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األحد 18 كانون األول 2016

حمتوايت التقرير:
أواًل: املقدمة 

اثنياً: التفاصيل
ابنتظار  مازالوا  احملاصرون  اثلثاً: 

اخلروج اآلمن
رابعاً: التوصيات

خامساً: املرفقات
شكر

عدة خروقات التفاق حلب من قبل النظام 
السوري وامليليشيات الشيعية املقاتلة

أواًل: المقدمة:
أدَّت العملية العسكرية اليت شنَّها النِّظام السوري وامليليشيات األجنبية املتحالفة معه 
وبدعم من السالح اجلوي الروسي إىل السيطرة على %95 من أحياء حلب الشرقية؛ 
ما أدى إىل فرار أهلها وتشريدهم، وبقي قرابة 50 ألف مدين حماصر يف أحياء الزبدية 
الدولة وصالح  الزرازير وأجزاء من أحياء سيف  والسكري واملشهد واألنصاري وتل 
الدين والعامرية الواقعة حتت سيطرة فصائل املعارضة املسلحة، وقد سجلنا تعرَُّض هذه 
األحياء إىل قصف عنيف وُمنهج ابستخدام الصواريخ والقذائف والرباميل املتفجرة، 

ووقوع عدد كبري من الضحااي.

الروسي  النظام  أعلَن   18:00 الساعة  قرابة   2016 األول/  13/كانون  الثالاثء 
مدينة حلب  أحياء  داخل  إطالق انر  الرتكي عن عملية وقف  النظام  مع  ابلتَّنسيق 
اخلاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة، ونصَّ االتفاق على بدء إجالء املدنيني واجلرحى 
واملسلَّحني عرب معرب الراموسة إىل منطقة عقدة الرقة، ومنها إىل ريف حلب الغريب، يف 

الساعة اخلامسة فجراً من يوم األربعاء 14/ كانون األول.
ارتكبته  لالتفاق  خرٍق  أول  سجلنا  األربعاء  يوم  من  صباحاً   9:00 الساعة  قرابة 
قوات النظام السوري وامليليشيات املتحالفة معه؛ حيث مت استهداف األحياء احملاصرة 
ابلقذائف والصواريخ واستمرَّ القصف حىت منتصف الليل، ومتَّ االتفاق على بدء عملية 

اإلجالء صباح اخلميس 15/كانون األول.

يُركِّز هذا التقرير على اخلروقات الرئيسة اليت حصلت أثناء عملية إجالء املدنيني، واليت 
قامت هبا قوات النظام السوري وامليليشيات املتحالفة معه، وذلك يومي اخلميس 15/ 
كانون األول، واجلمعة 16/ كانون األول واليت جنَم عنها إيقاُف عملية اإلجالء حىت 

حلظة إعداد هذا التقرير.
وقد متكََّن النظام اإليراين عرب امليليشيات الشيعية )اللبنانية، العراقية، اإليرانية، األفغانية، 
الشيشانية( املقاتلة يف سوراي، من إيقاف تنفيذ االتفاق يف ُمنَتصفه؛ ما شكَّل صفعًة 
ا حليف للنظام اإليراين، وهذا ُيشرُي  قاسية ِلــيــَبة الدولة الروسية، واليت من املفرتض أنَّ
ا ليست الوحيدة؛ ما يضع تساؤالت  إىل أنَّه وإن كانت الكلمة العليا لروسيا، إال أنَّ
جديَّة عن كيفية ضمان تنفيذ بنود عملية سياسية كاملة يف حني أنَّ قرار إجالء بسيط، 

ُمقارنة بعملية تسوية شاملة، تتم عرقلته على هذا النحو بشكٍل فاضح.

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

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPYnJmck50WUZyR1k
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ُقمنا ابلتَّواصل مع شهود العيان وانجني من احلوادث، ومع نشطاَء إعالميني حمليني كما راجعنا الصور الواردة إلينا وحتقَّقنا من 
صدقيتها واليت أظهرت حتضريات القوافل إلجالء املدنيني، وصوراً للجرحى الذين سقطوا نتيجة إطالق قوات النظام السوري 

الرصاص على سيارات اإلسعاف، وحنتفظ بنسٍخ من مجيع مقاطع الفيديو والصور املذكورة يف هذا التقرير.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“يُثبت ما حصل أنَّ ِمن أعظم املخاطر اليت ُتدِّد أيَّ اتفاق سالم أو هدنة أو حىت تسوية سياسية، هي امليليشيات األجنبية اليت 
َقِدَمت إىل سوراي، واليت استجلبها النظام السوري واإليراين، من انحية، واليت استجلبها تنظيم القاعدة من انحية اثنية، وال تكاُد 
توجد فروقات ملموسة بينها، فهي أصوليات ُمتطرفة معولـَمة عابرة للحدود، لكننا مل نَلَحظ أي تنديد سياسي يُذكر بدور امليليشيات 

الشيعية املتطرفة يف عرقلة هذا االتفاق والتَُّسبِب يف عشرات اجلرائم، مقارنة فيما لو قام تنظيم القاعدة ابلسيناريو ذاته”.

ثانيًا: التفاصيل:
أسفَر االتفاق القاضي إبجالء املدنيني عن نقل ما اليقل عن11400  شخص، بينهم حنو 350 مصاابً عرب القوافل اليت 
اعتداء  ألف داخلها وقد شهدت عمليات اإلجالء حوادث   40 مايزال هناك ما اليقل عن  بينما  أحياء حلب،  غادرت 

وخروقات من قبل قوات النظام السوري وامليليشيات املتحالفة معه نستعرض يف هذا التقرير حادثتني منها.

احلادثة األوىل:
اخلميس 15/ كانون األول، قرابة 10:00 صباحاً أطلقت قوات النظام السوري وامليليشيات األجنبية املوالية له املتمركزة يف 
منطقة العامرية الرصاص؛ مستهدفة سيارات اإلسعاف اليت تتقدَّم قافلة إجالء املدنيني، واستمرَّ إطالق النَّار مدة ساعة؛ ما 
أدى إىل إصابة 5 أشخاص، من بني املصابني شخص مدين جريح، وعنصر من الدفاع املدين وسائق سيارة إسعاف، وقد أدى 
إطالق النار إىل إيقاف عملية اإلجالء حىت الساعة 13:00، مث غادرت القافلة األوىل ابجتاه حي الراشدين اخلاضع لسيطرة 

فصائل املعارضة املسلحة مروراً ابملناطق اخلاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.
كما سجلنا قيام طائرات اثبتة اجلناح حكومية/ روسية بقصف عدة صواريخ استهدفت منطقة عقدة الرقة القريبة من حي 

الراشدين –نقطة وصول القوافل- قُبيل وصول القافلة إليها.
 

احلادثة الثانية:
اجلمعة 16/ كانون األول قامت قوات النظام السوري وامليليشيات املوالية له املتمركزة يف منطقة الضاحية الواقعة على مسار 
عبور القوافل ابحتجاز قافلة تضمُّ ما اليقل عن 750 شخص قبل وصولا إىل منطقة عقدة الرقة؛ حيث اعرتضت داببة اتبعة 

للنظام السوري طريق القافلة ومتَّ تديُد عناصر الالل األمحر؛ ما اضطرهم إىل مغادرة املكان.
قام عناصر احلاجز املذكور إبجبار املعتقلني على االنبطاح أرضاً وخلع مالبسهم وجَرت عمليات إذالل وإهانة للمحتجزين، 
كما متَّت سرقة أموالم ومقتنياتم وأوراقهم الثبوتية، مث أطلقوا النار على بعضهم؛ ما تسبب يف مقتل 3 أشخاص، بينهم أحد 
مسلحي املعارضة حسَب ما أخربان به عدد من الناجني من هذه احلوادث، كما سجلنا قيامهم ابختطاف سيدتني واقتيادمها 

إىل مكان مازال جمهواًل ابلنسبة لنا حىت اللحظة.
بعد انقضاء قرابة 5 ساعات من عمليات التحقيق واإلذالل والنَّهب، مسَح عناصر احلاجز للقافلة ابلرَّحيل بعد أن اعتقلوا عدداً 

من األشخاص الذين كانوا فيها، ومازال مصريهم جمهواًل حىت اآلن.

http://www.sn4hr.org
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نشرت بعض صفحات التواصل االجتماعي املوالية 
للنظام السوري صورة ُتظهر عملية احتجاز األهايل 
الصور  أنَّ هذه  الناجني  لنا بعض  أكَّد  هذه، وقد 

صحيحة، وُتظهر ما حصل معهم.

ثالثًا: المحاصرون مازالوا بانتظار الخروج اآلمن:
يبدو لنا أنَّ إيقاف القافلة واعتقال عدد من أفرادها من قبل حاجز النظام السوري وامليليشيات األجنبية، قد جاء بناًء على 
معرفة حصيلة  اللحظة من  نتمكن حىت  ومل  فيها،  أو عسكريني مهمني  نشطاء سياسيني  استخباراتية عن وجود  معلومات 
املعتقلني، وال مصريهم، وهذا ما أفَقد بقية احملاصرين يف حلب الشرقيَّة الثِّقة يف كامل االتفاقية، وعلى الرغم من أنَّ النظام 
اإليراين قد متكَّن من حتقيق مصاحله على حساب االتفاق الروسي، وأدخل بنَد إخراج أهايل كفراي والفوعة، ذات األغلبية 
الشيعية املواليتني للنظام السوري على خلفية طائفية، إالَّ أن ذلك ال يعين أنَّ امليليشيات الشيعية املقاتلة لن خترق االتفاق 

جمدداً، فال يوجد أي ضابط لا.
وتستغلُّ هذه امليليشيات الشيعية حاجة األهايل يف أحياء حلب الشرقية، الذين يعانون من الربد، ونقص اإلمكاانت الطبية، 

والغذائية، بل رمبا تعود إىل فتح جبهات القتال، واقتحام تلك األحياء، واعتقال مجيع من فيها.

الذين  األهايل  استقبال  بينها على  فيما  املشرتك  التنسيق  والدولية عرب  احمللية  والطبيَّة  اإلغاثية  املدين  اجملتمع  تعمل منظمات 
مت إجالؤهم من داخل أحياء مدينة حلب احملاصرة إىل حي الراشدين، حيث يتم إرسال املصابني عموماً إىل مشايف املناطق 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، وتوجيه احلاالت احلرجة إىل املشايف الرتكية، أما املدنيون الذين ال يتوفر لديهم 
لل الغذائية واأللبسة ووسائل التدفئة. مأوى فتقوم املنظمات بنقلهم إىل مراكز اإليواء اليت مت جتهيزها لذه الغاية، وأتمينهم ابلسِّ
حيتاج معظم النساء واألطفال الذين مت إجالؤهم من داخل أحياء مدينة حلب احملاصرة إىل دعم وعالج نفسي طويل األمد، 
جراء ما عانوه خالل فرتة احلصار من ضغوط نفسية انمجة عن مشاهد القتل والدماء واجلوع بسبب عمليات القصف املستمر 

واحلصار، وال يوجد منظمات عاملة كافية أبداً يف هذا اجملال احليوي.

رابعًا: التوصيات:
األمم املتحدة وجملس األمن:

عملياً لقد أتخرت األمم املتحدة يف اختاذ أية خطوات عملية أو جدية، وبَدت أمام أهايل حلب الشرقية، وعموم اجملتمع السوري، 
وكأنا الدور لا، ومل يـَُقم نظام اإلنذار املبكر أبية جدوى فعلية، على الرغم من أننا قد حتدَّثنا يف تقريٍر نايَة الشهر املاضي، أنه 
يتوجب على األمم املتحدة رعاية والكشف عن مصري املشردين داخلياً يف حلب، فهذه مهمَّتها ومسؤوليتها، وال يتمكن أحد من 
القيام هبا، وحنن نوصي اآلن بتكرار هذا املطَلب، البُدَّ من الضغط على النظام السوري للكشف عن مصري ما اليقل عن 100 
ألف شخص، وقعوا يف قبضته، مل نتمكن خالل العشرين يوماً الفائتة ُكلِّها من الكشف عن مصريهم، ومل يـَُقم النظام السوري 

ابلتصريح عن أية قوائم أو أية معلومات ُتذكر.

جيب على األمم املتحدة أن تتحدث عن الدور اإلجرامي للميليشيات الشيعية املقاتلة، وأن يصدَر قرار من جملس األمن يعتربها 
منظمات إرهابية ُمتشددة على غرار تنظيم داعش والقاعدة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPcXhUM19CZ0hrZWs/view
http://sn4hr.org/arabic/?p=7217
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRXlDeF9DcUIwb1U/view


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 4

بذُل كلِّ جهٍد مكن لضمان أمان وسالمة احملاصرين واملشردين قسرايً، ومراقبة عمليات اإلخالء وتوثيق األطراف املنتهكة لا.
على دول أصدقاء الشعب السوري تقدمي كل مساعدة ُمكنة ألنَّ طاقة اجملتمع السوري لوحده تفوق القدرة االستيعابية لذا 

الكمِّ الائل من املشرَّدين املتضررين نفسياً واجتماعياً واقتصادايً.

خامسًا: المرفقات:
صورة تظهر بعض اجلرحى الذين ُأصيبوا جراء إطالق قوات النظام السوري وميليشياته النار على قافلة اإلجالء يف 15/ كانون 

األول/ 2016

صور تظهر قوافل اإلجالء األوىل يف 15/ كانون األول/ 2016 – حسب وكالة ساان

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUUVSY1RfVWZCcms/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbFhnaE1mY1lFYUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFX2N3RVIzUkliOXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUTVDVk9sY3E2SVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFb0pYcVdQVUd5amc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFalFrME5RMUZnOFU/view
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صور ترصد وصول قوافل اإلجالء إىل ريف حلب الغريب يف 15/ كانون األول/ 2016

صور تظهر بعض النازحني من أحياء مدينة حلب احملاصرة إىل أحد املخيمات اليت يتم تشييدها يف ريف حلب الغريب يف 16/ 
كانون األول/ 2016

صور ومقاطع فيديو تظهر بعض اجلرحى احملتجزين داخل مشفى القدس ابنتظار إجالئهم 

مقاطع فيديو تصور عمليات حتضري قافلة اإلجالء األوىل اليت ستقل أهايل مدينة حلب إىل ريف حلب الغريب يف 15/ كانون 
األول/ 2016

صورة تظهر عملية إجالء بعض احملاصرين يف 16/ 
كانون األول/ 2016

حلب  مدينة  أحياء  داخل  األهايل  جتمع  تظهر  صورة 
احملاصرة ابنتظار إجالئهم يف 16/ كانون األول/ 2016

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFNmVGbXFwb3c1VDQ
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFMnV3ZGFzYmtGSUE
https://youtu.be/HpFyBmo3-RA
https://youtu.be/c4gX_VVG2BE
https://youtu.be/DbadpiHA2qg
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFY012OU5LS0R5M0E/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZXc1TFU1dDBNRlk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFM19Scnc1SGp1TlU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbzkxblRWdzMwazg/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZ3MzeExMNnRmVW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPOU5nbVR2Uy1hb0k/view
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مقطع فيديو يصور قصف طريان اثبت اجلناح حكومي/ روسي )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة بدقة( عقدة الرقة يف 
ريف حلب الغريب يف 15/ كانون األول/ 2016 - بعدسة الناشط أمحد برميو

  
مقطع فيديو يصور عودة قافلة اإلجالء اليت كانت حمتجزة من قبل قوات النظام السوري وامليليشيات التابعة له إىل داخل أحياء 

مدينة حلب احملاصرة يف 16/ كانون األول/ 2016

مقاطع فيديو تصور شهادات بضعة أشخاص انجني من عملية احتجاز قوات النظام السوري وميليشياته إلحدى قوافل إجالء 
األهايل من املدينة يف 16/ كانون األول/ 2016

شكر
خالص الشكر للنشطاء احملليني واألهايل الذين تكبَّد البعض منهم العناء يف ظلِّ الظروف اليت ميرون هبا يف سبيل 

إيصال املعلومات، وكل التضامن ألهلنا احملاصرين واملهجرين واملعتقلني حىت حتقق العدالة ونيل مطالبهم.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/uWGyUOAO8Ew
https://youtu.be/fRqL27kt17o
https://www.youtube.com/watch?v=_VYA2J5eqME&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jj0pwO27-vM&feature=youtu.be
https://youtu.be/CFGIi9kYjSA

