
   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 1

األحد 24 متوز 2016

أواًل: املقدمة. 
اثنياً: امللخص التنفيذي. 

اثلثاً: التفاصيل.
رابعاً: االستنتاجات والتوصيات. 

شكر 

األحياء الشرقية يف حلب حتت احلصار والقصف
ما اليقل عن 300 ألف نسمة حماصرون يف املدينة

أواًل: المقدمة:
ختضع األحياء الشرقية ملدينة حلب )حي صالح الدين، حي املشهد، الشعار، طريق 
الباب، كرم اجلبل، اخلالدية، مساكن هنانو...( لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة منذ 
عرب  ملدينة حلب  والغريب  الشمايل  الريف  مع  األحياء  هذه  ترتبط   2012 عام  هناية 
طريق الكاستيلو، الذي سعت القوات احلكومية )اجليش واألمن وامليليشيات األجنبية 
والشيعية املوالية( للسيطرة عليه بعد أن ساعدها التدخل العسكري الروسي يف 30/ 

أيلول/ 2015 بشكل رئيس يف الوصول إىل ذلك.

تسيطر قوات سوراي الدميقراطية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي فرع حزب 
العمال الكردستاين( على حي الشيخ مقصود القريب من طريق الكاستيلو، حيث تقوم 
هذه القوات أيضاً بعمليات استهداف للسيارت واملارة يف هذا الطريق؛ ما أدى إىل مقتل 
8 مدنيني، بينهم 3 عرب عمليات القنص، و5 عرب قذائف املدفعية، يف املدة بني أيلول/ 

2015 حىت أاير/ 2016، وذلك قبل تقدم القوات احلكومية إىل طريق الكاستيلو.
قريبة من طريق  نقاط عسكرية  القوات احلكومية إىل  2016 تقدمت  يف هناية أاير/ 
الكاستيلو دون أن تتمكن من السيطرة عليه بشكل كامل، وابلتايل أصبح الطريق وهو 
املنفذ الوحيد لسكان أحياء حلب الشرقية إىل الريفني الشمايل والغريب هدفاً للقذائف 

والصواريخ والغارات احلكومية والروسية.

يف 7/ متوز/ 2016 تقدمت القوات احلكومية مبساعدة ميليشيات حملية وأجنبة على 
منطقة مزارع املالح وابتت مطلة على الطريق بشكل مباشر ويف 10/ متوز/ 2016 
بدأت هذه القوات ابستهداف أي آلية متر عربه ليتم بذلك تشديد احلصار على ما 
اليقل عن 300 ألف نسمة تقطن األحياء الشرقية يف املدينة، ومن انحية أخرى تساهم 
قوات سوراي الدميقراطية يف حصار أحياء حلب املذكورة عرب سيطرهتا على حي الشيخ 

مقصود وعدم تسهيل مرور املساعدات واملدنيني.

رئيس  وبشكل  اإلنساين،  الدويل  القانون  انتهاكات  على  الضوء  التقرير  هذا  ُيسلط 
حصار وقصف أحياء حلب الشرقية خالل املدة الواقعة بني 10/ متوز/ 2016 حىت 
23/ متوز/ 2016 أي منذ بدء احلصار حىت اآلن، وتداعيات ذلك على مئات آالف 

املدنيني.

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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تعتمد منهجية هذا التقرير على أرشيف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان الناتج عن حاالت املراقبة والتوثيق اليومية املستمرة 
جلميع تلك األايم وبشكل تراكمي، مجيع اإلحصائيات الواردة فيه مسجلة ابالسم والصورة ومكان وزمان الوفاة، وغري ذلك 
من التفاصيل، نظراً للصعوابت االستثنائية وعدم متكننا من زايرة املنطقة، واعتمادان املباشر على رواايت الناجني أو َمن شاهد 
احلادثة، فإن ماورد ذكره يف هذا التقرير مُيثل احلد األدىن من االنتهاكات اليت متكنا من توثيقها، وبكل أتكيد فإن اإلحصائيات 

احلقيقية أكرب من ذلك بكثري.

ثانيًا: الملخص التنفيذي:
يغطي التقرير املدة الواقعة بني 10/ متوز/ 2016 حىت 23/ متوز/ 2016 وقد وثقنا خالهلا عدة أنواع من االنتهاكات حبق 

املدنيني من قبل القوات احلكومية والروسية:
ألف: احلصار: تتحمل القوات احلكومية املسؤولية األعظم عن حصار أحياء حلب الشرقية، وُتساهم قوات سوراي الدميقراطية 

يف تشديد احلصار حيث التسمح مبرور املساعدات واملدنيني عرب حي الشيخ مقصود.

سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 99 مدنياً، بينهم 25 طفاًل و16 سيدة يتوزعون حبسب اجلهة الفاعلة:
- القوات احلكومية: 71 مدنياً، بينهم 18 طفاًل، و11 سيدة، منهم 14 مدنياً بينهم طفالن، قضوا أثناء حماولتهم املرور 

عرب طريق الكاستيلو.
- القوات الروسية: 28 مدنياً، بينهم 7 أطفال، و5 سيدات. 
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ثالثًا: التفاصيل:
ألف: احلصار:

منذ 10/ متوز/ 2016 مت تشديد احلصار من قبل القوات احلكومية بشكل كامل على أحياء حلب الشرقية ورصدت الطريق 
عرب القناصة والصواريخ، وخالل 14 يوماً من بدء احلصار رصدان ارتفاعاً هائاًل يف أسعار املواد الغذائية وبدأت اخلضار والفواكه 
تفقد من األسواق وكذلك خمزون األفران من الطحني والوقود الالزم لتشغيل املعدات، ترافق ذلك مع تدهور صارخ يف الوضع 
الطيب نتيجة وجود مئات احلاالت الطبية احلرجة اليت حتتاج نقلها إىل مشايف اختصاصية خارج املدينة إضافة إىل استهداف 
املشايف والنقاط الطبية من قبل القوات احلكومية والروسية، وقد توقفت يف هذه الفرتة مخس مشايف رئيسة عن اخلدمة داخل 
املدينة بسبب تكرار قصفها، وهي: مشفى احلكيم لألطفال، مشفى الزهراء للنسائية، مشفى البيان اجلراحي، مشفى الدقاق، 

بنك الدم، وسط صمت خمجل ودون أدىن إدانة للقصف املتعمد هلذه املشايف.
ال تسمح قوات سوراي الدميقراطية اليت تسيطر على حي الشيخ مقصود مبرور املدنيني أو املواد الغذائية إىل األحياء الشرقية من 

املدينة، وهي بذلك تشارك القوات احلكومية يف عملية تشديد احلصار.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد إبراهيم أحد عناصر الدفاع املدين، الذي أفادان بشهادته عن حصار أحياء 

حلب وانعكاس ذلك على عمليات اإلنقاذ واإلسعاف:

“حنن حماصرون منذ 15 يوماً تقريباً، ال تدخل أية أغذية أو خضروات إىل األحياء احملاصرة، الطحني على 
وشك النفاد والناس تقف أمام األفران عدة ساعات للحصول على عدد قليل من األرغفة.

وعلى الرغم من هذا احلصار مل تتوقف القوات احلكومية والروسية عن استهداف األحياء احملاصرة؛ ما أدى إىل 
وقوع عدد كبري من الضحااي املدنيني، خمزون الدفاع املدين من الوقود شارف على االنتهاء وعندها ستتوقف 

مجيع آلياتنا عن العمل ولن نستطيع تقدمي اخلدمات”. 
أحياء حلب  اإلنساين داخل  الوضع  اإلنسان عن  السورية حلقوق  الشبكة  املصري أحد سكان مدينة حلب، أخرب  حممود 

احملاصرة:

“يف التاسع من متوز أو العاشر منه رصد النظام وميليشياته طريق الكاستيلو بشكل كامل وأصبحت مجيع 
السيارات والقوافل على مرمى من نريانه، ويوجد عدد من املدنيني الذين حاولوا اهلروب خارج احلصار لكنهم 

قتلوا نتيجة استهدافهم على الطريق الزالت جثثهم عالقة هناك.
الوضع يف املدينة على وشك التدهور فاألسواق فارغة من البيض والسكر واخلضار إال من امللوخية اليت يُباع 
تُزرعان يف بعض  املاداتن  350 لرية، وهااتن  بقرابة  يباع  الذي  والباذجنان  300 لرية،  بـ  منها  الكيلو غرام 
البساتني يف أحياء املدينة وهذا ما ساهم يف وجودمها يف السوق، مادة الطحني شحيحة يف أحياء حلب وندرة 
الوقود ُتساهم أيضاً يف رفع أسعار اخلبز حيث وصل سعر الربطة يف بداية احلصار إىل 350 لرية يف حني 
وصل سعر حليب األطفال الذين تقل أعمارهم عن السنة إىل أكثر من 5 دوالرات ملا يعادل 400 غرام”.

ابء: القتل خارج نطاق القانون:
- القوات احلكومية:

استمرت القوات احلكومية يف شن هجماهتا ابستخدام الرباميل املتفجرة والصواريخ وقذائف املدفعية على أحياء حلب احملاصرة، 
إضافة إىل قيامها ابستهداف أية سيارة أو حافلة تعرب طريق الكاستيلو.
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سجلنا مقتل 71 مدنياً، بينهم 18 طفاًل، و11 سيدة، منهم 14 مدنياً بينهم طفالن، قضوا أثناء حماولتهم املرور عرب طريق 
الكاستيلو.

يوم الثالاثء 12/ متوز/ 2016، قصفت القوات احلكومية املتمركزة يف مطار النريب العسكري بقذائف املدفعية الثقيلة األجزاء 
اجلنوبية من حي امليسر اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل شخص واحد.

لسيطرة فصائل  اخلاضع  النصر  احلكومية ابلصواريخ حي ابب  احلربية  الطائرات  2016، قصفت  16/ متوز/  السبت  يوم 
بينهم 4 سيدات، و5  املنازل السكنية يف ساحة األجملي؛ ما أدى إىل مقتل 12 شخصاً،  املعارضة املسلحة، واستهدفت 

أطفال، وإصابة آخرين جبروح.

يوم اخلميس 21/ متوز/ 2016، ألقت الطائرات املروحية احلكومية برمياًل متفجراً على املنازل السكنية القريبة من ساحة حي 
املشهد اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 8 أشخاص، وإصابة 12 آخرين جبروح.

- القوات الروسية:
وثقنا مقتل 28 مدنياً، بينهم 7 طفاًل، و5 سيدات؛ نتيجة هجمات يُعتقد أهنا روسية على أحياء مدينة حلب احملاصرة يف 

املدة اليت يغطيها التقرير.
يوم السبت 16/ متوز/ 2016، قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ منطقة املساكن يف حي الفردوس اخلاضع 

لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 13 شخصاً، بينهم 3 أطفال، و3 سيدات، وإصابة آخرين جبروح.

رابعًا: االستنتاجات والتوصيات:
• ارتكبت القوات احلكومية انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان وجرائم حرب تتمثل يف القتل واستهداف املدنيني، وقد أدى 

القصف اجلوي إىل سقوط أعداد كبرية من الضحااي املدنيني وإىل بث الرعب بني املدنيني.
• انتهكت القوات الواردة يف هذا التقرير مجيعها أحكام القانون الدويل اإلنساين عرب عمليات القصف العشوائي عدمي التمييز، 

ما تسبب يف مقتل عدد من املدنيني، وُيشكل ذلك جرائم حرب.
• يضاف إىل جرمية القتل خارج نطاق القانون، جرمية حصار قرابة 300 ألف مدين من قبل القوات احلكومية بشكل رئيس 

وقوات سوراي الدميقراطية اثنياً.
• إن انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين الواردة يف هذا التقرير تُعطي مؤشراً صارخاً على فظاعة جرائم احلرب، 

وتضع املسؤولية على عاتق اجملتمع الدويل إلهنائها يف أسرع وقت.

التوصيات:
• جيب على اجلميع ضمان احلماية الفعالة للمدنيني، والتمييز بني األهداف العسكرية واألهداف املدنية، واالمتناع عن شن 

أية هجمات عشوائية وغري متناسبة.
• يتوجب على قوات سوراي الدميقراطية احرتام حق املدنيني يف احلصول على الضرورايت األساسية، مبا يف ذلك املأوى والغذاء 

واملياه والرعاية الطبية، والسماح مبرور املساعدات اإلنسانية من دون عوائق.
• على جملس األمن املباشرة يف إجياد حل يُرسي األمن والسالم يف سوراي، وعلى حنو حيقق تطلعات الشعب السوري يف احلرية 
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والدميقراطية.
• تبدي الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ختوفها الشديد على مصري قرابة300  ألف مدين حماصر ضمن مدينة حلب معظمهم 

من األطفال والنساء، وجيب على جمموعة دعم سوراي تقدمي الدعم العاجل هلم.

شكر
خالص الشكر لألهايل والنشطاء احملليني الذين سامهت شهاداهتم بعمليات التحقيق بشكل فعال.
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