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األربعاء 11 أاير 2016

حمتوايت التقرير:
أواًل: املقدمة. 

اثنياً: امللخص التنفيذي. 
اثلثاً: تفاصيل احلوادث.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات.
شكر.

هجمات لفصائل يف املعارضة السورية املسلحة على أحياء يف مدينة حلب

أواًل: المقدمة:
بعنوان »املوت األمحر« يتحدث عن قصف  أصدران يف األول من أاير اجلاري تقريراً 
القوات احلكومية والروسية ملدينة حلب بشكل خاص، وذلك على خلفية اهلجمات 
الوحشية من 20 حىت  29/ نيسان، مل يستعرض ذلك التقرير االنتهاكات اليت قامت 
هبا بعض فصائل املعارضة املسلحة، كوهنا حصلت يف مناطق خاضعة لسيطرة قوات 
النظام السوري، وعادة ماحتتاج فرتات زمنية أطول للقيام بعمليات التحقيق والتواصل، 
فصائل  هبا  قامت  اليت  االنتهاكات  يسجل  خاصاً  تقريراً  نصدر  سوف  أننا  وذكران 

املعارضة املسلحة حبق املدنيني يف حمافظة حلب يف املدة الزمنية ذاهتا.

قام فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ابلتواصل مع عدد من الناجني من القصف 
ومع أقرابء الضحااي، ومع عدد من النشطاء اإلعالميني، وقد واجهنا حتدايت عديدة 
فالتحقيقات يف املناطق اخلاضعة لسيطرة القوات احلكومية وحلفائها أكثر صعوبة منها 
يف املناطق اخلارجة عن سيطرهتا، وبشكل خاص الوصول إىل أكثر من مصدر ملقاطعة 

والتحقق من املعلومات عرب انجني من القصف وشهود عيان.
مراكز  أي  فيها  واليوجد  مدنية  مناطق  املستهدفة كانت  املناطق  أن  احلوادث  أثبتت 

عسكرية أو خمازن أسلحة اتبعة للقوات احلكومية، وأن القصف كان عشوائياً.
 

ثانيًا: الملخص التنفيذي:
يغطي التقرير املدة الواقعة بني 20/ نيسان/ 2016 و 29/ نيسان/ 2016 ونستعرض 
فيه أبرز اجملازر واملراكز احليوية اليت تعرضت للقصف من قبل فصائل املعارضة املسلحة.

أواًل: القتل خارج نطاق القانون:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 65 مدنياً، بينهم 21 طفاًل، و11 سيدة، 

كما سجلنا وقوع ما اليقل عن جمزرتني.
 

اثنياً: االعتداء على املراكز احليوية املدنية:
 سجلنا تعرض ما اليقل عن 8 مراكز حيوية مدنية لالعتداء هي:

3 مساجد، 4 مدارس، كنيسة واحدة 

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ ٢٠١١ 
وهي منظمة مستقلة، حمايدة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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ثالثًا: التفاصيل:
ألف: القتل خارج نطاق القانون:

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل مقتل 65 مدنياً، بينهم 21 طفاًل، و11 سيدة على يد فصائل املعارضة املسلحة 
يف املدة الواقعة بني 20/ نيسان/ 2016 و 29/ نيسان/ 2016 

نستعرض أبرز احلوادث:
اإلثنني 25/ نيسان/ 2016 سقطت عدة قذائف صاروخية حملية الصنع، مصدرها مدفعية متمركزة يف أحياء حلب القدمية 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، على ساحة سعد هللا اجلابري يف حي اجلميلية اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية؛ 

ما أدى إىل مقتل طفلتني، وإصابة اثنني آخرين.

األربعاء 27/ نيسان/ 2016 سقطت عدة قذائف صاروخية حملية الصنع، مصدرها مدفعية متمركزة يف حي بستان القصر 
اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، على منازل سكنية قرب فرن حي األعظمية اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية؛ ما 

أدى إىل مقتل 4 مدنيني بينهم طفل. 

اخلميس 28/ نيسان/ 2016 قصفت فصائل املعارضة املسلحة املتمركزة يف حي بستان الباشا عدة قذائف صاروخية حملية 
الصنع على املباين السكنية يف حميط حمل »بوظة األخرس« يف حي امليدان مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، ما 

أدى إىل مقتل 10 أشخاص، بينهم 6 أطفال وسيدة، وإصابة حنو 10 آخرين جبراح. 
فيديو يظهر ضحااي وجرحى جراء قصف فصائل املعارضة املسلحة حي امليدان مبدينة حلب يف 28/ نيسان/ 2016

صورة تظهر ضحااي جراء قصف فصائل املعارضة املسلحة حي امليدان مبدينة حلب يف 28/ نيسان/ 2016

اخلميس 28/ نيسان/ 2016 قصفت فصائل املعارضة املسلحة املتمركزة يف أحد أحياء حلب القدمية عدة قذائف صاروخية 
حملية الصنع على حميط مسجد الفتح يف حي اجلميلية مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، ما أدى إىل مقتل 12 

شخصاً، بينهم طفالن وسيداتن، وإصابة حنو 15 آخرين جبراح.

ابء :االعتداء على املراكز احليوية املدنية:
 8 عن  اليقل  ما  اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  وثقت 
فصائل  قبل  من  لالعتداء  تعرضت  مدنية  حيوية  مراكز 

املعارضة املسلحة.
قذائف  عدة  سقطت   2016 نيسان/   /20 األربعاء 
حي  يف  متمركزة  مدفعية  مصدرها  الصنع  حملية  صاروخية 
على  املسلحة  املعارضة  فصائل  لسيطرة  اخلاضع  األنصاري 
مسجد اهلدى )مسجد سيف الدولة( يف حي سيف الدولة، 
اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، ما أدى إىل إصابة مواد 

إكساء بناء املسجد أبضرار مادية متوسطة.

صورة تظهر آاثر الدمار يف مسجد اهلدى جراء سقوط قذائف صاروخية حملية الصنع مصدرها 
فصائل املعارضة املسلحة، على حي سيف الدولة حبلب يف 20/ نيسان/ 2016
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السبت 23/ نيسان/ 2016 سقطت عدة قذائف صاروخية حملية الصنع مصدرها مدفعية متمركزة يف حي بين زيد، اخلاضع 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة على بناء سكين قرب مسجد الروضة يف حي املوكامبو مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة القوات 

احلكومية، ما أدى إىل إصابة حرم املسجد أبضرار مادية بسيطة.

السبت 23/ نيسان/ 2016  قصفت فصائل املعارضة املسلحة املتمركزة يف حي بين زيد عدة قذائف صاروخية حملية الصنع، 
سقطت على مدرسة الطليعة العربية يف حي شارع النيل مبدينة حلب؛ ما أدى إىل أضرار مادية يف بناء املدرسة.

صورة تظهر آاثر الدمار يف مدرسة الطليعة العربية جراء قصف فضائل املعارضة املسلحة لشارع النيل مبدينة حلب يف 23/ 
نيسان/ 2016

األحد 24/ نيسان/ 2016 سقطت عدة قذائف صاروخية حملية الصنع قرب كنيسة مار يوسف يف حي العزيزية مبدينة حلب، 
اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، مصدرها مدفعية متمركزة يف أحد أحياء حلب القدمية، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة 

املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء الكنيسة أبضرار مادية متوسطة.
صور تظهر األضرار يف كنيسة مار يوسف جراء سقوط قذائف صاروخية حملية الصنع مصدرها فصائل املعارضة املسلحة على 

حي العزيزية حبلب يف 24/ نيسان/ 2016

اإلثنني 25/ نيسان/ 2016 سقطت قذيفة صاروخية حملية الصنع 
لسيطرة  اخلاضع  القصر،  بستان  متمركزة يف حي  مدفعية  مصدرها 
اجلميلية،  حي  يف  املأمون  اثنوية  على  املسلحة،  املعارضة  فصائل 
اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، ما أدى إىل إصابة ابحة املدرسة 

أبضرار مادية متوسطة.

اخلميس 28/ نيسان/ 2016 سقطت عدة قذائف صاروخية حملية الصنع يف حميط مدرسة الفاروق حبي اجلميلية يف مدينة 
حلب، اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، مصدرها مدفعية متمركزة يف حي بستان القصر، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة 

املسلحة، ما أدى إىل أضرار طفيفة يف بناء املدرسة.

اجلمعة 29/ نيسان/ 2016 سقطت عدة قذائف صاروخية حملية الصنع 
مصدرها مدفعية متمركزة يف حي املشهد، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة 
املسلحة، على مدرسة األمني للتعليم األساسي يف حي اجلميلية مبدينة حلب، 
اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية؛ ما أدى إىل حدوث أضرار متوسطة يف 

بناء املدرسة.

صور تظهر األضرار يف مدرسة األمني للتعليم األساسي جراء سقوط قذائف 
صاروخية حملية الصنع مصدرها مدفعية املعارضة املسلحة على حي اجلميلية 

حبلب يف 29/ نيسان/ 2016 
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اجلمعة 29/ نيسان/ 2016 سقطت عدة قذائف صاروخية حملية الصنع مصدرها مدفعية متمركزة يف أحد أحياء حلب 
القدمية، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة على احملال التجارية قرب مسجد املال خان يف حي ابب الفرج، اخلاضع 

لسيطرة القوات احلكومية؛ ما أدى إىل إصابة مواد إكساء بناء املسجد أبضرار مادية متوسطة.
صورة تظهر األضرار يف مسجد املال خان جراء سقوط قذائف صاروخية حملية الصنع مصدرها فصائل املعارضة املسلحة على 

حي الفرج يف29/ نيسان/ 2016

االستنتاجات القانونية والتوصيات:
1. خرقت فصائل املعارضة السورية املشاركة يف احلوادث الواردة يف هذا التقرير بشكل ال يقبل التشكيك قرار جملس األمن 
رقم 2139 وحنن نؤكد إن اهلجمات الواردة يف التقرير تعترب مبثابة انتهاك للقانون اإلنساين الدويل العريف، ذلك أن القذائف 

قد أطلقت على مناطق مأهولة ابلسكان ومل توجه إىل هدف عسكري حمدد.
2   إن عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية يف حدوث خسائر طالت أرواح املدنيني أو إحلاق إصاابت هبم أو يف 
إحلاق الضرر الكبري ابألعيان املدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً حتمل على االعتقاد أبن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن 

ابلفائدة العسكرية املرجوة.

التوصيات:
إىل املعارضة السورية:

1. ضمان محاية املدنيني يف مجيع املناطق .
2. فتح حتقيقات يف هذه احلوادث وحماسبة مرتكيب االنتهاكات يف أسرع وقت ممكن.

3. ضرورة التمييز بني األهداف العسكرية واألهداف املدنية، وجيب االمتناع عن أي هجمات عشوائية وغري متناسبة.

إىل احلكومات املعنية:
1. الطلب من املعارضة السورية تنفيذ التوصيات املتعلقة هبا.

2. توقف دعم أي فصيل عسكري متورط ابرتكاب جرائم حرب.

إىل جملس األمن:
• جيب على جملس األمن التوقف عن استخدام الفيتو يف حال ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب كما حيصل يف 

سوراي.
• جيب إحالة امللف السوري إىل احملكمة اجلنائية الدولية وحماسبة مجيع املتورطني.

والنهب  الدمار  من  وفنوهنم  وتراثهم  السوريني  أرواح  املدنيني، حلفظ  مسؤولية محاية  مبدأ  وتطبيق  والسالم  األمن  إحالل   •
والتخريب. 

إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظل انقسام جملس األمن وشلله الكامل، يتوجب التحرك على املستوى الوطين واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشعب 
السوري، ويتجلى ذلك يف محايته من عمليات القتل اليومي ورفع احلصار، وزايدة جرعات الدعم املقدمة على الصعيد اإلغاثي. 
األشخاص  عادلة جلميع  الوطنية، يف حماكمات  احملاكم  أمام  اجلرائم  بشأن هذه  العاملية  القضائية  الوالية  ممارسة  إىل  السعي 
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املتورطني.

• دعت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مراراً وتكراراً يف عشرات الدراسات والتقارير وابعتبارها عضو يف التحالف الدويل، 
لتطبيق مبدأ مسؤولية احلماية )ICRtoP (، وقد مت استنفاذ اخلطوات السياسية عرب اتفاقية اجلامعة العربية مث خطة السيد 
كويف عنان، وابلتايل البد من تلك الفرتة اللجوء إىل الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية احلماية )R2P (، الذي أقرته 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة، ومازال جملس األمن يعرقل محاية املدنيني يف سوراي.
• جتديد الضغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

• السعي من أجل إحقاق العدالة واحملاسبة يف سوراي عرب اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملس حقوق اإلنسان واستخدام مبدأ 
الوالية القضائية العاملية.

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