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تقديم
«سـ ُ
ـمعت صــوت الطيــران المروحــي يحلّــق فــوق المدينــة فهرعــت إلــى أعلــى المنــزل كــي أشــاهد الطائــرة ،وبعــد ثوانــي
قليلــة شــاهدت جســمين يشــبهان االســطوانة يســقطان مــن الطائــرة ،للوهلــة األولــى ظننـ ُ
ـت أنّ جــزءاً مــن الطائــرة المروحيــة
«الهليكوبتــر» قــد ســقط منهــا ،ومــا هــي إال ثوانــي معــدودة أخــرى حتــى ارتطــم الجســمان بــاألرض وأحدثــا تفجيــراً هائـاً وصوتـا ً
قوي ـاً.

»

بهــذه الكلمــات يصــف الناشــط «عــاء الفقيــر» عضــو مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا توثيــق ســقوط أول برميــل متفجــر
مــن قبــل قــوات النظــام خــال الثــورة الســورية ،وذلــك بتاريــخ  2012-7-18فــي مدينــة داعــل بمحافظــة درعــا الجنوبيــة ،وقــد أدى
ذلــك القصــف إلــى ســقوط أربعــة شــهداء و تحولهــم إلــى أشــاء متناثــرة وتهـ ّدم منزليــن بالكامــل نتيجــة ذلــك القصــف.
وفــي محافظــة حلــب  365كــم شــمال العاصمــة دمشــقّ ،
وثــق مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا أول هجــوم بالبراميــل
المتفجــرة فــي شــهر أيلــول  /ســبتمبر  2012وتحديــداً خــال القصــف علــى بلــدة حيــان الواقعــة فــي ريــف حلــب الشــمالي.
يقــول الناشــط «عمــاد الســوري» عضــو مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا – مــن أحيــاء حلــب الشــرقية  -أنّ النظــام
الســوري كان فــي الفتــرة األولــى فــي قصفــه لمدينــة حلــب يســتخدم الصواريــخ الفراغيــة والبراميــل المتفجــرة «العاديــة» المحشــوة
بمــادة «ت ن ت» المتفجــرة إلــى جانــب حشــوها بالخــردة والمســامير وغيرهــا مــن أنــواع الحديــد ،وقــد بــدأ فــي الفتــرة األخيــرة بمأل
«خزانــات الميــاة المعدنيــة والحاويــات التــي يصــل وزنهــا أحيانـا ً إلــى حوالــي  1000كــغ أي طنـا ً واحــداً» بتلــك المــواد المتفجــرة
ورميهــا مــن خــال الطيــران المروحــي علــى األحيــاء المدنيــة ،بــل أكثــر مــن ذلــك فقــد اســتخدم فــي إحــدى الحــاالت «حاويــات
القمامــة» المعبــأة باألحجــار وذلــك فــي الســفيرة بريــف حلــب ،وذلــك فــي شــهر تشــرين األول  /أكتوبــر  2013وكان يرميهــا بشــكل
متعمــد وعشــوائي علــى أحيــاء حلــب الثائــرة وخاصــة الشــرقية منهــا ،وكانــت النســبة الســاحقة مــن الضحايــا هــم مــن المواطنييــن
«المدنييــن» بســبب أنّ ذلــك القصــف كان يســتهدف فــي معظــم حاالتــه التجمعــات الســكنية والتجمعــات البشــرية الكبيــرة كمــا حصــل
مؤخــراً فــي قصــف دوار الحيدريــة بتاريــخ  2013-11-23حيــث كان ذلــك الــدوار يمثــل التجمــع الرئيســي النطــاق «الســرافيس

»

والباصــات مــن مدينــة حلــب إلــى معظــم قــرى ومــدن الريــف الشــمالي فــي حلــب ،وأضــاف:
عــادة مــا تكــون الطائــرة علــى ارتفــاع عــدة كيلومتــرات ممــا يصعــب علــى المضــادات التابعــة للكتائــب المقاتلــة اســقاطها،
فهــي – أي المضــادات الجويــة  -ال تســتطيع الوصــول إلــى المــدى الــذي تبلغــه الطائــرة المروحيــة ،وذكــر عمــاد :أنّ أغلــب
الطائــرات الروحيــة بحســب االخبــار تأتــي مــن مطــار «حمــاه العســكري» فــي قصــف مــدن وأحيــاء حلــب.
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ّ
ملخص
تعرّ ضــت العديــد مــن األحيــاء الشــرقية لمدينــة حلــب وبعــض القــرى والمــدن فــي الريــف الشــمالي للمئــات مــن الغــارات
الجويــة الغيــر مشــروعة والتــي أســفرت عــن العديــد مــن المجــازر المروعــة بحــق المدنييــن ،فقــد خلّفــت تلــك المجــازر المئــات مــن
الشــهداء وآالف الجرحــى وكانــت ســببا ً مباشــراً فــي نــزوح مــا ال يقــل عــن (  ) 600ألــف نســمة وبخاصــة مــن األحيــاء الشــرقية
ضــل آالف آخــرون النــزوح باتجــاه األراضــي التركية
لمدينــة حلــب حيــث اتجــه عشــرات اآلالف منهــم نحــو الريــف الحلبــي بينمــا ف ّ
وآالف قليلــة مــن الســكان آثــروا الذهــاب إلــى األحيــاء الغربيــة مــن حلــب والتــي تخضــع لســيطرة قــوات النظــام وقــد أفــاد النشــطاء
بــأن النظــام اعتقــل العديــد مــن الشــباب عنــد محاولتهــم النــزوح تلــك ،وتســببت تلــك الغــارات أيضـا ً فــي تضــرر مــا ال يقــل عــن
(  ) 1400منــزالً تـ ّم تدميــر أكثــر مــن (  ) 900منهــم بشــكل شــبه كامــل ،وقــد اشــتدت تلــك الغــارات  -التــي شـ ّنتها قــوات النظــام
خاصــة فــي منتصــف شــهر كانــون الثانــي /ديســمبر  2013واأليــام التــي تلتهــا ،حيــث تـ ّم اســتهداف عشــرات األحيــاء الســكنية ذو
الكثافــة الســكانية العاليــة ،وتـ ّم تســجيل هجمــات ممنهجــة ومنتظمــة اســتهدفت األحيــاء المدنيــة بشــكل واضــح ال لبــس فيــه فقتلــت
مئــات المدنييــن وســببت خســائر فادحــة فــي ممتلــكات الســكان وخاصــة مــن ناحيــة تدميــر المنــازل والمحــات والمنشــآت التجــا
رية.
يغطــي هــذا التقريــر الفتــرة الواقعــة مــا بيــن األول مــن تشــرين الثانــي /نوفمبــر  2013وحتــى نهايــة كانــون الثانــي  /ينايــر
 2014حيــث اســتطاع مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا خــال هــذه الفتــرة تســجيل مــا ال يقــل عــن ( 1)266غــارة جويــة قــام
بهــا ســاح الجــو التابــع لقــوات النظــام علــى أحيــاء حلــب وبعــض القــرى والبلــدات التابعــة لهــا ،أســفرت عــن ســقوط أكثــر مــن
( )1395شــهيداً بينهــم فقــط (  ) 14مــن الكتائــب المقاتلــة وأكثــر مــن (  ) 1380مدنيـا ً منهــم (  ) 441طفـاً وطفلــة ،و (  )178امــرأة.
أ ّمــا ضحايــا المجــازر التــي قامــت بهــا قــوات النظــام مســتخدمة «البراميــل المتفجــرة أوالحاويــات المليئــة بالمــواد المتفجــرة»
والتــي بلــغ عددهــا مــا ال يقــل عــن (  ) 64مجــزرة  -وقعــت نســبتها الســاحقة فــي أحيــاء حلــب الشــرقية – فقــد بلــغ أكثــر مــن
( )1200شــهيداً منهــم (  ) 366طفـاً وطفلــة ،و (  ) 156امــرأة  ،فــي أكثــر مــن (  ) 152هجومـا ً تـ ّم اســتخدام البراميــل المتفجــرة
أو الحاويــات فيــه ،أســقطت طائــرات النظــام خــال تلــك الهجمــات أكثــر مــن (  ) 305براميــل منهــم أكثــر مــن (  ) 125برميـاً فــي
شــهر كانــون األول /ديســمبر  2013وحــده وأكثــر مــن (  ) 132برميــل فــي شــهر كانــون الثانــي  2014وهنالــك أكثــر مــن أربعــة
براميــل لــم تنفجــر.
بلــغ عــدد الشــهداء مــن الكتائــب المقاتلــة خــال تلــك الهجمــات جميعهــا – البراميــل المتفجــرة  -ســبع شــهداء فقــط ،أمــا الباقــي
فجميعهــم مــن الســكان المدنييــن  ،علــى أنّ هــذه األرقــام غيــر نهائيــة وقابلــة للزيــادة بســبب كثــرة أعــداد الجرحــى والتــي وصــل
عددهــم إلــى اآلالف ،نقــل المئــات مــن الحــاالت الخطــرة منهــا إلــى المشــافي التركيــة أو المشــافي المتواجــدة داخــل األراضــي
الســورية ولكنهــا قريبــة مــن الشــريط الحــدودي والتــي عــادة مــا تكــون مجهــزة أكثــر الســتقبال مثــل هكــذا حــاالت ،بعكــس
المشــافي الميدانيــة والنقــاط الطبيــة المتواجــدة فــي أحيــاء حلــب الشــرقية والتــي تفتقــر إلــى التجهيــزات الطبيــة الالزمــة والمعــدات

 -1اليشمل هذا الرقم الغارات الجوية التي لم يسقط فيها ضحايا سواء من المدنيين أو من الكتاب المقاتلة ،والتي بلغت أكثر من مئة غارة جوية
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فــي وليــس لديهــا القــدرة االســتيعابية لمثــل هكــذا أعــداد ضخمــة ،وقــد اســتطاع مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا وبالتعــاون
مــع سلســلة مــن النشــطاء واألطبــاء والممرضيــن معرفــة األرقــام التقريبيــة لعــدد الجرحــى خــال األشــهر الثالثــة الماضيــة ،فقــد
أكـ ّد جميــع مــن أجــرى معهــم مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا اللقــاء أ ّنــه فــي كل يــوم تتعــرض فيــه مدينــة حلــب لهجمــات
بالبراميــل المتفجــرة يتـ ّم نقــل المصابيــن إلــى عشــرة أماكــن ونقــاط طبيــة ،ســواء أكانــوا مشــافي أو مســتوصفات أو نقــاط طبيــة،
وكل مــكان فيهــم يســتقبل مــا ال يقــل عــن  60إصابــة منهــا مــا ال يقــل عــن عشــرين حالــة خطــرة ،خــال أيــام الهجمــات ،ويســتثى
مــن ذلــك اإلصابــات التــي تــرد إلــى المشــفى وهــي تلفــظ أنفاســها األخيــرة ،ومــن بيــن تلــك المشــافي هنالــك فقــط أربعــة مشــافي
تجــري عمليــات جراحيــة ،فمصابــو الهجمــات الجويــة بالبراميــل المتفجــرة قصــة مأســاة لوحدهــا ،فخــال األشــهر الثالثــة الماضيــة
بلــغ عــدد المصابيــن أكثــر مــن  20ألــف مواطــن بينهــم اآلالف مــن النســاء واألطفــال.

صور لبعض اإلصابات التي توافدت إلى النقطة الطبية في حي الصاخور 2013-12-22
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المنهجية
اعتمــد التقريــر فــي منهجيتــه علــى شــهادات العديــد مــن شــهود العيــان والنشــطاء اإلعالمييــن الميدانييــن وبعــض الناجيــن
وعــدد مــن األطبــاء والممرضيــن الذيــن قامــوا باســتقبال المئــات مــن الحــاالت ،باإلضافــة إلــى تحليــل العشــرات مــن مقاطــع
الفيديــو والصــور التــي تـ ّم التقاطهــا مــن قبــل النشــطاء اإلعالمييــن إبــان الهجمــات التــي كانــت تســتهدف المناطــق الســكنية ،كمــا
اعتمــد التقريــر فــي الدرجــة الثانيــة علــى مئــات األخبــار والتقاريــر اإلخباريــة الــواردة مــن ضمــن مدينــة حلــب والتــي تـ ّم توثيقهــا
بالصــورة أو الخبــر وتظهــر أو تصــف أشــكال مختلفــة مــن القتــل والدمــار الــذي عقــب كل غــارة جويــة علــى المدينــة أو مــدن
وقــرى الريــف وخاصــة الشــمالية منهــا ،ويظهــر التقريــر األوقــات الزمنيــة التــي نفــذت فيهــا الغــارات الجويــة وطبيعــة المناطــق
مــن حيــث الكثافــة الســكانية ووجــود نقــاط عســكرية تابعــة لكتائــب المعارضــة المســلحة فــي المناطــق المســتهدفة مــن عدمهــا.

طبيعة البراميل أو الحاويات المتفجرة
قــال نائــب قائــد كتيبــة أحفــاد حمــزة للمهــام الخاصــة – لــوء الســلطان محمــد الفاتــح – المقاتــل أحمــد الح ّمــود لمركــز توثيــق
االنتهــاكات فــي ســوريا حــول هــذه البراميــل :أ ّنهــم اســتطاعوا معرفــة عــدة أنــواع مــن هــذه البراميــل وأشــكاالً مختلفــة لهــا
اســتخدمتها قــوات النظــام خــال العمليــات العســكرية ،وذكــر منهــا:
 -1البراميــل ‘‘النظاميــة‘‘ الروســية الصنــع :ويعتقــد أ ّنهــا مــن األنــواع التــي كان يســتخدمها الجيــش الروســي فــي منتصــف القــرن
الماضــي ،وهــي تأتــي مــن روســيا ‘‘جاهــزة التصنيــع‘‘ إلــى قــوات النظــام ،ويمتلكهــا جيــش النظــام منــذ عــدة عقــود ،وتتــراوح
وزنهــا مــا بيــن  300إلــى  500كــغ وهــي معبــأة بمــادة ‘‘ت إن ت‘‘ المتفجــرة ،وهــي تمتــاز بعــدم احتوائهــا علــى ‘‘بــرادة الحديــد‘‘
أو أ ّيــة أجســام حديديــة أخــرى ،ولديهــا قــدرة تدميــر عاليــة ولكــن نطــاق الجغرافــي محــدود علــى عكــس األنــواع األخــرى.
 – 2براميــل متوســطة التدميــر :ويعتقــد أنّ قــوات النظــام تقــوم بتصنيعهــا فــي ‘‘معامــل الدفــاع‘‘ المتواجــدة بعــد مدينــة الســفيرة
وتحديــداً فــي جبــل الواحــة ويبلــغ وزنهــا مــا بيــن  400إلــى  500كــغ وحتــى المروحيــات التــي تنطلــق منهــا تقــوم فــي الكثيــر مــن
األوقــات بقصــف حلــب بتلــك البراميــل.
 – 3براميــل شــديدة التدميــر :وهــو مــن أفتــك األنــواع وأخطرهــا ويبلــغ وزنهــا أكثــر مــن  600كــغ مــن مــادة ‘‘ت ن ت‘‘ ولهــا
أشــكال عديــدة بعضهــا يشــبه ‘‘خزانــات الميــاه‘‘ وبعضهــا اآلخــر مثــل ‘‘صهاريــج الميــاه‘‘ وبعضهــا عبــارة عــن ‘‘مســتوعبات
كبيــرة‘‘ وقــد صادفنــا بعــض الحــاالت التــي اســتخدم النظــام فيهــا ‘‘حاويــات القمامــة‘‘ الخضــراء وقــام برميهــا علــى المناطــق
الســكنية.
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وأضــاف أنّ النــوع األول يتميــز بوجــود ‘‘مروحــة‘‘ فــي عقــب البرميــل ممــا يجعلهــا تســقط بشــكل أدق علــى الهــدف ،علــى
عكــس األنــواع األخــرى التــي تســقط بشــكل عشــوائي وغايتهــا القتــل والتدميــر فقــط ،والنــوع األول توقــف النظــام عــن اســتخدامه
منــذ عـ ّدة أشــهر وجميــع الهجمــات األخيــرة علــى مــدن وأريــاف حلــب كانــت باســتخدام النوعيــن الثانــي والثالــث.
* أظهــرت العديــد مــن الصــور التــي ت ـ ّم التقاطهــا مــن قبــل بعــض النشــطاء شــكل بعــض البراميــل التــي ســقطت دون أن
تنفجــر فقــد نشــرت ‘‘قنــاة حلــب األخباريــة‘‘ إحــدى الصــور والتــي قالــت فيهــا أ ّنهــا لبرميــل ســقط قــرب أحــد الحدائــق علــى طريــق
قاضــي عســكر – الميســر بتاريــخ  .2013-11-28وأشــفع النشــطاء تلــك الصــورة بمقطــع فيديــو لبرميــل آخــر – يعتقــد أ ّنــه نفســه
الــذي ظهــر فــي الصــورة  -يظهــر فيــه طبيعــة المــادة المتفجــرة فــي داخــل البرميــل ونــوع البرميــل وســماكة الحديــد المســتعل
وغيــره مــن المواصفــات األخــرى.

الهجمات العشوائية المتعمدة والتي سقط
خاللها المئات من الضحايا المدنيين
أوالً  :خالل شهر تشرين الثاني  /نوفمبر 2013
شــهد شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر  2013ســقوط (  ) 145شــهيداً نتيجــة قصــف قــوات النظــام بالبراميــل المتفجــرة ،وجميعهــم
مــن الســكان المدنييــن ،بلــغ عــدد األطفــال (  ) 46طفـاً وطفلــة ،وعــدد النســاء (  ) 27امــرأة.
كان الهجــوم األول بتاريــخ  2013-11-1حيــث قامــت قــوات النظــام باســتهداف بلــدة ‘‘تــل عــرن‘‘ التابعــة للســفيرة ممــا أدى إلــى
تهــدم ثالثــة منــازل بالكامــل وســقوط شــهيد واحــد ،أ ّمــا الهجــوم الثانــي فقــد وقــع بتاريــخ  2013-11-14حيــث ارتكبــت قــوات النظــام
مجــرزة فــي ‘‘قريــة عبطيــن‘‘ فــي ريــف حلــب الجنوبــي استشــهد علــى اثرهــا (  ) 15مدنيـا ً بينهــم تســعة أطفــال ،كمــا ســقط خــال
الهجــوم أكثــر مــن (  ) 25مصاب ـاً ،تلــى ذلــك هجــوم ثالــث وذلــك بتاريــخ  2013-11-17حيــث أســتهدفت قــوات النظــام ببرميــل
متفجــر ‘‘دوار الجزماتــي‘‘ أدى إلــى ســقوط شــهيدين وتدميــر مــا اليقــل عــن خمســة منــازل باإلضافــة إلــى ســقوط عشــرة جرحــى.
وقــع الهجــوم الرابــع بتاريــخ  2013-11-21حيــث قامــت قــوات النظــام بقصــف ‘‘بلــدة صــوران‘‘ فــي مدينــة اعــزاز ببرميــل
متفجــر أدى إلــى ســقوط (  ) 6شــهداء علــى الفــور ،وجــاء الهجــوم الخامــس بتاريــخ  2013-11-23حيــث اســتهدف قريــة ‘‘تــادف‘‘
التابعــة ‘‘لمدينــة البــاب‘‘ ســقط خاللهــا (  ) 8شــهداء  ،وأدى القصــف يومهــا إلــى تدميــر أكثــر مــن خمســة منــازل.
مجزرة ‘‘دوار الحلوانية‘‘
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مجزرة ( دوار الحلوانية )
بتاريــخ  2013-11-23شــهدت حــي ‘‘طريــق البــاب‘‘ مجــزرة مروعــة ارتكبتهــا قــوات النظــام وذلــك بالقــرب مــن ‘‘دورا
الحلوانيــة‘‘ المكتــظ بالســكان المدنييــن ،ســقط يومهــا أكثــر مــن (  ) 25شــهيداً  ،منهــم أربعــة شــهداء تــم توثيقهــم كمجهولــي
الهويــة نتيجــة تحولهــم إلــى أشــاء متناثــرة ،والمعــروف عــن المــكان الــذي اســتهدفته قــوات النظــام بأ ّنــه عــادة مــا يكــون مكتظـا ً
بالسـ ّكان منهــم بائعــون للخضــار والعديــد مــن المــواد األخــرى باإلضافــة إلــى أنّ المــكان المســتهدف يعتبــر نقطــة تجمــع لالنطــاق
‘‘المكروبــاص‘‘ الســرافيس إلــى العديــد مــن مناطــق ريــف حلــب الشــمالية منهــا مدينــة البــاب وتــادف وغيرهــا ،وبحســب شــهود
عيــان فقــد ســقط برميــان؛ األول علــى المنطقــة القريبــة مــن ‘‘دوار الحلوانيــة‘‘ أ ّمــا الثانــي فــكان يبعــد عــن المــكان األول مســافة
أقــل مــن كيلومتــر واحــد ،وســقط فــي حــي كــرم البيــك ،وهــو أيضـا ً مــن أحــد الشــرقية لمدينــة حلــب.

قــال الناشــط اإلعالمــي ‘‘جهــاد الحلبــي‘‘ عضــو المكتــب اإلعالمــي فــي المجلــس المحلــي لمدينــة حلــب ،أنّ الهجــوم وقــع فــي
منتصــف الظهيــرة حيــث كان المــكان مليئـا ً جــداً بالمــارة والبائعيــن والســكان المدنييــن ،وأضــاف:
كنــت علــى بعــد حوالــي خمســين متــراً مــن مــكان ســقوط البرميــل األول علــى دوار الحلوانيــة ،وقــد ســقط علــى يســار الــدوار،
وبعــد الســقوط بدقائــق قليلــة ذهبــت إلــى المــكان فــوراً ،كان هنالــك الكثيــر مــن الغبــار والعديــد مــن المدنييــن وهــم يحترقــون،
ورأيــت منــزالً قريب ـا ً د ّمــر بشــكل كامــل ،وتضــررت واجهــات المنــازل المجــاورة بشــكل كبيــر جــداً كان هنالــك أكثــر مــن
عشــرين منــزالً تضــررّ بشــكل كبيــر ،كان هنالــك العشــرات مــن الجثــث مــا بيــن قتلــى ومصابيــن وذلــك بســبب أنّ المــكان كان
مليئـا ً ‘‘بالبســطات‘‘ فمــن المعــروف أنّ هنالــك أكثــر مــن (  ) 100بســطة لبائعــي الخضــار يبيعــون فــي هــذا المــكان ،أضــف إلــى
ذلــك أنّ هنالــك مــا يمكــن أن نســميه ‘‘كــراج النطــاق‘‘ الباصــات الصغيــرة التــي تقــوم بنقــل المواطنيــن إلــى مــدن وأريــاف
حلــب الشــمالية.
ولــم تمــرّ عــدة دقائــق ( حوالــي  6دقائــق ) حتــى رمــت الطائــرة نفســها برميـاً آخــراً علــى منطقــة قريبــة مــن مــكان البرميــل
األول فهرعنــا إلــى المــكان اآلخــر حيــث كان هنالــك برميــل آخــر ســقط علــى أحــد بيــوت المدنييــن ممــا أدى إلــى تدميــره بشــكل
كامــل وتدميــر ثــاث بيــوت أخــرى مجــاورة بشــكل شــبه كامــل ،وقــد ســقط وقتهــا حوالــي ســبعة شــهداء.
نفــى الناشــط وجــود أي أهــداف عســكرية قريبــة جــداً مــن مــكان االنفجاريــن وقــال أنّ االســتهداف كان لتجمعــات ســكنية مدنيــة
بشــكل متعمــد.
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اســتمرت الهجمــات العشــوائية المتع ّمــدة التــي تشــنها قــوات النظــام علــى التجمعــات الســكانية ذات الكثافــة العاليــة خــال شــهر
تشــرين الثانــي /نوفمبــر ،ففــي يــوم ‘‘مجــزرة دوار الحلوانيــة‘‘ قامــت قــوات النظــام باســتهداف جمعيــة خيريــة فــي مدينــة البــاب
شــمال مدينــة حلــب ممــا أدى إلــى ســقوط مــا ال يقــل عــن (  ) 9شــهداء والعديــد مــن الجرحــى  .وكان الهجــوم الثامــن بتاريــخ -25
 2013-11عنــد اســتهداف مدينــة الســفيرة حيــث استشــهد أربعــة مواطنيــن مدنييــن إثــر ذلــك الهجــوم ،أ ّمــا الهجــوم التاســع والعاشــر
فقــد كانــا بتاريــخ  2013-11-28حيــن ارتكبــت قــوات النظــام مجــزرة مروعــة أخــرى فــي حــي قاضــي عســكر ذهــب ضحيتهــا أكثــر
مــن (  ) 15اثنــا عشــر شــهيداً منهــم مــن ســكان حــي قاضــي عســكر نفســه أ ّمــا الشــهداء البقيــة فهــم مــن مناطــق مجــاورة ،وكان
مــن بيــن الضحايــا ســيدة مــع اثنيــن مــن أطفالهــا وســيدة أخــرى استشــهدت مــع جنينهــا ،وكان هنالــك العديــد مــن األطفــال اآلخريــن
أيضـاً .وفــي نفــس التاريــخ – يــوم الخميــس  -أيضـا ً قصفـ�ت قـ�وات النظـ�ام ‘‘ديـ�ر حافـ�ر‘‘ فــي ريــف حلــب أربــع مــرات متتاليــة
حيــث ســقط فــي تلــك الهجمــات خمســة شــهداء وكان عــدد البراميــل التــي اســتخدمت فــي الهجمــات األربعــة أربعــة براميــل متــف
جرة.
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مجزرة ( مدينة الباب )
آخــر الهجمــات فــي شــهر تشــرين الثانــي بالبراميــل المتفجــرة كانــت بتاريــخ  2013-11-30حيــث ارتكبــت قــوات النظــام
مجرزتيــن مروعتيــن فــي مدينــة البــاب التــي تع ـ ّد أكبــر وأهــم مــدن محافظــة حلــب وتبعــد عــن مركــز محافظــة حلــب ( ) 38
كيلومتــراً  ،فقــد قــام الطيــران الحربــي يإلقــاء ‘‘حاويــة متفجــرة‘‘ فــي منتصــف ذلــك اليــوم علــى أحــدى االســواق التجاريــة فــي
المدينــة وبعــد عــدة ســاعات أخــرى قــام بإلقــاء ‘‘حاويــة متفجــرة‘‘ أخــرى علــى أحــد األحيــاء الشــمالية الفقيــرة فــي المدينــة ،وقــد
قــام مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا يومهــا بتوثيــق (  ) 30شــهيداً ،بينهــم ثمانيــة نســاء ،وثالثــة أطفــال.
قــال الناشــط اإلعالمــي ‘‘مــراون.أ‘‘  22عامـاً ،أحــد أعضــاء تنســيقية مدينــة البــاب وضواحيهــا لمركــز توثيــق االنتهــاكات فــي
ســوريا أنّ هجمــات النظــام تزايــدت فــي الفتــرة األخيــرة خاصــة بعــد ســيطرة قــوات النظــام علــى اللــواء (  ) 80والــذي كان تحــت
ســيطرة الكتائــب المقاتلــة وتحديــداً ‘‘لــواء التوحيــد‘‘ وأدت تلــك الهجمــات إلــى نــزوح عشــرات اآلالف مــن النازحيــن إلــى تركيــا
أو إلــى القــرى المجــاورة وباألصــل فهنالــك اآلالف مــن النازحيــن مــن مناطــق ومحافظــات أخــرى منهــا محافظــة حمــص ،وكان
عــدد الســكان تقريبـا ً يبلــغ أكثــر مــن (  ) 200ألــف نســمة قبــل موجــة النــزوح األخيــرة مــن المدينــة مــن أصــل أكثــر مــن () 300
ألــف نســمة وهــو عــدد الســكان مــا قبــل العــام  2011أي قبــل بدايــة الثــورة الســورية.
أمّا بخصوص المجزرتين التي قامت بهما قوات النظام فقد أفاد الناشط مروان بالتالي:
فــي حوالــي الســاعة  12:30ظهــراً وبينمــا كنــت أقــوم بتصويــر بعــض األماكــن فــي مدينــة البــاب قامــت طائــرة مروحيــة بالقــاء
‘‘حاويــة متفجــرة‘‘  -وهــو عبــارة عــن مســتوعب كبيــر ملــيء بمــواد متفجــرة وهــو غيــر البرميــل المتفجــرة – بالقــرب مــن مبنــى
البلديــة فــي المدينــة والــذي يجــاوره ســوق تجــاري شــعبي وســقط البرميــل فــي وســط شــارع عــام مكتــظ جــداً بالســكان ،وعنــد
ذهابــي إلــى مــكان الحــادث وجــدت العشــرات مــن الجثــث واألشــاء المتفحمــة وكان عــدد الشــهداء أكثــر مــن عشــرين شــهيداً
وأكثــر مــن ثالثيــن جريحـا ً وقــد تســبب ذلــك الحقـا ً بمصاعــب كثيــرة للمشــافي والنقــاط الطبيــة.
أ ّمــا الهجــوم الثانــي فقــد وقــع فــي حوالــي الســاعة  3:30عصــراً بالقــرب مــن مكتبنــا اإلعالمــي ولشــدة االنفجــار وهولــه ظننــا
أ ّنــه ســقط فــوق مكتبنــا مباشــرة ،وبعــد ســماعنا للصــوت هرعنــا إلــى خــارج المكتــب فــإذا ببرميــل متفجــر قــد ســقط بالقــرب م ّنــا
فــي وســط األحيــاء الســكنية ‘‘الفقيــرة‘‘ والتــي تقــع شــمال المدينــة .حيــث جــاء علــى مســاحة  500متــر ود ّمــر أكثــر مــن  5بيــوت
بشــكل كامــل والحــق الضــرر بعشــرات المنــازل األخــرى المجــاورة ،وقــد ســقط خاللــه أكثــر مــن عشــرة شــهداء وأكثــر مــن
عشــرين جريحـا ً منهــم العديــد مــن ‘‘آل ســكر‘‘ حيــث أ ّنــه البرميــل ســقط علــى أحــد منازلهــم.
وأضــاف مــروان لمركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا أنّ الهدفــان اللــذان تـ ّم اســتهدافهما كانــا مدنييــن بشــكل كامــل ولــم
يكــون يوجــد أي تواجــد ألي مــن الكتائــب المقاتلــة أو العســكرية بالقــرب مــن الهدفيــن فجميــع الشــهداء كانــوا مــن المدنييــن فقــط.

مدينة الباب 2013-11-30
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فــي اليــوم التالــي تحديــداً  2013-12-1تكــرر ســقوط البراميــل المتفجــرة علــى مدينــة البــاب وارتكبــت قــوات النظــام مجــزرة
أخــرى بحــق المدنييــن فــي المدينــة وأيض ـا ً فــي ســوق تجاريــة مكتظــة بالســكان المدنييــن اســتطاع مركــز توثيــق االنتهــاكات
علــى إثرهــا توثيــق (  ) 31شــهيداً بينهــم أحــد المقاتليــن أ ّمــا الثالثــون البقيــة فجميعهــم مــن الســكان المدنييــن ،منهــم ســبعة أطفــال،
وامرأتــان ،وبلــغ عــدد المصابيــن أكثــر مــن (  ) 55جريح ـاً.
قــال الناشــط اإلعالمــي ‘‘مــروان ،أ –  22عامـا ً ‘‘ لمركــز توثيــق االنتهــاكات حــول هــذه المجــزرة والتــي حصلــت فــي ســاعات
اإلزدحام الشــديد:
كانــت الطائــرة مرتفعــة عــد كيلومتــرات وكان صوتهــا واضحـا ً وتــرى بالعيــن المجــردة ،وكانــت الســاعة حوالــي الثانيــة
عشــر ظهــراً أو أقــل قليـاً ،حيــث كانــت األســواق تشــهد ازدحامــات كثيــرة ،حيــث ســقط البرميــل علــى ســوق تجــاري ‘‘قديــم‘‘
يحتــوي علــى دكاكيــن البيــع بالجملــة وســوق للســاعات والعديــد مــن المحــات األخــرى التــي تبيــع مــواد غذائيــة مثــل الــرز
والعــدس والســكر وغيرهــا...
عنــد ذهابنــا إلــى مــكان الحــادث رأينــا النــار مشــتعلة فــي العديــد مــن المحــات التــي كانــت قــد ته ّدمــت فــوق رؤس أصحابهــا
وهــي باألســاس ســوق قديمــة وبنائهــا قديــم وقابــل للتدميــر بحجــم أكبــر مــن البيــوت الجديــدة ،وقــد أدى القصــف أيض ـا ً إلــى
تدميـ�ر مسـ�جد قريـ�ب وفـ�رن ‘‘كحـ�اط – قحـ�اط‘‘ وأيضـا ً عندمــا جــاءت ‘‘الرافعــات‘‘ لتقــوم بإزالــة الدمــار حدثــت مشــكلة أخــرى
بســبب ضيــق شــوارع الســوق ،وأثناءوصولنــا إلــى المــكان بعــد عــدة دقائــق ك ّنــا نســمع أصــوات بعــض المدنييــن مــن تحــت
األنقــاض وهــم ينــادون بأنهــم عالقــون ويطلبــون النجــدة  ...طبع ـا ً كان هنالــك العديــد مــن الجثــث المتفحمــة والعشــرات مــن
الجرحــى الذيــن تناثــروا فــي المــكان.
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ثانياً :خالل شهر كانون األول  /ديسمبر 2013
كان شــهر كانــون األول /ديســمبر األكثــر دمويــة واألكثــر مــن ناحيــة عــدد الشــهداء ومجــازر البراميــل المتفجــرة علــى حلــب
علــى اإلطــاق ،فقــد اســتطاع مركــز توثيــق االنتهــاكات توثيــق أكثــر مــن (  ) 631شــهيداً منهــم فقــط أربعــة شــهداء مــن الكتائــب
المقاتلــة أ ّمــا باقــي الشــهداء فجميعهــم مــن المدنييــن ،مــن ضمنهــم (  ) 138طف ـاً و (  ) 59طفلــة و (  ) 63امــرأة ،فــي سلســلة
هجمــات بالبراميــل المتفجــرة أدت إلــى العديــد مــن المجــازر واآلالف مــن الجرحــى والمصابيــن ،كانــت أعنفهــا علــى اإلطــاق
المجــازر التــي وقعــت فــي االيــام  15و  16و  17مــن كانــون األول  /ديســمبر حيــث انهمــرت عشــرات البراميــل المتفجرة العشــوائية
المتعمــدة علــى العشــرات مــن أحيــاء حلــب الشــرقية وأدت إلــى مــا أدت إليــه مــن دمــار هائــل وخــراب فــي الممتلــكات واألرواح.
بــدأت مجــازر وهجمــات هــذا الشــهر – كمــا ذكرنــا آنف ـا ً – مــن مدينــة البــاب فــي الريــف الشــمالي فــي حلــب ولقــد آثرنــا
الحديــث عنهــا مباشــرة بعــد المجــزرة األولــى التــي تعرضــت لهــا المدينــة بتاريــخ  2013-11-30إالّ أ ّنــه ومــن ناحيــة األرقــام فقــد
تمــت إضافــة شــهداء تلــك المجــزرة إلــى حصيلــة شــهر كانــون األول ،تــاه بتاريــخ  2013-12-6مجــرزة بحــق عائلــة كاملــة – آل
العلــوش  -فــي قريــة العويجــة راح ضحيتهــا ســبعة شــهداء ،ومجــزرة أخــرى فــي اليــوم نفســه فــي مدينــة بزاعــة فــي ريــف
حلــب – وهــي تقــع بالقــرب مــن مدينــة البــاب  -أدت إلــى ســقوط أكثــر مــن (  ) 20شــهيداً ،حيــث تعرضــت المدينــة ألربــع غــارات
جويــة كان اثنــان منهمــا بالحاويــات المتفجــرة  -فــي توقيــت صــاة الجمعــة  -ليســوي أكثــر مــن عشــرة منــازل علــى األرض
ويســقط العشــرات مــن الجرحــى والمصابيــن أيضـاً.
فــي هجــوم آخــر بتاريــخ  2013-12-7قــام الطيــران الحربــي بإلقــاء برميــل متفجــر علــى ‘‘قريــة الوضيحــي‘‘ فــي ريــف حلــب
ســقط علــى إثــره خمســة مدنييــن ،وســقط برميــل آخــر فــي اليــوم التالــي  2013-12-8بالقــرب مــن دوار ‘‘الحــاووظ‘‘ علــى الطريــق
الــذي يربــط مــا بيــن الــدوار ‘‘وبــاب النيــرب‘‘ ســقط علــى إثــره أكثــر مــن (  ) 10مدنيـاً ،نتيجــة ســقوط برميــل متفجــر.
شــهد يــوم  2013-12-14العديــد مــن الهجمــات والغــارات الجويــة بالبراميــل المتفجــرة ،فقــد نفــذ الطيــران الحربــي عــدة
غــارات أســقط مــن خاللهــا أكثــر مــن خمســة براميــل متفجــرة خــال ذلــك اليــوم علــى أحيــاء :األشــرفية وكــرم الميســر ومســاكن
هنانــو واالتســتراد الواصــل بيــن حــي الصاخــور وحــي الحيدريــة والمناطــق المتداخلــة فــي أحيــاء حلــب الشــرقية ،وقــد أدت تلــك
الهجمــات إلــى ســقوط أكثــر مــن (  ) 15شــهيداً جميعهــم مــن المواطنيــن المدنييــن ،إضافــة إلــى عشــرات الجرحــى وتدميــر هائــل
فــي الممتلــكات المدنيــة.

مجازر منتصف شهر كانون األول 2013
شــهدت األيــام  15و  16و 17مــن شــهر كانــون األول أفظــع المجــازر وأكثرهــا دمويــة فــي تاريــخ مدينــة حلــب منــذ بدايــة
الثــورة ،فقــد نفــذ الطيــران الحربــي العشــرات مــن الطلعــات الجويــة وأســقط خاللهــا أكثــر مــن مئــة برميــل علــى العديــد مــن أحيــاء
حلــب الشــرقية وســقط خــال األيــام الثــاث أكثــر مــن (  ) 190شــهيداً فــي أكثــر مــن (  ) 24مجــزرة ارتكبتهــا قــوات النظــام ضــد
الســكان المدنييــن.
 – 1يوم األحد 2013-12-15
شــهد يــوم األحــد ســقوط أكثــر مــن خمســة عشــرة برميـاً متفجــراً أدت إلــى وقــوع ‘‘تســع مجــازر‘‘ بحــق الســكان المدنييــن
فــي أحيــاء :األرض الحمــرا والصالحيــن والمرجــة واألنصــاري والشــعار وحــي طريــق البــاب والصاخــور والفــردوس ومنطقــة
دوار الحيدريــة  ،اســتطاع مركــز توثيــق االنتهــاكات توثيــق أســماء (  ) 100شــهيداً منهــم (  ) 99مدنيـا ً قتلــوا فــي تلــك الغــارات
مــن بينهــم (  26طفـاً ) و (  ) 8طفلــة و (  ) 10نســاء.
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قــال الناشــط اإلعالمــي ‘‘فــادي‘‘ أحــد أعضــاء مركــز حلــب اإلعالمــي ،وأحــد ســكان منطقــة ‘‘األرض الحمــرا‘‘ لمركــز توثيــق
االنتهــاكات فــي ســوريا بأ ّنــه تـ ّم اســتهداف الحــي بعــدة براميــل متفجــرة ومــن المعــروف عــن هــذا الحــي بأ ّنــه مــن أحيــاء حلــب
الفقيــرة ويتميــز ببنيــة تحتيــة هشــة وســيئة ومعظــم المنــازل تـ ّم بناؤهــا بطريقــة بدائيــة جــداً وال تحتــوي علــى أي متانــة وقــد أدى
القصــف يومهــا إلــى انهيــار وتدميــر أكثــر مــن عشــرة منــازل بشــكل كامــل وتضــرر العديــد مــن البيــوت األخــرى بســبب تالصقهــا
وتجاورهــا ،وأضــاف أيضـاً:
‘‘كان هنالــك العديــد مــن الشــهداء ممــن لــم نســتطع إخراجهــم مــن تحــت األنقــاض وبلــغ عــدد الجرحــى أكثــر مــن خمســين
جريحــاً .....كان الوضــع مزريــا ً ومأســاويا ً ألبعــد الحــدود ‘‘......
أكـ ّد المواطــن ‘‘أبــو علــي‘‘ وهــو شــاهد عيــان مــن ســكان ‘‘حــي المرجــة أنّ عــدد البراميــل التــي ســقطت علــى الحــي بلــغ ‘‘تســع
براميــل‘‘ وقــد رأيتهــم بــأ ّم عينــي حيــث قــام بتعدادهــم واحــداً تلــو اآلخــر ،وأضــاف:
‘‘بــدأ القصــف علينــا فــي حوالــي الســاعة الحاديــة عشــر و 45دقيقــة ،صباحـا ً واســتمر إلــى حوالــي الســاعة الثالثــة والنصــف
ظهــراً ،ســقطت البراميــل األولــى بالقــرب مــن العديــد مــن المكاتــب اإلعالميــة وبرميــل آخــر فــي حديقــة الحــي وبراميــل أخــرى
بالقــرب مــن ‘‘مخفــر الحــي‘‘ وقــد أحصينــا يومهــا تدميــر أكثــر مــن ثالثيــن منــزالً وبقــي العشــرات مــن الشــهداء تحــت األنقــاض
ولــم نســتطع ســحبهم ،بينمــا كان الجرحــى بالعشــرات وكانــت المستشــفيات والنقــاط الطبيــة مليئــة بالمصابيــن وكانــت هنالــك
فوضــى عارمــة‘‘......

الصاخور 2013-12-15
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الصاخور 2013-12-15

بعــد هــذا التاريــخ لــم تهــدأ ســماء حلــب مــن غــارات الطيــران الحربــي واســتمرت قــوات النظــام فــي قصفهــا لمدينــة حلــب
وأحيائهــا الشــرقية واســتمر ســقوط المدنييــن نتيجــة تلــك الهجمــات ،ففــي تاريــخ  2013-12-20ســقط أكثــر مــن (  ) 15شــهيداً نتيجــة
القصــف الجــوي بالبراميــل المتفجــرة علــى عــدة أحيــاء فــي مدينــة حلــب منهــا حــي الســكري وحــي طريــق البــاب كمــا شــهدت
مــدن أخــرى فــي الريــف الحلبــي هجمــات مماثلــة مثــل مدينــة البــاب.
* قالــت إحــدى الممرضــات – والتــي رفضــت الكشــف عــن اســمها لــدواع أمنيــة – لمركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا
فــي ذلــك التاريــخ أنّ النقطــة الطبيــة التــي كانــت تتواجــد فيهــا اســتقبلت فــي ذلــك اليــوم أكثــر مــن عشــرة حــاالت جديــدة معظمهــا
حــاالت بتــر ،وأضافــت:
‘‘فــي األســاس كان هنالــك حوالــي ثمانيــن مصاب ـا ً مــن األيــام الســابقة حوالــي  % 75منهــم مــن النســاء واألطفــال ،وجميــع
اإلصابــات التــي وردتنــا فــي يــوم  2013-12-20كانــت بليغــة فقمنــا بتحويلهــم إلــى المشــافي التركيــة علــى الفــور‘‘.
 – 2يوم االثنين 2013-12-16
فــي هــذا اليــوم قامــت قــوات النظــام بتنفيــذ أكثــر مــن ســبع هجمــات فــي أحيــاء :اإلنــذارات وضهــرة عــوادة وقاضــي عســكر
والقاطرجــي والشــعار وســيف الدولــة ،أســقطت طائــرات النظــام خاللهــا أكثــر مــن تســع براميــل محمّلــة بالمــواد المتفجــرة أســفرت
عــن وقــوع عــدة مجــازر ،كان أكبرهــا مجــزرة ‘‘حــي اإلنــذارات‘‘ التابــع لمنطقــة ‘‘مســاكن هنانــو‘‘ حيــث ســقطت إحــدى البراميــل
علــى ســور إحــدى المــدارس وهــي ‘‘مدرســة طيبــة‘‘ وأدى إلــى مقتــل (  ) 15مدنيـا ً بينهــم خمســة أطفــال ومدرّ ســين اثنيــن ،قــال
أحــد أهالــي الحــي وهــو أحــد شــهود العيــان علــى المجــرزة ويدعــى ‘‘محمــود الحجــي صالــح‘‘ لمركــز توثيــق االنتهــاكات فــي
ســوريا حــول تلــك المجــزرة:
‘‘فــي حوالــي الســاعة العاشــرة صباحـا ً قصــف الطيــران الحربــي ‘‘مدرســة طيبــة‘‘ للتعليــم االبتدائــي وقــد جــاءت الضربــة علــى
ســور المدرســة حيــث تهـ ّدم جــزء كبيــر منــه وســقط آنــذاك أكثــر مــن عشــرة شــهداء منهــم العديــد مــن الطــاب ،وقــد تضــررت
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المنــازل المحيطــة بالمدرســة بشــكل كبيــر منهــم منزلــي الــذي دخلــت الشــظايا إلــى داخــل المنــزل وأصابــت إحداهــا زوجتــي وأدى
ذلــك أيضـا ً إلــى تدميــر واجــة منزلنــا‘‘.
وقــد تطابقــت روايــة الشــاهد األول مــع روايــة أخــرى وردت إلــى مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا مــن شــاهد عيــان
آخــر يدعــى ‘‘أبــو عقبــة الحلبــي‘‘ والــذي قــال:
‘‘فــي يــوم االثنيــن وفــي حوالــي الســاعة العاشــرة صباحـا ً وأثنــاء الــدوام المدرســي قــام الطيــران الحربــي بقصــف المدرســة
بواســطة برميــل متفجــر وقــع فــي باحــة المدرســة بالقــرب مــن أحــد أســوارها ،وقــد أدى ذلــك إلــى تهــدم ســور المدرســة واستشــهاد
العديــد مــن الطــاب والمدرسـيّن إضافــة إلــى ســقوط جرحــى مــن الطلبــة وبعــض المدنييــن الذيــن تواجــدوا أثنــاء القصــف‘‘.
 – 3يوم الثالثاء 2013-12-17
يعتبــر هــذا اليــوم مــن أكثــر األيــام دمويــة مــن حيــث عــدد الضحايــا وعــدد المجــارز وعــدد البراميــل التــي ســقطت علــى أحيــاء
حلــب ،فقــد اســتطاع مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا مــن توثيــق أكثــر مــن (  ) 105شــهيداً فــي ذلــك اليــوم فــي مناطــق
حلــب المختلفــة نتيجــة ســقوط أكثــر مــن (  ) 11برميــل متفجــر وحــدوث أكثــر مــن عشــر مجــازر متفرقــة ودمــار العشــرات مــن
المنــازل وإصابــة المئــات مــن الســكان المدنييــن ،وجميعهــم مــن المدنييــن منهــم (  ) 28طف ـاً و (  ) 6أنثــى طفلــة ،إضافــة إلــى
توثيــق خمســة نســاء.
اســتهدفت البراميــل المتفجــرة أكثــر مــن عشــرة أحيــاء متفرقــة منهــا :حــي المشــهد وحــي الشــعار وحــي كــرم الجزماتــي
واألحيــاء القريبــة مــن دورا الحلوانيــة وحــي الزبديــة ومدينــة البــاب فــي ريــف حلــب وحــي ضهــرة عــوادة وحــي طريــق البــاب
وحــي المعــادي.
كانــت مجــزرة حــي الشــعار واحــدة مــن أكبــر مجــازر ذلــك اليــوم فقــد ســقط أحــد البراميــل المتفجــرة علــى بنــاء مؤلــف
مــن ســتة طوابــق ســوي علــى األرض بشــكل كامــل ،وخلّــف أضــرار جســيمة فــي األرواح والممتلــكات والمنــازل والمحــات
التجاوريــة المجــاورة لــه ،اســتطاع مركــز توثيــق االنتهــاكات توثيــق أكثــر مــن ســبعة وعشــرين شــهيداً والعشــرات مــن الجرحــى.
قــال الناشــط اإلعالمــي ‘‘جهــاد الحلبــي‘‘ لمركــز توثيــق االنتهــاكات والــذي ذهــب إلــى مــكان ســقوط البرميــل عقــب الهجــوم
مباشــرة:
‘‘تتميــز المنطقــة التــي ســقط فوقهــا البرميــل بكثافــة ســكانية عاليــة ،وكان توقيــت إســقاط البرميــل متعمــداً فقــد ألقــت بــه قــوات
النظــام مــا بيــن الســاعة  8:45صباحـا ً وبيــن الســاعة  9:00حيــث االزدحــام المــروري والســكان علــى أشـ ّده ،عندمــا ســقط البرميــل
ذهبــت بعــد حوالــي ربــع ســاعة إلــى المــكان فــكان هنالــك بنــاء كامــل فــي زاويــة أحــد الشــوارع وقــد ســقط علــى األرض تمامـا ً
وهــو يقــع بجانــب أحــد معاهــد ‘‘الــدورات الخاصــة‘‘ ويقــع بالقــرب مــن أحــد األفــران وهــو فــرن ‘‘أبــو رقبــة‘‘ ولحســن الحــظ أنّ
المعهــد كان شــبه خالــي مــن الطــاب لــوال ذلــك لشــهد الحــي مجــزرة مروعــة أكثــر مــن المجــزرة التــي وقعــت ،كانــت أعــداد
الشــهداء والمصابيــن بالعشــرات نتيجــة وجــود ســوق لبيــع الفواكــه بالقــرب مــن البنــاء ،وأيضـا ً وجــود مركــز تجمــع ‘‘للســرافيس‘‘
المكروبــاص ،والتــي تتجــه إلــى عــدة مناطــق أخــرى منهــا المســاكن وغيرهــا ،وهــذه المنطقــة المســتهدفة هــي نقطــة إجباريــة
لمــرور ‘‘الســرافيس‘‘ التــي تــو ّد التوجــه إلــى المنطقــة الغربيــة مــن حلــب ،وهــذا كان ســببا ً مباشــراً لهــذه األعــداد المرتفعــة مــن
الشــهداء والمصابيــن‘‘ .ونفــى الناشــط أن يكــون هنالــك أي مقــر أو تجمــع ألي كتيبــة عســكرية مقاتلــة قريبــة مــن المــكان وقــال:
‘‘منــذ حوالــي خمســة أشــهر كانــت هنالــك نقطــة عســكرية تابعــة إلحــدى الكتائــب وكان فيهــا ثالثــة عناصــر عســكرية غــادور
المــكان منــذ عــدة أشــهر ،والمــكان المســتهدف هــو هــدف مدنــي صــرف ولــم يتواجــد هنالــك أي مظهــر مســلح‘‘.
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حي الشعار 2013-12-17

حي المعادي 2013-12-17
بعــد هــذا التاريــخ لــم تهــدأ ســماء حلــب مــن غــارات الطيــران الحربــي واســتمرت قــوات النظــام فــي قصفهــا لمدينــة حلــب
وأحيائهــا الشــرقية واســتمر ســقوط المدنييــن نتيجــة تلــك الهجمــات ،ففــي تاريــخ  2013-12-20ســقط أكثــر مــن (  ) 15شــهيداً نتيجــة
القصــف الجــوي بالبراميــل المتفجــرة علــى عــدة أحيــاء فــي مدينــة حلــب منهــا حــي الســكري وحــي طريــق البــاب كمــا شــهدت
مــدن أخــرى فــي الريــف الحلبــي هجمــات مماثلــة مثــل مدينــة البــاب.
* قالــت إحــدى الممرضــات – والتــي رفضــت الكشــف عــن اســمها لــدواع أمنيــة – لمركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا
فــي ذلــك التاريــخ أنّ النقطــة الطبيــة التــي كانــت تتواجــد فيهــا اســتقبلت فــي ذلــك اليــوم أكثــر مــن عشــرة حــاالت جديــدة معظمهــا
حــاالت بتــر ،وأضافــت:
‘‘فــي األســاس كان هنالــك حوالــي ثمانيــن مصاب ـا ً مــن األيــام الســابقة حوالــي  % 75منهــم مــن النســاء واألطفــال ،وجميــع
اإلصابــات التــي وردتنــا فــي يــوم  2013-12-20كانــت بليغــة فقمنــا بتحويلهــم إلــى المشــافي التركيــة علــى الفــور‘‘.
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مجازر يوم األحد « 2013-12-22مساكن هنانو والصاخور»
اســتيقظ أهالــي حلــب فــي ذلــك اليــوم علــى أصــوات انفجــارات جديــدة وســقوط العديــد مــن براميــل المــوت أيضــاً ،فقــد قــام
الطيــران الحربــي بإلقــاء أربعــة براميــل متفجــرة علــى منطقــة اتســتراد حــي مســاكن هنانــو – الصاخــور ومنطقــة األحمديــة فــي
حــي مســاكن هنانــو بالقــرب مــن ســوق الجمعــة ممــا أســفر عــن ســقوط العشــرات مــا بيــن قتيــل وجريــح وتصــادف مــرور بــاص
نقــل ركاب كبيــر ‘‘ بولمــان‘‘ فــي المــكان وقتــل معظــم مــن كان فــي داخلــه مــن الــركاب ،وبعــد عــدة دقائــق قــام الطيــران المروحــي
 يُعتقــد بأ ّنهــا الطائــرة نفســها  -بإلقــاء أربعــة براميــل متفجــرة علــى حــي الصاخــور ممــا أدى إلــى ســقوط مجــزرة أخــرى بحــثالمدنييــن ودمــار هائــل فــي المنــازل وممتلــكات المدنييــن.
ّ
وثــق مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا فــي ذلــك اليــوم أكثــر مــن (  ) 95شــهيداً ســقط معظهــم فــي حــي مســاكن هنانــو
– منطقــة األحمديــة ،بينمــا ســقط عــدد آخــر فــي حــي الصاخــور ،وســقط العشــرات مــن الجرحــى والمصابيــن إضافــة إلــى تدميــر
أكثــر مــن عشــرة منــازل فــي منطقــة األحمديــة وحدهــا والعديــد مــن المنــازل األخــرى فــي حــي الصاخــور.
جميع من ت ّم توثيقهم من القتلى هم من المدنيين بينهم (  ) 9أطفال و (  ) 4إناث أطفال ،إضافة إلى عشرة نساء.
قــال أحــد األطبــاء ويدعــى الطبيــب ‘‘ضيــاء العبــد هللا‘‘ لمركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا أنّ النقطــة الطبيــة التــي كان
يتواجــد فيهــا اســتقبلت العديــد مــن الحــاالت فــي ذلــك اليــوم كان مــن بينهــم أربعــة أطفــال وخمســة نســاء وهــؤالء كانــوا مــن حــي
الصاخــور واســتقبلنا عــدة حــاالت أخــرى مــن منطقــة األحمديــة بينهــم طفــان ،وكان هنالــك – فــي النقطــة الطبيــة – ضعــف شــديد
فــي اإلمكانيــات والكــوادر الطبيــة ،وقــد اســتقبلت النقــاط الطبيــة األخــرى المئــات مــن الحــاالت المشــابهة.
وفــي هــذا الســياق أيضـا ً أكـ ّد الناشــط اإلعالمــي ‘‘جهــاد الحلبــي‘‘ عضــو المكتــب المحلــي للمجلــس المحلــي لمدينــة حلــب وأحــد
مــن يرافــق عــادة عناصــر الدفــاع المدنــي فــي حــاالت المجــازر أنّ حــي مســكن هنانــو باإلضافــة لســقوط برميــل متفجــر عليــه
فقــد ســبق ذلــك قصــف بصــاروخ فراغــي وأضــاف حــول الهجوميــن:
‘‘قــام الطيــران الحربــي صباحـا ً بقصــف حــي مســاكن هنانــو بصــاروخ فراغــي وأعقــب ذلــك برميــل متفجــر ســقط بالقــرب
مــن ‘‘ســوق الجمعــة‘‘ وكان ذلــك فــي حوالــي الســاعة  12:30ظهــراً وكان هنالــك تجمــع مدنــي كبيــر حيــث أدى ذلــك الهجــوم
إلــى ســقوط العشــرات مــن الجرحــى والمصابيــن وبلــغ عــدد الشــهداء أكثــر مــن أربعيــن شــهيداً وتصــادف وجــود ‘‘بــاص
بولمــان فــي المــكان وكان فــي داخلــه حوالــي  15راكبـا ً قتــل معظمهــم علــى الفــور ،هــذا بالنســبة لحــي مســاكن هنانــو أ ّمــا فــي
حــي الصاخــور ففــي حوالــي الســاعة  12:35مــن منتصــف ذلــك اليــوم أو يزيــد بعــدة دقائــق قامــت الطائــرة نفســها التــي قامــت
بقصــف حــي هنانــو برمــي أربعــة براميــل متفجــرة علــى حــي الصاخــور مــن جهــة اتســتراد هنانــو وبرميــل آخــر علــى جهــة
المســاكن االقريبــة مــن األرض الحمــرا استشــهد أيضـا ً أكثــر مــن عشــرة شــهداء ،وقــد ذهبــت إلــى المكانيــن بنفســي ورأيــت -
بــأ ّم عينــي  -األضــرار‘‘
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حي مساكن هنانو – منطقة األحمدية ،آثار سقوط أحد براميل الموت 2013-12-22

مستوصف حي الصاخور 2013-12-22
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مجزرة حي المرجة – يوم االثنين 2013-12-23
‘‘أصبــح الشــارع فــي وكأننــا فــي ظــام دامــس ،وأصبحــت المنــازل و‘‘المبانــي‘‘ تتســاقط علينــا ،كان هنالــك صــوت بعيــد
لطفلــة صغيــرة تنــادي بأعلــى صوتهــا ‘‘نحــن هــون طالعونــا مــن هــون‘‘ وبالفعــل فقــد توجهنــا إلــى ذلــك المــكان وقمنــا بإخراجهــا
مــع مــن معهــا ،البرميــل ســقط علــى ‘‘ســوق الشــمع‘‘ كان هنالــك أكثــر مــن خمســين شــخصا ً مــا بيــن مصــاب وشــهيد وكانــت
نســبتهم الســاحقة مــن األطفــال ‘‘....
شهادة أحد الناجين من مجزرة حي المرجة وقد أدلى بها لمركز توثيق االنتهاكات في سوريا.

وثــق مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا يومهــا أكثــر مــن (  ) 75شــهيداً ،بينهــم (  ) 21طف ـاً ،و (  ) 10إنــاث أطفــال،
وثمــان نســوة ،فــي المجــزرة ‘‘مــا قبــل قبــل األخيــرة‘‘ مــن العــام  2013فــي مدينــة حلــب والتــي اســتخدمت فيهــا البراميــل علــى
حــي المرجــة ولــم تكــن األولــى واألخيــرة فــي ذلــك اليــوم فــق ســقط برميــل فــي منطقــة ‘‘الحرابلــة‘‘ وبرميــل ثالــث بالقــرب مــن
منــزل يعــود ‘‘آلل الــواوي‘‘.

مجزرة حي السكري الثالثاء 2013-12-24
كانــت مجــزرة حــي الســكري المجــزرة ‘‘مــا قبــل األخيــرة‘‘ فــي سلســلة المجــازر التــي ارتكبتهــا قــوات النظــام أثنــاء قصــف
بالبراميــل المتفجــرة أحيــاء ومــدن حلــب وخاصــة الشــرقية منهــا ،فقــد اســتطاع مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا توثيــق (
 )45شــهيداً فــي ذلــك اليــوم نتيجــة سلســلة مــن الغــارات الجويــة فــذ ذلــك اليــوم فــي عــدة أماكــن مــن الحــي منهــا المنطقــة القريبــة
مــن ‘‘جامــع أويــس‘‘ و‘‘جامــع اإلخــاص‘‘ و‘‘شــارع الــوكاالت‘‘ و‘‘شــارع األلبســة‘‘ وقــد أفــاد شــهود عيــان بــأنّ أحــد الهجمــات
وقعــت بالقــرب مــن إحــدى ســوق الخضــار وق ـ ّدر النشــطاء عــدد المجرحــى والمصابيــن بالعشــرات إضافــة إلــى تدميــر بالبنــى
التحتيــة ومنــازل المدنييــن.

مجارز يوم 2013-12-28
حي طريق الباب وحي كرم الميسر:
كانــت المجزرتــان اللتــان وقعتــا فــي حــي طريــق البــاب وحــي كــرم الميســر بتاريــخ  2013-12-28همــا آخــر المجــازر المرتكبــة
بســاح البراميــل المتفجــرة ،وذلــك بالرغــم مــن أ ّنهمــا لــم تكونــا المجــزرة األخيــرة فقــد اســتهدفت قــوات النظــام بتاريــخ -12-31
 2013باصـا ً مدنيـا ً بقذائــف الهــاون بالقــرب مــن دوار الحلوانيــة فــي حــي مســاكن هنانــو وأدى إلــى جميــع مــن فــي داخلــه وعــدد
ممــن المــارة وقــد بلغــت الحصيلــة النهائيــة للشــهداء ذلــك الهجــوم (  ) 30شــهيداً.
بالعــودة إلــى مجــزرة حــي طريــق البــاب الــذي تــم اســتهدافه ببرميــل متفجــر مــن قبــل الطيــران الحربــي للنظــام فقــد اســتطاع
المركــز توثيــق (  ) 20شــهيداً فــي تلــك المجــزرة ،بينهــم أربعــة أطفــال.
أ ّمــا مجــزرة حــي كــرم الميســر فــي نفــس اليــوم فقــد اســتطاع المركــز توثيــق (  ) 17شــهيداً ،نتيجــة ســقوط أحــد البراميــل مــن
القــرب مــن أحــد الجوامــع ويدعــى ‘‘جامــع الراشــدين‘‘.
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قــال أحــد شــهود العيــان لمركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا وهــو المواطــن ( عمــاد المصــري ) واصفـا ً اللحظــات األولــى التــي
تلــت مجــزرة حــي طريــق البــاب:
‘‘فــي حوالــي الســاعة العاشــرة والنصــف صباحـا ً وبينمــا كنــت فــي منزلــي ســمعت صــوت يشــبه صــوت الصــاروخ ينــزل
مــن الســماء ،وماهــي إال لحظــات قليلــة حتــى حــدث انفجــار كبيــر جــداً بالقــرب مــن منزلــي ،وخرجــت علــى الفــور ألرى مــاذا
حــدث ،حيــث كانــت الســيارات واألهالــي يركضــون باتجــاه ســوق للخضــرة والــذي عــادة مــا يكــون مزدحم ـا ً جــداً فــي تلــك
األثنــاء ،وذهــب علــى الفــور إلــى مــكان الحــادث حيــث كان البرميــل قــد ســقط مــن جهــة الحلوانيــة مــن الطــرف الغربــي لســوق
الخضــرة.
عنــد وصولــي إلــى مــكان الحــادث شــاهدت عشــرات األشــاء المتناثــرة فــي المــكان وكان هنالــك أكثــر مــن  15جثــة ألنــاس
قــد قضــوا نتيجــة البرميــل ،وكان هنالــك البعــض اآلخــر وقــد فقــدوا أطرافهــم ،ووجــدت أحــد الجثــث التــي كان صاحبهــا قــد فقــد
رأســه ،وبســبب عــدم توافــر ســيارات اإلســعاف كانــت النــاس تقــوم باســعاف المصابيــن عــن طريــق ســيارات ‘‘الســوزوكي‘‘
الصغيــرة ،وكان هنالــك العديــد مــن الســيارات المحترقــة بشــكل كامــل والعديــد مــن األبنيــة المتضــررة ،مــن بينهــم مشــفى للتوليــد
اس�مـه ‘‘مشفــى عبي�رـ صاصيلـا‘‘ ،وقـ�د علمــت الحق�اـ ً أ ّنــه كان م��ن ضم��ن الش��هداء الناشــط أحمـ�د الحجـ�ي.

الناشط أحمد الحجي
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ثالثاً :المجازر التي وقعت خالل شهر كانون الثاني  /يناير 2014

مجازر وتهجير لسكان حلب....
نزوح مئات اآلالف من حلب الشرقية ....
كان شــهر كانــون الثانــي – ينايــر  2014واحــداً مــن بيــن أســوأ األشــهر التــي مــرت علــى مدينــة حلــب ،ليــس مــن حيــث
عــدد المجــازر فقــط والتــي بلغــت أكثــر مــن (  ) 17مجــزرة اســتخدم فيهــا النظــام البراميــل المتفجــرة حيــث راح ضحيــة تلــك
المجــازر مــا ال يقــل عــن (  ) 424مدنيـا ً منهــم (  ) 85طفـاً و (  ) 38طفلــة ،و (  ) 66امــرأة ،ألقــت فيهــا قــوات النظــام أكثــر
مــن (  )140برميـاً خــال تلــك الهجمــات ،كمــا أدى ذلــك القصــف إلــى تدميــر مــا ال يقــل عــن (  ) 670منــزل بشــكل شــبه كامــل
ونــزوح عشــرات اآلالف مــن مختلــف مناطــق حلــب الشــرقية ،وقــد ق ـ ّدر العديــد مــن النشــطاء أعــداد النازحيــن خــا األشــهر
الثالثــة الماضيــة؛ شــهر تشــرين الثانــي وكانــون األول وكانــون الثانــي بأكثــر مــن (  ) 350ألــف نمســة ،كانــت النســبة الســاحقة
منهــم خــال شــهر كانــون الثانــي – ينايــر  ،2014حيــث قــال الناشــط عمــاد الســوري لمركــز توثيــق االنتهــاكات أنّ حــي الشــعار
وحــده شــهد نــزوح أكثــر مــن (  ) 22ألــف عائلــة ،أ ّمــا النســبة الســاحقة مــن النازحيــن فكانــت مــن حــي مســاكن هنانــو ،حيــث شــهد
هــذا الحــي موجــة نــزوح غيــر مســبوقة ،وبحســب الناشــط نفســه فقــد نــزح أكثــر مــن (  ) 200ألــف نســمة مــن حــي مســاكن هنانــو
وحــده ،وقــال الناشــط اإلعالمــي أبــو المجــد ،وهــو أحــد النشــطاء الميدانييــن المتواجديــن فــي حــي كــرم الميســر أنّ مــا ال يقــل عــن
(  ) 60ألــف نســمة مــن ســكان هــذا الحــي قــد نزحــو عنــه ،اتجهــت النســبة الســاحقة منهــم إلــى الريــف الحلبــي.

الهجمات الجوية خالل شهر كانون الثاني
شــهد اليــوم األول مــن شــهر كانــون الثانــي  -ينايــر  2014المجــزرة األولــى مــن حصيلــة المجــازر التــي وقعــت خــال هــذا
الشــهر ،وســقط فــي ذلــك اليــوم (  ) 30شــهيداً فــي العديــد مــن أحيــاء حلــب ،وعلــى رأســها حــي الســكري ،الــذي شــهد لوحــده
ســقوط (  ) 20مدنيـا ً فــي مجــزرة مروعــة قامــت بهــا قــوات النظــام مســتخدمة فيــه البراميــل المتفجــرة ،وســقط أحــد البراميــل علــى
حــي مســاكن هنانــو ،كمــا ســقط برميــل آخــر علــى حــي الشــخ نجــار ســقط علــى إثــره خمســة مدنييــن ،وبرميــل آخــر علــى قريــة
كفــر صغيــر أدى إلــى ســقوط ثالثــة مدنييــن وبرميــل علــى قريــة ديــر جمــال أســفر عــن مقتــل شــخص واحــد.
وفــي يــوم  2014-1-2ســقط برميــل علــى حــي الصاخــور ولــم يســفر عــن ســقوط أي شــهداء ،وكانــت المجــزرة الثانيــة بتاريــخ
 2014-1-6وتحديــداً فــي بلــدة بزاعــة فــي ريــف حلــب ،حيــث ســقط برميــل متفجــر بالقــرب مــن أحــد المــدارس وأســفر عــن ســقوط
(  ) 17مدنيـاً ،وكان مجمــوع عــدد البراميــل التــي ســقطت علــى البلــدة قــد بلــغ ســتة براميــل مــع نهايــة ذلــك اليــوم ،حيــث قــال
أحــد شــهود العيــان ويدعــى محمــد وهــو مــن ســكان البلــدة وكان شــاهداً علــى القصــف فــي ذلــك اليــوم ،أنّ البراميــل األولــى بــدأت
بالســقوط علــى البلــدة بعــد أقــل مــن ربــع ســاعة علــى بــدء اشــتباكات مــا بيــن عناصــر مــا تســمى الدولــة اإلســامية فــي العــراق
والشــام ‘‘داعــش‘‘ وكتائــب مــن الجيــش الســوري الحــر ،وأضــاف محمــد:
‘‘بلغــت حصيلــة البراميــل التــي قــام بإلقائهــا الطيــران المروحــي ســتة براميــل ،تناوبــت طائرتــان هيليكوبتــر علــى رمــي ثــاث
براميــل فــي كل هجمــة ،حيــث وقــع البرميــل األول علــى مدخــل البلــدة حيــث اقتصــرت األضــرار علــى الماديــة فقــط حيــث أ ّنــه
ســقط بالقــرب مــن أحــد األراضــي الزراعيــة ،ولكــن البرميــل الثانــي وقــع بالقــرب مــن إحــدى المــدارس وهــي مدرســة ‘‘أحمــد
نعســان الشــيخ‘‘ وكانــت المســافة مــا بيــن البرميــل األول والثانــي حوالــي  500متــر تقريب ـا ً وقــد اســتهد إثــر ذلــك العديــد مــن
المدنييــن وأدى إلــى أضــرار كبيــرة بعــدد مــن اآلليــات كانــت ضمنهــا شــاحنة كبيــرة.
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وســقط البرميليــن الثالــث والرابــع بالقــرب مــن الجامــع الكبيــر فــي وســط البلــدة وتحديــداً علــى منــزل آل األخــرس ،حيــث أدى
إلــى ســقوط العديــد مــن الشــهداء وتدميــر منزلهــم بشــكل كامــل ،أ ّمــا البرميليــن الخامــس والســادس فقــد ســقطا بالقــرب مــن فــرن
‘‘بيــت حســون‘‘ وأدى إلــى تدميــر عــدة أبنيــة ،وعــدا عــن عــدد الشــهداء فقــد بلــغ عــدد المصابيــن بالعشــرات نقلــت العديــد مــن
الحــاالت الحرجــة منهــا إلــى األراضــي التركيــة‘‘.

الشعار – كانون األول 2013
شــهد اليــوم الســابع مــن شــهر كانــون الثانــي قصفـا ً مســتمراً مــن قبــل قــوات النظــام بالبراميــل المتفجــرة ،وخاصــة عــل منطقــة
الشــيخ نجــار ،وتحديــداً علــى المنطقــة الصناعيــة ،حيــث قــام ســاح الجــو التابــع لقــوات النظــام بشــنّ غــارة جويــة أســفرت عــن
ســقوط مــا ال يقــل عــن عشــر شــهداء كان مــن ضمنهــم عائلــة كاملــة مؤلفــة مــن األب واألم وأالدهــم األربعــة وكانــوا قــد نزحــوا
مــن حــي مســاكن هنانــو لتالحقهــم البراميــل المتفجــرة إلــى حــي النجــار ،وهــم مــن آل الخضــر.
وفــي اليــوم نفســه أغــارت طائــرة حربيــة أخــرى علــى حــي الصالحيــن وارتكبــت قــوام النظــام يومهــا كجــزرة مروعــة أخــرى
أدت إلــى ســقوط ســبعة شــهداء ،ليرتفــع العــدد اإلجمالــي للشــهداء إلــى ذلــك اليــوم إلــى (  ) 17شــهيداً.

مجزرة مدينة الباب 2014-1-12
‘‘أثنــاء اإلشــتباكات مــا بيــن عناصــر مــا يســمى تنظيــم الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام – داعــش – وكتائــب الجيــش
الســوري الحــر ،وتحديــداً فــي حوالــي الســاعة الســابعة صباح ـاً ،قامــت طائــرة بالقــاء برميــل علــى ســوق مكتظــة بالســكان فــي
وســط مدينــة البــاب ،وتحديــداً علــى ‘‘ســوق النوفوتيــه‘‘ حيــث خلــف دمــاراً كبيــراً ،وأســفر علــى الفــور علــى دمــار مبنــى بشــكل
كامــل ،وســقوط العشــرات مــا بيــن قتيــل ومصــاب ،أ ّمــا البرميــل الثانــي فقــد ســقط فــي حــارة ‘‘المصــاري‘‘ وكان مــكان ســقوطه
قريبـا ً جــداً مــن خــط االشــتباكات مــا بيــن تنظيــم داعــش وكتائــب الجيــش الحــر ،إالّ أنّ جميــع مــن ســقطوا خــال تلــك الهجمــات
كانــو مــن الســكان المدنييــن ،وقــد هرعنــا إلــى مــكان الحــادث وكانــت الجثــث متناثــرة فــي المــكان وكان هنالــك طفــل قــد بتــرت
أعضائــه وكان عــدد المصابيــن والشــهداء يقــارب الخمســين ،وكانــت محــاوالت إســعاف المصابيــن مأســاوية جــداً وصعبــة بســبب
عــدم توفــر أي وســائل للمســاعدة ،حيــث كان األهالــي يحاولــون إخــراج النــاس مــن تحــت األنقــاض بأيديهــم ولــم تســتطع ســيارات
اإلســعاف مــن القــدوم فــي الوقــت نفســه بســبب خوفهــم مــن حــوادث الخطــف التــي يقــوم بهــا تنظيــم داعــش‘‘.
شهادة الناشط مروان ،أ  ،لمركز توثيق االنتهاكات في سوريا

اســتطاع مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ذلــك اليــوم توثيــق (  ) 29شــهيداً نتيجــة تلــك الغــارات ،بينهــم خمســة أطفــال و وطفلتيــن
و أحــد عشــر امرأة.
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أعنف هجمات شهر كانون الثاني
شــهدت مدينــة حلــب أعنــف الهجمــات خــال شــهر كانــون الثانــي فــي يومــي  18و  19فقــد ســقط أكثــر مــن (  ) 130مواطنـا ً
خــال هذيــن اليوميــن ،حيــث أمطــرت قــوات النظــام بوابــل مــن البراميــل المتفجــرة العديــد مــن المناطــق ممــا أدى إلــى حــدوث
العديــد مــن المجــازر وســقوط المئــات مــن المدنييــن مــا بيــن قتيــل وجريــح ،ففــي يــوم  2014-1-18ســقط أكثــر مــن (  ) 70مدنيـا ً
نتيجــة قصــف قــوات النظــام بالبراميــل المتفجــرة مناطــق وأحيــاء متفرقــة معظمهــم فــي حلــب المدينــة ،فقــد ســقطت البراميــل علــى
حــي الصاخــور وحــي مســاكن هنانــو وحــي كــرم الميســر بالقــرب مــن مســجد عفــر  ،وحــي طريــق البــاب بالقــرب مــن مدرســة
الكفــاح ومنطقــة الجــورة فــي حــي طريــق البــاب ،إضافــة إلــى بــاب النيــرب و كــرم النحــاس ومدينــة البــاب فــي الريــف الحلبــي
ومنطقــة المرجــة والمنطقــة القريبــة مــن دوار الحــاووظ فــي حــي قاضــي عســكر والعديــد مــن المناطــق األخــرى ،وقــد بلغــت عــدد
البراميــل المتفجــرة فــي ذلــك اليــوم  15برميـاً.
أ ّمــا فــي اليــوم التاســع عشــر مــن شــهر كانــون الثانــي فقــد اســتمرت عمليــات القصــف التــي اســتهدقت المنــازل والمدنييــن
وأســفرت أيضـا ً عــن وقــع العديــد مــن المجــازر وقــد أدت فــي مجملهــا إلــى ســقوط أكثــر مــن ســتين مدنيـا ً توزعــوا علــى أحيــاء
كــرم الميســر الــذي ســقط فيــه العــدد األكبــر مــن الضحايــا ،فقــد شــهد هــذا الحــي لوحــده ســقوط خمســة براميــل فــي ذلــك اليــوم،
باإلضافــة إلــى الطريــق الواصــل مــا بيــن حــي األنصــاري الشــرقي وحــي الزبديــة ،وحــي األنصــاري الشــرقي نفســه ،وحــي
المرج��ة وحــي كــرم الطــراب واألرض الحمــرا وحــي مســاكن هنانــو ومنطقــة المناشــر فــي الشــيخ نجــار وقريــة بنــان الحــص فــي
الريــف الجنوبــي وقريــة بــردة فــي الريــف الجنوبــي وتــل الضمــان فــي الريــف الجنوبــي وقريــة الحاضــر وكــرم الجزماتــي وبــاب
النيــرب وســقط برميــل علــى حــي الفــردوس ولكنــه لــم ينفجــر ،وقــد بلــغ عــدد مجمــوع البراميــل فــي ذلــك اليــوم  21برميـاً وتــم
تســجيل ثالثــة براميــل اخــرى لــم تنفجــر.

حي الفردوس  2014-12-19برميل لم ينفجر
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قــال الناشــط جهــاد الحلبــي ،أحــد أعضــاء عناصــر الدفــاع المدنــي لمركــز توثيــق االنتهــاكات حــول هجمــات شــهر كانــون
الثانــي : 2014
‘‘ تشــهد حلــب يوميـا ً العديــد مــن المجــازر يوميـاً ،وقــد بلــغ عــدد الشــهداء أكثــر بكثيــر مــن عــدد المســعفين والمنقذيــن ،وكل
منطقــة تتعــرض إلــى العديــد مــن البراميــل يوميـا ً يصــل فــي بعــض األحيــان إلــى أكثــر مــن عشــرة براميــل يوميـاً ،وجميعهــا
اســتهدفت مواقــع مدنيــة بحتــة ،وهنالــك نقــص كبيــر فــي المعــدات واآلليــات والدمــار الحاصــل أكبــر مــن قــدرة فــرق الدفــاع
المدنــي المتوفــرة ،والــذي يعمــل علــى مــدار الســاعة ،وال يمكننــا تغطيــة جميــع المناطــق التــي تتعــرض للقصــف وأحيانــا ً
نضطــر إلــى تقســيم فــرق الدفــاع المدنــي إلــى مجموعــات صغيــرة بســبب كثــرة المناطــق التــي تتعــرض ببقصــف يوميـاً ،ومعظم
عمليــات االنقــاذ تتــم باليــد وال تتوفــر معــدات كافيــة ،وأ ّمــا بالنســبة لموضــوع الدمــار ونســبته فهــي تختلــف مــن حــيّ إلــى حــي،
فمثـاً بلغــت نســبة الدمــار فــي حــي كــرم الميســر إلــى حوالــي  % 70وهنالــك العديــد مــن المبانــي التــي تصدعــت نتيجــة عمليــات
القصــف وهــي تواجــه خطــر االنهيــار فــي أيــة لحظــة ،كل ذلــك أدى إلــى موجــة نــزوح عاليــة جــداً بلغــت فــي حــي كــرم الميســر
علــى ســبيل المثــال إلــى ‘‘.% 95

مجازر نهاية كانون الثاني
لــم تتوقــف المجــازر اليوميــة فــي حلــب فــي األيــام العشــر األواخــر مــن شــهر كانــون الثانــي ،فقــد اســتمر انهمــار عشــرات
البراميــل علــى المنــازل الســكنية واســتمر ســقوط المئــات مــن المدنييــن ونــزوح اآلالف اآلخريــن ،وخاصــة ضحايــا الغــارات
الجويــة ،فقــد اســتطاع مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا وخــال األيــام العشــر األخيــر مــن هــذا الشــهر توثيــق أكثــر مــن
( ) 203شــهيداً نتيجــة القصــف الجــوي مــن قبــل قــوات النظــام كانــت النســبة الســاحقة مــن تلــك الغــارات نتيجــة اســتخدام البراميــل
المتفجــرة ،وخاصــة فــي األيــام األخيــر مــن هــذا الشــهر ،فقــد شــهدت العديــد مــن أحيــاء حلــب الشــرقية ســقوط العشــرات مــن
البراميــل المتفجــرة أدت إلــى مجــازر مروعــة بحــق الســكان المدنييــن ،وكان حــي المشــهد واحــد مــن بيــن األحيــاء التــي انهمــرت
عليهــا البراميــل ،فقــد قــال المواطــن عبــاس قبانــي وهــو مــن أحــد ســكان الحــي لمركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا حــول
قصــف الحــي فــي تاريــخ :2014-1-31
«بــدأ القصــف علــى الحــي فــي حوالــي التاســعة صباحــا ً وقــد ســقط علــى الحــي فــي ذلــك اليــوم أكثــر مــن  14برميــل
وصــاورخ فراغــي ألقــت بــه طائــرات النظــام ،اســتهدف الحــي بكاملــه ،وجميــع البراميــل والصواريــخ اســتهدفت المبانــي المدنيــة
وكان هنالــك برميــان لــم ينفجــرا ،وفــي البنايــة التــي أقطــن فيهــا ســقط أربعــة مدنييــن ،ثالثــة أطفــال – بنــات – ووالدهــم ،حيــث
تعــرض الطابــق األخيــر للقصــف ،وبســبب تأخــر وصــول فــرق الدفــاع المدنــي وكثــرة المناطــق التــي اســتهدفتها طائــرات النظــام
لــم يســتطيعوا انقــاذ تلــك العائلــة ،وهــذا أيض ـا ً مــا أضطــر باألهالــي إلــى النــزوح وخاصــة إلــى الريــف ،وعــدد قليــل آخــر إلــى
تركيــا».
أجــرى مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا لقــاء مــع أحــد أعضــاء فريــق اإلحصــاء فــي أحــد المشــافي الميدانيــة فــي حلــب،
والــذي رفــض الكشــف عــن اســمه ،حيــث افــاد بالتالــي:
«اإلصابــات الــورادة إلــى المشــفى نســبتها الســاحقة نتيجــة العمليــات العســكرية التــي تشــنها قــوات النظــام ،وهــي إ ّمــا إصابــات
بشــظايا القذائــف أو نتيجــة الغــارت الجويــة ،ويحتــوي المشــفى علــى اختصاصــات عديــدة منهــا جراحــة عامــة وعظميــة ووعائيــة،
وبالنســبة لإلصابــات الخطيــرة فيتــم تحويلهــا إلــى األراضــي التركيــة وخاصــة التــي تكــون فــي منطقــة الــرأس ،وخــال الهجمــات
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األخيــرة كان يردنــا إلــى المشــفى يوميـا ً أكثــر مــن  60إصابــة ،وهــذا الرقــم ال يتضمــن الحــاالت التــي كانــت تصــل إلــى المشــفى
وهــم يلفظــون انفاســهم األخيــرة ،وأثنــاء العمليــات فإ ّنــه يتــم إدخــال ثالثــة مصابيــن مــع بعضهــم البعــض إلــى غرفــة العمليــات،
والباقــي يتــم معالجتهــم فــي غرفــة االنتظــار بســبب عــدم توفــر المــكان.
طبيــب العظميــة أحيان ـا ً يضطــر إلــى إجــراء تســع عمليــات خــال اليــوم الواحــد خاصــة فــي حــاالت المجــازر واإلصابــات
الكثيــرة ،وهنالــك حــاالت بتــر يوميــة ونســتطيع القــول أنّ هنالــك حالــة بتــر واحــد فــي كل  60إصابــة تــرد إلــى المشــفى ،ونســبة
اإلصابــات مــا بيــن األطفــال والنســاء مختلفــة ولكننــا نســتطيع القــول أنّ نســبتهم ال تقــل عــن  20بالمئــة فــي جميــع الحــاالت،
وهنالــك نقــص فــي كميــات الــدم المتوفــرة ،ونحــاول تأميــن كميــات إضافيــة عــن طريــق النــداءات اليوميــة للمتبرعيــن».

مساكن هنانو – كانون األول 2013
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خاتمة ورأي قانوني
بين فريق القانونيين الذي يعمل مع مركز توثيق االنتهاكات ما يلي:
 -1القانون الواجب المطبق
منــذ تمــوز  ،2012وصفــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر الوضــع فــي ســوريا علــى أنــه نــزاع مســلح غيــر ذي طابــع دولــي.
ولــم تجــادل الحكومــة الســورية أو أي منظمــة دوليــة مهتمــة فــي الوضــع الســوري بهــذا التكييــف القانونــي.2
وبنــاء عليــه ،فــإن قواعــد القانــون الدولــي هــي واجبــة التطبيــق بالكامــل ،والســيما القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ،وقواعــد
القانــون الدولــي اإلنســاني ذات الصلــة.
وباألخــص ،فــإن المــادة الثالثــة المشــتركة التفاقيــات جنيــف عــام  1949هــي واجبــة التطبيــق علــى كل األراضــي الســورية ،وعلــى
كل األطــراف النــزاع .وتنــص األحــكام ذات الصلــة فــي المــادة الثالثــة المشــتركة علــى مــا يلــي:
‘‘فــي حالــة قيــام نــزاع مســلح ليــس لــه طابــع دولــي فــي أراضــي أحــد األطــراف الســامية المتعاقــدة ،يلتــزم كل طــرف فــي النــزاع
بــأن يطبــق كحــد أدنــى األحــكام التاليــة :
 )1األشــخاص الذيــن ال يشــتركون مباشــرة فــي األعمــال العدائيــة ،بمــن فيهــم أفــراد القــوات المســلحة الذيــن ألقــوا عنهــم أســلحتهم,
واألشــخاص العاجــزون عــن القتــال بســبب المــرض أو الجــرح أو االحتجــاز أو ألي ســبب آخــر ,يعاملــون فــي جميــع األحــوال
معاملــة إنســانية ,دون أي تمييــز ضــار يقــوم علــى العنصــر أو اللــون ,أو الديــن أو المعتقــد ,أو الجنــس ,أو المولــد أو الثــروة أو
أي معيــار مماثــل آخــر‘‘...

3

إضافــة إلــى ذلــك ،فــإن كافــة أطــراف النــزاع ملزمــون بقواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي المطبــق علــى النزاعــات
المســلحة ذات الطابــع غيــر الدولــي.
 -2واجب التمييز
إن المبــدأ الــذي يقضــي بأنــه يجــب علــى أطــراف النــزاع أن يميــزوا فــي كل وقــت بيــن المدنييــن والمقاتلييــن ،هــو حجــر الزاويــة
فــي القانــون الدولــي االنســاني العرفــي .وتوجــه الهجمــات إلــى المقاتليــن فحســب ،والتوجــه الهجمــات إلــى المدنييــن .4ويدخــل
هــذا المبــدأ فــي صلــب المــادة الثالثــة المشــتركة التفاقيــات جنيــف لعــام  ،1949وهــو لذلــك واجــب التطبيــق فــي النزاعــات المســلحة
غيــر الدوليــة.
يضــاف إلــى ذلــك ،بأنــه يحظــر علــى األطــراف فــي كل أنــواع النزاعــات المســلحة وفــق أحــكام القانــون الدولــي االنســاني
مهاجمــة األعيــان المدنيــة .5وتؤكــد العديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة وكتيبــات الدليــل العســكري ،واالجتهــاد القضائــي المعنــي،
وممارســات الــدول المضطــردة علــى تعريــف األعيــان المدنيــة بشــكل ســلبي علــى أنهــا األعيــان التــي التســاهم ‘‘إســهاما ً فعــاالً فــي
العمــل العســكري ســواء بطبيعتهــا أو غايتهــا أو موقعهــا أو اســتخدامها‘‘6.
 -2سوريا :اللجنة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر العربي السوري يحافظون على جهود المساعدات رغم االقتتال المتزايد ،تحديث حول الوضع العملياتي 17 ،تموز  2012تم الدخول عليه في 2014/1/3
 -3صدقت الجمهورية العربية السورية على اتفاقيات جنيف األربعة بتاريخ Syria: ICRC and Syrian Arab Red Crescent maintain aid effort amid increased fighting 1953/11/2
 -4اللجنة الدولية للصليب األحمر ،القانون االنساني الدولي العرفي ،المجلد األول ،هنكرتس ،ودوزوالد-بك ،مطبوعات جامعة كامبريدج ،القاعدة رقم  ،1ص- 3 .الطبعة العربية
 -5المرجع السابق ،القاعدة  ،7ص23 .
 -6المرجع السابق ،القاعدة  ،9ص27 .
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و قــد أكــدت الممارســة المتواتــرة للــدول هــذا المبــدأ ،و قدمــت عــدد مــن األمثلــة ألعيــان و مواقــع تعتبــر مدنيــة .مثــا ،فقــد
أكــدت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي قرارهــا  )XXV( 2675علــى منــع اســتهداف

‘‘المســاكن و غيرهــا مــن المرافــق

التــي يســتخدمها الســكان المدنيــون دون ســواهم‘‘  ،و ‘‘المناطــق المخصصــة لحمايــة المدنييــن فحســب ،كمناطــق المستشــفيات
أو المالجــىء المشــابهة‘‘ فــي العمليــات العســكرية .7اعتمــدت الجمعيــة العموميــة لألمــم المتحــدة هــذا القــرار بأغلبيــة ســاحقة،
بتصويــت مختصــر ،كان محصلتــه  109موافقــة 8 ،امتناعــات عــن التصويــت ،و مــن دون وجــود أي صــوت رافــض . 8مــن جهتهــا
فقــد أشــارت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر فــي تقنينهــا لقواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي إلــى ممارســة متواتــرة للــدول
تعتبــر كأعيــان مدنيــة بطبيعتهــا فــي ســياق كل أنــواع النزاعــات المســلحة كل مــن المــدن ،القــرى ،األحيــاء الســكنية ،المســاكن،
األبنيــة و المنــازل ،المــدارس ،ووســائل النقــل المدنيــة ،المستشــفيات ،و المؤسســات ،و الوحــدات الطبيــة ،المبانــي األثريــة،
محــات العبــادة ،و الملكيــة الثقافيــة‘‘9.
يؤثــر حظــر اســتهداف المدنييــن و األعيــان المدنيــة فــي النزاعــات المســلحة علــى الســبل المتاحــة ألطــراف النــزاع لمباشــرة
األعمــال الحربيــة و علــى نوعيــة األســلحة التــي يمكنهــم اســتخدامها .علــى وجــه الخصــوص ،فــإن الهجمــات العشــوائية محظــورة
قطعيـا ً فــي كل أنــواع النزاعــات المســلحة .وقــد أوردت القاعــدة  12مــن تقنيــن الصليــب األحمــر لقواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني
العرفــي ،التعريــف التالــي للهجمــات العشــوائية ،كمــا هــي مفهومــة مــن خــال الممارســة المتواتــرة للــدول:
‘‘الهجمات العشوائية هي:
أ  -التي ال توجه إلى هدف عسكري محدد،
ب ـ التي تستخدم طريقة أو وسيلة قتال ال يمكن توجيهها إلى هدف عسكري محدد.
ج ـ التي تستخدم طريقة أو وسيلة قتال ال يمكن تحديد آثارها على النحو الذي يقتضيه القانون الدولي اإلنساني
و بالتالي فإن من شأنها في كل حالة كهذه أن تصيب أهدافا عسكرية أو أعيانا مدنية دون تمييز‘‘.
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 -3الحوادث الموثقة في التقرير تشكل هجمات على السكان المدنيين
وثق هذا التقرير العديد من الهجمات التي قامت بها القوى الجوية لنظام األسد بين تشرين الثاني وكانون الثاني .2014
إن جميــع المناطــق المســتهدفة بهــذه الهجمــات هــي بطبيعتهــا أو غايتهــا أو موقعهــا أو اســتخدامها مدنيــة مــن وجهــة نظــر
القانــون الدولــي االنســاني الواجــب التطبيــق.
وبشــكل أخــص ،فــإن كافــة الهجمــات اســتهدفت مناطــق ذات كثافــة ســكنية عاليــة فــي البلــدات والقــرى .وفــي كثيــر مــن
الحــاالت فــإن المناطــق المســتهدفة يرتادهــا بشــكل دوري الكثيــر مــن المواطنيــن.
وعلــى ســبيل المثــال ،فــإن الهجــوم الواقــع فــي طريــق البــاب بتاريــخ  23تشــرين الثانــي  ،2013جانــب شــارع الجزماتيــة قــد
اســتهدف منطقــة يرتادهــا عــادة بائعــون متجولــون لبيــع الخضــار واألشــياء المنزليــة .كمــا أن المنطقــة المكتظــة بالمــارة هــي
مركــز تجمــع وتبديــل هــام للميكروباصــات العامــة والخاصــة.
وقــد اســتهدف الهجــوم الــذي وقــع بتاريــخ  30تشــرين الثانــي  2013فــي مدينــة البــاب ،منطقــة ســكنية مكتظــة بالســكان وســوق
لبيــع بضاعــة الجملــة ،مــن الســاعات ،وغيرهــا مــن البضائــع كالعــدس والــرز .وقــد أشــارت شــهادات العيــان الــواردة فــي التقريــر
بــأن الهجــوم تســبب فــي تدميــر جامــع ومخبــز مجاوريــن.
 -7األمم المتحدة ،الجمعية العامة ،قرار رقم ( 2675الدورة  9 ،)25كانون األول/ديسمبر 1970
 -8األمم المتحدة ،الجمعية العامة ،المحاضر الرسمية ،الدورة  : 25االجتماع الـ ( 1922األربعاء  9كانون األول/ديسمبر  ،) 1970وثيقة األمم المتحدة رقم  ،1970( 1922 .A/P.Vص12 .
 -9اللجنة الدولية للصليب األحمر ،القانون الدولي اإلنساني العرفي ،ج.م .هانكرتس ،ولويز دازول بيك ،منشورات كامبريدج الجامعية ،كامبرديج ،ص( 34 .الهوامش مغفلة
 -10اللجنة الدولية للصليب األحمر ،القانون الدولي اإلنساني العرفي ،ج.م .هانكرتس ،ولويز دازول بيك ،منشورات الصليب األحمر ،ص 36 .القاعدة رقم 12
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وقــد ضــرب الهجــوم الــذي حــدث فــي  16كانــون األول  2013فــي حــي االنــذارات فــي منطقــة مســاكن هنانــو حائــط مدرســة
ابتدائيــة لــأوالد ذوي االحتياجــات الخاصــة ،وأدى ذلــك إلــى مــوت خمســة تالميــذ واســتاذي مدرســة.
إن المتضرريــن مــن هــذه الهجمــات هــم بمعظمهــم مــن المدنييــن .وقــد تســببت الهجمــات الواقعــة فــي شــهر تشــرين الثانــي
 2013باستشــهاد  145مدنيـاً ،بينهــم  46طفـاً و 27امــرأة .ويمكــن قــول نفــس الشــيء عــن المتضرريــن فــي هجمــات شــهر كانــون
األول  .2013فقــد وثــق مركــز توثيــق االنتهــاكات  595شــهيداً كان مــن بينهــم  3فقــط مــن المقاتليــن .وقــد قضــى  195طف ـاً و62
امــرأة فــي هــذه الهجمــات.
 -4إن هذه الهجمات هي عشوائية الطابع
تشــكل الهجمــات الموثقــة فــي هــذا التقريــر شــكالً مــن نســق واحــد فــي الهجــوم علــى األماكــن والســكان المدنييــن .إن
االضطــراد فــي اســتهداف مناطــق مكتظــة بالســكان يجعــل مــن المرجــح أكثــر أن تكــون القــوى الجويــة للنظــام ال تســتهدف أهدافـا ً
عســكرية معينــة .ويؤكــد ذلــك واقــع أنــه فــي الهجمــات التــي حدثــت فــي كانــون األول  2013الموثقــة فــي هــذا التقريــر ،فــإن ثالثــة
مقاتليــن فقــط كانــوا مــن بيــن 595شــخصا ً استشــهدوا مــن هــذا الهجــوم.
إن الطابــع العشــوائي لهــذه الهجمــات ثابــت مــن طبيعــة األســلحة المســتخدمة .وبنــاء علــى المعلومــات المتاحــة ،فــإن البراميــل
المتفجــرة هــي مصنوعــة بشــكل مرتجــل وهــي غيــر قابلــة للتوجيــه .إن تصميــم البراميــل ،علــى النحــو الموصــوف فــي هــذا
التقريــر ،هــو مرتجــل النتــاج أكبــر أثــر تفجيــري ولتضخيــم األذى المتســبب علــى الســكان واألعيــان .إن قصــف مناطــق ســكنية
مكتظــة بأســلحة مرتجلــة واليمكــن توجيههــا هــو ‘‘اســلوب قتــال اليمكــن توجيهــه إلــى هــدف عســكري‘‘.
وتشــدد دراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر علــى أن القاعــدة التــي تقــول بأنــه ‘‘يحظــر اســتخدام األســلحة العشــوائية
الطابــع‘‘ فــي النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة علــى أنهــا جــزء مــن القانــون الدولــي االنســاني العرفــي .11وهــي لهــذا الســبب
ملزمــة لــكل أطــراف النــزاع المســلح فــي ســوريا.
 -5الهجمات الموثقة في هذا التقرير هي جرائم حرب
تشــكل الهجمــات العشــوائية علــى المدنييــن انتهــاكات جســيمة للقانــون الدولــي االنســاني ،وذلــك وفــق القانــون الدولــي اإلنســاني
العرفــي .12وهــي بنــا ًء علــى ذلــك تشــكل جرائــم حــرب ،13حيــث يتحمــل القــادة الــذي أصــدروا األوامــر المســؤولية الجنائيــة
الفرديــة عــن هــذه الهجمــات ،إضافــة إلــى كل مــن ارتكــب أو ســهل أو ســاعد أو قــدم العــون الرتــكاب هــذه الهجمــات التــي هــي
جرائــم حــرب.
إن اتفاقيــة رومــا المتضمنــة النظــام األساســي لمحكمــة الجنايــات الدوليــة تجعــل مــن ‘‘تعمــد توجيــه هجمــات ضــد الســكان
المدنييــن بصفتهــم هــذه أو ضــد أفــراد مدنييــن ال يشــاركون مباشــرة فــي األعمــال الحربيــة‘‘ فــي ســياق نــزاع مســلح غيــر دولــي
جريمــة حــرب (المــادة ()2(8هـــ)(.))1
وقــد أدانــت محكمــة الجنايــات الدوليــة ليوغســافيا الســابقة فــي العديــد مــن قضاياهــا العديــد مــن مجرمــي الحــرب بســبب
تورطهــم فــي قصــف عشــوائي ضــد الســكان المدنييــن ،حيــث بينــت بــأن ‘‘الطابــع العشــوائي لألســلحة المســتخدمة‘‘ يشــكل اثباتـا ً
قاطع ـا ً علــى القيــام بهجمــات مباشــرة علــى المدنييــن.14
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 -11المرجع السابق ،القاعدة  ،71ص217 .
 -12المرجع السابق ،ص503 .
 -13المرجع السابق ،القاعدة  ،156ص496 .
المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ،قضية النائب العام ضد ميالن مارديتش ،حكم محكمة الجنايات األولى ،2007 ،الفقرة 472؛ انظر كذلك قضية النائب العام ضد تيومير بالدجكيتش ،حكم محكمة الجنايات
 -14األولى ،2000 ،فقرة 512؛ وقضية النائب العام ضد ستانيسالف جاليتش ،حكم محكمة الجنايات األولى ،2003 ،فقرة 596
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 -6الهجمات الموثقة في التقرير يمكن أن ترقى إلى جرائم ضد اإلنسانية
إن الحــوادث الموثقــة فــي التقريــر يمكــن أن تشــكل جرائــم ضــد اإلنســانية وفــق تعريــف اجتهــاد محاكــم الجنايــات الدوليــة
وكذلــك المــادة  7مــن اتفاقيــة رومــا المتضمنــة النظــام األساســي لمحكمــة الجنايــات الدوليــة.
أوالً ،إن قتــل المدنييــن بانتهــاك للقانــون الدولــي االنســاني ،وفــق مــا تــم بيانــه آنفـاً ،يشــكل جريمــة ‘‘القتــل العمــد‘‘ وهــو مــن األفعــال
األساســية المشــكلة للجريمــة ضد اإلنســانية.
ثانيـاً ،إن ازديــاد عــدد حــوادث القتــل العمــد علــى النحــو الموثــق فــي هــذا التقريــر يشــير إلــى هجــوم واســع ضــد الســكان المدنيــة،
وهــو شــرط ظرفــي أساســي للجرائــم ضــد االنســانية.15
ويبــدو بــأن هــذا الهجــوم ضــد الســكان المدنييــن يأتــي فــي ســياق هجــوم ‘‘واســع النطــاق‘‘ و ‘‘منهجــي‘‘ فــي آن واحــد ،حيــث يرقــى
إلــى مرتبــة الجريمــة ضــد اإلنســانية .إن درجــة الهجمــات الموثقــة فــي هــذه التقريــر ،بمــا فــي ذلــك القتــل العمــد والضحايــا مــن
الشــهداء الذيــن
نجمــوا عــن ذلــك تعطيــه صفــة الهجــوم ‘‘الواســع النطــاق‘‘ .كمــا أن الطابــع المنهجــي يمكــن تبينــه مــن مصــدر كافــة الهجمــات
الموثقــة فــي هــذا التقريــر ،وهــو القــوى الجويــة الســورية ،والتــي تشــير إلــى تخطيــط عالــي المســتوى واســتخدام للمــوارد العامــة.
ويشــير ذلــك إلــى أن الهجمــات الموثقــة فــي هــذا التقريــر تســعى إلــى نفــس الهــدف ،أال وهــو التدميــر ،أو اإلضطهــاد ،أو علــى أقــل
تقديــر ،إضعــاف جماعــة معينــة مــن الســكان :أال وهــم الســكان المدنييــن الذيــن يعيشــون فــي المناطــق غيــر الخاضعــة لســيطرة
الحكومــة فــي حلــب وجوارهــا.
وبنــاء عليــه ،تشــكل حملــة القصــف التــي قامــت بهــا القــوى الجويــة الســورية كمــا هــي موثقــة فــي هــذا التقريــر ،بحــد ذاتهــا،
هجومـا ً ‘‘ممنهجـاً‘‘ و/أو ‘‘واســع النطــاق‘‘ علــى الســكان المدنييــن .تشــكل كل حالــة وفــاة نجمــت عــن هــذه الحملــة ‘‘قتـاً عمــداً‘‘
وهــو جريمــة ضــد اإلنســانية.
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