاملــات بــني عناصــر قــوات النظــام الســوري املتمركزيــن علــى ســاح املدفعيــة، وبــني القواعــد العســكرية اجلويــة والطياريــن.
ــر االنتهــاك، ومتَّ منــُح ضمــاٍن بعــدم كشــف هويــة كل مــن  حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيــَب الشــهود معانــاة تذكُّ

أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار. 

كمــا أثبتــت التحقيقــات الــواردة يف هــذا التقريــر أنَّ املناطــق املســتهدفة كانــت عبــارة عــن مناطــق مدنيــة وال يوجــد فيهــا أيــة مراكــز 
عســكرية أو خمــازن أســلحة تابعــة لفصائــل يف املعارضــة املســلحة أو التنظيمــات اإلســامية املتشــددة أثنــاء اهلجمــات أو حــى قبلهــا، 
كما أنه مل يتم توجيه أي حتذير من قبل القوات السورية/ الروسية للمدنيني قبيل اهلجمات كما يشرتط القانون الدويل اإلنساين.

حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــورة والصــور الــي ُنشــرت عــر اإلنرتنــت، أو الــي أرســلها لنــا نشــطاء حمليــون 
عــر الريــد اإللكــرتوين أو برنامــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي، كمــا أظهــرت مقاطــع مصــورة بثَّهــا ناشــطون 

موقــع اهلجمــات وجثــَث الضحايــا واملصابــني وحجــم الدمــار الكبــر الــذي تســبَّب بــه القصــف. 
أشــار تقرير جلنة التحقيق الدولية املســتقلة إىل وجود مكثَّف مليليشــيات شــيعية، مثل لواء فاطميون، ولواء القدس، وعناصر من 
احلــرس الثــوري اإليــراين يف أثنــاء معركــة حلــب؛ إال أنَّنــا مل نســتطع إســناد مســؤولية هجــوم حــي جــب القبــة 30/ تشــرين الثــاين/ 
2016 هلــذه امليليشــيات؛ ألنَّ هــذه العناصــر موجــودة علــى األرض ومــن الصعوبــة مبــكان حتديــد فيمــا إذا كان ســاح املدفعيــة 

الــذي اســتخدم يف هجــوم حــي جــب القبــة كان حتــت ســيطرة ميليشــيات شــيعية أو عناصــر مــن اجليــش الســوري النظامــي. 



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 5

مــا ورَد يف هــذا التقريــر مُيثِّــل احلــدَّ األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال يشــمل 
احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.

التفاصيل:
حي جب القبة، الثاثاء 29/ تشرين الثاين/ 2016

قرابــة الســاعة 08:00 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً اســتهدف جتمُّعــاً للمدنيــني النازحــني مــن أحيــاء 
حلــب الشــرقية باجتــاه حــي الصاخــور، ســقط الصــاروخ يف شــارع فرعــي بــني حــيِّ بــاب النــرب وحــي جــب القبــة، قــرَب دكاكــني 
حجيــج شــرق مدينــة حلــب؛ تســبَّب القصــف يف مقتــل 17 مدنيــاً، بينهــم أطفــال ونســاء، ودمــار كبــر يف املنــازل الســكنية 

وتضــرُّر يف مســجد برســني القريــب مــن مــكان اهلجــوم.
قال أبو العز وهو ناشــط إعامي حملي كان موجوداً حلظة القصف -تواصلنا معه عر تطبيق واتســاب- أنه كان يف حي جبِّ 
القبــة ليصــور حركــة النــزوح الــي شــهدها احلــي، عندمــا ســقط صــاروخ مــن طائــرة ثابتــة اجلنــاح قُربَــه: “لــم َأعــد أرى شــيئاً فالدُّخــان 
مــأ المــكان ووقعــُت علــى األرض نتيجــة الضغــط المتولِّــد عــن االنفجــار، نهضــُت ألرى عشــرات الجثــث مــن المدنيين الذين 

كانوا يحاولون الهروَب من أحياء حلب إلى مناطق ُتســيطُر عليها قوات النظام الســوري.
كانت أصوات القصف قُبيل تنفيذ الغارة وبعدها مستمرة، لكنَّ صوت الصاروخ الذي استهدف المكان كان قوياً جداً”. 

قال أبو العز أنه مل يستطع متييز نوع الطران الذي استهدف املنطقة بسبب كثافة القصف.

ضحايا هجوم حي جب القبة الذي نفَّذه طران ثابت اجلناح نعتقد أنه روسي 29/ 11/ 2016

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=561&token=DoDZZ0RJLqZTQJPCakqch2rWeAh9FZs9
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUTEyRzdSR2JwMU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFT2xXRnNLQzJSNWM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRHM5UDdsMkN0cE0/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=562&token=A3OXfuHdRu15xfSitiUZcIbLT3tPIMj9
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbWdoWDhSdXVGWTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUTEyRzdSR2JwMU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNl9aWUJ4ZXZTY3c/view
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حي جب القبة، األربعاء 30/ تشرين الثاين/ 2016:
قرابــة الســاعة 06:15 قصــف مدفــع فوزديــكا تابــع للنظــام الســوري نعتقــد أنــه متمركــز يف قريــة عزيــزة جنــوب شــرق مدينــة حلــب 
ــي بــاب النــرب وجــب القبــة شــرق مدينــة حلــب، قــرب دكاكــني حجيــج؛  ــاً بــني حَي قذيفتــني ُمتتاليتــني؛ اســتهدفتا شــارعاً فرعي
تســبب القصــف يف مقتــل 45 مدنيــاً، بينهــم 20 طفــًا، و18 ســيدة، الضحايــا كانــوا حياولــون النــزوح باجتــاه حــي الصاخــور 

اخلاضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري. 

يُظهــر حتليــل الصــور واملقاطــع املصــورة العائــدة ملوقــع اهلجــوم وجثــث الضحايــا واملصابــني وعددهــم الكبــر مــا يتوافــق مــع الروايــات 
الــي حصلنــا عليهــا عــن اســتخدام مدفــع الفوزديــكا، وهــي عبــارة عــن قذائــف شــديدة التشــظي وقــادرة علــى إصابــة عــدد كبــر 
مــن األشــخاص. كمــا أجرينــا إســقاطاً ملوقــع اجملــزرة مــع الصــور الــي التقطــت هنــاك وحددنــا موقــع مدفــع قريــة عزيــزة التابــع للنظــام 
الســوري، كمــا حدَّدنــا األحيــاء الــي كانــت ال تــزال ختضــع لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة يــوم اهلجــوم، والــي مُيكــن أن تنطلــق 
منهــا قذائــف مدفعيــة مــن مدفعيــات تابعــة للمعارضــة، ووفقــاً للمعلومــات الــي حصلنــا عليهــا فإنــه ال يوجــد مرابــض مدفعيــة 

لفصائــل املعارضــة املســلحة؛ ذلــك خوفــاً مــن اســتهدافها مــن قبــل الطــران احلكومــي. 

وخلصنــا إىل مســؤولية قــوات النظــام الســوري عــن هجــوم جــبِّ القبــة فمــن املســتبعد قيــام فصائــل املعارضــة املســلحة باســتهداف 
حــي جــب القبــة؛ بســبب طبيعــة املــكان واألبنيــة املرتفعــة الــي حَتــوُل دون إمكانيــة اســتهداف احلــي بقذائــف الفوزديــكا يف حــني 
أن املدفــع املتمركــز يف قريــة عزيــزة يقــع علــى تلــة -يبلــغ ارتفاعهــا عــن ســطح البحــر قرابــة 410م- ُتشــرف علــى حــي جــب القبــة 
-الــذي يرتفــع عــن ســطح البحــر قرابــة 401م- وميكــن لعناصــر قــوات النظــام الســوري اســتهداف احلــي وخاصــة بوجــود مرابــض 

مدفعيــة ثابتــة. 

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRExWUzREMHdueG8/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=565&token=gOllOAmOggm8MPpz69lUc2TL5tQ8Z485
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=564&token=CDWCjvELOG2EgRvfqvquvLXO2gaxkamN
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOF9wNklheEpZSTg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeTV5eG9EWkItRWs/view
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https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WjlGamRJRnpFa2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0S0dOaDFmclhacmM/view
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أخرنــا إبراهيــم أبــو الليــث وهــو مديــر املكتــب اإلعامــي ملنظمــة الدفــاع املــدين الســوري -تواصلنــا معــه عــر حســابه علــى موقــع 
التواصــل االجتماعــي فيســبوك- أنــه كان موجــوداً يف حــي جــب القبــة حلظــة وقــوع اهلجــوم حيــث كان يوثِّــق عمليــة نــزوح املدنيــني 
مــن احلــي: “ســمعت صــوت انفجــار ضخــم ثــم اختبــأت فــي مبنــى مجــاور، بعــد دقيقتيــن خرجــت مــن المبنــى ألجــد أكــوام 
الجثــث والجرحــى، كان الشــارع ممتلئــاً بالنازحيــن، وأصبــح الجميــع فــي عــداد الموتــى، جميعهــم مدنيــون نســاء وأطفــال، 

لمــاذا اســتهدفوهم؟”  
ــد إبراهيــم أنَّ مــا مسعــه كان صــوت قذيفتــني مدفعيتــني، لكنَّــه مل يســتطع أن جيــزم مبــكان املدفعيــة الــي اســتهدفت املوقــع:  أكَّ
“هنــاك مدفعيــة القلعــة ومدفعيــة فــي حــي اإلذاعــة، وحــي المشــارقة، ومدفعيــة تقــع فــي قريــة عزيــزة، لــم أســتطع تحديــد 
المصــدر، كل مــا كان يهمُّنــي فــي ذلــك الوقــت إســعاف الجرحــى، والذيــن قضــوا بســبب إصابتهــم قبــل نقلهــم إلــى مشــفى 

القــدس، المشــفى الوحيــد فــي المدينــة”.

كان الناشــط اإلعامــي جــواد الرفاعــي مراســل وكالــة األناضــول –تواصلنــا معــه عــر تطبيــق واتســاب- يف شــارع قريــب مــن موقــع 
ــه إىل املــكان: “كانــت جثــث الضحايــا  اجملــزرة حلظــة وقــوع اهلجــوم، وأخرنــا أنــه مســع صــوت انفجاريــن ُمتتالــني قبــل أن يتوجَّ
ــوا يحاولــون الفــرار مــن المــوت والنــزوح إلــى حــي الصاخــور الــذي  وأشــاؤهم والمصابيــن تمــأ المــكان، جميعهــم كان
بــاَت خاضعــاً لقــوات النظــام الســوري، كانــوا عائــات بينهــم عــدد كبيــر مــن النســاء واألطفــال، لــم يكــن أمامهــم َمفــر”.

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان -عــر تطبيــق واتســاب- مــع الســيد عمــر عتقــي وهــو أحــد عمــال اإلشــارة املركزيــة 
يف حلــب، الــذي قــال أنــه رصــد يف يــوم اجملــزرة مكاملــة بــني قــوات النظــام الســوري املتمركــزة يف قريــة عزيــزة الواقعــة جنــوب شــرق 
حــي جــب القبــة: “ذكــروا فــي المكالمــة أنَّهــم رصــدوا تجمُّعــاً فــي حــي جــب القبــة ثــم أعلنــوا اســتعدادهم وأتمــوا تجهيــزات 
القصــف، كان ذلــك قبيــل حــدوث المجــزرة، وكنــت قــد عمَّمــت علــى الثــوار عــن احتمــال اســتهداف مدفعيــة قريــة عزيــزة 

ألحيــاء حلــب القديمــة وخاصــة جــب القبــة والصالحيــن والفــردوس والمرجــة”.
وأضــاف عمــر أنَّ منطقــة اهلجــوم تقــع يف جمــال عــدة مدفعيــات ومنصــات إطــاق لصواريــخ أرض – أرض: “لكــنَّ المجــال 
المفتــوح بيــن مدفعيــة محيــط قريــة عزيــزة وموقــع المجــزرة، وقــرب المســافة بينهمــا -تُقــدَّر بـــ 4.5كــم- يجعــل احتماليــة 
االســتهداف مــن تلــك المنطقــة أكبــر مقارنــة مــع كل مــن مدفعيــات مطــار حلــب وتلــة الشــيخ يوســف وحنــدرات وغيرهــا”.



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 9

جثث ضحايا هجوم حي جب القبة الذي نفَّذته قوات النظام السوري باستخدام قذائف الفوزديكا 30/ 11/ 2016

ضحايا ودمار كبر بعد هجوم نفَّذته قوات النظام السوري باستخدام قذائف الفوزديكا، استهدف مدنيني نازحني 30/ 11/ 2016 

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVFc1YlhuWXBzMUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVnpqSkJUMkZZbTA/view
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حي الشعار، اخلميس 1/ كانون األول/ 2016: 
قرابة الســاعة 10:30 قصف طران النظام الســوري املروحي برميلني متفجرين على شــارع اجلســر يف حي الشــعار شــرق مدينة 
حلــب، كان يعــر الشــارع نازحــون مــن أحيــاء حلــب الشــرقية باجتــاه حــي الصاخــور اخلاضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري؛ 

تســبَّب القصــف يف مقتــل 21 مدنيــاً، بينهــم 9 أطفــال، و4 ســيدات.

قــال ضيــاء بــدور وهــو مديــر مركــز حــي هنانــو التابــع ملنظمــة الدفــاع املــدين للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان -تواصلنــا معــه عــر 
تطبيــق واتســاب–: “وصلــُت حــي الشــعار حيــث وقعــت المجــزرة، عشــرات الضحايــا مرميــون علــى األرض، معظمهــم قــد 
فقــَد حياتــه، كانــوا ينزحــوَن باتجــاه حــي الصاخــور بعــد محاصــرة قــوات النظــام لأحيــاء الشــرقية، لــم يكــن لديهــم خيــار، 
شــاهدت بقايــا البرميــل والحفــرة التــي ســببَّها، بينمــا كنــا نســعف الجرحــى ونحــاول انتشــال الضحايــا كانــت قذائــف مدفعيــة 

النظــام تســتهدفنا بشــكل متكــرر، لــم يكــن هنــاك أي مســلحين وال مراكــز أســلحة تتبــع للثــوار، فقــط مدنيــون هاربــون”.

ــه إىل موقــع اهلجــوم -تواصلنــا معــه عــر تطبيــق واتســاب-:  وأضــاَف أمحــد مصــري وهــو متطــوع يف منظمــة الدفــاع املــدين توجَّ
“شــاهدت بقايا برميلين متفجرين وميَّزت الحفرتين اللتين تســببا بهما، لقد تســبب القصف المروحي في مقتل العشــرات، 

تجــاوز عددهــم 20 شــهيد، جميعهــم كانــوا فــي طريقهــم إلــى حــي الصاخــور، كانــوا يهربــون مــن المــوت فاقــوه”
وقــال أمحــد أنَّ قصفــاً مدفعيــاً حكوميــاً اســتهدف املنطقــة ذاهتــا أثنــاء عمليــة اإلســعاف؛ مــا أعــاق عمليــات انتشــال الضحايــا 

ونقلهــم إىل املشــايف امليدانيــة.

حممــد العلــي متطــوع يف منظمــة الدفــاع املــدين أخــر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان -عــر تطبيــق واتســاب- أنــه انتشــل وحــده 
مــا يزيــد عــن 6 مدنيــني بــني قتيــل وجريــح كان بينهــم طفــان، وقــال أنــه شــاهد عشــرات الضحايــا: “المــكان كان مكســواً 
بالدمــاء والقذائــف المدفعيــة ظلَّــت تاحقنــا حتــى بعــد وقــوع المجــزرة، حالــة خــوف هيســتيرية ســيطرت علــى المدنييــن 

كان بعضهــم يركــض مســرعاً فــوق الجثــث لينجــو بنفســه”. 
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ثالثاً: المرفقات: 
عدة خروقات التفاق حلب من قبل النظام السوري وامليليشيات الشيعية املقاتلة

ما اليقل عن 100 ألف مدين جمهويل املصر بعد سيطرة النظام على %95 من أحياء حلب الشرقية
جيب على األمم املتحدة ضمان سامة ومصر املشرَّدين من أحياء حلب الشرقية

حصيلة شهر من هجمات النظام السوري الروسي على أحياء حلب الشرقية
حصيلة اهلجمات الروسية السورية على أحياء حلب الشرقية بعد 25 يوماً من بيان وقف األعمال العدائية الثاين
أحياء حلب الشرقية تتمزق بنران القوات الروسية والسورية، حصيلة أسبوع بعد بيان وقف األعمال العدائية الثاين

أدلة متعددة تشر إىل تعمُّد القوات الروسية والسورية قصف قافلة األمم املتحدة يف حلب
املعابر املزعومة الي أعلنت عنها القوات احلكومية هي معابر لاختفاء والقتل

األحياء الشرقية يف حلب حتت احلصار والقصف

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

1. خــرق احللــف الســوري الروســي بشــكل ال يقبــل التشــكيك قــراَري جملــس األمــن رقــم 2139 و2254 القاضيــان بوقــف 
اهلجمــات العشــوائية، وأيضــاً انتهــك عــر جرميــة القتــل العمــد املــادة الثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي؛ مــا ُيشــكل جرائــم حــرب.

2. نؤكــد علــى أن القصــف الــوارد يف التقريــر قــد اســتهدف أفــراداً مدنيــني عــزل، وبالتــايل فــإن قــوات احللــف الســوري الروســي 
انتهكــت أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلــق يف احليــاة. إضافــة إىل أهنــا ارتكبــت يف ظــلِّ نــزاع مســلح غــر 

دويل فهــي ترقــى إىل جرميــة حــرب، وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة.
3. إنَّ اهلجمــات الــواردة يف التقريــر، الــي قامــت هبــا قــوات احللــف الســوري الروســي تُعتــر مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين الــدويل 

ــه إىل هــدف عســكري حمــدد. العــريف، ذلــك أن القذائــف قــد أُطلقــت علــى مناطــق مأهولــة بالســكان ومل توجَّ
4. إن عمليــات القصــف، قــد تســببت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــني أو إحلــاق إصابــات هبــم أو يف 
ــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا  ــرر الكبــر باألعيــان املدنيــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد بــأنَّ الضَّ إحلــاق الضَّ

قــورن بالفائــدة العســكرية املرجــوة.

http://sn4hr.org/arabic/?p=7281
http://sn4hr.org/arabic/?p=7273
http://sn4hr.org/arabic/?p=7273
http://sn4hr.org/arabic/?p=7217
http://sn4hr.org/arabic/?p=7114
http://sn4hr.org/arabic/?p=7093
http://sn4hr.org/arabic/?p=7093
http://sn4hr.org/arabic/?p=7012
http://sn4hr.org/arabic/?p=6968
http://sn4hr.org/arabic/?p=6714
http://sn4hr.org/arabic/?p=6706
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التوصيات:
إلى مجلس األمن:

االعتــذار إىل أهــايل حمافظــة حلــب عــن القــرار 2328 اجملحــف حبقهــم وحــق تارخيهــم، وإصــدار قــرار جديــد يؤكــد رعايــة جملــس 
األمــن لضمــان عــودة املشــردين قســرياً إىل منازهلــم.

يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القــرار رقــم 2139 وال يوجــد التزامــات بوقــف عمليــات القصــف 
العشــوائي، وجيــب أن يلتــزم هبــا مجيــع أطــراف النــزاع، إىل جانــب االلتــزام بقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين.

جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــني، مبــا فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت تورطــه 
بارتــكاب جرائــم حــرب.

إحــال األمــن والســام وتطبيــق مبــدأ مســؤولية محايــة املدنيــني، حلفــظ أرواح الســوريني وتراثهــم وفنوهنــم مــن الدمــار والنَّهــب 
والتخريــب. 

توســيع العقوبــات لتشــمل النظــام الســوري والروســي واإليــراين املتورطــني بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد 
اإلنســانية ضــد الشــعب الســوري.

إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
علــى املفوضيــة الســامية أن تُقــدم تقريــراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــره مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن احلــوادث الــواردة يف 
هــذا التقريــر، واجملــازر الــي ســبقتها باعتبارهــا عامــة صارخــة يف ظــلِّ جمــازر يوميــة متفرقــة أقــل حجمــاً، وحماولــة تنفيــذ التوصيــات 

الــواردة يف هــذا التقريــر.

إلى االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية:
دعــم اآلليــة الدوليــة احملايــدة املنشــأة بقــرار اجلمعيــة العامــة رقــم 71/248 الصــادر يف 21/ كانــون األول/ 2016 وفتــح حماكــم 

الــدول احملليــة الــي لديهــا مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة، وماحقــة جرائــم احلــرب املرتكبــة يف ســوريا.
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إلى المجتمع الدولي:
يف ظــلِّ انقســام جملــس األمــن وشــلله الكامــل، يتوجــب التحــرك علــى املســتوى الوطــي واإلقليمــي إلقامــة حتالفــات لدعــم الشــعب 
الســوري، ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزيــادة جرعــات الدعــم املقدمــة علــى الصعيــد اإلغاثــي. 
والسعي إىل ممارسة الوالية القضائية العاملية بشأن هذه اجلرائم أمام احملاكم الوطنية، يف حماكمات عادلة جلميع األشخاص املتورطني.

دعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــراراً وتكــراراً يف عشــرات الدراســات والتقاريــر وباعتبارهــا عضــو يف التحالــف الــدويل، 
إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )ICRtoP(، وقــد مت اســتنفاذ اخلطــوات السياســية عــر اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة 
 ،)R2P( الســيد كــويف عنــان، وبالتــايل البــد بعــد تلــك الفــرتة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة

الــذي أقرتــه اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، ومــازال جملــس األمــن يعرقــل محايــة املدنيــني يف ســوريا.
جتديد الضغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوريا إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

الســعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة واحملاســبة يف ســوريا عــر اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس حقــوق اإلنســان، واســتخدام 
مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة. 

شكر وعزاء
خالص الشكر والعزاء جلميع األهايل والنشطاء احملليني يف مدينة حلب الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير بشكل فعال.
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