
 'الموت في كل مكان'
 جـرائـم الحـرب 

 وانتهاكات حقوق اإلنسان 
في حلب بسوريا

يتعرض المدنيون في مدينة حلب، بسوريا، لقصف بيوتهم ومدارسهم 
وأسواقهم العامة وأماكن عبادتهم. ويعتقلون تعسفًا ويعذبون ويختفون، وفي 

كثير من األحيان ال لشيء إال لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع. 
وُيكرهون على العيش في أوضاع بائسة، حيث يواجهون نقصًا حادًا في 

الضروريات األساسية كالماء والدواء والكهرباء. 

ن أبحاث منظمة العفو الدولية أن االنتهاكات التي ارتكبتها الحكومة السورية  وتبيِّ
والعديد من جماعات المعارضة المسلحة في حلب ترقى إلى مرتبة جرائم حرب، 

وتشكل خرقًا لقرار مجلس األمن الدولي 2193. واتسمت االنتهاكات التي 
ارتكبتها الحكومة السورية في بعض الحاالت بأنها كانت واسعة النطاق ومنهجية 

إلى حد أنها شكلت جرائم ضد اإلنسانية. 

إن منظمة العفو الدولية تدعو جميع األطراف في النزاع السوري إلى وقف 
الهجمات المتعمدة على المدنيين والمنشآت المدنية؛ ووقف االستعمال 
العشوائي لألسلحة المتفجرة من قبيل البراميل المتفجرة وقذائف الهاون 

في المناطق المأهولة؛ وإلى وضع حد لعمليات القبض التعسفي والتعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة القاسية، واإلخفاء القسري؛ وإلى السماح لهيئات 
المساعدات اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة، وشركائها التنفيذيين، في حلب 

خاصة وسوريا عامة، بدخول المناطق المحتاجة للمساعدات. لقد انقضت أكثر من 
أربع سنوات على األزمة، وما برح المدنيون في سوريا ينتظرون من المجتمع 
الدولي احترام القانون الدولي، وضمان التقيد بقرارات مجلس األمن، واتخاذ 

تدابير ذات مغزى لوضع حد لمعاناتهم.
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أكان األمر يتعلق بصراع كبير  سواًء
ُتسلط عليه األضواء، أو بركن منسي 

في الكرة األرضية، فإن منظمة العفو 
تناضل في سبيل العدالة والحرية  الدولية
والكرامة للجميع، وتسعى لحشد الجهود 

من أجل بناء عالم أفضل.

ما الذي بيدك أن تفعله؟ 

لقد أظهر النشطاء في شتى أنحاء العالم أن باإلمكان مقاومة القوى
هذه  عناصر من عنصرًا فلتكن اإلنسان. حقوق ض تقوِّ التي الخطرة

الحركة. ولتواجه أولئك الذين يتاجرون في الخوف والكراهية.

انضم إلى منظمة العفو الدولية حتى تصبح عنصرًا من عناصر  ■
حركة عالمية تناضل في سبيل وضع حد النتهاكات حقوق 

اإلنسان، وشارك مع منظمة العفو الدولية في بناء عالم أفضل.

قدم تبرعًا لدعم عمل منظمة العفو الدولية. ■

نستطيع أن ُنسمع العالم أصواتنا. معًا

أرغب في تلقي المزيد من المعلومات عن كيفية االنضمام إلى 
منظمة العفو الدولية.

االسم 

العنوان

البلد 

البريد اإللكتروني

أود أن أقدم تبرعًا لمنظمة العفو الدولية )ُتقبل التبرعات بالجنيه اإلسترليني 
والدوالر األمريكي واليورو(

المبلغ

Mastercard   Visa         :ُيرجى تقييده على بطاقة

رقم  

تاريخ االنتهاء

التوقيع

ُيرجى إرسال هذه االستمارة إلى فرع منظمة العفو الدولية في بلدك 
)انظر www.amnesty.org/en/worldwide-sites لمزيد من المعلومات عن عناوين 

منظمة العفو الدولية في أنحاء العالم(. 
وفي حالة عدم وجود فرع للمنظمة في بلدك، ُيرجى إرسال االستمارة إلى األمانة 

الدولية للمنظمة في لندن، على العنوان التالي:
Amnesty International, International Secretariat, Peter Benenson House,

1 Easton Street, London WC1X 0DW, United Kingdom

أريد أن
أساعد

منظمة العفو الدولية حركة عالمية تضم أكثر من 7 ماليين شخص يناضلون من أجل عالم 
يتمتع فيه جميع الناس بحقوق اإلنسان.

وتتمثل رؤيتنا في تمتع كل شخص بجميع حقوق اإلنسان المكرسة في اإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنسان وغيره من المعايير الدولية لحقوق اإلنسان. 

ومنظمتنا مستقلة عن أية حكومة أو إيديولوجية سياسية أو مصلحة اقتصادية أو دين –
ومصدر تمويلها الرئيسي هو مساهمات عضويتها وما تتلقاه من هبات عامة. 

الطبعة األولى 2015
Amnesty International Ltd

Peter Benenson House
1 Easton Street

London WC1X 0DW
United Kingdom
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  ملخص

أصبح من األمور الروتينية أن تحوِّم المروحيات "
فوق رؤوسنا، فتوقفُت، في نهاية المطاف، عن 

وكنت اشتم رائحة الموت في . ظر إلى األعلىالن
 ." كل مكان

  أحد املقيمني يف حي بستان القرص، مدينة حلب

و ما برحت أطراف النزاع . مر ما يربو عىل أربع سنوات عىل بدء األزمة يف سوريا، وما زال حلها يف علم الغيب
وق اإلنسان، بينما يرزح السكان املدنيون ترتكب خروقات خطرية للقانون الدويل اإلنساني وانتهاكات جسيمة لحق

  . تحت وطأة العنف بالدرجة األوىل

مبعوث لألمم "ويف مسعى منه إىل الحد من معاناة املدنيني وتمهيد الطريق نحو عملية سلمية أكثر شموالً، اقرتح 
، 2014خريف  ومنذ. األعمال العدائية يف حلب" تجميد"، ستيفان دي ميستورا، "املتحدة الخاص إىل سوريا

وقد تركز هذا االهتمام بدرجة كبرية عىل الجوانب العسكرية . عىل اهتمام املجتمع الدويل" التجميد"استحوذ مقرتح 
والسياسية، وال سيما مع تصاعد األعمال القتالية بني األطراف يف حلب، وتكثيف األمم املتحدة جهودها إلرشاك هذه 

  . ةاألطراف يف محادثات حول هذه املبادر 

ويف هذا . ولكن فيما وراء الجوانب العسكرية والسياسية للحالة، ثمة حقائق يواجهها املدنيون عىل األرض يف حلب
، بجهد بحثي كبري بشأن االنتهاكات املرتكبة 2014كانون الثاني /الصدد، قامت منظمة العفو الدولية، منذ يناير

. لحكومية يف مدينة حلب، ويف الضواحي األقرب إىل املدينةمن جانب الحكومة السورية والجماعات املسلحة غري ا
من املهنيني العاملني  29من املقيمني الحاليني والسابقني يف حلب، و 78وقد قابل الباحثون، ألغراض هذا التقرير 

يق الربيد وأجريت هذه املقابالت، التي اتخذت شكل املقابلة الشخصية أو الهاتفية، أو عن طر . يف املدينة أو بشأنها
كانون الثاني /ويناير 2014كانون األول /اإللكرتوني وعىل وسائل التواصل عىل اإلنرتنت، يف تركيا يف ديسمرب

ع . 2015آذار /شباط ومارس/، ويف لبنان، يف فرباير2015 وقامت منظمة العفو الدولية كذلك باستعراض موسَّ
، اتصلت منظمة 2015آذار /ويف مارس. ات شهود العيانملواد مصورة وأرشطة فيديو وحققتها بمقارنتها مع رواي

العفو الدولية بالسلطات السورية كي تنقل إليها ما توصلت إليه من معطيات أولية، وتطلب ردها عىل هذه 
املعطيات وتوضيحات وتفاصيل إضافية منها بشأن الحوادث التي يتفحصها هذا التقرير، ولكن املنظمة لم تتلق 

  . 2015نيسان /أبريل 23منها أي رد حتى 

املدنيون يف حلب يعانون من أعمال : استناداً إىل هذا البحث، فإن استخالصاتنا واضحة وليست موضع خالف
وتقييمنا يتلخص يف أن االنتهاكات التي ترتكبها الحكومة السورية والعديد من جماعات . عدائية تفوق التصور
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، الذي تبناه املجلس 2139رقاً لقرار مجلس األمن الدويل رقم املعارضة املسلحة، يف حلب، ال تشكل فحسب خ
ويف بعض الحاالت، بلغت أفعال الحكومة السورية . باإلجماع قبل أكثر من عام، وإنما تشكل كذلك جرائم حرب

  . مستوى يصل إىل جرائم ضد اإلنسانية

ب، وكذلك املستشفيات واملدارس فقد جرى قصف منازل املدنيني يف املناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة من حل
واستخدمت يف أغلبية الهجمات، يف هذه . واألسواق العامة وأماكن العبادة، يف هجمات جوية شنتها القوات الحكومية

وهي قنابل كبرية متفجرة من تصميم محيل تلقيها املروحيات وتتكون من براميل زيت  -"براميل متفجرة"الحملة، 
  . نات غاز محشوة باملتفجرات والوقود والقطع املعدنية لزيادة التأثري املميتأو خزانات وقود أو أسطوا

، شنت القوات الحكومية هجمات متواصلة، استخدمت 2015آذار /ومارس 2014كانون الثاني /وما بني يناير
ن املدنيني، فيها الرباميل املتفجرة وسواها من األسلحة املتفجرة غري الدقيقة التصويب، ضد مناطق أهلة بالسكا

مسجداً، كما استهدفت أهدافاً مدنية بينها ما  23مجمع للمواصالت، و 12سوقاً عامة، و 14وشملت ما ال يقل عن 
وكانت األغلبية العظمى من اإلصابات القاتلة التي تسببت بها . مشفى ومركزاً طبياً وثالث مدراس 17ال يقل عن 

، وهو مجموعة مراقبة "مركز توثيق االنتهاكات"وطبقاً لتقارير . هجمات الرباميل املتفجرة يف حلب من املدنيني
ً  3,124تتخذ من سوريا مقراً لها، قتلت الهجمات بالرباميل املتفجرة ما ال يقل عن  يف محافظة  -مقاتالً  35و -مدنيا

و الدولية وألغراض هذا التقرير، أجرت منظمة العف. 2015آذار /ومارس 2014كانون الثاني /حلب ما بني يناير
مدنياً؛  188تقصيات يف العمق يف ثمان من الهجمات بالرباميل املتفجرة، ووجدت أنها أدت إىل مقتل ما ال يقل عن 

ويف غضون ذلك، لم تعرتف الحكومة السورية بأن حملة . ولم يسّجل بني من لقوا مرصعهم سوى مقاتل واحد
لة واحدة يف صفوف املدنيني، وظلت ترص عىل أن القصف الجوي التي شنت عىل حلب قد أدت إىل إصابة قات

  ". إرهابيني"الهجمات الجوية لم تستهدف سوى 

وتشري هذه املعطيات وغريها من الوقائع التي تفحصها هذا التقرير إىل أن حملة القصف الجوي التي شنتها القوات 
نافلة القول إن االستهداف املتعمد ومن . الحكومية يف مدينة حلب استهدفت املدنيني واألعيان املدنية عن عمد

ومثل هذا الهجوم . بالهجمات ألعيان مدنية ومدنيني، ممن ال يشاركون مبارشة يف األعمال القتالية، هو جريمة حرب
املنظَّم عىل السكان املدنيني، الذي شن كجزء من سياسة حكومية، كما كان الحال يف حلب عىل ما يبدو، يشكل كذلك 

  . نيةجريمة ضد اإلنسا

وقد قامت منظمة العفو الدولية، وهيئات أخرى للمراقبة، كذلك بتوثيق هجمات من جانب جماعات املعارضة 
وكثرياً ما اشتملت هذه الهجمات عىل . املسلحة عىل أحياء سكنية يف املناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يف حلب

 ينبغي استعمالها أبداً يف محيط التجمعات استخدام أسلحة متفجرة غري دقيقة، مثل مدافع الهاون، التي ال
وبالنظر إىل طبيعة األسلحة املستخدمة، فإن من املرجح أن تشكل العديد من هذه الهجمات هجمات . السكانية

عشوائية، وجرائم حرب عندما تؤدي إىل مقتل أو إصابة مدنيني، ويحتمل أن يكون بعض هذه الهجمات قد شكل 
  . ني أو عىل أعيان مدنية، وهي بالتايل جرائم حربهجمات متعمدة عىل املدني

كانون الثاني، وثّقت منظمة العفو الدولية، وهيئات أخرى للمراقبة، مئات من حاالت االعتقال التعسفي /ومنذ يناير
واالختفاء القرسي، وكذلك حاالت تعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة، من جانب الحكومة السورية،كان 

ووقعت هذه االنتهاكات يف سياق آالف من الحاالت . ن يف مدينة حلب والضواحي األقرب إليهاضحيتها مدنيو 
وفيما يتصل بحاالت التعذيب واالختفاء القرسي يف . 2011املشابهة جرى توثيقها يف مختلف أرجاء سوريا منذ 

ني شنته الحكومة السورية، حلب، يبدو أنها قد ارتكبت كجزء من هجوم منظَّم وواسع النطاق عىل السكان املدني
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  . ويمكن أن ترقى هذه االنتهاكات إىل مرتبة جرائم ضد اإلنسانية

وقد خلصت منظمة العفو الدولية، كذلك، استناداً إىل حاالت تفحصتها يف هذا التقرير ويف تقارير سابقة، إىل أن 
احتجاز للرهائن، وكذلك يف عمليات العديد من الجماعات املسلحة غري الحكومية قد انخرطت يف عمليات اختطاف و 

  . ومثل هذه األفعال تشكل جرائم حرب. احتجاز تعسفي وتعذيب وغريه من رضوب إساءة معاملة السجناء يف حلب

ويفتقر املقيمون يف املناطق . وجراء هذه االنتهاكات الجسيمة، فإن أهايل مدينة حلب يعيشون يف ظروف مروعة
لحكومة، عىل السواء، إىل خدمات أساسية مثل املاء والكهرباء، كما يعانون من شح التي تسيطر عليها املعارضة وا
وأبلغ عاملون يف املساعدات اإلنسانية منظمة العفو الدولية أنهم يستطيعون، بصورة . الغذاء والدواء وغاز التدفئة

ع ذلك، فإن من يقدمون املساعدات وم. عامة، الوصول إىل املناطق التي يسيطر عليها األهايل يف جميع مناطق املدينة
إىل املناطق التي تسيطر عليها املعارضة تحدثوا عن مواجهة تحديات ال يستهان بها يف سعيهم إليصال املساعدات، 

ليس أقله بسبب استهداف القوات الحكومية املتواصل للطريق الذي يشكل املدخل الرئييس لنقل املساعدات 
  . اإلنسانية إىل املدينة

ما يبدو، فقد تراجعت معدالت الهجمات التي تشنها القوات الحكومية ضد املناطق التي تسيطر عليها  وعىل
بيد أن الهجمات الجوية قد استمرت . 2015آذار /ومارس 2014أيلول /املعارضة من مدينة حلب ما بني سبتمرب

اعتقال املدنيني تعسفاً ويعذبون وعالوة عىل ذلك، يجري . بصورة يومية، وزاد عددها بشدة يف اآلونة األخرية
  . ويختفون، بينما تظل هذه املناطق عرضة للحصار يف أي وقت

ولذا فإن منظمة العفو الدولية تدعو جميع األطراف يف النزاع السوري إىل إنهاء هجماتها املتعمدة عىل املدنيني 
وائي ألسلحة متفجرة مثل الرباميل املتفجرة واألعيان املدنية، مثل املستشفيات واملدارس؛ وإىل وقف االستخدام العش

ومدافع الهاون يف املناطق املأهولة؛ ووضع حد لعمليات االعتقال التعسفي واالختفاء القرسي واالختطاف والتعذيب 
وغريه من صنوف سوء املعاملة؛ والسماح لألمم املتحدة ورشكائها التنفيذيني يف حلب، ويف سوريا ككل، بإدخال 

التي وردت يف مقرتح املبعوث " التجميد"ويف الختام، فإن نجاح مبادرات مثل . إلنسانية دون عراقيلاملساعدات ا
الخاص ينبغي أن يقاس بمدى التزام جميع األطراف املتحاربة بوقف انتهاكات حقوق اإلنسان وجرائم الحرب 

 . والجرائم ضد اإلنسانية التي ترتكب يف حلب، ويف مختلف أرجاء سوريا
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 ج المقاربةمنه
 2014كانون األول /قامت منظمة العفو الدولية بأبحاث من أجل هذا التقرير يف الفرتة ما بني ديسمرب

، قام 2015كانون الثاني /يناير 30حتى  12كانون األول ومن /ديسمرب 19حتى  15فمن . 2015آذار /ومارس
وألغراض هذا التقرير، . بحاث إضافية يف لبنانوأجريت أ. أحد باحثي منظمة العفو الدولية بعمل ميداني يف تركيا

من املقيمني الحاليني أو السابقني يف حلب، بمن فيهم شهود عيان عىل الهجمات ومهنيون  78قابل الباحثون 
من املهنيني العاملني يف حلب أو بشأنها، بمن فيهم موظفون يف وكاالت  29طبيون وعاملون يف اإلنقاذ وإعالميون، و

وأجريت مقابالت إما بصورة شخصية أو عن طريق . دة وكذلك يف منظمات غري حكومية وطنية ودوليةاألمم املتح
ونظراً لبواعث القلق األمنية لدى املقيمني يف املناطق . الهاتف أو الربيد اإللكرتوني أو وسائل إلكرتونية أخرى

ية سوى القليل من الفرص ملقابلة شهود الخاضعة لسيطرة الحكومة من مدينة حلب، لم تتوافر ملنظمة العفو الدول
وقد طلبت أغلبية الشهود الواردة أسماؤهم يف هذا التقرير حجب أسمائهم، إما لحماية أمنهم . من هذه املناطق

 .الشخيص أو أمن أفراد عائالتهم ممن يعيشون يف سوريا

، لم تبعث بباحثني إىل مثل 2013و 2012وبينما تمكنت منظمة العفو الدولية من زيارة أجزاء من شمال سوريا يف 
ولم تتجاوب السلطات السورية أبداً مع الطلبات . بسبب تزايد بواعث القلق األمنية 2015و 2014هذه املناطق يف 

املتكررة من جانب منظمة العفو الدولية للساح لها بالسفر إىل املناطق الخاضعة لسيطرتها منذ بدء األزمة، يف 
  . 2011آذار /مارس

راض هذا التقرير، قامت منظمة العفو الدولية باستعراض بيانات الحكومة السورية؛ وتقارير صدرت عن وألغ
كما . وكاالت األمم املتحدة، وعن منظمات غري حكومية دولية وهيئات محلية للمراقبة؛ وكذلك تقارير إعالمية

وق اإلنسان ومنظمات إنسانية استعرضت كماً هائالً من الصور وأرشطة الفيديو التي قدمتها منظمات لحق
سورية، وناشطون يف مضمار حقوق اإلنسان وشهود عىل األحداث، وقامت بمقارنة هذه املواد مع روايات شهود 

  . العيان وبتمحيصها

وأثناء وجودها يف تركيا، تعاونت منظمة العفو الدولية مع عدة هيئات للمراقبة لجمع املعلومات وإقامة الصالت مع 
، "مركز توثيق االنتهاكات"، و"املعهد السوري للعدالة واملساءلة"وكان بني هذه الهيئات . لخرباء املحلينيالشهود وا

  ". املنظمة السورية للبحث والتقييم"، و"الشبكة السورية لحقوق اإلنسان"و

لتي توصلت ، اتصلت منظمة العفو الدولية بالسلطات السورية لتبادل املعطيات األولية ا2015آذار /ويف مارس
إليها بشأن ارتكاب الحكومة السورية انتهاكات خطرية للقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساني يف 

حلب معها، وللطلب منها الرد عىل هذه املعطيات، وكذلك لطلب توضيحات منها حول تفاصيل إضافية تتعلق 
ت منظمة العفو الدولية السلطات السورية إىل تبادل كما دع. بحوادث وحاالت بعينها تفحصها هذا التقرير

 23وحتى . املعلومات معها حول انتهاكات محتملة ارتكبها أعضاء يف جماعات املعارضة املسلحة يف مدينة حلب
  . نيسان، وقت إنهاء هذا التقرير، لم تكن منظمة العفو قد تلقت أي رد/أبريل
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  خلفية
قد اعتربت " اليونسكو"وكانت . املدن السورية واملركز االقتصادي األول يف البالد قبل اندالع النزاع، كانت حلب أكرب

، موقعاً من مواقع الرتاث العاملي، وهي من أقدم املدن يف العالم التي ظلت مأهولة 1986مدينة حلب القديمة، يف 
، ظل سكان حلب يف 2011آذار /وعندما اشتعل فتيل االحتجاجات ضد الحكومة السورية يف مارس. عرب التاريخ

وبدأت االشتباكات بني القوات الحكومية وجماعات املعارضة املسلحة . بداية األمر بمنأى عن املشاركة بدرجة كبرية
، ظلت مظاهرات االحتجاج يف حلب أصغر 2012ويف األشهر األوىل من . 2012شباط /يف محافظة حلب يف فرباير

حزيران /بيد أن املظاهرات تزايدت، من حيث نطاقها ووتريتها، بحلول يونيو حجماً منها يف املدن األخرى الرئيسية؛
، كانت جماعات املعارضة املسلحة قد سيطرت عىل النصف 2012آب /وبحلول أغسطس. 2012تموز /ويوليو

قوات كانون األول، كانت قد قطعت الطريق الرئييس إلمداد ال/الرشقي من املدينة؛ وبعد أربعة أشهر، أي يف ديسمرب
" القوات الجوية العربية السورية " الحكومية يف حلب، ما أدى إىل اعتماد القوات الحكومية املتمركزة هناك عىل 

أيلول /ويف محاولة منها السرتداد املدينة، شنت القوات الحكومية هجوماً رئيسياً يف سبتمرب. إلمدادها بما تحتاج
، فاستعادت قرى 2014وواصلت القوات الحكومية تقدمها يف . اوحةبيد أن الجانبني بقيا يف حالة من املر . 2013

، استمرت القوات 2015شباط /ويف فرباير. 1يف شمال حلب، واقرتبت ملسافة بضعة كيلومرتات من تطويق املدينة
 الحكومية يف تحقيق تقدم يف الريف الشمايل ملدينة حلب، بهدف واضح هو السيطرة عىل طريق اإلمداد الرئييس من

تركيا إىل مدينة حلب، ورفع الحصار الذي فرضته املعارضة عىل قريتي نّبل والزهراء، اللتني تقطنهما أغلبية 
ً . شيعية ، كان القتال ما زال 2015نيسان /أبريل 23وحتى . ورداً عىل ذلك، شنت قوات املعارضة هجوماً مضادا

 ً   . مستمرا

ويتألف العديد من هذه الجماعات من . 2مسلحة غري حكومية جماعة 18عمل يف مدينة حلب حالياً ما ال يقل عن ت
وثمة رصاعات ال يستهان بها بني هذه الجماعات، . فصائل فرعية ولديها مستويات متباينة من القيادة والسيطرة

 ً التي " الجبهة الشامية"ويف الوقت الراهن، تشكل . ولكنها تتعاون فيما بينها بمستويات وأشكال مختلفة أيضا
عن ائتالف خمسة من فصائل املعارضة ألكرب حجماً يف حلب، أحد أبرز  2014كانون األول /ثقت يف ديسمربانب

يف سوريا، التي " القاعدة"، فرع "جبهة النرصة"يف صفوفها " الجبهة الشامية"وال تضم . 3االئتالفات يف املدينة
                                                      

، 2014أيلول /سبتمرب 9، حلب وحالة الحرب السورية: سيارات مفخخة وبراميل متفجرةمجموعة األزمات الدولية،   1
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%

-syrian-the-of-state-the-and-aleppo-bombs-barrel-and-cars-rigged-20Lebanon/Syria/155
war.pdf ) 2015آذار /مارس 11زيارة يف.(  

التقرير : ملزيد من التفاصيل بشأن جماعات املعارضة املسلحة الناشطة يف مدينة حلب وجوارها، انظر مركز كارتر، سوريا  2
، 2015شباط /بشأن النزاع يف املناطق الريفية، فرباير 5رقم 

-http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/conflict_resolution/syria
2015.pdf-28-Feb-conflict/NationwideUpdate ) 2015آذار /مارس 20زيارة يف.(  

، 2014كانون األول /ديسمرب 26هل يستطيع متمردو حلب التوحد؟ : لعاملي، الجبهة الشاميةوقفية كارنيغي للسالم ا  3
http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=57605 ) شهدت الجبهة ). 2015آذار /مارس 20زيارة يف

  .، ويتوقع بعض املحللني أن عمر االئتالف محدود2015نيسان /قاقات كبرية يف أبريلالشامية انش
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الجيش "أيضاً عدداً محدوداً من ألوية  وتضم فصائل املعارضة األخرى الناشطة يف حلب. تنشط يف مدينة حلب
املعروفة بالحروف األوىل من اسمها باللغة االنجليزية " (وحدات حماية الشعب الكردي"و" السوري الحر

"YPG("وال وجود للجماعة املسلحة التي تطلق عىل . ، التي تسيطر عىل شيخ مقصود، الحي ذي األغلبية الكردية
كيلومرتاً إىل الرشق  30يف مدينة حلب، مع أن قواتها موجودة عىل بعد حوايل ) اعشد" (الدولة اإلسالمية"نفسها 

  . من املدينة

وقد عانى املدنيون، طوال املعركة عىل حلب، انتهاكات جسيمة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل 
وجرحوا جراء استخدام قوات  ، لقي متظاهرون ومتفرجون يف احتجاجات سلمية حتفهم2012ففي . 4اإلنساني

وطورد مئات املتظاهرين . املسلحة من الدولة واملوالية للحكومة الذخرية الحية ضدهم" الشبيحة"األمن وميليشيات 
ومع تصاعد . 5السلميني ومنارصيهم من قبل القوات الحكومية وقتلوا أو اعتقلوا أو أخضعوا لالختفاء القرسي

بدون اع داخيل مسلح، قامت القوات الحكومية وامليليشيات املوالية للحكومة بإعدام الوضع يف سوريا ليتحول إىل نز 
ويف . 6مقاتيل جماعات املعارضة وأقارب لهم ومدنيني آخرين ، كما قامت بتدمري منازل ومحال تجارية محاكمة
وات ، بدأت قوات الحكومة السورية بعمليات قصف جوي للمناطق الخاضعة لسيطرة ق2012آب /أغسطس

املعارضة يف مدينة حلب وريفها، مستخدمة أسلحة من قبيل القنابل العنقودية املحرمة دولياً والصواريخ 
وهي  -، بدأت القوات الحكومية يف حلب باستخدام الرباميل املتفجرة2013ويف منتصف . 7أرض -الباليستية أرض

هة يتم إسقاطها من املروحيات ويف . 20158يف حملة مميتة استمرت خالل  - أسلحة شديدة االنفجار غري موجَّ
غضون ذلك، واصلت الحكومة السورية إخضاع أفراد لالختفاء القرسي واالعتقال التعسفي والتعذيب وغريه من 

  . 9رضوب سوء املعاملة يف مراكز االحتجاز يف حلب

ويل اإلنساني ولحقوق وقد قامت منظمة العفو الدولية، ومنظمات أخرى أيضاً، بتوثيق انتهاكات للقانون الد
                                                      

  .يف هذا التقرير إىل مدينة حلب وليس إىل املحافظة بأرسها، ما لم يرش إىل خالف ذلك" حلب"تشري كلمة   4
  .2012آب / أغسطس MDE 24/061/2012(، 1( تطهري للمنشقني يف حلب، بسوريا: قمع شاملمنظمة العفو الدولية،   5
 عمليات القتل املتعمد وغريها من االنتهاكات عىل أيدي القوات املسلحة السورية: االنتقام املميتمنظمة العفو الدولية،   6
)MDE 24/041/2012( ،14 2012حزيران /يونيو.  

آذار /مارس MDE 24/009/2013( ،14( 14 قنابل النظام تنهمر عىل املدنيني دون تمييز: سوريةمنظمة العفو الدولية،   7
2013.  

، 2015شباط /فرباير 5، التقرير التاسعاللجنة الدولية املستقلة لتقيص الحقائق بشأن الجمهورية العربية السورية،   8
/www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommissiohttp:/

n.aspx ) 2015آذار /مارس 5زيارة يف.(  
 12، السجناء السابقون يف سجن حلب املركزي: محاطون باملوتاملفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان،   9

زيارة ( http://www.ohchr.org/Documents/Countries/SY/AleppoCentralPrison.pdf، 2014آب /أغسطس
عمليات اعتقال تعسفي وتعذيب واختفاء قرسي يف : أرخبيل التعذيب؛ هيومان رايتس ووتش، )2015آذار /مارس 5يف 

، 2012، يوليوتموز 2011آذار /رض منذ مارسسجون سوريا تحت األ 
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0712webwcover_0.pdf ) آذار /مارس 6زيارة يف

2015.(  
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وشملت هذه االنتهاكات القتل بدون . اإلنسان ارتكبتها الجماعات غري التابعة للدولة يف حلب منذ اندالع النزاع
محاكمة عىل نطاق واسع ملن أرستهم أو أصيبوا أو فقدوا قدرتهم عىل القتال من منتسبي القوات الحكومية، بما 

، ومن اشتبهت بأنهم من املخربين "الشبيحة"أجهزة االستخبارات وميليشيات فيها القوات املسلحة وقوات األمن و 
أو املتعاونني؛ كما شملت تعذيب األرسى واملحتجزين وغريه من رضوب سوء املعاملة ؛ وعمليات اختطاف واحتجاز 

املدنية يف للرهائن؛ واستخدام عشوائي ألسلحة من قبيل قذائف الهاون وعبوة ناسفة ، يف هجمات عىل األحياء 
  . 10املناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة من حلب

ويف رده عىل انتهاكات حقوق اإلنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية التي كانت ترتكب يف حلب، وسوريا 
، 2118، تبنى مجلس األمن القرار 2013أيلول /سبتمرب 27ففي . عموماً، تبنى مجلس األمن الدويل عدة قرارات

وتبع ذلك تبني القرار . 11عا بصورة رئيسية إىل التحقق من مخزون األسلحة الكيماوية يف سوريا وتدمريهالذي د
، وهو القرار الوحيد الذي تصدى لالنتهاكات الرئسية للقانون الدويل 2014شباط /فرباير 22الصادر يف  2139

ً لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساني التي كانت تطال املدنيني ي جميع  2139حيث طالب القرار . 12وميا
أطراف النزاع بالتوقف فوراً عن االستخدام العشوائي لألسلحة يف املناطق املأهولة؛ وعن إخضاع املدنيني لالحتجاز 

وعندما لم تتقيد الحكومة . التعسفي والتعذيب واالختفاء القرسي؛ وعن سد السبل أمام تسليم املعونات اإلنسانية
، الذي فوض األمم املتحدة ورشكاءها التنفيذيني بتسليم 2165القرار، تبنى مجلس األمن القرار السورية بهذا 

، لم ينجح مجلس 2015نيسان /أبريل 23وحتى . 13املساعدات اإلنسانية عرب الحدود الدولية وخطوط التماس
ما لم ينجح مجلس األمن يف ك. التي استمر عدم التقيد بها 2139األمن يف التصدي للمتطلبات األخرى من القرار 

، رغم دعوات منظمة العفو الدولية إىل ذلك منذ "املحكمة الجنائية الدولية"إحالة الوضع يف سوريا إىل مدعي عام 
، املكلفة " لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربية السورية " ، وطلبات 2011نيسان /أبريل

، إضافة إىل عرشات الدول األعضاء يف األمم املتحدة، وما يربو عىل 2013شباط /ذ فربايرمن,من قبل االمم املتحدة
، حق النقض ضد قرار مجلس 2014أيار /إذ استخدمت روسيا والصني، يف مايو. من املنظمات غري الحكومية 100

                                                      

 MDE( عمليات القتل امليداني وغريه من االنتهاكات عىل أيدي الجماعات املسلحة: سوريا، انظر منظمة العفو الدولية  10
 -مدني 300التابعة للمتمردين السوريني تقتل  ’مدافع جهنم’"؛ رويرتز، 2013آذار /مارس 14، )24/008/2013
http://www.reuters.com/article/2014/12/12/us-، 2014كانون األول /ديسمرب 12، "مجموعة مراقبة

idUSKBN0JQ17I20141212-attacks-crisis-mideast ) العاجزون عن القتال ). 2015آذار /مارس 12زيارة يف
أي شخص ال يستطيع الدفاع ) 2أي شخص تحت سلطة طرف معاد؛ ) 1 مصطلح فني يف القانون الدويل اإلنساني يشري إىل

أي شخص يعرب بوضوح عن نيته يف االستسالم، رشيطة أن يكون ) 3عن نفسه بسبب فقدان الوعي أو اإلصابة أو املرض؛ أو 
، 47ساني العريف، القاعدة أنظر القانون الدويل اإلن. تحاول الفرار/امتنعت عن األفعال العدائية ولم يحاول/أو تكون قد امتنع

 15زيارة يف ( ihl/eng/docs/v1_rul_rule47-https://www.icrc.org/customaryاللجنة الدولية للصليب األحمر، 
  ).2015آذار /مارس

  .2013أيلول /ربسبتم 27، 2118قرار مجلس األمن الدويل   11
  .2014شباط /فرباير 22، 2139قرار مجلس األمن الدويل   12
تجديد إيصال املساعدة اإلنسانية عرب الحدود يف سوريا بناء عىل . 2014تموز /يوليو 14، 2165قرار مجلس األمن الدويل   13

  .2014كانون األول /ديسمرب 17، 2191قرار مجلس األمن الدويل 
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 ً   . 14األمن الذي كان من املمكن أن يجعل مثل هذه اإلحالة أمراً ممكنا

فوضع كويف أنان، . من مبعوثي األمم املتحدة إىل التوسط للتوصل إىل تسوية سلمية للنزاع يف سورياوقد سعى ثالثة 
خطة من "، 2012شباط /عقب تسلمه مهامه، كمبعوث خاص مشرتك لألمم املتحدة والجامعة العربية، يف فرباير

حزيران /لشهر يونيو" يفإعالن جن"، التي أصدرت "مجموعة العمل من أجل سوريا"للسالم وعقد " ست نقاط
، وشددت فيه عىل رضورة تشكيل هيئة حكومية انتقالية تضم أعضاء من الحكومة السورية الحالية 2012

وترأس مؤتمر جنيف الثاني حول . ، حل االخرض االبراهيمي محل كويف أنان2012آب /ويف أغسطس.15واملعارضة
ذي نجح يف جمع وفود سورية تمثل الحكومة واملعارضة ، ال2014شباط / كانون الثاني وفرباير/سوريا يف يناير

وقّدم االخرض االبراهيمي . 16للمرة األوىل منذ اندالع األعمال العدائية، ولكن دون أن يفيض إىل نتائج ملموسة
وقد ركز ستافان دي ميستورا . 2014تموز /وخلفه ستافان دي ميستورا، يف يوليو 2014أيار /استقالته يف مايو

عىل خفض وترية العنف يف سوريا من خالل اتفاقات لوقف إطالق النار تخفف معاناة املدنيني وتمهد  حتى اآلن
القتال والعمليات العسكرية يف مدينة حلب " بتجميد"وكانت خطته البدء . الطريق نحو عملية سلمية أكثر شموالً 

" التجميد"يزال يستطلع إمكانية  ، كان ستافان دي ميستورا ال2015نيسان /وحتىأبريل. 17وضواحيها اللصيقة
مع األطراف املتحارية يف حلب، األمر الذي بدا غري وارد بصورة متزايدة، بينما واصل دراسة سبل إحياء العملية 

  . السياسية

                                                      

روسيا والصني تسدان السبل أمام إحالة مجلس األمن الدويل سوريا إىل املحكمة الجنائية "لألمم املتحدة، املركز اإلخباري   14
، 2014أيار /مايو 22، "الدولية

7860#.VREkCzSUdX8http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=4 ) آذار /مارس 24زيارة يف
2015(,  

، 2012آذار /مارس 27، "خطة كويف أنان للنقاط الست حول سوريا"الجزيرة،   15
/2012327153111767387.htmlhttp://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/03 ) 24زيارة يف 

، 2012حزيران /يونيو 30، "البيان الختامي"؛ مجموعة العمل حول سوريا، )2015آذار /مارس
inalCommuniqueActionGroupforSyria.pdfhttp://www.un.org/News/dh/infocus/Syria/F ) زيارة يف

  )2015آذار /مارس 24
، 2015شباط /فرباير 15، "الوسيط الدويل يعتذر للسوريني لعدم تحقيق تقدم سلمي"رويرتز،   16
-brahimi-crisis-syria-http://www.reuters.com/article/2014/02/15/us

idUSBREA1E0G220140215  2015آذار /مارس 24زيارة يف.(  
ترشين /نوفمرب 11، "نص مواجهة صحفية لستيفان دي ميستورا، مبعوث األمم املتحدة الخاص إىل سوريا"األمم املتحدة،   17

  ).2015آذار /مارس 24زيارة يف ( http://www.un.org/sg/offthecuff/index.asp?nid=3718، 2014الثاني 
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 معطيات عامة
ابعة ، ارتكبت القوات الحكومية والعديد من الجماعات املسلحة غري الت2015واألشهر الثالثة األوىل من  2014يف 

للدولة خروقات وانتهاكات خطرية للقانون الدويل اإلنساني يف مدينة حلب وضواحيها اللصيقة شكلت جميعها 
وربما . الصادر عن مجلس الدويل، وشكل بعضها، عىل ما بدا، جرائم حرب 2139مخالفات ملا طالب به القرار 

ويقدم هذا الفصل 18. تبة جرائم ضد اإلنسانيةتكون أفعال الحكومة السورية قد ارتقت، يف بعض الحاالت، إىل مر 
توصيفاً عاماً لهذه االنتهاكات وأمثلة عىل كونها جوءاً من أنماط أوسع نطاقاً من االنتهاكات يف مختلف أرجاء 

ويف الفصول الثالثة التالية من هذا التقرير، نستعرض هذه االنتهاك يف العمق مع توضيحات من خالل . سوريا
 . عىل ذلكحاالت تمثيلية 

  الهجمات عىل املدنيني واألعيان املدنية واستخدام األسلحة املتفجرة يف املناطق األهلة بالسكان
، أنكر الرئيس السوري، بشار األسد، أن القوات املوالية للحكومة قد استعملت الرباميل 2015شباط /فرباير 10يف 

ويف وقاع الحال،  19". ال وجود للرباميل املتفجرة"حقاً إنه ، وقال ال "قصة طفولية"املتفجرة، واصفاً هذا الزعم بأنه 
قتلت الرباميل املتفجرة وسواها من الهجمات الدوية وجرحت وتسببت بنزوح آالف املدنيني من حلب، ومختلف 

وقد قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق مئات الحوادث يف مدينة حلب وتلقت تقارير بشأنها ما بني . أرجاء سوريا
، وتضمنت هذه رضبات جوية ضد أعالم مدنية ومناطق مأهولة، 2015آذار /ومارس 2014كانون الثاني /ايرين

ً  23سوق عامة و 14مجمع مواصالت و 12مشفى و 17بما يف ذلك ثالث مدارس و وأبلغ مقيمون يف تلك 20. مسجدا
وقد  21. ت يف أغلبية هذه الهجماتاملناطق ومجموعات مراقبة منظمة العفو الدولية أن الرباميل املتفجرة استخدم

مجموعات املراقبة ومصادر إعالمية وشهود عيان آالف أرشطة الفيديو والصور التي عكست الدمار الهائل 
  22.واإلصابات الجماعية التي تسببت بها هذه الهجمات، كما ظهرت فيها بوضوح بقايا الرباميل املتفجرة

" مركز توثيق االنتهاكات"وقد سجل . حايا الهجمات بالرباميل املتفجرةإن املدنيني يشكلون األغلبية العظمى من ض
كانون الثاني /قتلوا جراء الهجمات بهذه الرباميل ما بني يناير -مقاتالً  35وال أكثر من  -مدنيني 3,124أسماء 

                                                      

استناداً إىل أبحاثها حتى اليوم، فإن منظمة العفو الدولية ليست يف موقع يسمح لها بتقرير أن األفعال التي قامت بها   18
  .ارضة املسلحة يف منطقة حلب، إبان الفرتة التي غطاها هذا التقرير، ترقى إىل مستوى جرائم ضد اإلنسانيةجماعات املع

، "نحن ندافع عن املدنيني ونجري حوارات: الرئيس األسد للبي بي يس"، )سانا(وكالة األنباء العربية السورية   19
ww.sana.sy/en/?p=28047http://w ) 2015شباط /فرباير 20زيارة  يف.(  

تستند هذه األرقام إىل حوادث وثّقتها منظمة العفو الدولية، وكذلك إىل دراسة مسحية لتقارير جماعات مراقبة دولية   20
  .وسورية

؛ رسائل إلكرتونية متبادلة 2015آذار /مارس 24، "مركز توثيق االنتهاكات"رسائل إلكرتونية متبادلة مع املتحدث باسم   21
  .2015آذار /مارس 20مع موظف يف منظمة غري حكومية دولية يرغب يف عدم الكشف عن اسمه، 

utu.behttps://www.youtube.com/watch?v=efUXKkVmesE&feature=yo ;انظر، مثالً،  22 
 ;https://www.youtube.com/watch?v=Z9DnX2Skrgc

Ak-https://www.youtube.com/watch?v=OiJzqNPz ) 2015نيسان /أبريل 1زيارة يف.(  
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تها وباملثل، واستناداً إىل شهادات شهود عيان وتقارير أصدر . يف محافظة حلب 2015آذار /ومارس 2014
مدنياً  188مجموعات املراقبة بشأن ثماني هجمات بالرباميل املتفجرة تضمنها هذا التقرير، لقي ما ال يقل عن 

ومنذ بدء القصف الجوي . ولم يسجل بني من جرى إحصاء جثثهم سوى مقاتل واحد. مرصعهم يف هذه الهجمات
 مقتل ولو مدني واحد، وظلت تؤكد أن ، لم تعرتف الحكومة السورية بأن حملتها قد أدت إىل2012لحلب يف 

  23". اإلرهابيني"هجماتها لم تستهدف سوى 

، بلغت الهجمات بالرباميل املتفجرة حدودها القصوى ما بني "مركز توثيق االنتهاكات"وبحسب تقارير 
 17 هجمات يف الشهر، وتزايدت عىل معدل يقرب من 107، لتصل إىل ما معدله 2014تموز /نيسان ويوليو/أبريل

وتسببت هذه الحملة بنزوح عرشات آالف العائالت 24. 2015آذار /ومارس 2014أيلول /يف الشهر ما بني سبتمرب
؛ وأبلغ رئيس إحدى جماعات املراقبة السورية منظمة العفو الدولية أن تدفق الالجئني ومن 2014يف ربيع وصيف 

ينة حلب قد تراجعت، ولكنها استمرت، يف األشهر نزحوا داخلياً من املناطق التي تسيطر عليها املعارضة يف مد
ويمكن تفسري تناقص الهجمات بعدة عوامل، بما يف ذلك حدوث تبدل يف التكتيكات أو املوارد العسكرية 25. األخرية

 البنية وتدمري املدنيني السكان ترحيل يف هدفها كبري حد إىل الحكومة تحقيق أو ،الحكومية، أو سوء األحوال الجوية
  .املعارضة عليها تسيطر التي املناطق يف املدنية حتيةالت

 بصورة موجهة إما بدت قد الهجمات أن إىل العموم، وجه عىل الدولية، العفو منظمة خلصت فردية، حاالت ويف
 الهجمات وترقى عشوائية؛ أو متناسبة غري هجمات األقل عىل كانت أو املدنية، األعيان أو/و املدنيني نحو مبارشة
 الجوي القصف حملة تقييم لدى أنه بيد .الحرب جرائم مستوى إىل مدنيون فيها يجرح أو يقتل التي وائيةالعش

 إصابات من الكبرية والنسبة الكبري العدد سيما وال العوامل، من عدد يشري حلب، مدينة يف مجملها يف الحكومية
 املستشفيات، قبيل من مدنية أعيان فيها رضبت التي والوترية إلقائها، ووسيلة املستخدمة، األسلحة وطبيعة املدنيني،
 واألعيان املدنيني استهدفت قد الحكومية القوات أن إىل الرضبات، محيط يف العسكرية لألهداف الواضح والغياب
   .حرب جريمة املدنية واألعيان للمدنيني املتعمد االستهداف ويعترب .متعمدة بصورة املدنية

 واالختفاء التعسفي واالعتقال التعذيب أعمال إىل إضافة - هذه القصف عمليات أن إىل شواهدال تشري ذلك، عن وفضالً 
 ولذا .حكومية سياسة عىل بناء املدنيني السكان عىل النطاق، واسع وكذلك منظم، هجوم من كجزء نفذت قد -القرسي
 الحكومة حملة نطاق فإن ذلك، نبجا وإىل 26 .اإلنسانية ضد جرائم تشكل أنه هو الدولية العفو منظمة تقييم فإن

                                                      

للوصول إىل هذا االستنتاج، أجرى باحثو منظمة العفو الدولية بحثاً عن جميع البيانات العامة التي أصدرتها السلطات   23
  .السورية وموجودة عىل شبكة اإلنرتنت

  .2015آذار /مارس 15، "مركز توثيق االنتهاكات"رسائل متبادلة بالربيد اإللكرتوني مع موظف يف   24
، 2014آب /أغسطس 13ر اللجنة الدولية املستقلة لتقيص الحقائق حول الجمهورية العربية السورية، التقرير الثامن، انظ  25

/A.HRC.27.60_Eng.pdhttp://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria ) زيارة يف
  .2015آذار /مارس 24مقابلة عرب سكايب مع رئيس املرصد السوري لحقوق اإلنسان، . 21، ص )2015آذار /مارس 2

كانون الثاني حتى /خلصت اللجنة الدولية املستقلة لتقيص الحقائق حول الجمهورية العربية السورية إىل أنه من يناير  26
شنت الحكومة هجوماً واسع النطاق ومنهجياً ضد السكان املدنيني لحلب ملعاقبة املدنيني وترويعهم "، 2014تموز /يوليو

وتشري جسامة ... لدعمهم أو استضافتهم جماعات مسلحة، يف اسرتاتيجية واضحة لتجريف الدعم الشعبي لتلك الجماعات
رتة ستة أشهر، تقريباً، إىل أن جرائم حرب تمثلت بمهاجمة الهجمات، استناداً إىل نطاقها ونمطها وتكرارها املستمر عىل مدى ف

وارتقت الهجمات إىل قصف مناطق وشكلت هجوماً واسع النطاق عىل السكان . املدنيني كجزء من خطة أو سياسة قد ارتكبت
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 يف املدنيني السكان ضد الجماعي العقاب سياسة تبنت قد أنها إىل بقوة تشري الزمنية ومدتها وشدتها السورية
   .حرب جريمة الجماعي والعقاب .حلب مدينة يف املعارضة لسيطرة الخاضعة املناطق

ً  للمراقبة أخرى ومجموعات الدولية العفو منظمة قامت وقد  املعارضة جماعات جانب من هجمات بتوثيق ايضا
ً  .حلب من الحكومة لسيطرة الخاضعة املناطق يف املدنية األعيان من وسواها السكنية األحياء عىل املسلحة  ما وكثريا
 األسلحة هذه طبيعة إىل وبالنظر .الهاون كمدافع الدقة، إىل تفتقر متفجرة أسلحة استخدام الهجمات هذه تضمنت

 متناسبة، غري أو عشوائية هجمات يشكل الهجمات هذه من العديد أن املرجح فمن بها، استخدمت التي قوالطر 
ً  بعضها شكل ولربما .حرب جرائم يشكل وربما  جرائم وهذه املدنية، واألعيان املدنيني ضد متعمدة هجمات أيضا
   .حرب

  القرسي اءواالختف املعاملة سوء رضوب من وغريه والتعذيب التعسفي االعتقال
قامت الحكومة السورية بعمليات قبض واعتقال تعسفيني وتعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة، وعمليات 

الشبكة " (الشبكة السورية لحقوق اإلنسان"وقد وثقت . اختفاء قرسي يف مراكز احتجاز يف مختلف أرجاء سوريا
قامت بها أجهزة الحكومة السورية، ووفاة ما ال  حالة قبض عىل مدنيني 6,400، ما يربو عىل 2014، يف )السورية
وذكرت  27. مدنياً يف الحجز، سواء بسبب التعذيب أو املوت جوعاً أو اإلعدام أو بوسائل أخرى 1,915يقل عن 

من أعضاء الجماعات املسلحة غري التابعة للدولة عىل  750الشبكة السورية أنه، وخالل الفرتة نفسها، قبض عىل 
وتقدر الشبكة أن الحكومة السورية . منهم فارقوا الحياة يف الحجز 48حكومة السورية، وأن أيدي قوات ال

، 2014آذار /مارس 20ويف  28. فرداً لالختفاء القرسي 85,000، ما ال يقل عن 2014و 2011أخضعت، ما بني 
ن عمليات االختفاء القرسي يف إ" الفريق العامل لألمم املتحدة املعني بحاالت االختفاء القرسي أو غري الطوعي"قال 

ودعت أعىل هيئات األمم املتحدة إىل أن تويل اهتمامها " ترتكب كهجوم منظم وواسع النطاق عىل املدنيني"سوريا 
  29. املبارش لهذه املسألة

ة يف وتجسد االنتهاكات التي قامت منظمة العفو الدولية بتوثيقها يف حلب االنتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومي
وقد وثقت منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى مئات حاالت االعتقال التعسفي أو االختفاء القرسي . سوريا ككل

                                                                                                                                       

 13، قرير الثامنالت". املدنيني لألحياء املدنية الخاضعة للجماعات املسلحة غري التابعة للدولة يف مدينة حلب وريف حلب
، 2014آب /أغسطس

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A.HRC.27.60_Eng.pd ) زيارة يف
  ).2015آذار /مارس 2

كانون /يناير 25، 2014حصاد انتهاكات حقوق اإلنسان األكثر بروزاً يف سوريا يف اإلنسان، الشبكة السورية لحقوق   27
  ).2015آذار /مارس 17زيارة يف ( H8iSQ-http://www.youtube.com/watch?v=lYFJ1، 2015الثاني 

شخص نازحون قرساً يف مراكز اعتقال النظام السوري يف اليوم الدويل  85,000سان، الشبكة السورية لحقوق اإلن  28
content/pdf/english/enforce-http://sn4hr.org/public_html/wp-، 2014آب /أغسطس 30، للمختفني

isapearance.pdfd ) 2015آذار /مارس 17زيارة يف.(  
مجموعة خرباء تدعو إىل التحرك بشأن حاالت االختفاء القرسي : سوريا"املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان،   29

، 2014آذار /مارس 20، "كجرائم ضد اإلنسانية
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14410&LangID=E 

  ).2015آذار /مارس 3زيارة يف (
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ويف العديد من الحاالت، يبدو أن من اعتقلوا تعرضوا للتعذيب أو لغريه من . 2011ملدنيني يف محافظة حلب منذ 
مدنياً عىل يد الحكومة  1,196، فقد اعتقل "نتهاكاتمركز توثيق اال "وطبقاً ملا أورده . صنوف سوء املعاملة

باملئة من هؤالء تعرضوا للتعذيب أو لغريه من رضوب سوء املعاملة،  90، و2011السورية يف محافظة حلب منذ 
وإىل جانب كونها انتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان، فإن العديد من  30. منهم الحياة يف الحجز 541بينما فارق 
ونظراً لحقيقة أن عمليات اختفاء قرسي وتعذيب قد ارتكبت، عىل ما يبدو، كجزء . ل تشكل جرائم حربهذه األفعا

من هجوم منظم وواسع النطاق عىل مدنيني يف سوريا، إنفاذاً لسياسة الدولة، فإنها بذلك ترقى إىل مرتبة جرائم 
  31. ضد اإلنسانية

هذا التقرير وتقارير أخرى، فإن منظمة العفو الدولية تخلص  وفضالً عن ذلك، واستناداً إىل الحاالت التي تفحصها
إىل أن العديد من الجماعات املسلحة غري التابعة للدولة قد انخرطت يف أعمال خطف للمدنيني وقتل بإجراءات 

موجزة واحتجاز للرهائن، وأعمال تعذي وغريه من رضوب سوء املعاملة، ضد من احتجزتهم يف حلب وضواحيها 
  . ويشكل العديد من هذه االنتهاكات جرائم حرب. 2014كانون الثاني /، منذ ينايراللصيقة

  األوضاع اإلنسانية وفرص الوصول إىل مناطق النزاع
بالنسبة للمقيمني يف حلب، ترتكب انتهاكات حقوق اإلنسان وجرائم الحرب التي وصفنا فيما سبق عىل خلفية من 

يقطنون املناطق التي تسيطر عليها املعارض، ومثلها املناطق الخاضعة فمن . األوضاع املعيشية البالغة السوء
لسيطرة الحكومة، يفتقرون إىل خدما أساسية من قبيل املاء والكهرباء، ويواجهون شحاً يف مواد رضورية من قبيل 

هات تقدم وفيما يتعلق بفرص الدخول إىل هذه املناطق من جانب الهيئات اإلنسانية، تحدثت ج. الغذاء والدواء
املساعدات إىل السكان يف املناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة من مدينة حلب عن االستهداف املتواصل من جانب 

  . القوات الحكومية للطريق التي تسلكها إىل املدينة بصورة أساسية باعتباره واحداً من تحديات عديدة

  

                                                      

  .2015شباط /فرباير 24، "مركز توثيق االنتهاكات"رسائل متبادلة مع املتحدث باسم   30
بأن العديد من االنتهاكات للقانون الدويل التي ارتكبتها قوات الحكومة السورية  2011ة منذ حاججت منظمة العفو الدولي  31

بلغت مستوى جرائم ضد اإلنسانية ألنها تبدو جزءاً من هجوم واسع النطاق ومنّظم، ضد سكان مدنيني، بما يف ذلك ارتكاب 
. ىل سياسة للدولة بارتكاب مثل هذه الهجماتمتعدد لطيف من الجرائم ضد ضحايا متعددين بطريقة منهجية، وبناء ع

وتشمل هذه الجرائم القتل العمد والتعذيب واالعتقال التعسفي وأشكاالً أخرى من الحرمان الشديد من الحرية، وأفعاالً 
  .الإنسانية أخرى ارتكبت عن قصد للتسبب بمعاناة شديدة أو أرضار خطرية للصحة العقلية أو الجسدية
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الهجمات على المدنيين واألعيان 
حة المدنية واستعمال األسل

  المتفجرة في المناطق المأهولة

الشوارع . نحن في حلب في دائرة الجحيم"
واألشخاص الذين قتلوا لم يكونوا . مغطاة بالدماء
وليس هناك من حل بالنسبة لمن . من المقاتلين

 ."تبقوا
 أحد أفراد الدفاع املدني يف مدينة حلب

جميع األطراف بالكف فوراً عن جميع " 2014باط ش/لشهر فرباير 2139طالب مجلس األمن الدويل يف قراره رقم 
الهجمات التي تشنها ضد املدنيني، فضالً عن االستخدام العشوائي لألسلحة يف املناطق املأهولة بالسكان، بما يف 

االلتزام "كما أعاد إىل األذهان ." ذلك عمليات القصف املدفعي والقصف الجوي، كاستخدام الرباميل املتفجرة
ني السكان املدنيني واملقاتلني، وحظر الهجمات العشوائية، والهجمات املوجهة ضد املدنيني، واألهداف بالتمييز ب
وقد خرقت القوات الحكومية والعديد من جماعات املعارضة املسلحة هذه املطالب بصورة منّظمة 32." املدنية

  . وفاضحة يف حلب

                                                      

، 2014شباط /فرباير 22، 2139لدويل، القرار مجلس األمن ا  32
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2139(2014 ) آذار /مارس 15زيارة يف

2015.(  
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  االنتهاكات على أيدي القوات الحكومية
  ميل المتفجرةالهجمات بالبرا

املتفجرة؟ الرباميل هي ما 
 من وتتــألف. الهليكوبرت طائرات من إلقاؤها يتم كبرية، ناسفة عبوات عن عبارة السورية املتفجرة الرباميل
 الكرات قبيل من املعدنية، والشظايا والوقود باملتفجرات محملة أو الغاز اسطوانات أو وقود وخزانات نفط، براميل
 شهود وتشري ،2014 ومنذ. محددة أهداف نحو بدقة توجيهها يمكن وال. املميت تأثريها لزيادة املسامي؛و  املعدنية،
 بينها من الكلور، غاز إلقاء يف استخدمت قد املتفجرة الرباميل أن إىل الرصد مجموعات قبل من والتقارير العيان

 عىل الرباميل هذه استخدام أدين وقد. 2015 آذار/مارس 16 يف وقعا املجاورة قميناس وقرية رسمني عىل هجومان
ً  مرشوعة؛ غري بأنها واسع نطاق  يف استخدامها عند تصيبها التي الواسعة واملساحة العشوائية طبيعتها نظرا
  .عالية سكانية كثافة ذات مناطق

ً  12,194 قتل ،"اإلنسان لحقوق السورية الشبكة" أوردته ملا طبقا  شباط/وفرباير 2012 بني ما سوريا، يف شخصا
 473 سوى هؤالء بني من يكن ولم. املتفجرة بالرباميل الحكومية القوات شنتها التي الهجمات نتيجة ،2015
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 تبني عقب نصفهم من أكثر وقتل. املدنيني من كانوا حتفهم لقوا من إجمايل من باملئة 96 أن يعني ما مقاتالً،
 سوريا، محافظات جميع بني من حلب، منيت ،2015 اطشب/فرباير وحتى. 2139 القرار الدويل األمن مجلس

، "مركز توثيق االنتهاكات"وطبقاً ملا ذكره . بخسارة العدد األكرب من الضحايا بسبب الهجمات بالرباميل املتفجرة
ً  3,124قتل  كانون الثاني /ما بني يناير يف هجمات بالرباميل املتفجرة، يف محافظة حلب، - مقاتالً فقط 35و -مدنيا

وأبلغ مراقبون محليون منظمة العفو الدولية أنه من املرجح أن يكون العدد األكرب من . 2015آذار /ومارس 2014
اإلصابات بني املدنيني قد تسبب عن حقيقة أن الرباميل املتفجرة غري دقيقة إىل حد أن القوات الحكومية نادراً ما 

  وعوضاً عن ذلك، فقد أصابت . يب قواتها هي نفسهاتلقي بها بالقرب من خطوط التماس يف الجبهة كي ال تص

حي القطانة يف يف رجل ينظر إىل برميل متفجر لم يتفجر ألقته القوات املوالية للرئيس السوري بشار األسد عىل أحد املقابر 
  REUTERS/Mahmoud Hebbo © .2014آذار /مارس 27. حلب

بالسكان من قبيل األسواق العامة ومجمعات املواصالت الرباميل املتفجرة املباني السكنية ومناطق مكتظة 
  . واملساجد

. وتظل األعيان املدنية، كاملستشفيات، عرضة عىل نحو خاص للتدمري بسبب الهجمات بالرباميل املتفجرة يف حلب
اها من هجوماً ألحقت أرضاراً بمشاف وبسو  12فقد استخدمت القوات الحكومية الرباميل املتفجرة يف ما ال يقل عن 

وبسبب هذه الهجمات، اضطر العديد  2014.33تموز /نيسان ويوليو/املرافق الطبية يف مدينة حلب ما بني أبريل
                                                      

آذار /، مارسأربع سنوات من الهجوم عىل الرعاية الصحية بسوريا: يف مرمى النار أطباءأطباء من أجل حقوق اإلنسان،   33
2015 ،crosshairs.pdf-the-in-https://s3.amazonaws.com/PHR_Reports/doctors ) 17زيارة يف 
  ).2015آذار /مارس
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ووصف طبيب يعمل يف مستشفى 34. من املشايف يف املناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة إىل االنتقال إىل األقبية
هناك شمس أو هواء نقي، وال نستطيع صعود ليس : "ميداني يف حي الصاخور ظروف عمله عىل النحو التايل

بعض املشايف فوق األرض، ولكنها . الدرج إىل الطابق العلوي، فالطائرات واملروحيات تحوم يف السماء طوال الوقت
وقد انتقل العديد من املدارس املوجودة يف املناطق الخاضعة للمعارضة يف مدينة حلب  35". تواجه مخاطرة هائلة

  36. بية أو إىل مستودعات تحت األرض لتجنب الرضبات املوجهة أو الهجمات العشوائيةأيضاً إىل األق

، وهم مجموعة من املتطوعني من أبناء املجتمعات املحلية يعملون يف البحث "الدفاع املدني"وأعرب أعضاء يف 
جرة يمكن أن يكون أعىل من واإلنقاذ، ملنظمة العفو الدولية، عن اعتقادهم بأن عدد ضحايا الهجمات بالرباميل املتف

التقديرات املذكورة فيما سبق، نظراً ألن مثل هذا النوع من الهجمات ينطوي عىل عدة تحديات بالنسبة لجهود 
. فأوالً كثرياً ما يعثر عىل ضحايا الهجمات بالرباميل املتفجرة وقد فقدوا أطرافهم أو يصعب التعرف عليهم. التوثيق

وثالثاً، ينقل الضحايا من الجرحى، . جثث تحت األنقاض ألسابيع أو شهور عقب الرضبةوثانياً، يمكن أن تدفن ال
بسبب محدودية املوارد الطبية الرضورية والعاملني الصحيني، عىل السواء، يف املناطق الخاضعة للمعارضة، إىل 

ً مشاف ومراكز طبية يف أرجاء مختلفة من املدينة، ما يجعل من الصعب عىل املراقبني تع وأخرياً، . ّقب الوفيات الحقا
كثرياً ما يضطر املراقبون والناشطون اإلعالميون الذين يصلون إىل مرسح الهجوم بقصد توثيق الوفيات واإلصابات 

  . إىل املشاركة يف جهود اإلنقاذ العاجلة، عوضاً عن ذلك

  انطباعات املدنيني عن الهجمات بالرباميل املتفجرة
باعث القلق الرئييس للمقيمني الحاليني والسابقني يف مدينة حلب من بني جميع أسباب شكلت الرباميل املتفجرة 
فرداً مروا بتجارب شخصية  39وألغراض هذا التقرير، قابلت منظمة العفو الدولية . املعاناة بالنسبة للمدنيني

ن هؤالء ملنظمة العفو وتحدث عدة شهود م. تتعلق بالهجمات بالرباميل املتفجرة، وما خلفته من آثار مبارشة
سنة املنظمة ما  24فأبلغت امرأة تبلغ من العمر . الدولية عن الخوف الشديد الذي يولده هذا النوع من الهجمات

... فإذا ما تفجرت، نعلم أن أجسادناً ستتحول إىل قطع. الرباميل املتفجرة هي أكثر األسلحة تسبباً بالبؤس: "ييل
] ً وكرر صاحب حانوت يف حي السكري الصورة  37". هناك دقيقة يف انتظار املوت. مةنستطيع أن نراها قاد] وأيضا

أحياناً نركض بمحض الصدفة نحو . بعد رؤيتك الربميل وهو يسقط، ال تعرف إىل أين تذهب: "قال. نفسها
رات عموده أخي أصيب بانزالق يف إحدى فق... وتصطدم باألشياء وأنت تركض ألنك تنظر إىل األعىل. الرباميل نفسها

سنة الحالة الذهنية للعديدين  34ولّخص مدرِّس يبلغ من العمر 38". الفقري ألنه كان طوال الوقت ينظر إىل السماء

طلب عدة أطباء يعملون يف حلب من منظمة العفو الدولية عدم ذكر أسماء املستشفيات التي تعمل اآلن تحت األرض، ألنهم   34
  .يخشون أن تستخدم الحكومة السورية التفاصيل الستهداف املشايف والعيادات التي ما زالت فوق األرض

  .2015كانون الثاني /يناير 30مقابلة عن طريق سكايب،   35
؛ مقابلة يف تركيا مع موظف يف منظمة اإلغاثة 2014كانون األول /ديسمرب 17مقابلة يف تركيا مع مدرس مقيم يف حلب،   36

كانون الثاني /يناير 28؛ مقابلة عن طريق سكايب مع معلم سابق يف حلب، 2014كانون األول /ديسمرب 19السورية، 
2015.  

  .2015لثاني كانون ا/يناير 14مقابلة يف تركيا،   37
  .2015كانون الثاني /يناير 13مقابلة يف تركيا،   38
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  39". دائماً نشعر بالتوتر، وبالقلق، وطوال الوقت ننظر إىل السماء: "يف حلب بالقول

يث تتبع رضبة الربميل املتفجر ، ح"املزدوجة"وأعرب مقيمون يف حلب عن بواعث قلق خاصة بشأن الرضبات 
ويف هذه األنواع من الرضبات، . دقيقة 30األوىل رضبة ثانية، ويف العادة ملكان قريب عقب فرتة وجيزة قد تصل إىل 

املحلية أو مراقبي " الدفاع املدني"يكون األشخاص الذين قدموا إلنقاذ املصابني أو لتوثيق الحادثة، كأعضاء قوة 
سنة  48وقد وصف رجل يبلغ من العمر 40. إلعالميني، عرضة عىل وجه خاص لخطر أن يقتلواحقوق اإلنسان أو ا

بالقرب من منزله " املزدوجة"من عندان، وهي ضاحية يف شمال حلب، ملنظمة العفو الدولية تجربته مع الرضبات 
ركضت إىل موقع . عدةيف الظهرية، راحوا ينادون من املسجد لطلب املسا: "بالقول 2014حزيران / يونيو 14يف 

ً . دقيقة، سمعت صوتاً آخر 20القصف، وعندما وصلت إىل هناك، بعد  أرادوا أن يقتلوا  -وكان هذا برميالً ثانيا
يف منطقته بأن عليه أن ينتظر عدة دقائق " الدفاع املدني"وأضاف أنه يف نهاية املطاف، تعلم فريق  41". املزيد منا

سقوط الربميل املتفجر، نظراً ألن العديد من أعضائه قتلوا أو جرحوا يف الهجمات  قبل أن يبدأ عمليات اإلنقاذ عقب
  . الثانية

ووصف عامل مصنع يبلغ . ويمكن للمواد املتفجرة املوجودة داخل الربميل أو العبوة أن تتسبب بإصابات مروعة
عقب القصف، رأيت : "يلعىل النحو التا 2014سنة ما خلفه هجوم عىل حي الفردوس وراءه يف  30من العمر 

وطبقاً لجراح يعمل يف 42". هذا ما أعتقد أن الجحيم سيكون عليه. أطفاالً بال رؤوس، وشظايا أجساد يف كل مكان
ً "مشفى بحي الصاخور،  أشخاصاً متعددي الصدمات ] نعالج... [الرباميل املتفجرة هي السالح األشد ترويعاً وفتكا

لقد شاهدنا . ألطراف، واألحشاء التي اندلقت خارج الجسم، األمر مروع للغايةالعصبية، والعديد من عمليات برت ا
  43". لم نر هذه األنواع من اإلصابات يف أي كتب طبية. أشياء ال تصدق

  الهجمات بالرباميل املتفجرة وتأثرياتها
وهذه . 2014 كانون الثاني/يتفحص هذا التقرير ثماني هجمات استخدمت فيها الرباميل املتفجرة منذ يناير

وقد حصلت منظمة 44. الحاالت نموذج ملئات الهجمات بالرباميل املتفجرة التي شنتها القوات الحكومية يف تلك الفرتة
                                                      

  .2014كانون األول /ديسمرب 17مقابلة يف تركيا،   39
 16؛ حي السكري، 2014نيسان /أبريل 20حي الفردوس، : اشتملت الحوادث التالية يف هذا التقرير رضبات مزدوجة  40

  .2015شباط /فرباير 1؛ حي بعيدين، 2014ن الثاني ترشي/نوفمرب 6؛ حي املواصالت، 2014حزيران /يونيو
  .2015كانون الثاني /يناير 13مقابلة يف تركيا،   41
  .2015كانون الثاني /يناير 19مقابلة يف تركيا،   42
  .2015كانون الثاني /يناير 30مقابلة عرب سكايب،   43
هجوماً باستخدام  943ت الحكومية ما ال يقل عن طبقاً ملنظمة غري حكومية دولية رغبت يف عدم ذكر اسمها، شنت القوا  44

وفضالً عن ذلك، تعرفت منظمة هيومان . 2015آذار /حتى مارس 2014نيسان /الرباميل املتفجرة يف مدينة حلب من أبريل
موقع يف حلب لحقت بها أرضار رئيسية ما بني  1,000رايتس ووتش، باستخدام صور األقمار الصناعية، عىل ما ال يقل عن 

وتظهر هذه املواقع أرضاراً تتسق مع التعرض النفجار كبري من . 2015كانون الثاني /يناير 25و 2014شباط /فرباير 22
ذخائر أسقطت من الفضاء، بما يف ذلك براميل متفجرة وقنابل تقليدية أخرى تسقطها طائرات مروحية، وكذلك عمليات 

 24، "موجة جديدة من الهجمات بالرباميل املتفجرة: سوريا"اإلنسان،  مراقبة حقوق. استخدام لصواريخ وقنابل وقود هوائية
 attacks-bomb-barrel-spate-new-http://www.hrw.org/news/2015/02/24/syria، 2015شباط /فرباير
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العفو الدولية عىل شهادات تتعلق بخمس حوادث إضافية استخدمت فيها الرباميل املتفجرة ولم يوثقها هذا التقرير 
، ورضبة جوية 2014أيار /مايو 27بنى سكني يف حي الهلك يف وهي رضبة جوية عىل م: بسبب ضيق املجال

، ورضبة جوية عىل مستشفى دار الشفاء امليداني يف حي 2014حزيران /يونيو 14لسوق مكتظة يف عندان، يف 
، 2014أيلول /سبتمرب 5، ورضبة جوية عىل امليدان الرئييس يف حي الحيدرية، يف 2014تموز /يوليو 9الشّعار، يف 

  . 2014أيلول /سبتمرب 19جوية ضد منطقة سكنية بني مسجدين يف حي الفردوس، يف ورضبة 

  2014نيسان /أبريل 20حي الفردوس، 
، شنت القوات الحكومية هجوماً جوياً عىل تقاطع شديد 2014نيسان /أبريل 20من مساء  5حوايل الساعة 

قبة محلية ودولية، منظمة العفو الدولية أن عيان، وكذلك مجموعات مرا انوأبلغ شاهد. االكتظاظ يف حي الفردوس
وهو من سكان حي الفردوس  46فأبلغ أحمد،45. القوات الحكومية استعملت برميلني متفجرين يف هذا الهجوم

سنة، منظمة العفو الدولية أنه سمع صوت مروحية وكذلك الصوت املميز  25الناجني من الهجوم ويبلغ من العمر 
وقال أحمد إن الربميل األول أسقط عىل تقاطع رئييس يف . قبل الهجوم بلحظاتالذي يصدره سقوط الربميل 

وأبلغ منظمة العفو . مرتاً عن التقاطع 50الفردوس، أما الثاني فأسقط بعد دقيقة واحدة عىل مبنى سكني يبعد 
  : الدولية ما ييل

األسواق املحلية عندما قاموا  كانت الشمس عىل وشك أن تغرب، وكنا نجلس بالقرب من إشارة املرور يف أكرب"
أراد النظام أن يتسبب بأكرب عدد ممكن من . وبعد الهجوم األول مبارشة، كانت هناك رضبة أخرى... بالهجوم

رأيت أشالء . رأيت غباراً كثيفاً ونساء يبكني ويرصخن عىل أطفالهن] عقب الرضبة...[القتىل، ولذا استعمل برميلني
ً . لها أشخاصألجساد وسيارات تحرتق وداخ ." وكان الدم يف كل مكان عىل األرض. وكانت هناك بيوت تحرتق أيضا

47

وصف ما شاهده عىل النحو . دقائق 10محمد بصبوص، وهو ناشط إعالمي من حلب، وصل إىل التقاطع بعد 
  :التايل

حرتقون ودراجات هوائية وأناس ي]سيارات األجرة العامة [سيارات مدنية وسيارات رسفيس] كانت هناك"[
 ً وكانت هناك ساحة الصطفاف السيارات بالقرب من املكان وفيها سبع باصات نقل صغرية قد دمرت . جميعا
 ً وكان جميع . حيث أدت الشظايا واملواد الشديدة االنفجار التي كانت يف الربميل إىل احرتاق جميع السيارات... جميعا

  ).2015آذار /مارس 2زيارة يف (
وقد وثقت . 2015شباط /فرباير 2رسائل متبادلة بالربيد اإللكرتوني مع موظف يف املعهد السوري للعدالة واملساءلة،   45

 13، التقرير الثامناللجنة الدولية املستقلة لتقيص الحقائق حول الجمهورية العربية السورية هذه الحادثة أيضاً، 
، 2014آب /أغسطس

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A.HRC.27.60_Eng.pd ) زيارة يف
  ).2015آذار /مارس 2

  .قمنا بحجب االسم الحقيقي  46
  .2015ي كانون الثان/يناير 22مقابلة يف تركيا،   47



 مكان كل يف وتامل
 بسوريا حلب، يف اإلنسان حقوق وانتهاكات الحرب جرائم

 2015أيار  /مايو  الـدولية العـفـو منظمة  MDE 24/1370/2015: الوثيقة رقم

23 

ً . األشخاص قد تمزق لقطعتنيوكان بعض . األشخاص الذين شاهدتهم إما جرحى أو قتىل   48." لم يعودوا أشخاصا

وأبلغ الشاهدان منظمة العفو الدولية أنه كان إىل جانب املركبات العديدة التي ترضرت بناءان مدمران وخمسة 
وتعرفت . مدنياً قتلوا نتيجة الهجوم 35وقام محمد بصبوص وزميله بتوثيق وفاة . مبان لحقت بها أرضار بالغة

وطبقاً ملا قاله محمد بصبوص، كانت أقرب 49. مدنياً بني القتىل 37اقبة أخرى عىل ما ال يقل عن مجموعات مر 
قاعدة إىل املكان عىل بعد أربعة كيلومرتات، يف الشارع األخري من حي الفردوس، ولم تكن هناك أية أهداف عسكرية 

يني، فإن الغياب الواضح ألية أهداف وبالنظر ملوقع هذه الرضبة، وهو تقاطع مكتظ باملدن 50.يف محيط الهجوم
نيسان قد شّكل إما /أبريل 20عسكرية يف املحيط، والطبيعة املتفجرة لألسلحة املستعملة، يرجحان أن هجوم 

  . هجوماً مبارشاً ضد املدنيني واألعيان املدنية، أو هجوماً عشوائياً عىل األقل

  2014أيار /مايو 25حي اإلنذارات، 
يف حي " السكن الشبابي"العفو الدولية أن القوات الحكومية ألقت بربميل متفجر بالقرب من  أبلغ شاهدان منظمة

يف حلب ومصادر " الدفاع املدني"وأكدت مصادر . 2014أيار /مايو 25من مساء  8اإلنذارات حوايل الساعة 
إبراهيم، منظمة العفو وأبلغ أحد الناجني، وهو مصعب 51. إعالمية أن برميالً متفجراً استخدم يف هذا الهجوم

  : الدولية ما ييل

م يف السماء" لم أكن أعلم . ويف تلك الليلة، كنت أعمل يف دكاني. قبل ثالث ساعات من الهجوم، شاهدت مروحية تحوِّ
كنا، . سارعت إىل الركض فوراً، ولكن ال أحد يعلم إىل أين يهرب. ثم سمعتها. أن الرباميل سوف تأتي يف ذلك اليوم

ً . خي األصغر وأنا معاً يف الدكانصديقي وأ . ثم حاول صديقي تغطيتي. قفزت لحماية أخي األصغر وغطيته تماما
وقتل . بينما امتأل جسمي بقطع من الشظايا من أصابع يدي حتى أصابع قدمي. لم يصب أخي بسبب االنفجار

 ً   52." شجت رأسه وظهره تماماً بسبب الشظية. صديقي فورا

  : ي دمر منزله يف الهجوم، تجربته بالقولووصف درويش خليفة، الذ 

عىل " باب الحارة"وكان أفراد أرستي وكل الحي يشاهدون مسلسل . كنت قد غادرت البيت إلحضار الغداء ألرستي"
لم يكن هناك ما . لم يكن قد تبقى أحد، ولم يتبق يشء] الهجوم[دقيقة عقب  30وعندما عدت بعد . التلفزيون

... ف واملركبات لنقل الجرحى، ولذا راحوا يستخدمون الدراجات النارية كسيارات إسعافيكفي من سيارات اإلسعا
                                                      

  .2015كانون الثاني /يناير 21مقابلة يف تركيا،  48

). 2015آذار /مارس 15زيارة يف ( http://bit.ly/1z8BwE1انظر مركز توثيق االنتهاكات، قاعدة بيانات الشهداء،  49 
  .2015شباط /فرباير 11ئل متبادلة بالربيد اإللكرتوني، ضحية؛ رسا 53وقد حدد املعهد السوري للعدالة واملساءلة أسماء 

لم يستطع ال محمد بصبوص وال الدفاع املدني تحديد هوية الجماعة املسلحة املعنية؛ بيد أن الدفاع املدني قال إن الجماعة   50
  ".الجبهة الشامية"كانت إحدى املجموعات التي تكون اآلن 

سقوط برميل "، "حلب نيوز"؛ 2015آذار /مارس 15مع عضو يف الدفاع املدني،  رسائل متبادلة بالربيد اإللكرتوني  51
، 2014أيار /مايو 26، "متفجر عىل السكن الشبابي يف حي اإلنذارات أدى إىل سقوط عدد من الضحايا

http://halabnews.com/news/53578 ) 2015آذار /مارس 10زيارة يف.(  
  .2015كانون الثاني /يناير 23مقابلة يف تركيا،   52



 مكان كل يف وتامل 
بسوريا حلب، يف اإلنسان حقوق وانتهاكات الحرب جرائم

2015أيار  /مايو  الـدولية العـفـو منظمة          MDE 24/1370/2015: الوثيقة رقم

24 

فلماذا قصفوا املباني . ويف مثل هذا الوقت من النهار، يكون معظم الرجال خارج البيوت ومعظم النساء يف البيوت
  53" ؟التي كانت فيها النساء

  : براهيم وضعه الراهن عىل النحو التايلووصف مصعب إ. وفر كال الرجلني من سوريا عقب الهجوم

كان جسمي كله مغطى بالحروق، وكان هناك جرح يف رأيس، كما كانت شظية ال . تمكنت من الوصول إىل تركيا"
أشكر . ويف ساقي الكثري من الشظايا، ويف يدي كذلك. ال أستطيع إخراجها، ولذلك ال أستطيع النوم. تزال يف جسمي

ولكن كانت هناك أعداد كبرية، ولذلك لم يكن . استقبلت جميع الجرحى يف هذا الهجوم. سورياالله عىل املشايف يف 
ً . فقدت دكاني... لديهم الوقت الستخراج جميع الشظايا واآلن أنا رجل . فقدت كل يشء. وفقدت سيارتي أيضا

  ."فقري

ن لقوا مرصعهم شقيقة درويش وكان بني م. وذكر الشاهدان أن خمسة منازل ودكانني أصيبت بأرضار يف الهجوم
وأبلغا منظمة العفو الدولية . خليفة، رجاء خليفة؛ وشقيقة مصعب إبراهيم، أمينة إبراهيم؛ وخمسة مدنيني آخرين

مدنياً أصيبوا بجروح نتيجة الهجوم، بمن فيهم زوجة درويش خليفة وابنه، وأخت زوجة  20أن ما يربو عىل 
شاهدين، كالً عىل حدة، منظمة العفو الدولية، بأنه لم يكن هناك مقاتلون يف وأبلغ كال ال. مصعب إبراهيم ووالده

واستناداً . مرت 500وقال مصعب إبراهيم إن أقرب نقطة تفتيش عسكرية كانت عىل بعد أكثر من . محيط الهجوم
املرجح أن هذه يبدو من  - بما يف ذلك الطبيعة السكنية للحي ونوع السالح املستعمل - إىل هذا، وإىل عوامل أخرى

 ً   .  الرضبة قد شكلت هجوماً مبارشاً ضد مدنيني وأعيان مدنية، أو عىل األقل هجوماً عشوائيا

  2014حزيران /يونيو 13حي باب النريب، 
سنة، وهو من الذين نجوا من هجوم شنته  11تحدثت منظمة العفو الدولية إىل صالح صوفان، البالغ من العمر 

. 2014حزيران /يونيو 13من بعد ظهر  3باب النريب، الذي يسكنه، حوايل الساعة القوات الحكومية عىل حي 
" مركز توثيق االنتهاكات"وقال إن السالح املستعمل كان برميالً متفجراً ألنه سمع صوته املميز عند إسقاطه؛ وأكد 

لعب مع أبناء عمومته خارج وقالت والدة صالح صوفان إن ابنها كان ي.54أن برميالً متفجراً استعمل يف هذا الهجوم
  . منجرة جده الواقعة خلف محطة الكهرباء الفرعية يف باب النريب، يف وقت الهجوم

  : وأخرب صالح صوفان منظمة العفو الدولية ما ييل

ثم شاهدنا  -سمعت صوت املروحية، وكان الجميع يعرفون أنها قادمة. كنت مع ثالثة من أبناء عمي األربعة"
عمر وحمزة . بينما هرب أبناء عمي يف االتجاه اآلخر، واختبؤوا أمام البيت. اختبأت تحت شجرة. الربميل يسقط

رأوا ساقي، . ونقلت إىل مشفى عمر بن عبد العزيز... ونجا ابن عمي األصغر، الذي كان تحت أخويه. ماتوا
. بالشظايا، وكذلك نصف أصبعي ساقي، التي كانت مليئة] برتوا[ويف النهاية أخذوا ]. تركيا[وأرسلوني إىل كيليس 

ً . أنا اآلن بخري   55." إال أن عدم التجول والبقاء يف البيت طول الوقت يثري امللل حقا

  .2015كانون الثاني /يناير 23مقابلة يف تركيا،   53
  .2015آذار /مارس 13رسائل متبادلة بالربيد اإللكرتوني مع موظف يف مركز توثيق االنتهاكات،   54
  .2015كانون الثاني /يناير 23مقابلة يف تركيا،   55
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منزالً ومستودعاً كبرياً دمرت يف الهجوم، وأن كافة أفراد عائلة فياض قد لقوا  15وذكرت والدة صالح صوفان أن 
مركز توثيق "سنوات، ذكر  9سنة، وحمزة صوفان،  11عمر وباإلضافة إىل عمر صوفان، البالغ من ال. مرصعهم
سنة، قتال أيضاً، باإلضافة إىل  12، وعمره االطرسنوات، وكمال  4أن مريم الفياض، البالغة من العمر " االنتهاكات

وقالت والدة صالح صوفان إنه بالرغم من أن بعض أعضاء إحدى جماعات 56. داليا عاطف وعبد القادر الدالل
مرتاً عن مكان الرضبة، كان  250ضة املسلحة كانوا ينامون أحياناً يف محطة الكهرباء الفرعية، التي تبعد املعار 

وإذا ما كان األمر كذلك، فمن . جميع من توفوا يف الهجوم من املدنيني، ولم تصب الرضبة سوى املنازل املدنية
ً املرجح أن الهجوم قد شكل إما هجوماً مبارشاً عىل املدنيني و    . األعيان املدنية، أو كان هجوماً عشوائيا

  2014حزيران /يونيو 16حي السكري، 
، شنت القوات الحكومية رضبة جوية عىل سوق عامة 2014حزيران /يونيو 16من صباح  11حوايل الساعة 

ن الذي قاد جهود اإلنقاذ م" الدفاع املدني"وأكد خالد الخطيب، وهو عضو يف فريق . مكتظة يف حي السكري
وأبلغ شهود منظمة 57. الهجوم، وكذلك عدة مجموعات للمراقبة، أن القوات الحكومية استعملت برميلني متفجرين

مرتاً من  50العفو الدولية أن الربميل الثاني انفجر عقب ما بني خمس وسبع دقائق من االنفجار األول، وعىل بعد 
وذكر . يحتشدون ملساعدة من أصيبوا يف الهجوم األول املحلية وآخرون" الدفاع املدني"مكانه، بينما كانت قوة 

وهو من سكان حي الفردوس، أن االنفجار األول أصاب عمارة سكنية، بينما حدث االنفجار الثاني بالقرب  58نادر، 
وذكر خالد الخطيب وخليل الحجار، وهو ناشط إعالمي، أن . من تقاطع رئييس قريب من مقر املجلس املحيل للحي

شخصاً مصطفني  150مرتاً من نقطة توزيع للمعونات اإلنسانية، حيث كان  50الثاني رضب عىل بعد  االنفجار
ووصل نادر إىل املكان عقب أربع دقائق من الرضبة األوىل وأصيب بجروح طفيفة بسبب . لتلقي سالت غذائية

  : ووصف ما مر به ملنظمة العفو كما ييل. الشظايا يف الرضبة الثانية

يركضون مبتعدين، بينما كان أشخاص من خارج الحي ] بالقرب من الرضبة[لنا، كان أهايل الحي عندما وص"
لم نسمع الربميل الثاني وهو يسقط ألن الناس كانوا يبكون . يركضون نحو مكان الرضبتني إلنقاذ الناس

وأيدي وأجزاء أخرى  كانت هناك رؤوس] بعد الرضبة الثانية. [ويرصخون، بينما كانت السيارات تطلق زوامريها
ً ... من الجسم يف كل مكان ُفقد . لم يتمكنوا من انتشال جسده. وكان جارنا، أيمن، تحت الركام ولم يعثر عليه أبدا

ولكننا لسنا متأكدين من  -وضعنا يديه يف القرب، وكذلك ساقية. عمي تويف هناك. الكثري من األشخاص يف ذلك اليوم
  59." ده األخرى تحت الركاموما زالت قطع جس. أنهما ساقاه

وأبلغ . ، وهي منظمة إنسانية، عندما سمع صوت الرضبة األوىل"أناس محتاجون"وكان خليل حجار يف مكتب 
  :منظمة العفو الدولية ما ييل

                                                      

  ).2015آذار /مارس 15زيارة يف (  http://bit.ly/1z8BwE1ز توثيق االنتهاكات، قاعدة بيانات الشهداء،انظر مرك 56 
آب /أغسطس 13، التقرير الثامنانظر، مثالً، اللجنة الدولية املستقلة لتقيص الحقائق حول الجمهورية العربية السورية،   57

2014 ،http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A.HRC.27.60_Eng.pd 
، 2014تموز /يوليو 30، "وابل من الرباميل املتفجرة"؛ هيومان رايتس ووتش، )2015آذار /مارس 2زيارة يف (

bombs-barrel-barrage-http://www.hrw.org/news/2014/07/30/syria ) 2015آذار /مارس 4زيارة يف.(  
  .تم حجب االسم الحقيقي  58
  .2015كانون الثاني /يناير 28مقابلة عرب سكايب،   59
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وأصبح األشخاص الذين كانوا . ذهبنا لنرى ما هو، وبعد خمس دقائق، جاء الربميل الثاني. سمعنا انفجاراً هائالً "
ولم أتمكن من توثيق الحادثة ألنه ... لمساعدة ضحايا، ولذلك لم يكن هناك من يساعد عقب القنبلة الثانيةهناك ل

  60." كان عيل أن أنقذ بعض األشخاص من الركام

دقائق من الهجوم كما  10، املشهد عندما وصل بعد "مركز حلب اإلعالمي"ووصف براج الحلبي، وهو عضو يف 
  : ييل

جاءت إيل . وكانت ست سيارات تحرتق، والناس يف داخلها قد فارقوا الحياة. نثرت عىل األرضكانت األجساد قد "
طلبت منها أن تصرب وقلت لها إننا سوف نحرضهم  ’.عائلتي داخل ذلك املبنى، أريد عائلتي‘فتاة صغرية وقالت، 

. أ الغبار، لم يكن هناك بيت البتةولكن عندما هد. وبسبب الغبار، لم أستطع رؤية يشء، واعتقدت أن لديها بيت. لها
  61."لم يعد لديها بيت أو عائلة

مرتاً فقط منه،  20وانفجر الربميل الثاني عىل بعد . وهو طبيب أسنان، يف مكتبه يف وقت الهجوم 62وكان مجد، 
  : وأبلغ منظمة العفو ما ييل. ثم زحف إىل الشارع. واستقرت شظية من االنفجار يف ظهره

ً ... صف ما حدثال أعرف كيف أ" كان  - كل شخص عىل األرض -أكفل لك أن كل شخص رأيته. كان رعباً خالصا
، وآخرون ناشطني "الدفاع املدني"كان بعضهم من . كانوا أشخاصاً أعرفهم، أشخاصاً أراهم كل يوم. من املدنيني

لرجل الذي يملك محل إعالميني جاءوا لتوثيق الرضبة األوىل، وكان هناك الرجل الذي يملك محل البوظة، وا
هؤالء ناس كنت أقول لهم صباح الخري كل يوم وأنا يف طريقي إىل . السندويشات، والرجل الذي يملك مخزن اللُّعب

ً . العمل وذكر شهود أن خمس مبان أصيبت بأرضار شديدة يف الهجومني، بما يف ذلك مخبز 63وها هم قد قتلوا جميعا
مدنياً قتلوا يف الهجوم، بينهم سبعة  77عىل ما ال يقل عن " يق االنتهاكاتمركز توث"وتعرف . وعدة محال تجارية

وذكر جميع الشهود أنه لم يكن 64. سنة؛ ولم يسجل وجود أي مقاتلني بني القتىل 17أطفال أعمارهم بني سنتني و
ك استحكام خالد الخطيب إنه كان هنا" الدفاع املدني"وقال عضو . هناك أي وجود عسكري يف محيط االنفجارين

مرت، بينما كان أقرب خط  500عىل بعد " للجيش السوري الحر"إلحدى جماعات املعارضة املسلحة التابعة 
وبالنظر ملوقع هذا الهجوم، الذي طال سوقاً عامة ونقطة توزيع . للتماس عىل بعد أكثر من ثالثة كيلومرتات

املستخدمة يف الهجوم، وحقيقة أنه لم يقتل سوى  املساعدات القريبة، فإن طبيعة األسلحة املستعملة والوسيلة
 ً   . مدنيني، تشكل، عىل ما يبدو، هجوماً مبارشاً عىل مدنيني وعىل أعيان مدنية، أو عىل األقل هجوماً عشوائيا

  2014تموز /يوليو 1مستشفى الصاخور، 
رضار جراء رضبة ، أصيب مشفى ميداني يف حي الصاخور بأ2014تموز /يوليو 1من مساء  5حوايل الساعة 

، "الدفاع املدني"وأبلغت مجموعات مراقبة، وكذلك خالد الخطيب، الذي يعمل يف . جوية قامت بها القوات الحكومية
                                                      

  .2015كانون الثاني /يناير 21لة يف تركيا، مقاب  60
  .2015كانون الثاني /يناير 19مقابلة عرب سكايب،   61
  .تم حجب االسم الحقيقي  62
  .2015آذار /مارس 15مقابلة عرب سكايب،   63

  ).2015آذار /مارس 15زيارة يف (  1z8BwE1http://bit.ly/انظر مركز توثيق االنتهاكات، قاعدة بيانات الشهداء، 64 
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. ووصل خالد إىل مكان الرضبة بعد بضع دقائق65. منظمة العفو الدولية أن برميالً متفجراً استخدم يف الهجوم
  : وأبلغ منظمة العفو الدولية ما ييل

شاهدنا سيارتي إسعاف محطمتني وأخرى ال . ت أشد األرضار بغرفة االسرتاحة والكافترييا التابعتني للمشفىلحق"
نقلنا الجثث إىل الخارج، ثم نقلنا جميع جرحى الهجوم . رأيت أشالء لم أستطع حتى التعرف عليها. تزال تحرتق

شديدة، ولذا اضطروا إىل أن يعملوا تحت  تعرض املشفى ألرضار. والهجمات السابقة إىل عيادات ومشاف قريبة
  66." األرض بعد ذلك

وأبلغ طبيب يعمل يف مستشفى ميداني قريب منظمة العفو الدولية أنه استقبل عدة مصابني نقلوا إىل املشفى، بمن 
وقال إن معظم اإلصابات . فيهم مريض أصيب بالشلل بسبب إصابته بجرح نجم عن شظية خالل هجوم ذلك اليوم

وأكد خالد أنه لم تكن هناك نقاط تفتيش أو قواعد 67. عالجها كانت قد نجمت عن شظايا أسلحة متفجرة التي
". بالتأكيد املشفى مكان مدني: "عسكرية، أو مقاتلون تابعون للجماعات املسلحة بالقرب من املستشفى، وقال

وقد . ني وجرح سبعة آخرون يف الهجوم، قتل أربعة مدني"أطباء من أجل حقوق اإلنسان"و" للدفاع املدني"وطبقاً 
وحده، تعرض  2014حزيران /ففي يونيو. تعرض هذا املشفى عىل نحو متكرر لإلصابة بأرضار قبل الحادثة

 ً إن املستشفيات 68. لسبع هجمات بالرباميل املتفجرة والصواريخ، ما يشري بقوة إىل أن استهدافه كان متعمدا
حمية عىل نحو خاص بموجب القانون الدويل اإلنساني، ويتعني افرتاض وسيارات اإلسعاف واملرافق الطبية م

تموز، وكذلك الهجمات السبع السابقة، هذه الحماية، /يوليو 1وقد خرق هجوم . طبيعتها املدنية يف كل األحوال
  .وعىل ما يبدو شكلت هجمات مبارشة عىل مدنيني وعىل أعيان مدنية، أو عىل األقل هجمات عشوائية

   2014ترشين الثاني /نوفمرب 6واصالت، حي امل
من بعد الظهر، أسقطت القوات الحكومية برميلني  3.30، حوايل الساعة 2014ترشين الثاني /نوفمرب 6يف  

وهو من سكان الحي، ما رآه عندما وصل  70ووصف فراس،  69.متفجرين عىل حي املواصالت، بينهما خمس دقائق
                                                      

؛ رسائل بالربيد اإللكرتوني مع عضو يف أطباء من أجل 2015شباط /فرباير 21مقابلة عرب سكايب مع خالد الخطيب،   65
  .2015كانون الثاني /يناير 29حقوق اإلنسان، 

  .2015شباط /فرباير 21مقابلة عرب سكايب،   66
  .2015كانون الثاني /يرينا 30مقابلة عرب سكايب،   67
آب /أغسطس 13، التقرير الثامنانظر، مثالً، اللجنة الدولية املستقلة لتقيص الحقائق حول الجمهورية العربية السورية،   68

2014 ،ocuments/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A.HRC.27.60_Eng.pdhttp://www.ohchr.org/D 
  .42، ص )2015آذار /مارس 2زيارة يف (

انظر، مثالً، املرصد . أكدت عدة مجموعات مراقبة ومصادر إخبارية نوع السالح املستخدم والتفاصيل األخرى للرضبة  69
، )2014ترشين الثاني /نوفمرب 6، "اً يف حلبشخص 12الربميل املتفجر للنظام يقتل "السوري لحقوق اإلنسان، 

-s-u-while-aleppo-in-people-12-kill-bombs-barrel-regime-http://syriahr.com/en/2014/11/the
positions/-nusra-al-attack-warplanes-coalition-allied-and ) ؛ اللجنة )2015كانون الثاني /يناير 1زيارة يف

، 2015شباط /فرباير 5، التقرير التاسعالدولية املستقلة لتقيص الحقائق حول الجمهورية العربية السورية، 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommissio

n.aspx ) 2015آذار /مارس 5زيارة يف.(  
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  :هجوم األولإىل موقع االنفجار عقب دقائق من ال

وبعد خمس دقائق من الهجوم األول، جاء الهجوم . أصبح املوقع مكتظاً بشدة، حيث ُهرع الناس للمساعدة"
... ، وركضنا لالختباء داخل مبنى بالقرب من مسجد نور الشهداء’برميل، برميل‘وراح الناس يتنادون، . الثاني

ً وكان يف داخل الربميل رقاقات تقطع الفوالذ، فكيف بال ً  50شاهدت أكثر من . برش؟ تمزقهم تمزيقا رأيت . جريحا
ً . طفالً وقد لطخ الدم وجهه بالكامل كان . وكان طفل آخر يحمل إحدى يديه بيده األخرى، بعد أن قطعت تماما

  71" ’.أعيدوها يل‘يرصخ، 

أشار إىل أن أنبوب  كما. قال فراس إن الهجوم ألحق أرضاراً فادحة باملبنى الذي دخله، وبعدة مبان أخرى مجاوره
وتعرفت مجموعات املراقبة . املاء الرئييس أصيب بأرضار، ما أدى إىل وقف تدفق مياه الصنابري إىل الحي لعدة أيام

وطبقاً ملصدر طبي، ربما كان الهجوم األول موجهاً إىل  72.مدنياً قتلوا نتيجة الهجوم 13السورية عىل ما ال يقل عن 
 1.5؛ بيد أن فراس أكد أن أقرب نقطة تفتيش كانت عىل بعد حوايل "لجبهة النرصة"نقطة تفتيش قد تم إخالؤها 
ولكن . ومن املحتمل أن هذا الهجوم كان هجوماً مبارشاً عىل مدنيني وعىل أعيان مدنية73. كيلومرت من موقع الهجوم

داد كبرية من املدنيني حتى إذا كان الهدف املقصود نقطة تفتيش مهجورة، فإن الطبيعة السكنية للحي ووجود أع
كان ينبغي أن يدفعا من شنوا الهجوم إىل استبعاد األسلحة املتفجرة غري الدقيقة ذات القدرة التدمريية هذه عىل 

  .ويف تلك الحالة، فإن هذا الهجوم كان سيعترب غري متناسب أو عشوائي. نطاق واسع، كالرباميل املتفجرة

  ن الثانيترشي/نوفمرب 18منطقة قرب اإلنجليزي، 
صباحاً، شنت القوات الحكومية هجوماً جوياً عىل طريق  10حوايل الساعة  2014ترشين الثاني /نوفمرب 18يف 

وأكد عمر حاج عمر، وهو عضو يف . كاستيلو، بالقرب من مول كارفور يف حريتان، يف الضواحي الشمالية لحلب
مل يف القصف، إذ شاهد القنبلة وهي تسقط من شباك يف عندان، أن برميالً متفجراً استع" الدفاع املدني"فريق 

وأكدت عدة مجموعات للمراقبة كذلك استخدام برميل متفجر واحد عىل . مكتبه، وشاهد فيما بعد موقع االنفجار
  : ووصف عمر حاج عمر املشهد بعد الهجوم عىل النحو التايل74. األقل يف هذا الهجوم

  .تم حجب االسم الحقيقي  70
  .2015كانون الثاني /يناير 21ب، مقابلة عرب سكاي  71

؛ )2015آذار /مارس 15زيارة يف ( http://bit.ly/1JCicp5انظر مركز توثيق االنتهاكات، قاعدة بيانات الشهداء  72 
  ).2015شباط /فرباير 15زيارة يف ( m.com/List.aspxhttp://aleppoقاعدة بيانات حلب للشهداء، 

، )2014ترشين الثاني /نوفمرب 6، "شخصاً يف حلب 12الربميل املتفجر للنظام يقتل "املرصد السوري لحقوق اإلنسان،   73
-s-u-while-aleppo-in-people-12-kill-bombs-barrel-regime-http://syriahr.com/en/2014/11/the

positions/-nusra-al-attack-warplanes-coalition-allied-and ) 2015كانون الثاني /يناير 1زيارة يف.(  
 18التقرير اليومي حول انتهاكات حقوق اإلنسان يف سوريا الصادر يف "، مثالً، اللجنة السورية لحقوق اإلنسان، انظر  74

؛ املرصد السوري )2015آذار /مارس 15زيارة يف ( http://www.shrc.org/?p=19837، "2014ترشين الثاني /نوفمرب
ترشين الثاني / نوفمرب 19، "شخصاً بسقوط براميل متفجرة للنظام عىل سيارة إسعاف يف حلب 14مقتل "سان، لحقوق اإلن

2014 ،-on-barrels-explosive-regimes-the-by-killed-people-http://syriahr.com/en/2014/11/14
aleppo/-in-ambulance-an ) 2015شباط /فرباير 15زيارة يف.(  



 مكان كل يف وتامل
 بسوريا حلب، يف اإلنسان حقوق وانتهاكات الحرب جرائم

 2015أيار  /مايو  الـدولية العـفـو منظمة  MDE 24/1370/2015: الوثيقة رقم

29 

.  وقت سابق تحوم باملنطقة، ولذلك كنا نعلم أن هناك هجوماً محتمالً شاهد الدفاع املدني مروحية يف الجو يف"
شاهدت سيارة إسعاف تحرتق، . وكانت القنبلة قد تفجرت أمام مول كارفور بالضبط... دقائق 10وصلت بعد 

 .كانت الجثث متناثرة عىل أجزاء مختلفة من الطريق. وبداخلها أشخاص قتىل، وباص صغري كان مليئاً باألشخاص
ً . أخرجنا ثالث جثث من سيارة اإلسعاف ومن الباص الصغري، أخرجنا . كان اثنان منهم من املرىض، والثالث ممرضا
وكانت . وأدى االنفجار إىل شطر شخص كان عىل دراجة نارية إىل نصفني. امرأة شج رأسها وأربع جثث أخرى
  75." لذين قتلوا ألنهم كانوا أشالءال أستطيع تقدير عدد األشخاص ا. أطراف القتىل ملقاة يف كل مكان

  : ووصف ما رأى كما ييل. ووصل سامي الراج، وهو ناشط إعالمي، عقب حوايل دقيقتني من الرضبة

. وكان يف داخله العديد من األشخاص. كان هناك باص صغري يحرتق، وكانت النار ما زالت مشتعلة عندما وصلت"
دمرت عرش مركبات واصيب أكثر من ... ون لم يستطيعوا امليشكان هناك جرحى وقتىل، وكان هناك أشخاص مسن

  76." غريها بأرضار 20

أشخاص أصيبوا بجروح؛ ولم يسجل وجود  10مدنياً قتلوا نتيجة لهذا الهجوم و 17عىل " الدفاع املدني"وتعرف 
. بينهم خمسة أطفال مدنياً قتلوا، 16وأوردت مجموعات املراقبة السورية أن ما ال يقل عن . مقاتلني بني القتىل

وذكر الشاهدان أنه لم تكن هناك نقاط تفتيش أو قواعد عسكرية، أو أعضاء يف الجماعات املسلحة، بالقرب من 77
لم يكن هناك باملطلق ما يتصل بالعسكر يف أي موقع قريب من "موقع الرضبة، وأشار عمر حاج عمر إىل أنه 

هجوم قد شكل، عىل ما يبدو، هجوماً مبارشاً عىل مدنيني وعىل أعيان وإذا ما كان األمر كذلك، فإن هذا ال". املكان
ً . مدنية   . وحتى إذا كان هناك هدف عسكري يف محيط املكان، فإن هذا الهجوم كان سيشكل هجوماً عشوائيا

  2015شباط /فرباير 5و 1حي بعيدين، 
لني متفجرين يف حي بعيدين، بينهما وفقاً ملجموعات املراقبة ومصادر إعالمية، أسقطت القوات الحكومية برمي

وذكرت مصادر إعالمية أن كلتا القنبلتني . 2015شباط /بضع ثواني، يف ساعات ما بعد ظهر األول من فرباير
 5ويف 78. أشخاص، بينهم ثمانية أطفال 10سقطتا فوق مبان سكنية، وأن الهجوم أدى إىل وفاة ما ال يقل عن 

لحكومية بربميل متفجر آخر يف بعيدين، وهذه املرة عىل الدوار الرئييس يف ، ألقت القوات ا2015شباط /فرباير
، من املدنيني الذين قتلوا نتيجة 45، وربما يصل العدد إىل 24وتعرفت مجموعات املراقبة عىل ما ال يقل عن . الحي

ىل أماكن أخرى، يف وكان معظم من جرحوا أو قتلوا داخل حافالت مدنية أو يف انتظار حافالت تقلهم إ 79.للهجوم
                                                      

  .2015شباط /فرباير 19مقابلة عرب سكايب،   75
  .2015شباط /فرباير 19مقابلة عرب سكايب،   76
ترشين الثاني /نوفمرب 18وق اإلنسان يف سوريا، التقرير اليومي حول انتهاكات حق"اللجنة السورية لحقوق اإلنسان،   77

2014" ،http://www.shrc.org/?p=19837%20(15%20killed http:// ) ؛ مركز )2015آذار /مارس 15زيارة يف
  ).2015آذار /مارس 15زيارة يف (  http://bit.ly/1FAJxnEت، قاعدة بيانات الشهداء توثيق االنتهاكا

 2749http://halabnews.com/news/6، 2015شباط /فرباير 1، "شهداء حلب وضواحيها"انظر، مثالً، أنباء حلب،  78 
  ).2015شباط /فرباير 22زيارة يف (

ً  24طبقاً ملركز توثيق االنتهاكات، قتل  79   15زيارة يف ( http://bit.ly/1OpW7N7انظر قاعدة بيانات الشهداء، . شخصا
شباط /فرباير 6، "ذبحة يف الغوطة الرشقيةمذبحة يف بعيدين عقب امل"؛ اللجنة السورية لحقوق اإلنسان، )2015آذار /مارس



 مكان كل يف وتامل 
 بسوريا حلب، يف اإلنسان حقوق وانتهاكات الحرب جرائم

 

 2015أيار  /مايو  الـدولية العـفـو منظمة          MDE 24/1370/2015: الوثيقة رقم

30 

 80وتحدثت منظمة العفو الدولية إىل مدير مستشفى ميداني يف حي الصاخور قال إنه استقبل . وقت الهجوم
وأكد أن الضحايا كانوا قد أصيبوا بشظايا سالح متفجر، وأن اثنني من العاملني الطبيني . جريحاً من هذا الهجوم

ن قد استهدفتا أهدافاً عسكرية، األمر الذي يبدو مستبعداً، نظراً وحتى إذا كانت هاتان الهجمتا 80.أصيبا بجروح
إلصابتهما مبنى سكنياً ودواراً مكتظاً، فإنهما تبدوان عشوائيتني، ومن املمكن أن تشكال هجومني مبارشين عىل 

  . مدنيني وعىل أعيان مدنية

  الهجمات بالصواريخ والمقذوفات األخرى
ا هذا القسم أسلحة، مثل الصواريخ، يمكن أن تستعمل مع بعض التوجيه استخدمت يف الهجمات التي يتفحصه

وتشري هذه الحقيقة، إضافة إىل ظروف الهجمات التي نتفحصها هنا، إىل استهداف املدنيني واألعيان املدنية . الدقيق
  . بصورة متعمدة من جانب القوات الحكومية، ولذا فهي ترقى إىل مستوى جرائم حرب

تقرير فيما ييل ثالث هجمات بالصواريخ توضح مئات من الهجمات املماثلة التي شنتها القوات ويتفحص هذا ال
  81. 2014كانون الثاني /الحكومية منذ يناير

   2014نيسان /أبريل 30مدرسة عني جالوت، 
وكانت املدرسة، . ، هاجمت القوات الحكومية مدرسة عني جالوت9، قبل الساعة 2014نيسان /أبريل 30صباح 

 30ويف وقت هجوم 82. 2013آب /الواقعة يف حي األنصاري الرشقي، قد تعرضت للهجوم من قبل يف أغسطس
نيسان، كان طالب ومعلمو عني جالوت ومدارس قريبة أخرى يتقاطرون ملشاهدة معرض لرسوم األطفال / أبريل

  83. يف هذا الهجوموأكدت عدة منظمات للمراقبة استعمال صاروخني . يصور تجارب التالميذ مع النزاع

وذكر . وتحدثت منظمة العفو الدولية إىل ثالثة من املعلمني واإلداريني، وإىل طالبني اثنني، ممن نجوا من الهجوم
سنوات،  7 -6هؤالء أن الصاروخ األول أصاب الطابق األول من املدرسة بني الغرف املخصصة للتالميذ من سن 

وتذّكر . مرت من املبنى الرئييس للمدرسة 200ي ساحة املالعب، عىل بعد سنوات، بينما أصاب الصاروخ الثان 9 -8و
  : سنة، ما حدث يف ذلك اليوم عىل النحو التايل 23أسامة الفندي، وهو معلم جغرافيا يف عني جالوت يبلغ من العمر 

                                                                                                                                       

2015 ،http://www.shrc.org/en/?p=24451 )2015آذار /مارس 1زيارة يف.(  
  .2015شباط /فرباير 25مقابلة عرب سكايب،   80
هجوماً استخدمت فيها الصواريخ  315لقوات الحكومية طبقاً ملنظمة غري حكومية دولية رغبت يف عدم ذكر اسمها، شنت ا  81

 13رسائل متبادلة بالربيد اإللكرتوني، . 2015نيسان /وأبريل 2014حزيران /أو مقذوفات صاروخية أخرى ما بني يونيو
  .2015نيسان /أبريل

، 2014أيار /مايو 7، "القوات الحكومية تدمر املدارس"الشبكة السورية لحقوق اإلنسان،   82
english.pdf-jaloot-content/pdf/english/ain-http://sn4hr.org/public_html/wp ) 3زيارة يف 

  .2014أيار /وطبقاً للشبكة، قتل تسعة مدنيني يف هجوم شن يف مايو). 2015شباط /فرباير
آب /أغسطس 13، التقرير الثامنانظر، مثالً، اللجنة الدولية املستقلة لتقيص الحقائق حول الجمهورية العربية السورية،   83

2014 ،uncil/CoISyria/A.HRC.27.60_Eng.pdhttp://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCo 
 هذا يف قد استخدما صاروخني أن ،واملساءلة للعدالة السوري عهدامل من ،عسكري خبري وأكد ).2015آذار /مارس 2زيارة يف (

  .الهجوم
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 8و 7.30الساعة  ووصلت إىل املدرسة ما بني... بقينا قبل ذلك بأكثر من أسبوعني نعد لهذا االحتفال لألطفال"
 ً كنت يف غرفة اإلدارة، يف املدرسة، . غريهم يصلون إىل املدرسة 200طالباً ومعلماً، وكان  60كان هناك نحو . صباحا

وكان الجو ] عقب الهجوم... [ثم سمعت صوت الطائرة املقاتلة، تبتعد برسعة كبرية. عندما سمعت صوت االنفجار
ً مغرباً للغاية بحيث لم أعرف ما إذا  ورحنا ننظر يف الغرف بحثاً . كنت مع صديقي محمد إبراهيم. كنت حياً أم ميتا

ثم ذهبت إىل حيث كان األطفال . وكان أول من شاهدته محمد الدقاق، أحد املعلمني، وقد فارق الحياة. عن الناجني
كانت األجساد . نكانت هناك أشالء أطفال، والدم يغطي املكا. رأيت أشياء ال أستطيع وصفها. يعدون رسومهم

  84." بقيت جالساً يف مكان واحد بسبب الصدمة. ، لم أتحرك"’الدفاع املدني‘وعقب وصول ... ممزقة

وأخربت منظمة العفو . يف الغرفة التي كانت الرسوم ستعرض فيها عندما رضب صواريخ املدرسة 85وكانت مروة 
  : ما ييل

كنا نرتب . البي موهبة، األطفال الذين رسموا أفضل الصورصباحاً، وصلت إىل املدرسة مع أكثر ط 7يف الساعة "
وعندما جاءت الطائرات، لم أسمع . كل يشء ونقوم بالتحضري، وكانت معلمة أخرى تعلق الرسومات عىل الحيطان

وعندما حاولت أن أحرك إحدى . حيث استهدف صاروخ الغرفة التي كنا فيها. ثم سقط السقف علينا. أي صوت
جرحت يف رئتي وأصبت بكسور . وكنت أنا مصابة بجرح بليغ... كان هناك ثقب يف رأسها. ها ميتةطالباتي، وجدت

. وتبني يل الحقاً بأن أرضاراً قد لحقت بدماغي. لم أستطع تحريك ساقي اليرسى. يف جمجمتي وأضالعي وساقيّ 
ً  - كان جسمي مغطى بالكدمات ية أي يشء، ولكنني وعقب الهجوم، لم أستطع رؤ . وكان جسمي بكامله أزرقا

. شكل صدمة يل، ليس فحسب بسبب جروحي، ولكن بسبب طالبي] الهجوم... [أستعيد قدرتي عىل اإلبصار، ببطء
 ً     86."ومن املستحيل التفكري بأنهم لم يعودوا أحياء. لقد دربتهم واحداً واحدا

  : ىل النحو التايلسنة، الهجوم ع 26ووصف محمد إبراهيم، وهو إداري يف املدرسة يبلغ من العمر 

ثم رحت أسمع صوت أطفال يبكون ... لم أعد أسمع بسبب صوت االنفجار. سمعت االنفجار، ثم شعرت به"
وعدت . نقلت إىل املشفى. كانت جميع األجساد يف الزوايا بسبب ضغط الهواء الذي سببه الصاروخ... ويرصخون

بدا وكأن زلزاالً قد  - يمكن أن تصدق ما وقع من أرضار ال. بعد الظهر ورأيت أن مبنى املدرسة الرئييس قد انهار
  87." رضبه

وقال محمد إبراهيم إنه كان قد أعلن عن املهرجان يف وسائل اإلعالم املحلية يف األيام التي سبقت الحادثة، كما نرشت 
  88.دعوة إىل حضوره عىل صفحات فيسبوك

                                                      

  .2015كانون الثاني /يناير 28مقابلة عرب سكايب،   84
  .تم حجب اسم العائلة  85
  .  2014كانون األول /ديسمرب 18مقابلة يف تركيا،   86
  .2015كانون الثاني /يناير 27مقابلة يف تركيا،   87

ويتضمن النص، ). 2015آذار /مارس 11زيارة يف ( http://bit.ly/1CyBR4t: انظر الدعوة بالفيسبوك إىل الفعالية 88 
نيسان /أبريل 30ندعوكم إىل حضور معرضنا يومي األربعاء ... لةوسط الدمار والحرب هناك أمل وأحالم طفو "جزئياً، 

  ".أيار، الذي سيعقد يف مدرسة عني جالوت/مايو 1والخميس 
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  : لهجوم، وأبلغ منظمة العفو الدولية ما ييلسنة، نجا من ا 12إبراهيم مندو، وهو طالب يبلغ من العمر 

ودعيت جميع املدارس يف الحي لتأتي إىل عني جالوت، وعرضت صوري . أراد املعلمون أن ينظموا حفلة إلسعادنا"
ثم جاءت الطائرة املقاتلة، واستقرت قطع كبرية . كنت أجلس مع أخي الصغري، أيهم، يف املدرسة. يف معرض الصور

خرجت من تحت الركام وذهبت . فقدت الوعي، وأفقت ألجد نفيس تحت الركام. صدر أخي ووجههمن الشظايا يف 
. وضعوني يف شاحنة بك أب وأخذوني إىل املشفى. إىل األشخاص الذين يقدمون املساعدة وسألتهم إىل أين أذهب
أيهم . اخل جسميما زالت بعض قطع الشظايا د. كانت الشظايا داخل ظهري ورأيس ألن الصاروخ انفجر خلفي

   89."سنة 11كان عمره . فارق الحياة يف الطريق إىل تركيا

 5وقتلت شقيقتاها، هبة البالغة من العمر . سنة، أيضاً يف الهجوم 11وأصيبت بيان املرصي، البالغة من العمر 
ها حيث استقرت خمس شظايا صغرية يف رأس بيان وصدرها وكبد. سنة 12سنوات، وآية البالغة من العمر 

، أوضح والدها ملنظمة العفو 2015كانون الثاني /ويف يناير. وأصيبت إحدى ساقيها بعطب شديد. وإحدى رئتيها
وعقب الهجوم، ظلت غري قادرة عىل الكالم . الدولية أن بيان تجد صعوبة يف التنفس، وال تستطيع تحريك ساقها

  90."أعتقد أنها نسيت من نحن: "قالت أمها. لخمسة أيام

لشهود أسماء عدة أشخاص قتلوا نتيجة للهجوم عىل مدرسة عني جالوت، بمن فيهم الطالب أيهم مندو وهبة وذكر ا
وطبقاً ملنظمات 91. وآية املرصي وريان عواد وإرساء كباره وميس رجوب؛ واملعلمان محمد دقاق وبشار الغفاري

 35وربما بلغ عدد من قتلوا من املدنيني من الطالب،  19، بينهم 21املراقبة، قتل يف هذا الهجوم ما ال يقل عن 
 ً مدنياً، وفقد العديد من هؤالء، مثل بيان ومروة، القدرة عىل  25وفضالً عن ذلك، جرح ما ال يقل عن . شخصا

 23وحتى 92. ولم تسجل مجموعات املراقبة مقتل أي مقاتلني يف الهجوم. استعمال أطرافهم أو حواسهم
مة السورية قد أصدرت أي بيانات أو تعليقات بشأن الهجوم عىل مدرسة عني ، لم تكن الحكو 2015نيسان /أبريل
  .جالوت

مرت عن املدرسة؛ بيد أن  100وذكر اثنان من الشهود أن جماعة مسلحة غري حكومية قد استخدمت ثكنة تبعد 
املستهدف  وإذا ما كان املكان 93.أحدهما قال إنها كانت مهجورة منذ ما ال يقل عن ثالثة أشهر قبل الهجوم

فال بد أن القوات السورية كانت . بالهجوم هو الثكنة القريبة، فمن املرجح أن الهجوم كان رغم ذلك غري مرشوع
تعرف موقع املدرسة، وكان ينبغي أن تتخذ االحتياطات الالزمة لتجنب إصابة املدرسة لعلمها أن الطالب ومدنيني 

  .2015كانون الثاني /يناير 27مقابلة يف تركيا،   89
  .2015كانون الثاني /يناير 15مقابلة يف تركيا،   90
  .تم حجب اسم العائلة ألسباب أمنية  91

آذار /مارس 15زيارة يف ( http://bit.ly/1FAJg4b، مركز توثيق االنتهاكات، قاعدة بيانات الشهداء، انظر، مثالً  92 
، 2014أيار /مايو 4، "بيان اليونيسف حول مقتل أطفال يف حماة وحلب"؛ اليونيسف، )2015

-hama-children-killing-statement-syria-republic/unicef-arab-http://reliefweb.int/report/syrian
aleppo-and ) 2015كانون الثاني /يناير 5زيارة يف.(  

عات املسلحة كانت قد استخدمت الثكنة؛ بينما كان اآلخر يعتقد أنها كانت صقور لم يكن أحد الشهود متأكداً أي الجما  93
  .2015كانون الثاني /يناير 27و 16مقابلتان يف تركيا، . الشام
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وعىل سبيل املثال، كان بإمكانها توجيه إنذار، أو القيام . نهارآخرين سيكونون يف املدرسة يف ذاك الوقت من ال
وتشري حقيقة . وإذا ما كانت الثكنة مهجورة حقاً لثالثة أشهر، كان ينبغي أن تأخذ ذلك يف الحسبان. بالهجوم ليالً 

اً أن املدرسة كانت قد تعرضت للقصف من قبل، وأصيبت بصاروخني، إىل أنه من املمكن أن يكون هذا هجوم
ً . مبارشاً عىل مدنيني وأعيان مدنية   . وإال، فقد كان هجوماً غري متناسب بصورة جسيمة أو هجوماً عشوائيا

  2014ترشين األول /أكتوبر 15طريق الكاستيلو، 
، استهدفت القوات الحكومية مركبة تضم أربعة 2014ترشين األول /أكتوبر 15من صباح  11حوايل الساعة 

وطبقاً . وهو طبيب عام، يف الحادثة 94وقتل ماجد، . تيلو، بالقرب من قرية كفر حمرةأشخاص عىل طريق الكاس
وقال اثنان 95. أرض يف الهجوم -ملنظمة غري حكومية دولية كان لها مراقبون عىل األرض، استعمل صاروخ أرض

عىل غطاء من الناجني إن املركبة كانت سيارة نقل صغرية تحمل عىل نحو بارز شعار منظمة صحية محلية 
  . محركها وبابها

 : وهو طبيب آخر كان يف املركبة، ما حدث ملنظمة العفو الدولية 96ووصف عماد، 

وكنا نستقل سيارة ال يختلف شكلها عن ... كنا نعمل مع منظمة صحية محلية، ويف طريقنا ملشاهدة مرشوعها"
ار كبري عىل مقدمتها وعىل كال جانبي إذ كان هناك شع - سيارات اإلسعاف، وتحمل شعار املنظمة الصحية بوضوح

ولم أستطع . فقدت الوعي لبعض الوقت. أحسست بأن شيئاً قد رضب السيارة ورأيت وميض أضواء. السيارة
    97."نظرت خلفي، ولم أر سوى الدماء. الرؤية ألن جفني كانا قد احرتقا

  : ا ييلوهو الراكب الثالث وطبيب أيضاً، منظمة العفو الدولية م98وأبلغ رجا، 

كنت يف املقعد الخلفي من املركبة، بجانب . كنا يف املركبة التابعة ملنظمتي، وكان باإلمكان رؤية الشعار بالتأكيد"
سمع أحدهم . فقدت وعيي للحظة، ثم استفقت ورحت أرصخ طلباً للمساعدة] عقب الرضبة. [الدكتور ماجد

كان هناك جرح يف عيني . برسعة كبرية إىل املشفىونقلوني ... صوتي، وراحوا يسحبونني من سيارة اإلسعاف
  99." وكانت الكثري من الحروق تغطي جسدي إىل جانب كثري من الكسور. اليمنى، بينما كان قدمي قد برت

وأكدوا أنه لم يكن هناك وجود ألي . وذكر الشهود أن مدنينْي آخريْن كانا يف سيارة قريبة قتال أيضاً يف الهجوم
وأشار . يط املكان، وأن آخر نقطة تفتيش اجتازوها كانت عىل بعد أكثر من أربعة كيلومرتاتهدف عسكري يف مح

واستناداً  100". هذه كانت هي الطريق الرسمية، والطريق الوحيدة، لتقديم املساعدات واملواد الطبية"عماد إىل أن 
                                                      

  .جرى حجب اسم العائلة  94
  .2015نيسان /أبريل 13مقابلة عرب سكايب مع منظمة غري حكومية دولية رغبت يف عدم ذكر اسمها،   95
  .االسم الحقيقيجرى حجب   96
  .2015كانون الثاني /يناير 21مقابلة يف تركيا،   97
  .جرى حجب االسم الحقيقي  98
  .2015كانون الثاني /يناير 30مقابلة عرب الهاتف،   99

  .ملزيد من التفاصيل حول هذه الطريق" األوضاع اإلنسانية وإمكانات دخول املناطق"انظر   100
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حي بستان القصر، 6 إبريل/نيسان. تمثل المنطقة 
الخضراء، المبينة في الصورة، سوق الفواكه 

والخضار التي ال تزال تعمل وسط الدمار.
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الموت في كل مكان
جـرائـم الحـرب وانتهاكات حقوق اإلنسان في حلب بسوريا، مايو/أيار 2015

 بعكس اتجاه عقارب الساعة من اليسار: 
حي صالح الدين، 3 إبريل/نيسان 2014.

مستشفى ميداني أصيب بأضرار في حي 
الصاخور عقب هجوم صاروخي، فبراير/شباط 

.2014

ضحايا هجوم جوي على حي الفردوس يتلقون 
مساعدة في إحدى سيارات اإلسعاف، 2 إبريل/

نيسان 2014.

جثامين أربعة أطفال قتلوا بصاروخ أطلقه مقاتلو 
المعارضة نحو إحدى المدارس في منطقة 

الحمدانية، 27 أكتوبر/تشرين األول 2014.

ردهة في مدرسة عين جالوت، أصيبت بأضرار 
في هجوم صاروخي في 30 أبريل/نيسان 2014. 

التقطت هذه الصورة يوم وقوع الهجوم.

سيارات ومحالت أصيبت بأضرار في أحد المواقع 
الذي تعرض، حسبما ذكر السكان، لقذيفتي 

هاون أطلقهما مقاتلو المعارضة نحو حي العزيزة 
 الحلبي، وهي منطقة تسيطر عليها الحكومة، 

26 فبراير/شباط 2015.
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الموت في كل مكان
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مدنيون يفرون من الموقع الذي تعرض لهجوم 
جوي في حي المعادي. 11 إبريل/نيسان 2015.
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الموت في كل مكان
جـرائـم الحـرب وانتهاكات حقوق اإلنسان في حلب بسوريا، مايو/أيار 2015

 بعكس اتجاه عقارب الساعة من اليسار: 
ُترفع الحافالت رأسيًا في حي بستان القصر لتوفر 

درعًا لسكان الحي من نيران القناصة، 6 إبريل/
نيسان 2015.

طفل يشرب من مياه ينبوع تدفق إثر هجوم 
صاروخي على حي الكالسة بحلب في 1 سبتمبر/

أيلول 2014. ويواجه المدنيون في المناطق 
التي تسيطر عليها المعارضة نقصًا شديدًا في 

الخدمات األساسية، مثل الكهرباء والمياه، فضاًل 
عن الظروف السيئة للصرف الصحي، مع انسداد 

الشوارع بالقمامة ومياه الصرف الصحي.

أحد المرضى يغادر مستشفى تحت األرض 
في حي الصاخور عقب تلقيه العالج، 5 إبريل/

نيسان 2015. ونتيجة الستخدام القوات الحكومية 
البراميل المتفجرة الملقاة من الجو وغيرها من 

الهجمات الجوية، أجبر العديد من المستشفيات 
في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة إلى 
اللجوء تحت األرض. وتضطر المستشفيات في 
حلب إلى إجراء العمليات الجراحية في ظروف ال 

تتوفر فيها الكهرباء والمواد الطبية األساسية إال 
في حدها األدنى. 

 مدرسة األمل بحي مساكن هنانو، 31 مارس/
آذار 2015.

تأسس هذا المكان الترفيهي تحت األرضي في 
المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في حلب 

في أواخر 2014 لتوفير رعاية خاصة لألطفال الذين 
أصبحوا يتامى بسبب النزاع، 6 إبريل/نيسان 2015.
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الموت في كل مكان
جـرائـم الحـرب وانتهاكات حقوق اإلنسان في حلب بسوريا، مايو/أيار 2015

ناج من إحدى الهجمات الجوية في حي المعادي، 
11 يوليو/تموز 2014.
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املستعمل وعدم وجود أي هدف مرشوع إىل األدلة املقدمة إىل منظمة العفو الدولية، وبالنظر إىل طبيعة السالح 
ترشين األول قد شّكل هجوماً مبارشاً عىل مدنيني وأعيان مدنية، /أكتوبر 15قريب، فمن املرجح أن يكون هجوم 

  . وانتهاكاً لاللتزام باحرتام وحماية العاملني الطبيني ووسائل النقل الطبية

  2015كانون الثاني /يناير 1حي البياضة، 
، ُقصفت منطقة سكنية يف حي البياضة بصاروخ واحد عىل 2015كانون الثاني /يناير 1من ظهرية  12يف الساعة 

وأكدت منظمة غري حكومية دولية لها مراقبون عىل األرض يف سوريا أن صاروخ أرض أرض قد استعمل يف . األقل
  : لدولية ما ييلوهي ناشطة إعالمية من حلب نجت من الهجوم، منظمة العفو ا102وأبلغت سناء،101. الهجوم

وتكرس . كان الشارع مكتظاً بالناس. كنت مع صديقتي يف املدينة القديمة، وهوجمت البيوت الثالثة املحاذية لبيتنا"
بقينا يف . زجاج جميع الشبابيك يف بنايتنا، وكان ضغط الهواء شديداً إىل حد أننا طرنا وجميع األبواب انفتحت

وعندما خرجنا، رأينا . حيث كنا معتادين عىل التعرض لرضبتني. ب مرة أخرىالداخل لساعتني، لخوفنا من أن نرض
وجماعات  - كانت صواريخ أرض أرض... مرت 100إذ سقط الصاروخ عىل بعد حوايل . أن ثمانية مبان قد دمرت

  103." وقذائف الهاون ال تحدث مثل هذا الدمار كالصواريخ. املعارضة ال تملك مثل هذا النوع

سنة، وكانت حامل بتوأمني،  20وهما منا جروخ، البالغة من العمر : سناء، قتلت امرأتان يف الهجوموبحسب أقوال 
ملنظمة العفو الدولية أيضاً أن الرضبة ألحقت أرضاراً  104وذكر صديقها، عيل، . سنة 27ونرسين جروخ، وعمرها 

وأكد أنه ال وجود " ني مزدحم بالناسحي مد"وقال عيل إن املنطقة . بثماني مبان، وكذلك بمسجد تاريخي يف الحي
وإذا ما كان األمر كذلك، فإن هذا قد شّكل، عىل ما يبدو، إما 105. لنقاط تفتيش أو قواعد عسكرية يف محيط الرضبة

  . هجوماً مبارشاً عىل مدنيني ومنازل مدنية، أو هجوماً عشوائياً، عىل األقل

  االنتهاكات على أيدي جماعات المعارضة المسلحة 
، األحياء السكنية واملستشفيات 2015وأوائل  2014جمت جماعات املعارضة املسلحة، يف عدة مناسبات يف ها

واملراكز الطبية واملدارس ومعالم ثقافية من قبيل املساجد ومواقع تاريخية يف املناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة 
وقد يشكل . جمات غري املتناسبة، هي جرائم حربوالهجمات العشوائية التي تقتل أو تجرح املدنيني، واله. من حلب

وكثرياً ما تنطوي هذه الهجمات . بعضها هجمات مبارشة عىل املدنيني أو األعيان املدنية، وهي باملثل جرائم حرب
مدافع "عىل استعمال أسلحة كمدافع الهاون والصواريخ املحلية الصنع املزودة بعبوات غاز، واملعروفة محلياً باسم 

مدنياً قتلوا يف قصف عشوائي ملدينة حلب  672بتوثيق أسماء " املرصد السوري لحقوق اإلنسان"وقد قام . "جهنم

كانون الثاني /يناير 29ني مع منظمة غري حكومية دولية ترغب يف عدم ذكر اسمها، رسائل متبادلة بالربيد اإللكرتو   101
2015.  

  .جرى حجب اسم العائلة  102
  .2015كانون الثاني /يناير 14مقابلة يف تركيا،   103
 .جرى حجب اسم العائلة  104

  .2015كانون الثاني /يناير 13مقابلة يف تركيا،   105
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  106. رجالً  455امرأة و 80طفالً و 137، بينهم 2014من جانب جماعات املعارضة املسلحة يف 

  ما هو مدفع جهنم؟
" أحرار الشام"املعارضة املسلحة هي عبوة ناسفة وبني أول ما بني، حسبما، من قبل جماعة " مدفع جهنم"
وتتكون قذيفة املدفع من عبوة . وطول سبطانة املدفع يف العادة حوايل ثالثة أقدام، وينصب عىل عجالت. 2013يف

نوعاً  15ويمكن ملدفع جهنم العادي أن يطلق . مصممة الحتواء غاز الربوبان، وتمأل باملتفجرات والحشوات املعدنية
ومدفع جهنم واحد من مجموعة . كيلومرتات 1.5كيلوغراماً، ويصل مداها إىل  40أكثر من  من القذائف التي تزن

وما زالت خياراً يتمتع بالشعبية . متنوعة من عبوة ناسفة صممتها جماعات املعارضة املسلحة إبان النزاع يف سوريا
أثناء املعارك عىل شبكة  لدى قوات املعارضة املسلحة، وهناك عرشات أرشطة الفيديو التي تظهر استخدامه

  107. اإلنرتنت

 
ً "جهنممدفع "ن مقاتيل املعارضة يجهزون مجموعة م وقد قام مقاتلو املعارضة يف حلب بتصنيع . ، الذي تم صنعه محليا

   PA/Demotix © .صواريخهم ومنصات إطالقها

عة لسيطرة الحكومة ووصف أحد سكان حي املحافظات أشكال ترضر املدنيني ممن يعيشون يف املناطق الخاض
ً : "نتيجة هذه الهجمات العشوائية بالقول وأعدك بأن أي مكان يطلقون قذائف الهاون . القذائف عشوائية تماما

                                                      

  .2015آذار /مارس 9صد السوري لحقوق اإلنسان، مقابلة عرب سكايب مع رئيس املر   106
انظر، مثالً،   107

-https://www.youtube.com/watch?v=fpnzLIgtoYc&index=2&list=PLPC0Udeof3T5xf3IxSQl0pzTYd
TzIdBv ) 2015نيسان /أبريل 15زيارة يف.(  
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وإذا ما برروا ذلك بأن هناك مخابرات قريباً من املكان، فال بد أن . نحوه يكون خالياً من أي هدف عسكري
وقالت امرأة من حي الجميلية إن  108".نهم ال يعني أنني أؤيدهمولكوني أعيش بالقرب م. املخابرات يف كل مكان

ال تستطيع أن تشعر باألمان أو بالسالمة، : "وأكدت. تكرار الهجمات قد أنهى كل شعور باألمان شعرنا فيه يوماً ما
  ". يمكن أن تصاب يف أي وقت -ال تستطيع أن تعرف بأي حال من األحوال. يف أي وقت

ني التي يتفحصها هذا التقرير فيما ييل مئات الهجمات العشوائية املماثلة التي شنتها وتجسد الحوادث الثما
  . 2014كانون الثاني /جماعات املعارضة املسلحة يف مدينة حلب منذ يناير

  2014حزيران /عيادة جمعية اإلغاثة األرمنية، يونيو
عيادة جمعية "اعات املعارضة املسلحة ، تحدثت عدة مصادر إعالمية عن قصف جم2014حزيران /يف أوائل يونيو
ولم يتم تحديد الجماعة التي شنت الهجوم، الذي أدى إىل 109. ومركز الرعاية اليومية التابع لها" اإلغاثة األرمنية

ولم تجد منظمة العفو الدولية أي معلومات تشري إىل أن هدفاً عسكرياً . أرضار مادية دون إيقاع خسائر يف األرواح
ولذا، فإن ما وقع كان، عىل ما يبدو، هجوماً مبارشاً عىل مدنيني وأعيان مدنية، أو . يف محيط العيادة مرشوعاً كان

  .  هجوماً عشوائياً، عىل األقل

  2014أيلول /سبتمرب 26حي صالح الدين، 
 وقالت. أيلول، شنت قوات املعارضة هجوماً عىل حي صالح الدين، بالقرب من مسجد الباسل/سبتمرب 26مساء 
ووصفت الحادثة ملنظمة ". مدفع جهنم"وهي من أفراد عائلة أحد الضحايا، إن السالح املستعمل كان  110كوثر، 

  :العفو الدولية عىل النحو التايل

وكّن عىل وشك الوصول إىل بيت زوج اختي وانفجرت . كانت زوجة أخي، أماني، مع ابنتها، سلمى، وأختي، منا"
وأصابت . وكانت أماني تحمل ابنتها فضمتها إليها لحمايتها. ها شظايا بشعةأسطوانة غاز فوقهما وانطلقت من

. بينما أصيبت سلمى بجرح بليغ يف رأسها، ولكنها نجت. إحدى الشظايا صدر أماني وأحدثت ثقباً كبرياً فيه
. الرابعةوقد أجريت لها ثالث عمليات حتى اآلن، وتنتظر . وأصيبت شقيقتي بشظايا يف كبدها وكليتها ومعدتها

وكلما ذكر . ولم يفه ولو بكلمة واحدة عن الحادثة منذ وقوعها. وشاهد زوج شقيقتي كل ما حدث من الرشفة
  111." ’الحمد لله الحمد لله‘أحدهم زوجته، يقول، 

                                                      

  .2015آذار /مارس 11مقابلة يف لبنان،   108

 109 Asbarez ،"2014حزيران /يونيو 4، "إعالن حي نور كيوغ منطقة كوارث ،http://bit.ly/1p6ZTi4 ) 5زيارة يف 
 6، "معية اإلغاثة األرمنية تدين الهجمات املناهضة لألرمن عىل نور كيوغج"؛ املجلة األرمنية األسبوعية، )2015آذار /مارس
للجنة الوطنية " تويرت"؛ صفحة )2015آذار /مارس 5زيارة يف ( http://bit.ly/1HkEBVU، 2014حزيران /يونيو

، 2014حزيران /يونيو 13، )نور كيوغ(النهارية يف حي امليدان  األرمنية األمريكية، مركز جمعية اإلغاثة األرمنية للرعاية
https://twitter.com/ANCA_DC/status/477555303370612737/photo/1 ) آذار /مارس 5زيارة يف

2015.(  
  .فراد ذوي الصلة بهذه الحادثة ألسباب أمنيةجرى حذف أسماء عائالت جميع األ   110
  .2015كانون الثاني /يناير 29مقابلة يف تركيا،   111
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وأبلغت كوثر . مدنياً آخر نتيجة للهجوم، بمن فيهم سلمى ومنا 40وذكرت كوثر أن أماني قتلت وجرح ما يربو عىل 
وإذا كان األمر . مرت من مكان الرضبة 200العفو الدولية أنه كانت هناك نقطة تفتيش حكومية عىل بعد  منظمة

كما يمكن أن يكون . كذلك، فإن هذا كان، عىل األقل، هجوماً عشوائياً، كما يبدو، وبخاصة يف ضوء السالح املستعمل
  . قد شكل هجوماً مبارشاً عىل مدنيني وأعيان مدنية

  2014ترشين األول /أكتوبر 26شعراوي،  مدرسة هدى
 26وفقاً ملجموعات املراقبة، سقطت قذيفة هاون عىل مدرسة هدى شعراوي، يف حي الرسيان الجديدة من حلب، يف 

، وهو "لواء شهداء بدر"الهجوم إىل " املرصد السوري لحقوق اإلنسان"ونسب . 2014ترشين األول /أكتوبر
ويشري رشيط فيديو استعرضته منظمة العفو 112. ويقوده خالد حياني" ي الحرالجيش السور "جماعة تنتمي إىل 

كما قصفت الجماعة املسلحة كذلك املنطقة 113. 26الدولية إىل أن الهجوم قتل مدنيني اثنني عىل األقل وجرح 
مات تشري إىل ولم تعثر منظمة العفو عىل أية معلو . املحيطة باملدرسة وتسببت بأرضار بالغة يف املمتلكات واملباني

ولذا فإن هذا كان، عىل ما يبدو، هجوماً مبارشاً عىل مدنيني أو أعيان . أن هدفاً عسكرياً مرشوعاً كان يف الجوار
  . مدنية، أو هجوماً عشوائياً، عىل األقل

  2014ترشين األول /أكتوبر 27مدرسة الكمال، 
ملعارضة املسلحة هجوماً عىل مدرسة الكمال يف ترشين األول، شنت إحدى جماعات ا/أكتوبر 27عقب يوم واحد، يف 

استخدم  وأدى هذا الهجوم، الذي ذكرت مصادر إعالمية أن قاذف صاروخي عديم االرتداد. حي الحمدانية، بحلب
شخصاً آخر، أغلبيتهم من  17وجرح فيه ما ال يقل عن  114.سنوات 9فيه، إىل وفاة أربعة أطفال، جميعهم يف سن 

الواضح أي الجماعات املسلحة كانت مسؤولة عن الهجوم؛ بيد أن رشيط فيديو نرش عىل  ومن غري115. املدنيني
للرد عىل  2014كانون الثاني /وهو جماعة مسلحة تشكلت يف يناير -"جيش املجاهدين"مواقع مشرتكة لتنظيم 

يظهر  - فصائلتقدماً عىل األرض، ويضم عدة " الدولة اإلسالمية"تحقيق الجماعة املسلحة التي تدعو نفسها 
التنظيم وهو يطلق قذائف صاروخية عديم االرتداد من استاد الحمدانية الريايض يف املوعد نفسه، ما يشري إىل 

  . وعىل ما يبدو، فإن هذا كان، عىل األقل، هجوماً غري متناسب أو عشوائي 116.إمكان أن يكون مسؤوالً عن الهجوم

  2014ترشين الثاني /نوفمرب 29حي األرشفية، 
                                                      

 26، "آخرين يف حلب 26قذائف لواء شهداء بدر قتلت اثنني من املدنيني وجرحت "املرصد السوري لحقوق اإلنسان،   112
bader-shohadaa-by-launched-http://syriahr.com/en/2014/10/shells-، 2014ترشين األول /أكتوبر

aleppo/-in-others-26-injured-and-people-2-killed-brigade ) 2015آذار /مارس 15زيارة يف.(  
ترشين / أكتوبر 27، تحميل يف "قذائف اإلرهابيني تستهدف مدرسة يف حي الرسيان"ر فضائية اإلخبارية السورية، انظ  113

  ).2015آذار /مارس 5زيارة يف ( https://www.youtube.com/watch?v=iYCXEZCZDa4، 2014األول 

 7زيارة يف ( http://bit.ly/1B3wSbf، "ن، قائمة بأسماء وصور أربعة أطفال ورد أنهم قتلوا يف الهجومسوريا اآل  114 
  ).2015آذار /مارس

 ,، 2014ترشين األول /أكتوبر 27، "مقتل ستة مدنيني يف هجمات إرهابية بحلب ودمشق"سانا،   115
http://www.sana.sy/en/?p=16218 ) 2015آذار /مارس 5زيارة يف.(  

، 2014ترشين األول /أكتوبر 27، تحميل يف "قذائف صاروخية تستهدف مدرسة الكمال"كتائب البعث اإللكرتونية، )   116
outube.com/watch?v=qvH3zmQMFeEhttps://www.y ) 2015آذار /مارس 7زيارة يف.(  
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سنة، هاجمت قوات املعارضة حي األرشفية بثالثة  39بقاً ملا ذكره محمود، وهو تاجر أقمشة يبلغ من العمر ط
وسقطت الصواريخ . 2014ترشين الثاني /نوفمرب 29من بعد ظهر  12.30صواريخ من صنع محيل يف الساعة 

  : م عىل النحو التايلووصف محمود الهجو . مرت فيما بينها 200، عىل مسافة "سوار"بالقرب من مطعم 

واآلن تركت وحدي مع . قتل االنفجار زوجتي وثالثة من أطفايل. كنت مع أرستي يف البيت عندما جاء الصواريخ"
حاولت أن آخذ زوجتي واألطفال إىل مشفى عقب الهجوم، ولكن لم . طفيل األخري، البالغ من العمر خمس سنوات

كانت إصابات عائلتي . عىل يشء، حتى جاء بعض الجريان ووجدونيبقيت واقفاً فقط، ال ألوي . يكن هناك وقت
  117." ودمر بيتي بالكامل يف الهجوم. قاتلة بسبب قوة االنفجار وعدد الشظايا التي انطلقت من القذيفة

وقال محمود إنه يعيش يف 118. ؛ وأكدت هذا إحدى مجموعات املراقبة السورية"لواء شهداء بدر"وعزا الهجوم إىل 
وإذا ما كان ". عائلة حولنا يف الحي، وليست هناك نقاط تفتيش أو قواعد قريبة 50هناك نحو : "مكتظ حي سكني

  .األمر كذلك، فقد يشكل هذا الهجوم إما هجوماً مبارشاً عىل مدنيني وأعيان مدنية، أو هجوماً عشوائياً، عىل األقل

   2014كانون األول /ديسمرب 31مشفى األندلس، 
وطبقاً . ، سقطت قذائف هاون بالقرب من مشفى األندلس يف حي الشهباء2014نون األول كا/ديسمرب 31يف 

ولم تعثر منظمة العفو  119.ملصادر إعالمية، شنت الهجوم قوات تابعة للمعارضة ونجمت عنه وفاة مدنيني اثنني
أن هذا كان هجوماً مبارشاً ولذا يبدو . الدولية عىل معلومات تفيد بأن هدفاً عسكرياً مرشوعاً كان يف محيط املكان

  .عىل مدنيني أو أعيان مدنية، أو هجوماً عشوائياً، عىل األقل

   2015كانون الثاني /يناير 1حي الشهداء، 
شنت جماعة تابعة للمعارضة لم يتم التعرف عليها ما ال يقل عن أربعة صواريخ عىل حي الشهداء يف حلب 

مدنياً وجرح  13طبقاً ملراقبني ومصادر إعالمية، قتل ما ال يقل عن و . 2015كانون الثاني /يناير 1الجديدة، يف 
ولم تعثر منظمة العفو الدولية عىل معلومات تشري إىل وجود هدف عسكري مرشوع  120.مدنياً آخر يف الهجوم 18

  .  عىل األقلولذا فإن هذا الهجوم يبدو هجوماً مبارشاً عىل مدنيني وأعيان مدنية، أو هجوماً عشوائياً، . يف الجوار

  2015كانون الثاني /يناير 30الجامع األموي الكبري، 
، فجرت جماعة معارضة مسلحة قنبلة النفق تحت جدران الجامع األموي 2015كانون الثاني /يناير 30يف 

                                                      

  .2015شباط /فرباير 23مقابلة أجراها باحث ميداني يعمل مع املنظمة السورية للبحث والتقييم يف سوريا،   117
فيه قذائف طبقاً للمرصد السوري لحقوق اإلنسان، قتلت امرأة مع أطفالها الثالثة يف هذا الهجوم، الذي استخدمت   118

، 2015ترشين الثاني /نوفمرب 30، "مقتل امرأة واحدة وأطفالها الثالثة يف قصف بحلب"انظر موجز األخبار، . صاروخية
http://www.mojaznews.com/?p=44089 ) 2015آذار /مارس 15زيارة يف.(  

 ، 2014كانون األول /ديسمرب 31، "عىل تكيس يف شارع األندلس بحلب سقوط قذيفة"موجز األخبار،   119
http://bit.ly/1BGRxRv ) 2015آذار /مارس 6زيارة يف.(  

 tp://halabnews.com/news/61593ht، 2015حزيران /يونيو 1، "شهداء حلب وريفها"انظر أخبار حلب،  120 
كانون /يناير 1، "يف هجوم إرهابي عىل حلب ودمشق 18مدنياً وجرح  13مقتل "؛ سانا، )2015آذار /مارس 30زيارة يف (

  ).2015آذار /مارس 5زيارة يف ( http://www.sana.sy/en/?p=23798، 2015الثاني 
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قد استهدفت الجامع " جبهة النرصة"وكانت 121. التاريخي يف حلب، متسببة بانهيار الجدار الخارجي الرشقي
ولم تعثر منظمة العفو الدولية عىل أية معلومات تشري إىل 122. ، بهجوم دمر مئذنته2013نيسان / أبريلسابقاً، يف

ولذا فإن الهجوم كان، عىل ما يبدو، هجوماً مبارشاً عىل هدف مدني، أو . أن هدفاً عسكرياً مرشوعاً كان يف الجوار
ً  ويشكل استهداف األعيان الدينية. هجوماً عشوائياً، عىل األقل   . أو الثقافية بالهجوم جريمة حرب أيضا

  

                                                      

، 2015كانون الثاني /يناير 30، "هجوم جديد عىل مسجد أمية"، "ذي سرييان أوبزيرفر"  121
http://syrianobserver.com/News/News/New+Attack+on+Umayyad+Mosque ) آذار /مارس 10زيارة يف

2015.(  
، 2013نيسان /أبريل 24، "تدمري مئذنة مسجد تاريخي سوري يف حلب"، لغارديانا  122

-royeddest-mosque-syrian-historic-http://www.theguardian.com/world/2013/apr/24/minaret
aleppo ) 2015آذار /مارس 10زيارة يف.(  
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االحتجاز التعسفي والتعذيب 
وغيره من ضروب سوء المعاملة 

  وحاالت االختفاء القسري

هناك الكثير من األشخاص الذين عاشوا هذه "
أريد . كثيرون منهم لم يصلوا إلى نهايتها. القصة

فأنا . أن أهب صوتاً ألولئك الذين فقدوا مستقبلهم
 ."نهمواحد م

 .، طالب سابق يف جامعة حلب"أرشف"

االحتجاز التعسفي للمدنيني وتعذيبـهم يف سـورية، وال سـيما يف "بشدة  2139أدان مجلس األمن الدويل يف قراره 
باإلنهاء "، وطالب "السجون ومرافق االحتجاز، فضال عـن عمليـات الخطف، واالختطـاف، واالختفـاء القـرسي

وقد ووجهت هذه  123". سات، وإطالق رساح جميع األشـخاص املحتجزين بـصورة تعسفيةالفوري لهذه املمار 
  .املطالب بعدم االمتثال بصورة ثابتة يف حلب

باإلضافة إىل ذلك، تشعر منظمة العفو الدولية بقلق بالغ إزاء التقارير التي تلقتها بشأن حوادث العنف الجنيس و 
حيث تضمنت البحوث املوثوقة التي أجرتها مجموعات رصد . حلب والعنف القائم عىل نوع الجنس يف محافظة

أخرى، فضالً عن الحاالت الست التي أحيلت إىل منظمة العفو الدولية، يف كثري من األحيان حوادث تعرضت فيها 
النساء لالغتصاب واالعتداء الجنيس عند نقاط التفتيش ويف حجز كل من القوات الحكومية وجماعات املعارضة 

ونظراً لندرة التبليغ ووصمة العار املرتبطة بمثل تلك األفعال، فإن منظمة العفو الدولية لم تتمكن من 124. سلحةامل
                                                      

، 2014شباط /فرباير 22، 2139مجلس األمن الدويل، القرار   123
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2139(2014 )آذار /مارس 15 زيارة يف

2015.(  
أرشين /جرح نازف يف الحرب السورية، نوفمرب: انظر مثالً، الشبكة األوروأوسطية لحقوق اإلنسان، العنف ضد املرأة  124

VAW-report-content/uploads/2013/11/Doc-hts.org/eng/wphttp://www.euromedrig-الثاني، 
Syria.pdf ) كانون األول /ديسمرب 8؛ مقابالت يف تركيا أشري فيها إىل الحوادث وأجريت يف )2015شباط /فرباير 12زيارة يف
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ومع ذلك، واستناداً إىل املعلومات والتقارير التي تلقتها، خلصت منظمة . تقييم حجم هذا النمط من سوء املعاملة
  .قائم عىل نوع الجنس تحدث يف حلبالعفو الدولية إىل أن أعمال العنف الجنيس والعنف ال

  االنتهاكات على أيدي القوات الحكومية
أخضعت الحكومة السورية مواطنيها لالحتجاز التعسفي والتعذيب وغريه من صنوف سوء املعاملة، فضالً عن 

ع املاضية، ولكن عىل مدى السنوات األرب. االختفاء القرسي، يف مراكز االحتجاز يف شتى أنحاء سوريا لسنوات عديدة
. وتمثل هذه االنتهاكات يف حلب ممارسات عىل مستوى الدولة. ارتكبت الحكومة هذه االنتهاكات عىل نطاق واسع

، وتعرض 2011مدنياً يف محافظة حلب منذ   1,196، اعتقلت الحكومة السورية "ملركز توثيق االنتهاكات"فوفقاً 
منهم حتفهم أثناء االحتجاز، سواء عن  541ملعاملة، بينما لقي باملائة منهم للتعذيب أو لغريه من رضوب سوء ا 90

وقد وثقت منظمة العفو الدولية وغريها من املنظمات منذ 125. طريق التعذيب والتجويع واإلعدام، أو بوسائل أخرى
ني مئات الحاالت التي تنطوي عىل االحتجاز التعسفي أو االختفاء القرسي لنشطاء سياسيني سلميني، وعامل 2011

يف مجال املساعدات اإلنسانية ومسعفني، وغريهم من املدنيني يف محافظة حلب، وعىل ما يبدو تعرض كثري منهم 
ويبدو أن العديد من هؤالء األفراد تعرضوا لهذه االنتهاكات ملجرد . للتعذيب أو لغريه من رضوب سوء املعاملة

  .ت أو التجمعممارستهم السلمية لحقهم يف حرية التعبري وتكوين الجمعيا

وتلقي الحاالت الفردية فيما ييل الضوء عىل املعاناة والشعور بفقدان الكرامة واليأس، التي يعاني منها أولئك الذين 
  126. فضالً عن األلم والحزن الذي يعاني منه أفراد أرسهم، وأصدقاؤهم وزمالؤهم -تعرضوا لهذه االنتهاكات

  الناشطون السياسيون السلميون
ومة السورية الناشطني السياسيني السلميني يف حلب باستمرار لالحتجاز  التعسفي والتعذيب وغريه أخضعت الحك

صّور عىل رشيط فيديو  127أحد هؤالء النشطاء، ويدعى أرشف، . من صنوف سوء املعاملة واالختفاء القرسي
واليوم  2012أيار /يف مايو ووصف اعتقاله128. االحتجاجات األوىل يف جامعة حلب وبعث به إىل وسائل إعالم دولية

  :األول من احتجازه

رضبوني بعقب . جاءوا يف املساء، يف اليوم األول من االمتحانات. كنت أعيش يف مساكن الطلبة يف جامعة حلب"
أمسك بي . عندما وصلت إىل مركز الرشطة يف حلب" حفلة ترحيب"وأقاموا يل . بندقية، أخذوا هاتفي وعصبوا عيني

                                                                                                                                       

 23و 2014كانون األول /ديسمرب 17و 2014كانون األول /ديسمرب 16و 2014كانون األول /ديسمرب 15و 2014
  .2015كانون الثاني /يناير 28و 2015كانون الثاني /يناير

  .2015شباط /فرباير 24رسائل متبادلة بالربيد اإللكرتوني مع املتحدث باسم مركز توثيق االنتهاكات،   125
هم وأفراداً قبض علي 2014كانون الثاني /شملت الحاالت التي جرى تفحصها فيما ييل أفراداً قبض عليهم منذ يناير  126

، ولكن احتجزوا، ويف العديد من الحاالت تعرضوا للتعذيب وغريه من رضوب سوء 2014كانون الثاني /واعتقلوا قبل يناير
أو منذ ذلك الحني وكانون ال يزالون  2014كانون الثاني /املعاملة، خالل الفرتة املشار إليها، وآخرين قبض عليهم قبل يناير

  .واالختفاء القرسي انتهاك مستمر. 2015نيسان /أبريل 23مختفني يف 
  .تم حجب االسم الحقيقي  127
، 2015شباط /، فربايرأصوات يف محنة: سوريالالطالع عىل الشهادة الكاملة، انظر منظمة العفو الدولية،   128

ents/mde24/1068/2015/en/https://www.amnesty.org/en/docum ) 2014آذار /مارس 15زيارة يف.(  
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عذباني ملدة . شعرت بجسمي كله ينزف. ي، ثم جاء شخص آخر وأخذا يرضبان رأيس بالحائطرجل وبدأ برضب
ورضباني بكيبل رفيع من السيليكون قّطع جلدي . ربطاني حرشوني يف دوالب سيارة، حتى رأيس. أربع ساعات
صوات أشخاص وكنت أسمع أ. وكانت الليلة األوىل هي األصعب... اعتقدت يف الواقع أنني قد مت . مثل سكني

. فجراً، لم أكن أسمع سوى عويل النساء 6:00إىل  5:00حوايل الساعة . يتعرضون للتعذيب، ولم أنم يف تلك الليلة
ً . ويف السابعة، توقف رصاخ النساء، ثم بدأت أسمع رصاخ الرجال   129".كان الرصاخ مربمجاً زمنيا

شهد انتفاضة السجناء وقصف السجن من قبل وبعد مرور أربعة أيام، نقل أرشف إىل سجن حلب املركزي، حيث 
، وعمليات اإلعدام من دون 2013قوات الحكومة واملعارضة والتجويع الجماعي للسجناء أثناء الحصار الذي بدأ يف 

، بعد مرور أكثر من عامني عىل 2014أطلق رساحه يف أواسط . 130من رفاقه يف السجن 20محاكمة ألكثر من 
  :فو الدولية ما ييلوأخرب منظمة الع. اعتقاله

أخذ أصدقائي بالبكاء . عندما نادى الحراس عىل اسمي يف أحد االيام، اعتقدت أنهم ينادون عيل ألخذي إىل املقصلة"
الوقت الذي أمضيته يف السجن كان أشبه بالحلم، وشعرت أني . لم أشعر بالخوف، بل بالخدر. وبتقبييل وتوديعي

كنت يف غاية الوهن آنذاك، . هم يف الحقيقة كانوا ينادون اسمي إلطالق رساحيولكن. بحاجة إىل الوصول إىل نهايته
ف اضطروا لحمله  – 35صديقي كان بوزن . 45كيلوغراماً، وعندما خرجت كان وزني  82دخلت السجن بوزن 

دست عىل أي  عندما ترجلت من املركبة، غاصت قدمي بالوحل، لم أكن قد... عىل بطانية ألنه لم يعد قادراً عىل امليش
لم يكن لدينا ضوء يف . ظننت أنني سوف يغمى عيل من الشعور برتاب األرض. يشء سوى البالط ملدة سنتني ونصف

اآلن، بعد أن تمكنت من الفرار من . كانت شديدة السطوع. السجن، لذلك لم أستطع التأقلم مع ضوء الشمس
ولكن . و أريد اسرتجاع سنوات الدراسة الثالث. ليميأريد فقط أن أواصل تع. سوريا، أنا بحاجة للبدء من جديد

  ".ليس لدي أي وثائق، لذلك ربما سيكون عيل أن أعود إىل املدرسة الثانوية

قرابة . 2013أيلول /سبتمرب 9، الذي شارك يف تنظيم االحتجاجات السياسية يف جامعة حلب، اعتقل يوم 131مروان 
ووصف التعذيب الذي . ة الزهراء إىل فرع املخابرات الجوية يف حلب، اقتيد من منزله يف حي جمعي02:00الساعة  

  :تعرض له يف اليوم التايل

. وجلدت قدماي مراراً بسوط من السيليكون] يحرش الضحية يف إطار سيارة[ ’الدوالب‘وضعت بدايًة يف وضعية "
بعد هذا . مرة 150لد حوايل أعتقد أنني تعرضت للج -قاموا بوضع املاء عىل قدمي ورضبوني مراراً وتكراراً 

لنحو ] يجري تعليق الضحية، عادة مقيد املعصمني مع وضع اليدين وراء الظهر" [الشبح"وضعت يف وضع 
. وعند ذلك، كنت أشعر بالخدر، لكنني لم أعرتف... ثم احرقوا أسفل قدمي بفحم من الشيشة خاصتهم ... ساعتني 

كان هذا مؤملاً جداً . وبعد ذلك، صعقوا قدمّي بالكهرباء. ت أخرىملدة ست ساعا" الشبح"وتركت عارياً بوضعية 
وجرح رأيس يف ثالثة أماكن . ويف هذه األثناء رضبوني عىل رأيس بخرطوم مياه. ألن قدمي كانت تنزف من الحروق

وأخذوني . كل يوم، وطلب مني مراراً االعرتاف، ولم أفعل" الدوالب"ولسبعة أيام تالية، وضعت يف وضعية . مختلفة
                                                      

  .2015كانون الثاني /يناير 31مقابلة يف تركيا،   129
تقرير مزيد ومحّدث حول املناطق ملزيد من التفاصيل بشأن الحصار لسجن حلب املركزي، انظر منظمة العفو الدولية،   130

  .2014حزيران /يونيو MDE 24/023/2014( ،5(املحارصة يف مختلف أنحاء سورية 
  .جرى حجب االسم الحقيقي  131
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  132".إىل حقل مفتوح وقالوا يل إنني يجب أن أعرتف وإال فإنهم سوف يطلقون عيل النار ويعدمونني

وقال عن الوقت الذي قضاه . بعد رفضه االعرتاف، أبقي عىل مروان يف فرع مخابرات القوات الجوية لعدة أشهر
  :هناك

وقد تفشت هناك أيضاً . كانت الظروف رهيبة .رجالً آخر 80كنت أنام يف زنزانة بحجم أربعة مرت مربع، مع "
ويف الشتاء كان هناك ... الكثري من األمراض، معظمها من اإلسهاالت، إىل الحد أنا كنا نخىش وجود السم يف الطعام 

ولم . شخصاً يف اليوم 80أعطونا نحو لرتين من املاء يتشاركها  - لم يكن هناك ماء ... أشخاص يموتون من الربد
  ."مكانية الحصول عىل الرعاية الطبية ولم ينقل أحد إىل أي نوع من املستشفياتتتح لنا إ

بعد ستة أشهر، أرغم مروان عىل التوقيع عىل وثيقة لم تسمح له السلطات باالطالع عىل محتواها وافرتض أنها 
ل إن ظروفه كانت بذات وبعد نقله إىل فرع مخابرات القوات الجوية يف املزة، بدمشق، املكان الذي قا. اعرتاف كاذب

وهرب فوراً إىل أملانيا، . 2014تموز /القدر من السوء، اقتيد إىل سجن عدرا يف دمشق، حيث أطلق رساحه يف يوليو
تصيبني اآلن نوبات بسبب : "وقال ملنظمة العفو الدولية. حيث ما زال يعاني من آثار التعذيب الذي تعرض له

  ".بني تشنجات عصبية منتظمة تمنعني من امليش ملدة يوم أو يومنيالرضبات التي تلقيتها عىل رأيس وتصي

وكان يعتقد أنه قد قبض عليه من . 2011133ترشين الثاني /نوفمرب 2محمد بشري عرب طبيب من حلب، اختفى يف 
هم وتلقت أرسته أنباًء عن حالته من املعتقلني املفرج عن. قبل السلطات السورية لتنظيمه احتجاجات سلمية يف حلب

الذين رأوه يف أماكن مختلفة، بما يف ذلك فرع مخابرات القوات الجوية بحلب، وفرع األمريية ملخابرات القوات 
وبالرغم من املطالبات املتكررة، لم . الجوية يف دمشق، وفرع االستخبارات العسكرية يف القابون، وسجن صيدنايا

ات عن مكان احتجازه أو ما اذا كان ال يزال عىل قيد تؤكد السلطات السورية القبض عليه ولم تقدم أية معلوم
  :وأوضحت صديقة له تعيش خارج سوريا ملنظمة العفو الدولية كيف أثر اختفاء محمد عليها. الحياة

، سمعنا أنه 2013و 2012لم نتلق أي معلومات منذ السنة األوىل العتقاله، وبني عامي . بالطبع نحن قلقون عليه"
كيف يل أن أصف أثر اختفائه عيل؟ كأنني قد فقدت جزءاً من نفيس وروحي . يف أكثر من مناسبةنقل إىل املستشفى 

  134". ؟وإىل متى سيبقى غائباً عن حياتنا. من حقنا أن نعرف مصريه. ملدة ثالث سنوات وأربعة أشهر

  العاملون في المساعدات اإلنسانية والمهنيون الطبيون
انية واملهنيون الطبيون أيضاً لالحتجاز التعسفي أو التعذيب أو اإلخفاء يتعرض العاملون يف املساعدات اإلنس

قبل اعتقاله يف دمشق، يف " الهالل األحمر العربي السوري"متطوعاً يف 135كان أحدهم، أيمن، . القرسي يف حلب
                                                      

  .2015آذار /مارس 4مقابلة عرب سكايب،   132
حاالت االختفاء القرسي يف : أشباح الحربملزيد من التفاصيل حول اختفاء محمد بشري عرب، انظر منظمة العفو الدولية،   133

، 2014آب /أغسطس 29، سوريا
war/-ghosts-syria-https://www.amnesty.org/en/articles/news/2014/08/disappearances ) زيارة يف

  ).2015آذار /مارس 1
  .2015شباط /فرباير 23مقابلة عرب سكايب، . جرى حجب االسم  134
  .قيجرى حجب االسم الحقي  135
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. ركزييف دمشق، ونقل بعد ذلك إىل سجن حلب امل 258واحتجز أوالً يف فرع أمن الدولة . 2012شباط /فرباير
  :ووصف تجربته هناك

وكنت . قوات الجيش الحر وقوات النظام: كان كال الجانبني يقصفوننا] خالل الحصار املرضوب عىل السجن"[
وكان املاء مثرياً . إذا طالبنا باملاء كانوا يرصخون علينا. لم يكن هناك طعام، البتة. دائماً أصاب باإلسهال والحمى

ً مات ك. لالشمئزاز عىل أي حال وكان ...  60كيلوغرام إىل  100ونزل وزني من . ثري من األشخاص يف السجن جوعا
لقد طلب مني أن . كان الحراس يختارون أي امرأة ومن ثم يقومون باغتصابها. هناك النساء وأطفال يف السجن

تغلني وألنني كنت أصغر سناً، اس. أحرض الخبز لهم، لذلك أخربنني بما كان يحدث، وكنت أسمع أصواتهن
وأخىش أن أتحدث مع أي . أنا أشعر بالخجل. أنا ال أريد أن أتحدث عن التعذيب الذي تلقيته. يف السجن] الحراس[

أنا عالق اآلن يف تركيا، . حولني السجن إىل شخص جديد. وضعي النفيس يسء للغاية اآلن. شخص بعد هذه التجربة
  136".وليست أمامي فرصة إلكمال تعليمي

الهالل األحمر العربي "عاماً، ويعمل يف  37وهو عامل مساعدات إنسانية يبلغ من العمر  137اعتقل باسل، 
ووجهت إليه تهمة تقديم مساعدات مالية إىل قوى املعارضة، . من مكتبه يف حلب 2014أيار /، يف مايو"السوري

ع أمن الدولة، لم يتمكن من يوماً قضاها يف فر 74وخالل . واحتجز يف فرع أمن الدولة وفرع األمن الجنائي يف حلب
وتعرض للرضب يف إحدى املرات ولكن لم يتعرض للتعذيب بطريقة . الوصول إىل محاِم واستجوب مرة واحدة فقط

باملائة من السجناء اآلخرين يف فرع أمن الدولة كانوا يتعرضون للتعذيب  30أخرى؛ ومع ذلك، أفاد أن ما ال يقل عن 
أما األفراد الذين تلقوا أسوأ . بالسياط والحبال، وخصوصاً عىل باطن القدمني بصورة روتينية، وللرضب املربح

آب /وقبل أن يطلق رساحه، يف شهر أغسطس. معاملة، بحسب ما قال، فهم عمال اإلغاثة اإلنسانية والصحفيون
ق، عىل عدة أوراق بيضاء من الورق التي يعتقد أنه جرت تعبئتها وقت الح" يبصم"، اضطر إىل أن 2014

ً "الستخدامها بوصفها    ".اعرتافا

" الهالل األحمر العربي السوري"وتلقت منظمة العفو الدولية تقريراً بأن قوات األمن اعتقلت املدرس واملتطوع يف 
وبعد يومني، وفقاً ألفراد . 2014ترشين الثاني /نوفمرب 6عيل ابراهيم مسلم عىل حاجز الراموسة يف حلب، يف 

ولم تتأكد أسباب القبض عيل إبراهيم مسلم . خابرات الجوية يف حلب عائلته أنه تويف يف الحجزاألرسة، أبلغ فرع امل
  .وظروف وفاته

. وأخرياً، وطبقاً لتقارير تلقتها منظمة العفو الدولية، تعرض اثنان من املهنيني الطبيني من حلب لالختفاء القرسي
كانون األول /ديسمرب 1رزور ، من سيارة إسعاف يف وهو طبيب يعمل يف مستشفى الز  138فاعتقل أبو إبراهيم، 

أمام منزله  2012حزيران /يونيو 26واعتقل محمود عيىس يف . وظل مكان وجوده مجهوالً منذ ذلك الحني. 2012
ومنذ ذلك . وكان شوهد للمرة االخرية من قبل معتقل آخر يف فرع املخابرات الجوية يف حلب. يف حي املارتيني بحلب

                                                      

  .2015كانون الثاني /يناير 30مقابلة يف تركيا،   136
  .2015كانون الثاني /يناير 15مقابلة يف تركيا، . جرى حجب االسم الحقيقي  137
  .جرى حجب االسم  138
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  139. يتلق أفراد أرسته أية معلومات عن مكان وجوده الحني، لم

  االنتهاكات على أيدي جماعات المعارضة المسلحة
شخصاً عىل أيدي الجماعات املسلحة غري  996اعتقال ما ال يقل عن " الشبكة السورية لحقوق اإلنسان"وثقت 

ووفقاً للشبكة . من الرجال 810طفالً و 142رأة وام 44، بمن فيهم 2011الحكومية يف محافظة حلب منذ 
شخصاً يف حلب من الذين اختطفوا عىل أيدي جماعات  226السورية، ال يزال مصري ومكان وجود ما ال يقل عن 

وقد وثقت منظمة العفو الدولية عدة حاالت من 140. ،  غري معروفني2015آذار /املعارضة املسلحة، منذ مارس
  .ثناء االحتجاز من قبل الجماعات املسلحة يف حلباالنتهاكات الخطرية أ

كتائب " (كتائب نور الدين الزنكي"وهو عامل مساعدات إنسانية، ملدة شهرين يف مركز يتبع 141فاحتجز عدنان، 
إذ قامت ". الجبهة الشامية"، وهي واحدة من أكرب الجماعات املسلحة التي تعمل يف حلب وعضو حايل يف )الزنكي

، من مستشفى الهدى امليداني 2014تموز /يوليو 11جال من كتائب الزنكي باختطافه، يف مجموعة من الر 
وأشار إىل أن . واقتادته إىل سجن قريب داخل القاعدة العسكرية لكتائب الزنكي، وتقع بالقرب من قرية الهور

ريخ وهي تمر كثرياً ما سمعنا صوت الصوا: "موقع السجن، داخل القاعدة، عرضه لخطر االستهداف، وقال
 142". ومن املؤكد أنهم كانوا يعرفون أنه يمكن استهداف املبنى، ألنه قد رُضب مرات عديدة يف املايض. بالجوار

  :ووصف تجربته يف السجن قائالً 

. ثم استدعوني للتحقيق معي. ، وعىل الفور رأيتهم يرضبون آخرين بالكابالت الكهربائية]السجن[اقتادوني إىل "
كان هناك أكثر من ستة . سوداً عىل رأيس، وربطوه بإحكام، لذلك لم أتمكن من رؤية أي يشءوضعوا كيساً أ

كنت أسمع آخرين حويل يتعرضون للرضب عىل . واتهموني بالتعامل مع النظام. أشخاص يرصخون يف وجهي
ني كنت أدعى أحمل شهادة دكتوراه، وأل ... الدوام، ولكن بسبب وضعي يف املجتمع، لم يضايقوني مثل اآلخرين 

رأيت املئات من الحاالت الطبية خالل فرتة وجودي يف السجن، معظمها كانت . دكتوراً ظنوا أنني أفهم يف الطب
وبسبب واجباتي الطبية ، رأيت كل جزء من السجن الذي كان يحتجز فيه نحو . نتيجة التعذيب أو الظروف الرهيبة

90  ً كان هناك تسع من تلك، . ة، بمساحة مرت واحد يف نصف مرتوكانت زنازين الحبس االنفرادي صغري . شخصا
  ."كان الله بعونهم. وكانت دائماً مأهولة

. لكتائب الزنكي إىل السجن" املحاكم الرشعية"وقال عدنان إن سلطات السجن تجلب أحياناً شهود عيان من 
  :أضاف

خصاً وجهت إليه تهمة اغتصاب امرأة، جلبواً ش. كانوا يجلبون الشهود حتى يتمكنوا من االنتهاء من القضية"
وكان . حبسوهم وعلقوهم من املعاصم، حتى يقولوا شيئاً ضده. وأحرضوا ثالثة شهود عىل قضيته إىل داخل السجن

                                                      

حزيران /، يونيوتقرير خاص حول األوضاع الطبية يف حلب شاملة االنتهاكات ضد الجسم الطبيمركز توثيق االنتهاكات،   139
2013 ،English.pd-sy.info/pdf/reports/1401644133-http://www.vdc ) 2015شباط /فرباير 24زيارة يف.(  

  .2015آذار /مارس 13رسائل متبادلة بالربيد اإللكرتوني مع رئيس الشبكة السورية لحقوق اإلنسان،   140
  .رى حجب االسمج  141
  .2015كانون الثاني /يناير 22مقابلة يف تركيا،   142
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  ."هناك الكثري من األلم

 قلت لهم إنني لن أوقع عىل أي يشء،. "قرب نهاية الفرتة التي قضاها يف السجن، هدد عدنان مرة أخرى بالتعذيب
 ً فوقف . يف النهاية قررت أن أدفع بدالً من التعرض للتعذيب. ربطوني إىل اللوح وغطوا عيني. فأحرضوا لوحاً خشبيا

دوالراً أمريكياً  15باإلضافة إىل الغرامة املالية، طلبت منه سلطات السجن دفع ما يعادل ". وقفة املنترص] الحارس[
إذا لم . ع دفع هذا املبلغ يبقونه محبوساً حتى تجلب أرسته املالمن ال يستطي: "قال. عن كل يوم قضاه يف السجن

يوماً، وبعد ذلك سوف يأخذون سيارته أو منزله، أو أي يشء يمكنهم وضع  20يكن هناك مال، فسوف ينتظرون 
  143".يدهم عليه

لواء "قبل  من 2014وهو محام وناشط حقوقي اعتقل يف أوائل  144وتحدثت منظمة العفو الدولية أيضاً مع أكرم، 
، اقتيد 2014كانون الثاني /ففي يناير". حركة أحرار الشام اإلسالمية"، الذي كان آنذاك جزءاً من "ذو النورين

ونقلته الجماعة إىل . من نقطة تفتيش بالقرب من منزله، يف الضاحية الجنوبية ملدينة حلب، واحتجز لعدة أسابيع
  :ووصف أكرم وقته هناك عىل النحو التايل. بةمركز اعتقالها يف قرية قرية علم سهري القري

وضعوني . عندما وصلنا، قيدوا يدي ووضعوا كيساً عىل رأيس". القاعدة املغربية"احتجزت يف مكان يعرف باسم "
وعندما بدأوا التحقيق، أخذوا يرضبونني . يف غرفة مربدة، حيث كان الجو بارداً جداً ولم يكن هناك ضوء

دقيقة، كانوا يرضبوني أكثر إذا ما حاولت  30يف أول . اس عىل محاربة الجماعات اإلسالميةويتهمونني بتشجيع الن
كان هناك . وكانت حامالً، وعىل وقع هذا الخرب، أسقطت طفلها. واتصلوا بزوجتي، وقالوا لها إنني سأعدم... الكالم
زانتي، كان هناك شخصان يف زن. شخص يأتون ويذهبون 500شخص يف السجن يف وقت واحد، ورأيت  100نحو 
أما بالنسبة يل، فكان ... أعدم أحدهما، وأعيد اآلخر من التحقيق وهو يحمل آثار كدمات زرقاء وسوداء . آخران

التعذيب عادة هو الذهاب إىل الغرفة املربدة لنحو ساعتني، وبعد ذلك عندما يخرجونني، يقومون بتعذيب أو قتل 
وبدأت . ترشبوا ثقافة التعذيب واإلعدام من النظام. أشخاص عىل األقل 10 رأيتهم يقتلون. أشخاص آخرين أمامي

  ."زوجتي الضغط عىل املجموعة، ثم قدمت لهم املال، لذلك أطلق رساحي يف نهاية املطاف

ووفقاً ألكرم، تقوم العديد من جماعات املعارضة املسلحة بممارسة التعذيب وإساءة معاملة املعتقلني يف سجون 
ومع ذلك، فإن ضحايا هذه االنتهاكات وأفراد أرسهم كثرياً ما ال يتحدثون . أنحاء شتى من محافظة حلب مؤقتة يف

  .علناً عن تجاربهم، خوفاً من االنتقام

عاماً وكان يعمل صانع أقفال ومتطوعاً مع الجماعات اإلنسانية  19، وهو شاب يبلغ من العمر 145واختطف رائد 
                                                      

، تلقت منظمة العفو الدولية شهادة مسجلة عىل رشيط فيديو لرجلني كانا معتقلني لدى 2015شباط /فرباير 24يف   143
وقال كال . 2014ز تمو /وعىل الثاني يف يوليو 2014أيار /حيث قبض عىل األول يف مايو. يف حلب" كتائب نور الدين زنكي"

وفضالً . الرجلني إنهما تعرضا للتعذيب يف الحجز، بما يف ذلك للرضب املربح والتعليق من املعصمني لفرتات طويلة من الوقت
عن ذلك، قال الرجل األول إنه أطلق عليه الرصاص يف عنقه من قبل سلطات السجن، ووصف الثاني كيف أخضع لعملية إعدام 

ً وأكد عدنان ه. وهمية كما أشار إىل أنه عالج . وية الرجلني وقال إنهما كانا موجودين يف مركز االعتقال نفسه حيث كان محتجزا
  .2015شباط /فرباير 25مقابلة عرب سكايب، . جراح الرجلني عقب تعذيبهما

  .جرى حجب االسم  144
  .جرى حجب االسم  145
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 146وحدثنا عمه منري . 2014ع الكردي يف مدينة حلب، أول مرة خالل الربع األول من  لتوزيع املساعدات عىل املجتم
، من قبل مجموعة مسلحة غري تابعة للدولة ونقل إىل عهدة 2013اختطف رائد، يف 147. عن تجربة ابن أخيه

عقه بالكهرباء وبعد تعرضه للرضب املربح وص". الدولة اإلسالمية"املجموعة املسلحة التي تطلق عىل نفسها اآلن 
وعاد رائد إىل سوريا بعد عدة أشهر، . والتعليق من معصميه لفرتات طويلة من الزمن، أطلق رساحه وهرب إىل تركيا

". جبهة النرصة"، من قبل زعيم مجموعة مسلحة تتبع 2014ترشين الثاني /نوفمرب 23إال أنه اختطف مجدداً، يف 
وُطلب من منري . العتقادهم بأنه مرتبط بعالقات مع الحكومة السوريةووفقاً ملنري، استهدفت املجموعة ابن أخيه 

ولم يستطع منري . دوالراً أمريكياً، إلطالق رساح ابن أخيه 3,175لرية سورية، أي ما يعادل  600,000دفع مبلغ 
ة الرشعية التي ومنذ ذلك الحني، أرسل منري شكاوى للسلط. توفري املبلغ؛ وبعد عدة أسابيع، أبلغ أن رائداً قد قتل

  148.تديرها املعارضة يسأل عن رفات ابن أخيه، لكنه لم يتلق أي رد

وتشمل قائمة من عانوا من االختطاف أو احتجزوا كرهائن من قبل جماعات املعارضة املسلحة عاملتان إيطاليتان 
المية مسلحة مجهولة يف واختطفتا من قبل أعضاء جماعة إس. يف مجال اإلغاثة، وهما فانيسا مارزولو وغريتا راميل

كانون األول من العام املايض، ظهر رشيط فيديو عىل أحد مواقع التواصل /ويف ديسمرب. 2014تموز /أواخر يوليو
االجتماعي يظهر اثنتني من النساء يرتدين العباءة السوداء والحجاب ويناشدن الحكومة االيطالية ضمان اإلفراج 

وظلتا رهينتني حتى اإلفراج عنهما " جبهة النرصة"بعد اختطافهما إىل " بيعتا"وأكدت مصادر أ، املرأتني 149. عنهن
  150. 2015كانون الثاني /يناير 15يف 

وتلقت منظمة العفو الدولية تقارير تفيد بأن اثنني من األطباء اختطفا من قبل الجماعات املسلحة غري التابعة 
طف طبيب األسنان سالم نارص من عيادته، يف حي ، اخت2015كانون الثاني /يناير 9ففي . 2015للدولة يف 

كانون الثاني، بعد أن نّظم /يناير 25وأطلق رساحه يف . الشعار بحلب، عىل يد جماعة مسلحة غري حكومية مجهولة
كانون /أيضاً يف مطلع يناير" أبو تيم"واختطف طبيب األطفال 151. عدد من زمالئه حملة من أجل إطالق رساحه

ووفقا لبيان صدر عن اتحاد ". جبهة النرصة"ت التقارير اإلخبارية اختطافه إىل أفراد من ؛ وعز 2015الثاني 
                                                      

  .جرى حجب االسم  146
  .2015آذار /مارس 5مقابلة يف تركيا،   147
. هيئة تطبق تأويلها لبعض الجوانب من الرشيعة اإلسالمية يف املناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة من حلب هيئة الرشيعة  148

 19، "الرشيعة اإلسالمية تصل املناطق الخاضعة للمتمردين من سوريا"، الواشنطون بوستوملزيد من التفاصيل، انظر 
to-comes-law-http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/islamic-، 2013آذار /مارس

ad90da239_story.htmle32-bdea-11e2-90af-syria/2013/03/19/b310532e-held-rebel ) 16زيارة يف 
  ).2015آذار /مارس

  ).2015آذار /مارس 16زيارة يف ( https://www.youtube.com/watch?v=gwYdC2NkU10انظر  149 
، 2015كانون الثاني /يناير 16، "إخالء سبيل امرأتني إيطاليتني محتجزتني لدى القاعدة"، ذي تلغراف  150

-seized-women-Italian-qaeda/11349214/Two-http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/al
ased.htmlrele-Qaeda-al-by ) 2015آذار /مارس 16زيارة يف.(  

كانون / يناير 25، "اإلفراج عن الدكتور سالم أبو النرص عقب شهر واحد من اعتقاله يف حلب املحررة"، الوطنصحيفة   151
  ).2015آذار /مارس 16 زيارة يف( news/6334-http://www.watan.fm/syria، 2015الثاني 
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  152. للعاملني يف املجال الطبي يف مدينة حلب، فقد تعرض للتعذيب وأفرج عنه يف وقت الحق

                                                      

، 2015كانون الثاني /يناير 21، )مخاوف من اختطاف واستهداف األطباء يف حلب"الجزيرة،   152
http://bit.ly/1CHXGlF ) 2015آذار /مارس 31زيارة يف.  
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األوضاع اإلنسانية وإمكانات 
  الدخول إلى المناطق 

. ثمة مستويات عديدة للطوارئ في حلب"
لة الطارئة الواضحة لعمليات القصف فلديك الحا

ولكن لديك  جميع حاالت الطوارئ األصغر  -والقتل
  ."للصراع اليومي من أجل البقاء

  طبيب من مدينة حلب

جميع "، الذي طالب 2139اعرتف املجتمع الدويل بتدهور األوضاع اإلنسانية يف سوريا يف قرار مجلس األمن 
سورية، بــأن تــسمح فــوراً للوكاالت اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة وال ســيما الــسلطات الــ األطراف،

ورشكائها التنفيـذيني، بإيـصال املـساعدات اإلنـسانية عىل نحو رسيع وآمن ودون عوائق، بما يف ذلـك عـرب 
أقرص  خطـوط النزاع وعـرب الحـدود، مـن أجـل ضمان وصول املساعدات اإلنسانية إىل املحتاجني من خالل

بــاحرتام مبــدأ الحياد الطــبي وتيــسري حريــة املــرور إىل جميع األطراف "كما طالب القرار  ".الطرق
جميع املناطق لألخــصائيني الطبــيني واملعدات الطبيــة، ووســائل النقــل واإلمــدادات الطبيــة، بما يف 

ى واملرىض يجـب، بمقتىض القـانون اإلنـساني الدويل، أن أن الجرح"وأعاد إىل األذهان " ذلك املواد الجراحية،
يتلقوا الرعاية الطبية واالهتمام اللذين تقتضيهما حالتهم، إىل أقىص حد ممكن مـن الناحية العملية، وبأدنى قدر 

  .ولم تتم تلبية هذه املطالب، يف حلب، عىل نحو مستمر153". من التأخري

  األوضاع اإلنسانية
  المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة: بقاءالصراع من أجل ال

طبقاً ملقيمني حاليني وسابقني يف املناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة يف مدينة حلب، ثمة كفاح يومي  للحصول 
 ً نعم، ربما تصل املعونات : "فبحسب أحد العاملني يف مجال املساعدات. عىل الرضورات األساسية األكثر إلحاحا

 ءفهناك مشكالت هائلة بالنسبة للغذاء والدواء واملا - ولكن هذا لم يخفف من األزمة]. حلب[ اإلنسانية إىل هناك
                                                      

//:http ، 2014شباط /فرباير 22، 2139مجلس األمن الدويل، القرار  153 
) http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2139(2014 ) 15زيارة يف 

  ).2015آذار /مارس
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  154".والكهرباء، وكل يشء

فسعر وقود الديزل، الذي يستعمله . 15 -2014والهم الرئييس للعديد من املقيمني يف حلب هو الدفء يف شتاء 
ووصفت امرأة شابة فرت . عديد من األرس ال تستطيع تدبر ثمنهاألهايل لتدفئة بيوتهم، قد ارتفع كثرياً إىل حد أن ال

لم تكن لدي القدرة عىل امتالك مدفئة، ولذا كنت : "مؤخراً من حي الكالسة جهودها ملواجهة الربد الشديد قائلة
 ويف. كانت درجة الحرارة يف الداخل والخارج واحدة. مضطرة إىل ارتداء ثالث بنطاالت وثالثة سرت طوال الوقت

وقالت امرأة من حي الشعار تبلغ من 155". الواقع، كانت درجة الحرارة داخل البيت أحياناً أبرد منها يف الخارج
لدينا أرسة كبرية، ولذا . مجرد أسطوانة غاز واحدة مكلفة كثرياً، والديزل أسوأ من ذلك: "سنة ما ييل 38العمر 

وأبلغ مقيمون 156". معظم الوقت حتى نشعر بالدفءولذلك نستخدم البطانيات . ليست لدينا القدرة عىل هذا
وذكرت . آخرون يف مدينة حلب منظمة العفو الدولية أنهم اضطروا إىل حرق األخشاب أو مواد أخرى لتدفئة املنازل

أن منظمتها قد عالجت عدة أطفال رضع وصغار مؤخراً إلصابتهم بالتهابات رئوية " هيئة إغاثة سوريا"موظفة يف 
  157. ق الدخان من مثل هذا األنواع من النريانبسبب استنشا

ويواجه املدنيون املقيمون يف املناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة من حلب كذلك نقصاً شديداً يف خدمات أساسية 
من قبيل الكهرباء واملاء، وكذلك ظروفاً صحية بائسة، حيث تتكوم النفايات وتتدفق مياه الرصف الصحي يف 

التخلص من النفايات والفضالت هو الرضورة : "العاملني األجانب يف املساعدات ذلك قائالً  وأكد أحد. الشوارع
  158". الكربى يف هذه اللحظة يف حلب

وذكر أحد املقيمني أن الطعام غري متوافر يف معظم األحياء الخاضعة لسيطرة املعارضة، وأن أسعار القسم األكرب 
ً "دما من األغذية فوق طاقة الناس، وال سيما عن ، كما وصفها مقيم يف هذا 159" يكون مصدر العيش يف حلب صفرا

ً  52املناطق يبلغ من العمر  وبسبب هذا، فإن عدداً كبرياً من األهايل يعتمدون عىل الطعام الذي تقدمه هيئات . عاما
 ، وهو ناشط يقيم يف حلب، فإن بعض سكان161وبحسب وصف محمود، أحد املقيمني 160. املساعدات اإلنسانية

  : املناطق قد وجدوا طرقاً بديلة إلطعام أنفسهم وعائالتهم

                                                      

  .2015كانون الثاني /يناير 28مقابلة عرب سكايب،   154
  .2015كانون األول /ديسمرب 19مقابلة يف تركيا،   155
  .2015كانون األول /ديسمرب 17مقابلة يف تركيا،   156
  .2015كانون األول /ديسمرب 19مقابلة يف تركيا،   157
  .2015آذار /مارس 25مقابلة يف تركيا،   158
  .2015كانون األول /ديسمرب 17 مقابلة يف تركيا،  159
مليون شخص إىل الطعام يف مدينة حلب واملناطق  1.25يحتاج "طبقاً ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية،   160

، 2014نيسان /أبريل 23، "قادة األمم املتحدة يجددون التعهدات: سوريا"مكتب التنسيق، ". الريفية من املحافظة
plea-renew-leaders-un-stories/syria-stories/all-http://www.unocha.org/top ) آذار /مارس 16زيارة يف

2015.(  
  .تم حجب االسم ألسباب أمنية  161
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وبعض العائالت ... وهم يقومون بزراعة أي مكان يجدونه يف املدينة. أمس، شاهدت أشخاصاً يزرعون الخرضوات"
آخرين  كما إن. لديهم مزارع لألرانب، وهذا يوفر الكثري من الطعام ألرسهم. تربي األرانب، ألنها تتوالد برسعة كبرية

. يف حلب ’الوجبات الرسيعة‘وهكذا فإن القطط واألرانب هي . يرتكون القطط تتوالد ألنها ال تكلف شيئاً كطعام
 ً   162." وهي جاهزة لألكل وال تكلف شيئا

. أما حالة الرعاية الطبية يف املناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة يف مدينة حلب فتبعث عىل القلق بصورة خاصة
فمن بني . ء املقيمون يف حلب بأنهم بحاجة ماسة إىل مزيد من األطباء واملهنيني الطبيني، قبل كل يشءواشتكى األطبا
ويف وقت 163. 100، لم يتبق اآلن سوى أقل من 2011طبيب كانوا يعملون يف مدينة حلب يف  2,500ما يقّدر بنحو 

أخصائياً لخدمة ما  15اً عاماً وأقل من طبيب 60كتابة هذا التقرير، ذكر أطباء يف حلب بأنه لم يعد هناك سوى 
وبحسب طبيب يدير منظمة صحية 164. من أهايل املناطق الخاضعة للمعارضة من املدينة 400,000مجموعة نحو 

" فهم بحاجة إىل األمان والدعم واملواد، وليس لديهم أي من هذا. العديد من األطباء قد فروا من حلب"محلية، فإن 
هذه النواقص يف العاملني الطبيني ويف املواد أن األطباء يضطرون إىل تقديم التنازالت، بما يف ذلك إرسال وتعني  165

. ويف أعقاب الهجمات الواسعة النطاق، يتفاقم النقص يف املواد واألطباء. املرىض إىل تركيا يف الحاالت الطبية املتقدمة
ستشفاه عقب إصابة إحدى الهجمات الجوية حياً مجاوراً وأوضح طبيب جراح يف مستشفى الصاخور الحالة يف م

فكيف . وهذا العدد الضخم يمكن أن يربك أكرب املشايف يف العالم - جريحاً هنا 150كان لدينا : "بالقول 2013يف 
بمستشفى صغري مثل مشفانا؟ العاملون هنا مدربون جيداً، ولكن عددنا قليل، وال نستطيع استيعاب جميع 

ووصفت والدة صالح صوفان، وهو صبي  166". كان علينا أن نجري العديد من عمليات برت األطراف ...اإلصابات
، 2014حزيران /سنة ولحقت إصابة شديدة بساقه من شظية يف الرضبة الجوية يف يونيو 11يبلغ من العمر 

الخدمة سيئة يف املستشفى وال  كانت: "العناية التي تلقاها ابنها يف مستشفى ميداني يف باب النريب عىل النحو التايل
ً . لو بعثوه إىل تركيا لكانت ساقه ال تزال موجودة... وجود للمواد الطبية   167". أخربونا أن طبيبه لم يكن مختصا

وأبلغ أطباء ومهنيون طبيون آخرون يف حلب منظمة العفو الدولية أن أكثر األمراض والعلل انتشاراً يف املدينة 
باملئة من املدنيني  10فحوايل . األساسية واألوضاع السيئة للرصف الصحي والنظافة العامةتتعلق بانعدام الخدمات 

إنه " اتحاد منظمات اإلغاثة الطبية السورية"وقال طبيب عضو يف . يف حلب يعانون من انتشار القمل أو الجرب
لوضع كارثياً بوجود كل هذه سيكون ا. فكيف سيكون الحال يف الصيف"بينما تنترش هذه الحرشات الطفيلية اآلن، 

وبالنظر إىل ضعف قدرات النظام الصحي وتراجع املناعة لدى السكان، ثمة احتمال بأن أمراضاً 168". النفايات
                                                      

  2014كانون األول /ديسمرب 12مقابلة يف تركيا،   162
، 2015آذار /مارس 11، أصوات من رشق حلب: حياة يومية تحت الرباميل املتفجرة: واقع حلبأطباء بال حدود،   163

-barrel-under-life-daily-reality-0%99saleppo%E2%8-report-http://www.msf.org/article/syria
bombs ) 2015آذار /مارس 15زيارة يف.(  

  .2015كانون الثاني /يناير 29و 2015كانون الثاني /يناير 12مقابلتان يف تركيا،   164
  .2015كانون الثاني /يناير 12مقابلة يف تركيا،   165
  .2015كانون الثاني /يناير 30مقابلة عرب سكايب،   166
  .2015كانون الثاني /يناير 23بلة يف تركيا، مقا  167
  .2015كانون الثاني /يناير 29مقابلة يف تركيا،   168
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مرض يمكن أن يتسبب بتقرحات [تبعث عىل القلق تنترش يف سوريا، بما فيها الحصبة وشلل األطفال والليشمانيا 
وسوف تتتفىش عىل نطاق أوسع أثناء موسمي العدوى "] آفات حلب"يام باسم ملتهبة يشار إليها يف العادة هذه األ 

  169". الرسيعة يف الربيع والصيف

إن هذه الظروف املعيشية املريعة، قد أدت، مجتمعة مع حملة القصف الجوي ضد املدنيني، إىل فرار عرشات اآلالف 
يتبقون يفعلون ذلك يف العادة بسبب الفقر أو ومن . من سكان األحياء الخاضعة لسيطرة املعارضة يف مدينة حلب

ويف هذا السياق، أشار أبو حمزة، وهو كهربائي من بستان القرص، بأن من تبقوا يف . النعدام الخيارات أمامهم
الناس ال يملكون املال للمغادرة، وال عمل وال : "وقال مصور يقيم يف حلب 170". هم العجائز والفقراء فقط"املدينة 

ً  .صالت لهم   171". والناس الذين بقوا هم أكثر سكان املدينة بؤسا

  المناطق الخاضعة للحكومة : الفساد واإلفالت من العقاب
ذكرت هيئات إنسانية أن األوضاع يف املناطق التي تسيطر عليها الحكومة من حلب عادة ما تكون أقل بؤساً من 

ملناطق التي تسيطر عليها الحكومة من مخاوف ومع ذلك، أعرب سكان ا. املناطق التي تسيطر عليها املعارضة
وتحدث طبيب من الذين فروا مؤخراً من . مماثلة بشأن نقص املياه والكهرباء وكذلك التضخم الكبري يف األسعار

املدينة عن وجود نقص حاد يف األطباء والكوادر الطبية األخرى، وكذلك يف األدوية، وخاصة لعالج األمراض املزمنة 
وقال أيضاً إن املستشفى الذي كان يعمل فيه ومستشفيات أخرى تلقت عدداً كبرياً من املرىض . سكريمثل مرض ال

  172. الذين يعانون من الجرب والقمل

 44وأوضح رجل يبلغ من العمر . وأبدى السكان بواعث قلق بشكل خاص بشأن الفساد يف توزيع املعونات الغذائية
من دون العمل تحت إمرة األسد، لن تتمكن حتى من الحصول عىل ربطة : "عاماً من حي الحمدانية ذلك بالقول

وأضافت معلمة يف 173". أوالً، وبعد ذلك يبيعة للناس العاديني بسعر أعىل للشبيحةيقوم املخبز بإعطاء الخبز . خبز
... الناس  وكانوا يوزعونه فقط عىل بعض. كان هناك الكثري من الفساد: " مدرسة ابتدائية من سكان حي األرشفية

  174". كان عيل تهريبه بعيداً عن األنظار. واضطررت إىل إخفاء الخبز تحت مالبيس بحيث ال يمكن ألحد أن يرسقه

مشاركتهم يف توزيع األغذية؛ وأخرب العديد من سكان املناطق التي تسيطر  الشبيحة تجاوزت مخاوف األهايل من 
يفعلون ما يفعلون ويتمتعون باإلفالت التام من العقاب يف  الشبيحةعليها الحكومة  منظمة العفو الدولية أن 

                                                      

، 2014نيسان /أبريل 4، سوريا: التحليل اإلقليمي، ACAPSمرشوع تقييم القدرات   169
www.acaps.org/reports/downloader/part_i_syria_apr_2014/79/syriahttp:// ) آذار /مارس 15زيارة يف

  .2015كانون الثاني /يناير 12؛ مقابلة يف تركيا، )2015
  .2015كانون الثاني /يناير 13مقابلة يف تركيا،   170
  .2014كانون األول /ديسمرب 15مقابلة يف تركيا،   171
  .2015كانون الثاني /يناير 12مقابلة يف تركيا،   172
  .2015كانون الثاني /يناير 15مقابلة يف تركيا،   173
  .2015كانون الثاني /يناير 13مقابلة يف تركيا،   174
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الذي كان حتى قبل شهرين من حديثه مع منظمة العفو الدولية يعيش يف حي  175وأوضح سامر، . أحيائهم
أو . البعض اآلخر قد يغتصب أو يقوم باالعتداء عىل امرأة. يسلبك ممتلكاتك] الشبيحة[بعض منهم : "الجمالية

 176". ال أحد يستطيع أن يفعل شيئاً ضدهم. يأتون إليك ويأخذون سيارتك –، إذا أرادوا ذلك يأخذون سيارتك
للحكومة بشأن أنشطة جريانهم ومعارفهم، " تقارير"لكتابة  للشبيحةوناقش السكان أيضاً كيف تدفع األموال 

بض عليهم أو يحبسوا أو األشخاص الذين ترد اسمائهم يف تلك التقارير يمكن أن يق. سواء أكانت صحيحة أم ال
وقال بعض السكان أيضا إنهم ظلوا مختبئني ألنهم يخشون أن يمسك بهم 177. يتعرضوا لالختفاء القرسي

-18إن الخطر الرئييس هو إمكان أن يأخذ أي شخص من سن : "وقال أحد الشباب. ويستدعوا  للخدمة يف الجيش
اختبأت يف بيتي ولم أغادر ] لذلك... [ة الساخنة هم مثيل األشخاص الذين يرسلون إىل الخطوط األمامي. للقتال 41
 ً  40الرجال تحت سن  -كل الناس يف الشارع هم من النساء وكبار السن :" وأكدت امرأة من حي الجمالية178". أبدا

  179".يبقون يف املنزل لتجنب تجنيدهم يف الجيش

  العقبات أمام دخول المناطق
منظمة العفو الدولية أنهم لم يواجهوا عقبات كبرية يف تقديم املساعدة أبلغ مسؤولون أجانب وفاعلون محليون 

ويف الوقت نفسه، قالت فعاليات إنسانية تقدم . اإلنسانية إىل املناطق التي تسيطر عليها الحكومة من مدينة حلب
صول إىل هذه املساعدة للمناطق التي تسيطر عليها املعارضة إنه وعىل الرغم من أنهم قادرون عموماً عىل الو 

من قبل " صعبة الوصول"املناطق، فقد واجهوا عقبات كبرية أدت إىل تصنيف هذه املناطق من مدينة حلب بأنها 
الجمعية الطبية االمريكية "، بينما وصفتها "مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية"األمم املتحدة و

ً "بأنها " السورية   180" . محارصة جزئيا

ذكر أن القوات الحكومية كثرياً ما استهدفت طريق الكاستيلو، وهي الطريق الرئيسية الوحيدة للوصول والجدير بال
ووفقاً . إىل املناطق التي تسيطر عليها املعارضة يف حلب غري املغلقة بسبب نقاط التفتيش أو القوات الحكومية

 50عرض طريق الكاستيلو للهجوم أكثر من يف عندان، الضاحية الشمالية ملدينة حلب، ت" الدفاع املدني"لفريق 
وأخربت منظمة غري حكومية  181.بالرباميل املتفجرة والصواريخ وغريها من األسلحة 2014أيلول /مرة منذ سبتمرب

                                                      

  .تم حجب اسم العائلة. 2015كانون الثاني /يناير 13مقابلة يف تركيا،   175
  .2015كانون الثاني /يناير 29مقابلة يف تركيا،   176
  .2015كانون الثاني /يناير 22و 2014كانون األول /ديسمرب 19ركيا، مقابلتان يف ت  177
  .2015كانون الثاني /يناير 29مقابلة يف تركيا،   178
  .2015كانون الثاني /يناير 16مقابلة يف تركيا،   179
، 2014آب /أغسطس 28، "بيان مقدم إىل مجلس األمن حول سوريا"مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية،   180

http://syria.unocha.org/sites/default/files/28%20Aug%20ASG%20Kang%20Statement%20on%
20Syria.pdf ) الحياة واملوت يف : موت بطيءألمريكية السورية، ؛ الجمعية الطبية  ا)2015آذار /مارس 15زيارة يف

https://www.sams-، 2015آذار /مارس 24، املجتمعات السورية املحارصة
ia%20Under%20Siege.pdfusa.net/foundation/images/PDFs/Slow%20Death_Syr ) 31زيارة يف 

  ).2015آذار /مارس
  ).2015آذار /مارس 13مقابلة عرب سكايب،   181
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. 2014أيار /مايو 8دولية منظمة العفو الدولية أن أخطر هذه الهجمات شملت هجوماً عىل قافلة إنسانية يوم 
غارة جوية عىل سيارة تقل ثالثة أطباء يف : ولية حادثتني أخريني عىل طول هذا الطريقووثقت منظمة العفو الد182
، وهجوم بالرباميل املتفجرة عىل سيارة إسعاف وحافلة صغرية ومركبات أخرى يف 2014ترشين األول /أكتوبر 15
  183. 2014ترشين الثاني /نوفمرب 18

جنبون اآلن استخدام الشاحنات الكبرية لغايات الشحن وال وقالت هيئات إنسانية ملنظمة العفو الدولية إنهم يت
اتحاد منظمات اإلغاثة "وأوضح طبيب سابق من . يسافرون إال يف أوقات معينة من اليوم لتجنب التعرض للهجوم

يرجح أن . اآلن نستخدم أربع سيارات عادية. سابقاً، كنا نرسل شاحنة واحدة: "عىل النحو التايل" الطبية السورية 
وأبدت هيئات إنسانية قلقها أيضاً بشأن  184". تستهدف الشاحنة، وإذا ما أصيبت، فإننا سوف نفقد كل يشء

العديد من نقاط التفتيش التابعة املعارضة املسلحة عىل طول الطريق من تركيا إىل حلب، حيث يمكن أن تستغرق 
هناك عدد "ووفقاً ملسؤول أجنبي، 185. دينةالرحلة ضعفي أو ثالثة أضعاف الوقت الطبيعي لنقل املساعدات إىل امل

ومما  186".بالطبع هذا يؤخر الشحنات ويعيق رسعة االستجابة لحالة معينة . ال نهاية له من نقاط التفتيش
ضاعف هذه العقبات طرد الحكومة مؤخراً اثنني من موظفي الشؤون االنسانية باالمم املتحدة من سوريا كانا 

  187. ت والتنسيق والتفاوض إليصال املعوناتمسؤولني عن قوافل املساعدا

وأعربت منظمات تقدم املساعدات عن مخاوف جدية بشأن املخاطر التي قد تواجهم إذا ما أغلقت القوات الحكومية 
ونظراً للتصاعد األخري يف األعمال القتالية إىل الشمال من مدينة حلب، ال يبدو أ، هذه . طريق الكاستيلو يف املستقبل

إذ ال يوجد يف الوقت الحايل سوى طريق رئييس واحدة فقط للوصول إىل املناطق التي تسيطر . بال أساس املخاوف
ويف هذا السياق، قال مدير مستشفى يف حي . عليها املعارضة يف حلب، والتهديد بالحصار ماثل عىل الدوام

قفت طوال األسابيع الفائتة بسبب شباط إن شحنات املساعدات تو /فرباير 25الصاخور ملنظمة العفو الدولية يف 
. نحن ال نحصل عىل الديزل واملواد الغذائية وال أي يشء: "القتال بالقرب من الطريق الرئييس، حيث أضاف

 188". فالحصار قادم. أنا قلق. املخزونات ترتاجع واألسعار ترتفع، واألدوية واإلمدادات األساسية آخذة بالنفاد
: " وأوضح عامل إغاثة سوري الحالة الذهنية عىل النحو التايل. مال الحصارويخىش سكان حلب أيضاً من احت

يفكرون ويتساءلون عما . لقد رأوا حمص والغوطة. الناس دائماً وطوال الوقت تشعر بالقلق من أن الحصار قادم
                                                      

كانون الثاني /يناير 29رسائل متبادلة بالربيد اإللكرتوني مع منظمة غري حكومية دولية رغبت يف عدم ذكر اسمها،   182
  .أيضاً، لإلبقاء عىل فرص دخولها إىل سوريا وترغب املنظمة التي استهدف مبعوثها بعدم ذكر اسمها. 2015

الهجمات عىل املدنيني واألعيان املدنية، واستعمال األسلحة "ملزيد من التفاصيل بشأن هذه الحوادث، أنظر ما سبق، يف   183
  ".املتفجرة يف املناطق املأهولة

  .2015كانون الثاني /يناير 29مقابلة يف تركيا،   184
  .2015كانون الثاني /يناير 30مقابلة يف تركيا،   185
  .2015شباط /فرباير 25مقابلة عرب الهاتف،   186
، 2015شباط /فرباير 27، "موظفني بارزين يف مجال املساعدات اإلنسانية 3سوريا تطرد "أسوشييتد برس،   187

-heads-envoy-http://bigstory.ap.org/article/f499b08eb7f94de78df7e7b963be7802/un
plan#-truce-aleppo-pursue-damascus ) 2015آذار /مارس 15زيارة يف.(  

  .2015شباط  /فرباير 25مقابلة بالهاتف،   188
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ون سيئاً أشعر أن املستقبل هنا سيك:" وأضاف عضو يف املجلس املحيل ملدينة حلب 189". إذا كان دورهم سيأتي
ال أرى أن خرياً سيأتي مع قدوم العام الجديد . أنا واثق من أننا سوف نصبح تحت الحصار يف وقت قريب. للغاية

  190". ملدينة حلب

                                                      

  .2015لثاني كانون ا/يناير 29مقابلة يف تركيا،   189
  .2014كانون األول /ديسمرب 15مقابلة عرب سكايب،   190
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  تطبيقات القانون الدولي
  القانون الدولي لحقوق اإلنسان

نية والثقافية واالقتصادية ينطبق القانون الدويل لحقوق اإلنسان، بما يف ذلك ما يتعلق من أحكامه بالحقوق املد
والسياسية واالجتماعية، سواء يف وقت السلم أو إبان النزاع املسلح، وهو ملزم قانوناً للدول وقواتها املسلحة وغريها 

وينىشء القانون الدويل لحقوق اإلنسان الحق لضحايا االنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنسان يف . من الهيئات
وسوريا دولة طرف يف بعض املعاهدات الرئيسية لحقوق . والحقيقة وجرب الرضر االنتصاف، شامالً العدالة

العهد الدويل الخاص بالحقوق "و" العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية"اإلنسان، بما فيها 
عاهدات، وسوريا ملزمة قانوناً بأحكام هذه امل". اتفاقية حقوق الطفل"و" االقتصادية واالجتماعية والثقافية

لجنة "، وكذلك "محكمة العدل الدولية"وقد أكدت . وكذلك بأحكام القانون الدويل اإلنساني العريف ذات الصلة
التابعة لألمم املتحدة، أن القانون الدويل لحقوق اإلنسان ينطبق يف أوقات النزاع املسلح كما يف وقت " حقوق اإلنسان

وبالحق يف 191القانون الدويل لحقوق اإلنسان، بالحق يف الصحة؛  وتظل التزامات سوريا ذات الصلة، يف. السلم
الحياة؛ وبالحظر املفروض عىل التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة؛ وبحق الشخص يف الحرية ويف األمان عىل 

نفسه؛ وبالحظر املفروض عىل االختفاء القرسي؛ والحظر املفروض عىل احتجاز التعسفي؛ وبالحق يف محاكمة 
  192.لة، قائمة طوال الوقتعاد

  القانون الدولي اإلنساني
تخضع األعمال العدائية بني األطراف املتحاربة يف النزاع السوري لقوانني الحرب، املعروفة باسم القانون الدويل 

ويشمل هذا القواعد واملبادئ التي تهدف أوالً وقبل كل يشء إىل حماية أولئك الذين ال يشاركون يف 193. اإلنساني
ممن لم يعودوا (عمال العدائية، وال سيما املدنيني، ولكن مقاتلني بعينهم أيضاً، بمن فيهم الجرحى أو األرسى األ 

وال ينطبق إال عىل حاالت النزاع املسلح، وقواعده ملزمة لجميع أطراف النزاع، سواء أكانت ). قادرين عىل القتال
ويحدد القانون الدويل اإلنساني معايري للسلوك اإلنساني، . ةقوات تابعة للدولة أو جماعات مسلحة غري تابعة للدول
وهدفه الرئييس هو الحد، إىل أقىص الدرجات، من املعاناة . كما يحدد وسائل وأساليب إدارة العمليات العسكرية

  . اإلنسانية يف أوقات النزاع املسلح

األطراف يف أي نزاع، يف جميع األوقات، أن  وإحدى القواعد األساسية للقانون الدويل اإلنساني هي أنه يتعني عىل
". توجه الهجمات إىل املقاتلني فحسب، وال يجوز أن توجه إىل املدنيني"، وبخاصة أن "تمري بني املدنيني واملقاتلني"

                                                      

  .12العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، املادة   191
  .14و 10و 9و 7و 6العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املواد   192
الدولية والهالل األحمر العربي السوري يواصالن بذل جهود اإلغاثة وسط اللجنة : سوريةاللجنة الدولية للصليب األحمر،   193

، 2012تموز /يوليو 17، احتدام القتال
17.htm-07-2012-update-syriahttps://www.icrc.org/eng/resources/documents/update/2012/ 

  ).2015آذار /مارس 4زيارة يف (
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وهذه القواعد جزء من مبدأ التمييز ". األهداف العسكرية"و" األعيان املدنية"وتقتيض قاعدة أخرى التمييز بني  194
  . سايساأل 

وألغراض التمييز، يعترب أي شخص ممن هم ليسوا أعضاء يف القوات املسلحة لطرف من أطراف النزاع مدنياً، 
واملدنيون محميون من الهجمات  ما لم يشاركوا  195.ويتألف السكان املدنيون من جميع األشخاص من غري املقاتلني

  196. فيه كذلكمبارشة يف األعمال العدائية، وطوال الوقت الذي يكونون 

التي ال تشكل ) أي املباني واملنشآت واألماكن وسواها من املمتلكات أو البيئات(واألعيان املدنية هي جميع األهداف 
عىل األعيان التي تسهم إسهاماً فعاالً يف العمل العسكري، سواء "؛ أما األهداف العسكرية فنُقرص "أهدافاً عسكرية"

أو استخدامها، والتي يحقق تدمريها تماماً أم جزئياً، أو االستيالء عليها، أو تعطيلها بطبيعتها أو موقعها أو غايتها 
واألعيان املدنية محمية من الهجمات، ما لم تصبح أهدافاً 197". يف األحوال السائدة يف حينه ميزة عسكرية مؤكدة

طوال الوقت الذي تكون فيه عسكرية بصورة مؤقتة لتحقق جميع املعايري املوصوفة يما سبق للهدف العسكري، و 
ويف حاالت الشك بأن هذا الهدف يستخدم ألغراض عسكرية، سواء أكان الهدف مكرساً يف العادة ألغراض 198. كذلك

مدنية، من قبيل مكان العبادة أو املنزل أو أي مكان سكن أو مدرسة، ينبغي االفرتاض بأنه ال يستخدم ملثل هذه 
   199.األغراض

ورة متعمدة ضد مدنيني ال يشاركون يف األعمال العدائية مبارشة، أو ضد أعيان مدنية، ويشكل توجيه هجمات بص
حظر أعمال العنف أو التهديد بأعمال العنف "ويشمل مبدأ التمييز كذلك قاعدة محددة تنص عىل 200. جريمة حرب

                                                      

الربوتوكول اإلضايف انظر أيضاً . 1اللجنة الدولية للصليب األحمر، دراسة حول القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة   194
  الدوليةواملتعلق بحماية ضحايا املنازعات املسلحة  1949آب /أغسطس 12التفاقيات جنيف الصادر يف 

واملتعلق بحماية  1949آب /أغسطس 12، والربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف الصادر يف 48، املادة )الربوتوكول األول(
  ).2(12، املادة )الربوتوكول الثاني(ضحايا املنازعات املسلحة غري الدولية 

؛ انظر أيضاً الربوتوكول األول، 5لعريف، القاعدة اللجنة الدولية للصليب األحمر، دراسة حول القانون الدويل اإلنساني ا  195
  . 50املادة 

؛ انظر أيضاً الربوتوكول األول، 6اللجنة الدولية للصليب األحمر، دراسة حول القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة   196
  ).3(13ملادة ؛ والربوتوكول الثاني، ا)3(51املادة 

؛ انظر أيضاً الربوتوكول 9و 8اللجنة الدولية للصليب األحمر، دراسة حول القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدتان   197
  .52األول، املادة 

  .10اللجنة الدولية للصليب األحمر، دراسة حول القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة   198
انظر أيضاً اللجنة الدولية للصليب األحمر، دراسة حول القانون الدويل اإلنساني العريف، ). 3(52دة الربوتوكول األول، املا  199

  .36 -34الصفحات 
 593و 591، الصفحات 156اللجنة الدولية للصليب األحمر، دراسة حول القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة   200
) 4)(2)(1)(ه)(2(8و) 2(و) 1)(ب)(2(8انظر أيضاً نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، املواد . 598-595و
  .27انظر كذلك النقاش يف دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون الدويل اإلنساني العريف، ص ). 12(و



 مكان كل يف وتامل 
 بسوريا حلب، يف اإلنسان حقوق وانتهاكات الحرب جرائم

 

 2015أيار  /مايو  الـدولية العـفـو منظمة          MDE 24/1370/2015: الوثيقة رقم

58 

   201".التي تستهدف بصورة رئيسية بث الذعر بني السكان املدنيني

والهجمات العشوائية هي تلك التي من  202". الهجمات العشوائية محظورة"ز هو أن واألصل يف قاعدة التميي
طبيعتها رضب أهداف عسكرية ومدنيني أو أعيان مدنية دون تمييز، إما ألن الهجوم ليس موجهاً نحو هدف 

تخلف عسكري، أو بسبب استعماله أسلوباً أو وسيلة قتال ال يمكن توجيهها نحو هدف عسكري بعينه أو ألنها 
  203.آثاراً ال يمكن حرص نطاقها بما يقتضيه القانون الدويل اإلنساني

الذي قد يتوقع منه "ويحظر القانون الدويل اإلنساني كذلك الهجمات غري املتناسبة، والهجوم غري املتناسب هو ذلك 
دنية، أو مجموعة من أن يسبب بصورة عارضة خسائر يف أرواح املدنيني أو إصابات بينهم، أو أرضاراً باألعيان امل

". هذه الخسائر واألرضار، ويكون مفرطاً يف تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومبارشة
أي مع معرفة أن (ويشكل شن هجوم عشوائي متعمد يؤدي إىل وفاة أو إصابة مدنيني، أو هجوم غري متناسب 204

  205. جريمة حرب) املدنيني أو بإصابات أو أرضار شديدةالهجوم سوف يتسبب بخسائر عرضية مفرطة يف أرواح 

وفضالً عن استفادتهم من الحماية املمنوحة للمدنيني واألعيان املدنية، يمنح القانون الدويل اإلنساني حماية خاصة 
. فالعاملون الطبيون ووسائل النقل الطبية يجب أن تحرتم وتحمى يف جميع الظروف. ألشخاص وأعيان بعينهما

كما 207. عني احرتام وحماية العاملني يف اإلغاثة اإلنسانية واألعيان املستخدمة يف أعمال اإلغاثة اإلنسانيةويت206
يجب إيالء اهتمام خاص يف العمليات العسكرية لتجنب اإلرضار باملباني املخصصة ألغراض دينية أو فنية أو "

  208".افاً عسكريةعلمية أو تربوية أو خريية وباآلثار التاريخية، ما لم تكن أهد

وجرى التأكيد عىل حماية السكان املدنيني واألعيان املدنيني بصورة إضافية عرب متطلب أن تتخذ جميع أطراف 
يُتوخى الحرص الدائم يف "ويف تسيري العمليات العسكرية، وبناء عليه،  . النزاع االحتياطات الالزمة أثناء الهجمات
وتُتخذ جميع . صابة السكان املدنيني، واألشخاص املدنيني، واألعيان املدنيةإدارة العمليات العسكرية عىل تفادي إ

االحتياطات العملية لتجنب إيقاع خسائر يف أرواح املدنيني، أو إصابتهم، أو اإلرضار باألعيان املدنية بصورة 
                                                      

؛ انظر أيضاً الربوتوكول األول، 2ل القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة اللجنة الدولية للصليب األحمر، دراسة حو   201
  ).2(12؛ والربوتوكول الثاني، املادة )2(51املادة 

؛ انظر أيضاً الربوتوكول األول، 11اللجنة الدولية للصليب األحمر، دراسة حول القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة   202
  ).4(51املادة 

؛ انظر أيضاً الربوتوكول األول، 12للجنة الدولية للصليب األحمر، دراسة حول القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة ا  203
  ).أ)(4(51املادة 

؛ انظر أيضاً الربوتوكول األول، 14اللجنة الدولية للصليب األحمر، دراسة حول القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة   204
  .57و) ب)(5(51املادتني 

  .601 -599، الصفحات 156اللجنة الدولية للصليب األحمر، دراسة حول القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة   205
  .29و 26اللجنة الدولية للصليب األحمر، دراسة حول القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدتان   206
  .32و 31قانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدتان اللجنة الدولية للصليب األحمر، دراسة حول ال  207
  .38اللجنة الدولية للصليب األحمر، دراسة حول القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة   208
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لتجنب "ليب حربية ويتعني عىل األطراف اختيار وسائل وأسا 209". عارضة، وتقليلها عىل أي حال إىل الحد األدنى
كما ينبغي القيام 210". إيقاع خسائر يف أرواح املدنيني، أو إصابات بينهم، أو أرضار باألعيان املدنية بصورة عارضة

بكل ما يمكن للتحقق من أن األهداف املستهدفة هي أهداف عسكرية، ولتقييم مدى تناسب الهجمات، ووقف 
وحيث تسمح الظروف، يتعني عىل  .211.الهدف الخطأ أو غري متناسبةالهجمات إذا ما بدا واضحاً أنها موجهة نحو 

  212. األطراف توجيه إنذار مبكر فعال بشأن الهجمات التي يمكن أن تلحق الرضر بالسكان املدنيني

. ويجب عىل األطراف اختيار وسائل وطرق هجوم مناسبة عندما تكون األهداف العسكرية يف محيط مناطق سكنية
من قبيل (وقد يؤدي استخدام وسائل قتالية . تطلب استعمال أنواع معينة من األسلحة والتكتيكاتويستثني هذا امل

ال يمكن ) استخدام األسلحة املتفجرة غري الدقيقة لرضب أهداف موجودة يف مناطق مدنية مكتظة بالسكان
املتفجرة وقذائف ويشكل استعمال الرباميل . توجيهها نحو هدف عسكري محدد إىل هجمات عشوائية محظورة

حتى إذا كان  -الهاون واملدفعية والصواريخ الناسفة محلية الصنع يف األحياء املدنية املأهولة من مدينة حلب
كما يشكل اختيار أساليب هجوم ال تحد من املخاطر عىل . انتهاكاً لهذا الحظر -املقصود بها أهدافاً عسكرية

الهجوم عىل أهداف يف أوقات يرجح أن أن يكون العديد من املدنيني  وعىل سبيل املثال(املدنيني إىل أقىص درجة 
ً ) محتشدين فيها   . انتهاكاً للقانون الدويل اإلنساني أيضا

وتعترب الهجمات، سواء من جانب القوات الحكومية أو الجماعات املسلحة، التي تشن مع معرفة أنها سوف تتسبب 
برياً لألعيان املدنية، انتهاكاً فاضحاً للحظر املفروض عىل الهجمات بإصابات هائلة يف صفوف املدنيني ودماراً ك

كما يشكل قصف املناطق السكنية التي ال يوجد فيها مقاتلون أو جنود أو أهداف . العشوائية، وتشكل جرائم حرب
  . عسكرية هجوماً مبارشاً عىل املدنيني، وهو جريمة حرب

ذ االحتياطات لحماية املدنيني واألعيان املدنية الخاضعة لسيطرتها من وعىل األطراف املتحاربة التزامات بأن تتخ
وكما هو الحال بالنسبة لالحتياطات يف الهجوم، فإن لهذه القواعد أهمية خاصة . آثار الهجمات التي يشنها الخصم

النزاع أن  حيث يتعني عىل كل طرف من أطراف. عندما يكون القتال يف مناطق تضم أعداداً كبرية من املدنيني
  213. يتجنب، إىل أقىص حد ممكن، موضعة األهداف العسكرية داخل املناطق املكتظة بالسكان، أو بالقرب منها

أغسطس / آب  12األول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف املعقودة يف ) الربوتوكول(امللحق "من ) 3(50بيد أن املادة 
ال يجرد السكان املدنيون من صفتهم : "ينص عىل أنه "سلحةواملتعلق بحماية ضحايا املنازعات الدولية امل 1949

وال تنفي حقيقة احتمال وجود نقاط تفتيش أو أو ". املدنية وجود أفراد بينهم ال يرسي عليهم تعريف املدنيني
ثكنات عسكرية داخل مناطق مدنية، بأي صورة من الصور، التزامات القوات الحكومية السورية وجماعات 

                                                      

؛ انظر أيضاً الربوتوكول الثاني، 15اللجنة الدولية للصليب األحمر، دراسة حول القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة   209
  ).1(13دة املا

  .17اللجنة الدولية للصليب األحمر، دراسة حول القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة   210
  .19 -16اللجنة الدولية للصليب األحمر، دراسة حول القانون الدويل اإلنساني العريف، القواعد   211
  .20لعريف، القاعدة اللجنة الدولية للصليب األحمر، دراسة حول القانون الدويل اإلنساني ا  212
؛ انظر أيضاً الربوتوكول األول، 23اللجنة الدولية للصليب األحمر، دراسة حول القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة   213

  ).ب(58املادة 
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سلحة فيما يتعلق بالحظر املفروض عىل الهجمات العشوائية أو غري املتناسبة، والتدابري الحمائية التي املعارضة امل
    .  ينبغي اتخاذها يف يف الهجوم التي جرى تفصيلها فيما سبق

ين كما ينص القانون الدويل اإلنساني عىل ضمانات أساسية للمدنيني، وكذلك للمقاتلني أو املشاركني يف القتال الذ
التفاقيات  3فتتضمن املادة املشرتكة ). العاجزين عن القتال(يؤرسون أو يصابون أو يصبحون عاجزين عن القتال 

حظر القتل املتعمد؛ متطلب : والقانون الدويل اإلنساني العريف، فيما بينهما، القواعد التالية 1949جنيف املؤرخة يف 
تدابري الحمائية للقانون الدويل اإلنساني؛ حظر التعذيب وغريه من املعاملة اإلنسانية؛ حظر التمييز يف تطبيق ال

وبخاصة املعاملة املهينة والحاطة (رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية؛ واالعتداء عىل الكرامة الشخصية 
نة أحد أو وال يجوز، كذلك، إدا. ، وكذلك األمر االختفاء القرسي واحتجاز الرهائن واالحتجاز التعسفي)بالكرامة

كما تُحظر العقوبات . إصدار حكم عليه إال بناء عىل محاكمة عادلة توفر له جميع الضمانات القضائية األساسية
واستناداً إىل القاعدة العيانية املنطبقة، يشكل العديد من األفعال التي تنتهك هذه القواعد أو كلها 214. الجماعية

  215. جرائم حرب

 القانون الجنائي الدولي
انتهاكات حقوق اإلنسان، مثل التعذيب واالختفاء القرسي، ترقى إىل مستوى جرائم بموجب القانون الدويل،  بعض

كما أن الدول ملزمة أيضا بتقديم . ويتعني عىل الدول أن تجعل هذه االنتهاكات جريمة جنائية يف الترشيعات املحلية
مدنيني كانوا أو  –ويمكن أن يكون األفراد . ة، إىل العدالةاملسؤولني عن هذه الجرائم، وغريها من االنتهاكات الجسمي

  .مسؤولني جنائياً عن انتهاكات معينة للقانون اإلنساني الدويل وقانون حقوق اإلنسان -عسكريني 

إن جميع الدول ملزمة بأن تحقق يف الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب، وكذلك يف الجرائم األخرى التي يشملها 
وكما بنيَّ هذا التقرير، . الدويل، وحيثما توافرت أدلة مقبولة كافية، ينبغي تقديم مرتكبيها إىل ساحة العدالةالقانون 

وتشمل هذه، بني أخرى، . ينبغي التحقيق يف أفعال القوات الحكومية فيما يتعلق بجرائم الحرب املرتكبة يف حلب
ل العدائية وأعيان مدنية؛ والهجمات العشوائية التي أدت توجيه الهجمات ضد مدنيني ال يشاركون مبارشة يف األعما

إىل وفاة أو إصابة مدنيني؛ والتعذيب واملعاملة القاسية؛ والقتل املتعمد؛ واالغتصاب وغريه من أشكال العنف 
الجنيس؛ واستهداف العاملني الطبيني أو األعيان الطبية بالهجمات؛ واستهداف األشخاص أو األعيان املشاركة يف 

وتشمل هذه . املساعدات الطبية بالهجمات، وينبغي التحقيق يف أفعال الجماعات املسلحة فيما يتعلق بجرائم الحرب
توجيه الهجمات ضد املدنيني غري املشاركني مبارشة يف األعمال العدائية واألعيان املدنية؛ والهجمات العشوائية التي 

املة السيئة؛ واحتجاز الرهائن؛ واستهداف األعيان الثقافية والدينية أدت إىل وفاة أو إصابة مدنيني؛ والتعذيب واملع
  .بالهجمات

، فإن أفعاالً محددة ترقى، إذا ما وجهت ضد "نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية"وطبقاً ألحكام 
ة املعنية، إىل مستوى السكان املدنيني يف سياق هجوم واسع النطاق أو منهجي، وكجزء من سياسة الدولة أو املنظم

وتشمل مثل هذه األفعال، بني جملة جرائم، االستهداف املتعمد للمدنيني، والقتل املتعمد، . جرائم ضد اإلنسانية
واالستعباد، وطرد السكان أو ترحيلهم قرساً، والتعذيب، واالغتصاب وغريه من أشكال الجرائم الجنسية، واالختفاء 

                                                      

  .105 -87اللجنة الدولية للصليب األحمر، دراسة حول القانون الدويل اإلنساني العريف، القواعد   214
  .603 -590، الصفحات 156ية للصليب األحمر، دراسة حول القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة اللجنة الدول  215
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ض االنتهاكات التي ارتكبتها الحكومة السورية ووثقها هذا التقرير تشكل جرائم وعىل ما يبدو، فإن بع. القرسي
وعىل . ضد اإلنسانية، بما يف ذلك االستهداف املتعمد للمدنيني واألعيان املدنية، وحاالت االختفاء القرسي والتعذيب

من خالل ممارسة واليتها جميع الحكومات واجب يف أن تحقق يف الجرائم ضد اإلنسانية، وأن تقايض مرتكبيها، 
  .  القضائية العاملية عىل هذه الجرائم
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 نتائج وتوصيات
ترتكب القوات الحكومية والعديد من جماعات املعارضة يف حلب انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان وانتهاكات 

، بلغت أفعال ويف بعض الحاالت. خطرية للقانون الدويل اإلنساني ترقى العديد منها إىل مرتبة جرائم الحرب
  . الحكومة السورية مستوى جرائم ضد اإلنسانية

وتشري الشواهد التي تفحصها هذا التقرير بقوة إىل أن القوات الحكومية والعديد من جماعات املعارضة املسلحة 
. يستخدمان بصورة عشوائية أسلحة متفجرة غري دقيقة مثل الرباميل املتفجرة وقذائف الهاون، وعىل نحو منتظم
وتمثل الحوادث التي جرى توثيقها هنا قسطاً صغرياً من هذه الهجمات غري املرشوعة، التي أدت إىل قتل وجرح 

وفضالً عن ذلك، . العرشات من املدنيني وألحقت أرضاراً باملباني واملدارس واملساجد وسيارات اإلسعاف أو دمرتها
ويف . واق املكتظة والتقاطعات أو الطرق املزدحمةفقد شنت هجمات عىل مناطق مأهولة كاألحياء السكنية واألس

العديد من الحاالت، استهدفت القوات الحكومية وقوات املعارضة بصورة مبارشة، عىل ما يبدو، املدنيني أو األعيان 
ويف حاالت أخرى، حيث تواجدت نقاط تفتيش عسكرية، أو قواعد أو نقاط فردية للقوات الحكومية من . املدنية

الجماعات املسلحة من جهة ثانية، يف محيط الهجمات، شنت األطراف املتحاربة هجمات كانت، يف الحد جهة، أو 
ويف كلتا الحالتني، شكلت هذه الهجمات انتهاكات خطرية للقانون . األدنى، غري متناسبة أو عشوائية بدرجة جسيمة

  . الدويل اإلنساني وجرائم حرب

حلب عىل نحو متعمد، عىل ما بدا، املدنيني واألعيان املدنية، وشكلت جزءاً  واستهدفت الحملة الجوية الحكومية يف
من هجوم منظَّم واسع النطاق ضد السكان املدنيني يف مختلف أرجاء سوريا؛ واشتملت تلك الحملة أيضاً عىل 

ألدلة إىل أن وبينما تشري ا. حوادث تعذيب وقتل واختفاء قرسي آلالف املدنيني يف حلب، وأرجاء أخرى من سوريا
هذه االنتهاكات قد ارتكبت لتعزيز سياسات الدولة، فإن تقييم منظمة العفو لها هو أنها ترقى إىل مرتبة جرائم 

  .ضد اإلنسانية

واستناداً إىل الحاالت التي تفحصتها منظمة العفو يف هذا العمل، ويف تقارير سابقة، فإن املنظمة تخلص إىل أن 
ة قد انخرطت يف عمليات اختطاف واحتجاز للرهائن، وكذلك يف أعمال تعذيب وغريه العديد من جماعات املعارض

ومثل هذه . 2015آذار /ومارس 2014كانون الثاني /من رضوب إساءة معاملة السجناء يف حلب، ما بني يناير
  . األفعال ترقى إىل مرتبة جرائم حرب

عارضة والحكومة، عىل حد سواء، لظروف معيشية ساد فأوالً، أُخضع املقيمون يف املناطق الواقعة تحت سيطرة امل
ويف املناطق . فيها الفقر املدقع، بما يف ذلك االفتقار إىل الخدمات األساسية وإىل مواد رضورية مثل الغذاء والدواء

. ومالتي سيطرت عليها املعارضة من حلب، أبلغ األهايل منظمة العفو الدولية أنه يصارعون من أجل البقاء يف كل ي
وبينما تستطيع هيئات املساعدات عموماً الوصول إىل املناطق التي تسيطر عليها املعارضة والحكومة يف مدينة 

حلب، إال أن من يقدمون املعونات يف املناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة تحدثوا عن تحديات ال يستهان بها يف 
ئسة واالنتهاكات يف أماكن أخرى من سوريا، وحتى ويمكن مشاهدة هذه الظروف البا. سعيهم لتوزيع املساعدات

  . عىل نطاق أوسع، وخاصة يف املناطق الخاضعة للحصار حالياً، مثل حمص، ومناطق من مدينة دمشق وريفها

  



 مكان كل يف وتامل
 بسوريا حلب، يف اإلنسان حقوق وانتهاكات الحرب جرائم

 2015أيار  /مايو  الـدولية العـفـو منظمة  MDE 24/1370/2015: الوثيقة رقم

63 

ولذا فإن القوات الحكومية والعديد من جماعات املعارضة املسلحة، يف حلب، قد ارتكبت جرائم يطالها القانون 
، بينما ينتهك كال جانبي 2139ريباً كل املطالب التي تضمنها قرار مجلس األمن الدويل رقم الدويل، وخرقت تق

بيد أن القوات الحكومية قد ارتكبت القسط األكرب من . النزاع القانون الدويل اإلنساني ويجب إخضاعهما للمساءلة
يمكن أن يكون من املبالغة القول إنها  وال. االنتهاكات والجرائم، عىل مدار أكثر من أربع سنوات منذ بدء األزمة
حيث بدأت هذه األزمة بحملة قمعية وحشية . مسؤولة عن خلق إحدى أسوأ الكوارث اإلنسانية يف التاريخ الحديث

وبدا أن ردها كان مصمماً بحيث يبعث برسالة مفادها أنها لن تتوقف عند . شنتها الدولة ضد املحتجني السلميني
فشملت أساليبها استخدام التعذيب وعمليات اإلعدام بإجراءات موجزة واالختفاء القرسي : نيأي حد يف قمع املنشق

  . عىل نطاق واسع؛ وقصف املدنيني بال رحمة، والعقوبة الجماعية

وعقب ثالث سنوات من عدم الفعالية والشلل، طالب مجلس األمن الدويل بعد طول انتظار، وبموجب قرار ملزم، 
السورية واألطراف األخرى القانون الدويل اإلنساني، وأن توقف أعمال القتل غري املرشوعة  بأن تحرتم الحكومة

ورغم مرور أكثر من عام عىل صدور قرار مجلس األمن . واالعتقال التعسفي واالختفاء القرسي ومحارصة املدنيني
كما طال األمد عىل عدم . لقرار، ما برح املدنيون املحارصون ينتظرون اتخاذ تدابري لتطبيق ا2139الدويل رقم 

اتخاذ تدابري لوقف تسليح مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية، وتقديم املشتبه فيهم إىل ساحة العدالة، 
  . رغم رضورتها اآلن أكثر من أي وقت مىض

 ً   :إن منظمة العفو الدولية تتقدم بالتوصيات التالية بخصوص الحالة يف حلب، ويف سوريا عموما

  : إىل السلطات السورية

 وضع حد للهجمات املتعمدة عىل املدنيني واألعيان املدنية، كاملستشفيات واملنازل واملدارس؛  

 وقف استخدام األسلحة املتفجرة غري الدقيقة، كالرباميل املتفجرة، يف املناطق املأهولة؛  

 املعاملة السيئة؛ وقف عمليات القبض التعسفي واالختفاء القرسي والتعذيب وغريه من رضوب 

  السماح لألمم املتحدة، ولرشكائها التنفيذيني، دون عراقيل، بالقيام بعملياتها اإلنسانية يف حلب وغريها من
  املناطق السورية؛

  وكذلك "اللجنة الدولية املستقلة لتقيص الحقائق بشأن الجمهورية العربية السورية"التعاون التام مع ،
يني لحقوق اإلنسان، يف التحقيق يف جميع الجرائم املزعومة املشمولة بالقانون الدويل، ويف لغريها من املراقبني الدول

  انتهاكات وخروقات القانون الدويل لحقوق اإلنسان؛

  املتعلقة باحرتام القانون الدويل اإلنساني وحقوق  2139التقيد بأحكام قرار مجلس األمن الدويل رقم
  .اإلنسان

 
 :ملسلحةإىل جماعات املعارضة ا

 وضع حد للهجمات املتعمدة عىل املدنيني واألعيان املدنية، كاملستشفيات واملنازل واملدارس؛  

 وقف استخدام األسلحة املتفجرة غري الدقيقة، كمدافع الهاون، يف املناطق املأهولة؛  

 وقف التعذيب وغريه من صنوف سوء املعاملة، وضمان املعاملة اإلنسانية للمحتجزين؛ 
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 اف املدنيني واحتجاز الرهائن؛وقف اختط  

  إفهام من هم تحت إمرتها بأنه لن يتم التساهل مع الهجمات غري املرشوعة والتعذيب وغريه من صنوف سوء
 املعاملة؛

 استبعاد أي شخص يشتبه يف ارتكابه انتهاكات للقانون الدويل اإلنساني؛ 

 األمم املتحدة ورشكاؤها التنفيذيون يف حلب  السماح بالعبور دون عراقيل للمساعدات اإلنسانية التي تقدمها
  ويف باقي أنحاء سوريا؛

  تقليص أعداد نقاط التفتيش عىل الطريق من تركيا إىل مدينة حلب لتوفري املساعدات املدنيني يف هذه املناطق
  عىل نحو أفضل وإقامة أودهم؛

  قانون الدويل اإلنساني وحقوق املتعلقة باحرتام ال 2139التقيد بأحكام قرار مجلس األمن الدويل رقم
  . اإلنسان

  : إىل مجلس األمن الدويل

  ؛"املحكمة الجنائية الدولية"إحالة الوضع يف سوريا إىل مدعي عام  

  واملنظمات "اللجنة الدولية املستقلة لتقيص الحقائق بشأن الجمهورية العربية السورية"املطالبة بدخول ،
  صحفيني الدوليني، بصورة عاجلة ودون عراقيل، إىل سوريا؛اإلنسانية ومنظمات حقوق اإلنسان، وال

  اإلرصار عىل تلقي تحديثات ومعلومات موضوعية بانتظام بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون الدويل
 اإلنساني التي يمكن عزوها إىل أحد أطراف النزاع؛

 نية التي تشكل انتهاكاً لقرار فرض عقوبات موجهة ضد املسؤولني عن جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسا
  ؛2139مجلس األمن الدويل رقم 

 فرض حظر عىل توريد األسلحة إىل الحكومة السورية . 

 
 : إىل املبعوث الخاص لألمم املتحدة إىل سوريا

  األعمال العدائية يف حلب، أو يف أي مكان آخر يف سوريا، مكونات " لتجميد"ضمان أن تحتوي أية خطة
  :ضمانات لتأمني تنفيذها، بما يف ذلك عن طريقلحقوق اإلنسان و 

 اإلسهام يف جرب الرضر الذي لحق باملحتجزين الذين اعتقلوا تعسفاً؛ 

  وضع آلية قوية ملراقبة احرتام األطراف للقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساني يف
  ومحيطها؛" التجميد"منطقة 

 ستوى إيصال املساعدات اإلنسانية إىل املدنيني يف حلب؛إجراء تحسينات قابلة للقياس يف م 

 تضمني الخطة مكوناً يتعلق بالحقيقة والعدالة . 

 :إىل املجتمع الدويل
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  دعم وبناء قدرات املنظمات السورية لحقوق اإلنسان التي تقوم بتوثيق االنتهاكات للقانون الدويل لحقوق
السوري، كي تتوىل جمع معلومات موضوعية وتتبادلها مع الهيئات اإلنسان والقانون الدويل اإلنساني يف النزاع 

  الدولية، وتشجيع األمم املتحدة وسواها من الفاعلني الدوليني عىل ضمان إتاحة مثل هذا الدعم والتدريب لها؛

  االنخراط يف عملية تبادل أكثر فعالية للمعلومات حول األوضاع اإلنسانية يف حلب وباقي أرجاء سوريا، ما
  سيزيد من فعالية املواجهة اإلنسانية لألزمة؛

  للجنة الدولية املستقلة لتقيص الحقائق بشأن الجمهورية العربية "حض الحكومة السورية عىل السماح
  وسواها من املراقبني الدوليني لحقوق اإلنسان بدخول سوريا؛" السورية

 حيثما (، فرض حظر وطني وإقليمي شامل يف غياب الحظر عىل توريد األسلحة من جانب مجلس األمن الدويل
 عىل توريد األسلحة إىل الحكومة السورية؛) أمكن

  الصادر عن مجلس األمن الدويل  2014لسنة  2170التقيد بحظر توريد األسلحة املفروض بموجب القرار
 ؛"الدولة اإلسالمية"، وكذلك عىل الجماعة املسلحة التي تسمي نفسها "جبهة النرصة"عىل 

 لقيام بأية عمليات نقل لألسلحة إىل أي جماعة مسلحة غري حكومية أخرى حيثما يكون هناك خطر عدم ا
 جوهري يف أن ترتكب هذه الجماعة انتهاكات خطرية للقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدويل؛

 ينبغي قبل كل يشء إجراء إذا ما كانت هناك نية يف تزويد جماعات مسلحة غري حكومية يف سوريا باألسلحة ،
تقييم صارم للمخاطر عىل حقوق اإلنسان، وإنشاء عملية مراقبة قوية تتيح إجراء دراسة دقيقة لجميع مقرتحات 

نقل األسلحة قبل إعطاء أية موافقة عىل مثل هذه العمليات ووقفها عىل وجه الرسعة إذا ما استخدمت هذه األسلحة 
وينبغي أن تتحمل الدول التي تنظر يف عمليات نقل . للقانون الدويل اإلنسانييف ارتكاب خروقات أو انتهاكات 

لألسلحة إىل الجماعات املسلحة عبء ضمان أن تنشئ أوالً آليات ملموسة وقابلة للتنفيذ والتحقق إلزالة جميع 
الرتكاب املخاطر الجوهرية من أن يساء استعمال أية معدات عسكرية يجري تقديمها أو أن تحّول وجهتها 

 خروقات أو انتهاكات للقانون الدويل اإلنساني، أو لتسهيل ذلك؛

  القبول بتقاسم املسؤولية عن التحقيق يف جرائم الحرب وغريها من الجرائم املشمولة بالقانون الدويل التي
ضائية ترتكب يف سوريا ويف أماكن أخرى من العالم، وعن مقاضاة مرتكبيها، والسعي إىل ممارسة الوالية الق
 العاملية بشأن هذه الجرائم أمام املحاكم الوطنية، يف محاكمات نزيهة ال تلجأ إىل فرض عقوبة اإلعدام؛

  االعرتاف باالنتهاكات التي ترتكب يف مدينة حلب، ويف سوريا بصورة أوسع، وإدانتها، نظراً ألن التقاعس عن
 . ويشكل تحدياً لعاملية القانون الدويل الترصف حيالها يفتح األبواب أمام معاناة إنسانية ال تطاق،

 

 

 

 

 

 



سواًء أكان األمر يتعلق بصراع كبير 
ُتسلط عليه األضواء، أو بركن منسي 

في الكرة األرضية، فإن منظمة العفو 
الدولية تناضل في سبيل العدالة والحرية 
والكرامة للجميع، وتسعى لحشد الجهود 

من أجل بناء عالم أفضل.

ما الذي بيدك أن تفعله؟ 

لقد أظهر النشطاء في شتى أنحاء العالم أن باإلمكان مقاومة القوى 
ض حقوق اإلنسان. فلتكن عنصرًا من عناصر هذه  الخطرة التي تقوِّ

الحركة. ولتواجه أولئك الذين يتاجرون في الخوف والكراهية.

انضم إلى منظمة العفو الدولية حتى تصبح عنصرًا من عناصر   ■
حركة عالمية تناضل في سبيل وضع حد النتهاكات حقوق 

اإلنسان، وشارك مع منظمة العفو الدولية في بناء عالم أفضل.

قدم تبرعًا لدعم عمل منظمة العفو الدولية.  ■

معًا نستطيع أن ُنسمع العالم أصواتنا.

أرغب في تلقي المزيد من المعلومات عن كيفية االنضمام إلى 
منظمة العفو الدولية.

االسم 

العنوان

البلد 

البريد اإللكتروني

أود أن أقدم تبرعًا لمنظمة العفو الدولية )ُتقبل التبرعات بالجنيه اإلسترليني 
والدوالر األمريكي واليورو(

المبلغ

Mastercard      Visa          :ُيرجى تقييده على بطاقة 

رقم  

تاريخ االنتهاء

التوقيع

ُيرجى إرسال هذه االستمارة إلى فرع منظمة العفو الدولية في بلدك 
)انظر www.amnesty.org/en/worldwide-sites لمزيد من المعلومات عن عناوين 

منظمة العفو الدولية في أنحاء العالم(. 
وفي حالة عدم وجود فرع للمنظمة في بلدك، ُيرجى إرسال االستمارة إلى األمانة 

الدولية للمنظمة في لندن، على العنوان التالي:
 Amnesty International, International Secretariat, Peter Benenson House,

1 Easton Street, London WC1X 0DW, United Kingdom

أريد أن 
أساعد

منظمة العفو الدولية حركة عالمية تضم أكثر من 7 ماليين شخص يناضلون من أجل عالم 
يتمتع فيه جميع الناس بحقوق اإلنسان.

وتتمثل رؤيتنا في تمتع كل شخص بجميع حقوق اإلنسان المكرسة في اإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنسان وغيره من المعايير الدولية لحقوق اإلنسان. 

ومنظمتنا مستقلة عن أية حكومة أو إيديولوجية سياسية أو مصلحة اقتصادية أو دين – 
ومصدر تمويلها الرئيسي هو مساهمات عضويتها وما تتلقاه من هبات عامة. 

الطبعة األولى 2015
Amnesty International Ltd

Peter Benenson House
1 Easton Street

London WC1X 0DW
United Kingdom
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جميع الحقوق محفوظة. ولهذه المطبوعة حقوق طبع، ولكن يجوز 
إعادة إنتاجها بأية وسيلة من دون دفع رسوم، وذلك لغايات دعوية 

ونضالية وتعليمية، ولكن ليس إلعادة بيعها. 

ويطلب أصحاب حقوق الطبع تسجيل مثل هذا االستخدام لديهم 
ألغراض تقييم التأثير. أما نسخها في أي ظروف أخرى، أو إعادة 

استخدامها في مطبوعات أخرى أو لغايات الترجمة أو التكييف، فإنه 
يتطلب إذنًا خطيًا مسبقًا من الناشر، وقد ُيطلب دفع رسوم مقابل 

ذلك. لطلب اإلذن أو ألي استفسار آخر ُيرجى االتصال بـ 
copyright@amnesty.org

صورة الغالف: مسجد إبراهيم الخليل، حي طريق الباب،
5 أبريل/نيسان 2014.
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'الموت في كل مكان'
جـرائـم الحـرب 

وانتهاكات حقوق اإلنسان 
في حلب بسوريا

يتعرض المدنيون في مدينة حلب، بسوريا، لقصف بيوتهم ومدارسهم 
وأسواقهم العامة وأماكن عبادتهم. ويعتقلون تعسفًا ويعذبون ويختفون، وفي 

كثير من األحيان ال لشيء إال لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع. 
وُيكرهون على العيش في أوضاع بائسة، حيث يواجهون نقصًا حادًا في 

الضروريات األساسية كالماء والدواء والكهرباء. 

ن أبحاث منظمة العفو الدولية أن االنتهاكات التي ارتكبتها الحكومة السورية  وتبيِّ
والعديد من جماعات المعارضة المسلحة في حلب ترقى إلى مرتبة جرائم حرب، 

وتشكل خرقًا لقرار مجلس األمن الدولي 2193. واتسمت االنتهاكات التي 
ارتكبتها الحكومة السورية في بعض الحاالت بأنها كانت واسعة النطاق ومنهجية 

إلى حد أنها شكلت جرائم ضد اإلنسانية. 

إن منظمة العفو الدولية تدعو جميع األطراف في النزاع السوري إلى وقف 
الهجمات المتعمدة على المدنيين والمنشآت المدنية؛ ووقف االستعمال 
العشوائي لألسلحة المتفجرة من قبيل البراميل المتفجرة وقذائف الهاون 

في المناطق المأهولة؛ وإلى وضع حد لعمليات القبض التعسفي والتعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة القاسية، واإلخفاء القسري؛ وإلى السماح لهيئات 
المساعدات اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة، وشركائها التنفيذيين، في حلب 

خاصة وسوريا عامة، بدخول المناطق المحتاجة للمساعدات. لقد انقضت أكثر من 
أربع سنوات على األزمة، وما برح المدنيون في سوريا ينتظرون من المجتمع 
الدولي احترام القانون الدولي، وضمان التقيد بقرارات مجلس األمن، واتخاذ 

تدابير ذات مغزى لوضع حد لمعاناتهم.

مايو/أيار 2015
MDE 24/1370/2015 Arabic :رقم الوثيقة

amnesty.org

 'الموت في كل مكان'
جـرائـم الحـرب وانتهاكات حقوق اإلنسان في حلب بسوريا


	Blank Page



