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تقرير خاص عن ريف حلب الشمالي

أواًل: املقدمة
ــغ  ــي تبل ــب الت ــل مســاحة محافظــة حل ــن مجم ــع م ــر مرب ــب الشــايل  بنحــو خمســة آالف كيلوم ــف حل ــدر مســاحة ري تق

مســاحتها أكــر مــن 18 ألــف كيلومــر مربــع. ويضــم الريــف الشــايل عــدداً مــن املــدن والبلــدات والقــرى ،مــن أبرزهــا  اعــزاز، 

وتــل رفعــت، ومــارع وعفريــن.  ويبلــغ عــدد ســكان هــذا الريــف نحــو مليــون نســمة. 

تكمــن أهميــة الريــف الشــايل لحلــب يف كونــه يقــع عــى الطريــق الــدويل الــذي يصــل يصــل حلــب بالحــدود الركيــة. وبــرزت 

أهميــة املنطقــة هــذه بشــدة مؤخــراً لجهــة أنهــا املنفــذ الوحيــد ملناطــق ســيطرة املعارضــة املســلحة يف حلــب.

يف 19 متــوز / يوليــو 2012 اســتطاعت املعارضــة الســورية املســلحة بســط نفوذهــا عــى مدينــة اعــزاز ذات املوقــع االســراتيجي 

ــدن  ــا م ــم تلته ــة الســورية. ث ــوات الحكومي ــن ســيطرة الق ــي خرجــت ع ــف الشــايل الت ــد أوىل مناطــق الري ــام. وهــذه تع اله

وبلــدات أخــرى يف الريــف الشــايل وكان آخرهــا ســقوط حاجــز مدينــة عنــدان تحــت ســيطرة قــوات املعارضــة املســلحة  يف 1 

آب / اغســطس 2012. مــا فتــح البــاب لســيطرة هــذه القــوات عــى كامــل مــدن بلــدات وقــرى الريــف الشــايل تباعــاً، باســتثناء 

بلــديت نبــل والزهــراء.

ــا، وتحــت غطــاء  ــوات الحكومــة الســورية  واملليشــيات املتحالفــة معه ــدأت ق ــن الثاين/نوفمــر، 2015 ب ــة شــهر ترشي مــع بداي

ــدة يف منطقــة ريــف حلــب  ــرويس،  بشــّن هجــات واســعة النطــاق وذات طبيعــة عشــوائية ومتعّم جــوي مــن ســاح الجــو ال

الشــايل. تركــزت الهجــات أساســاً ضــد األعيــان املدنيــة واملدنيــن يف مــدن وبلــدات املنطقــة.  مــا أدى إىل التســبب مبوجــات نــزوح 

كبــرة بــن صفــوف الســكان، وســقوط املئــات مــن الضحايــا واملصابــن الذيــن عجــزت النقــاط الطبيــة عــن التعامــل مــع حاالتهــم 

بســبب ضعــف ومحدوديــة إمكاناتهــا وصعوبــة الوصــول إليهــا بســبب العمليــات العســكرية.  إضافــة إىل اســتهداف هــذه النقــاط 

الطبيــة واملشــايف أساســاً بنــران القصــف، وتعرضهــا إلصابــات مبــارشة بالصواريــخ املوجهــة أو الراميــل املتفجــرة العشــوائية، كــا 

بذخائــر عنقوديــة وأخــرى فراغيــة. وقــد علقــت منطمــة العفــو الدوليــة عــى قصــف املشــايف يف ريــف حلــب الشــال، وأصــدرت 

منظمــة أطبــاء بــا حــدود تقريــراً عــن قصــف أحــد املشــايف امليدانيــة التــي تقــوم بدعمهــا يف املنطقــة. 

كــا رصــد مركــز توثيــق االنتهــاكات يف ســوريا انتهــاكات جســيمة بحــّق منشــآت حيويــة ســوف يــأيت هــذا التقريــر عــى ذكرهــا 

تباعــاً. وانتهــاكات أخــرى كان قــد تطــرق إليهــا املركــز يف تقاريــر ســابقة حــول آثــار الرضبــات الجويــة الروســية يف ســوريا.

متثلــت أحــد أبــرز وجــوه املعانــاة الناتجــة عــن الهجــات األخــرة، يف أزمــة نــزوح ســكان املناطــق املســتهدفة. وتعتــر معانــاة 

النازحــن داخليــاً يف ســوريا، واحــدة مــن أصعــب مــا  يتعــرض لــه الســوريون اليــوم. حيــث أن املناطــق التــي يتجــه إليهــا النازحــون 

أصــاً بعــد خســارة مســاكنهم وبلداتهــم ال تقــل خطــورة عــن مناطقهــم التــي جــاؤوا منهــا. يف ظل اســتمرار إقفــال الحــدود الركية. 

إضافــة المتنــاع أن تكــون املناطــق التــي يســيطر عليهــا تنظيــم الدولــة اإلســامية- داعــش، خيــاراً آمنــاً. بســبب خــوف الســكان مــن 

بطــش عنــارص وهيئــات التنظيــم بالســكان املحليــن. كــا ال تشــكل املناطــق التــي تســيطر عليهــا قــوات الحكومــة الســورية حــاً 

آمنــاً، بســبب الخــوف مــن انتقــام الســلطات األمنيــة وامليليشــيات التابعــة لهــا هنــاك مــن أهــايل املناطــق التــي خرجــت يف وقــت 

مبكرعــن ســيطرة القــوات الحكوميــة وشــهدت احتجاجــات واســعة ضــد حكــم الرئيــس بشــار األســد. كــا يضــاف إىل ذلــك خــوف 

الذكــور البالغــن النازحــن مــن االعتقــال، ثــم زجهــم الحقــاً للقتــال بــن صفــوف القــوات الحكوميــة.
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https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/02/russian-and-syrian-forces-must-end-deliberate-attacks-on-hospitals/
http://www.msf.org/article/syria-least-11-killed-another-msf-supported-hospital-attack-idlib-province
http://www.vdc-sy.info/pdf/reports/1444252328-Arabic.pdf
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املنهجية والتحديات

الهجمات

متثلــت معظــم الهجــات التــي ســوف يســتعرضها التقريــر، بغــارات للطــران الحــريب الــرويس. يف حــن ترافقــت هــذه الهجــات يف 

بعــض املناطــق مــع هجــوم بــري مــن طــرف قــوات الحكومــة الســورية ومجموعــات مســلحة متحالفــة معهــا. ويف مناطــق أخــرى 

بهجــات بريــة شــنتها قــوات حايــة الشــعب الكــردي YPG وقــوات ســوريا الدميقراطيــة.

بتاريــخ 7 ترشيــن األول/ أكتوبــر 2015 اســتهدف الطــران الــرويس مدينــة دارة عــزة يف ريــف حلــب الشــايل بصواريــخ بعيــدة 

املــدى. و تعــد هــذه الغــارة  االســتهداف األول  لريــف حلــب. حيــث اســتمر الحقــاً القصــف الــرويس عــى محافظــة حلــب و 

ريفهــا بشــكل شــبه يومــي مســتهدفاً البنــى التحتيــة واملرافــق العامــة. وقــد أدى القصــف الــرويس إىل مقتــل 632 شــخص منهــم 

613 مــدين.

اعتمــد مركــز توثيــق االنتهــاكاتVDC   يف هــذا التقريــر عــى مصــادر تتمثــل أساســاً بأقــوال وشــهادات وإفــادات شــهود 	 

عيــان كانــوا جــزءاً مــن الحــدث. كــا اعتمــد ثــم عــى  شــهادات أشــخاص ممــن كانــوا عــى متــاس مبــارش بأشــخاص كانــوا 

ــي وقعــت مــن أي طــرف بغــض  ــاكات الت ــة االنته ــة لرصــد حقيق ــر الــرشوط املوضوعي ــن بالحــدث. وراعــى التقري متأثري

النظــر عــن انتائــه الســيايس، أو القومــي، أو الدينــي، أو الطائفــي، أو الفكــري.

 	

يغطــي هــذا التقريــر الرضبــات العســـكرية  والهجــات التــي شــنتها  قــوات حكوميــة ســورية وقــوات مــن ســاح الجــو 	 

الــرويس ضــد أهــداف ومواقــع مدنيــة يف ريــف حلــب الشــايل. يف الفــرة الواقعــة مــا بــن يومــي: 1 ترشيــن الثــاين / نوفمــر 

2015 وحتــى 15 شــباط / فرايــر 2016.

 	

اســتند املركــز يف إعــداد هــذا التقريــر إىل منهجيــة خاصــة يتبعهــا حيــال توثيــق العمليــات العســكرية، مكنتــه مــن توثيــق 	 

19 رضبــة وهجمــة عســكرية مــع قوائــم ملحقــة بأســاء الضحايــا املدنيــن ممــن اســتطاع املركــز التحقــق مــن أســائهم.

 	

استبعد املركز يف هذا التقرير جميع األهداف التي ثبت له بعد التحقق منها أنها ذات طابع عسكري. 	 

 	

ــر ال يتطــرق لعــرشات مــن الهجــات التــي مل يتمكــن موثقــو املركــز مــن إجــراء تحقيــق 	  يشــر املركــز إىل أن هــذا التقري

مفّصــل ودقيــق بشــأنها حتــى وإن كانــت قــد وردت يف تقاريــر إعاميــة مــن املكاتــب اإلعاميــة املحليــة أو وســائل التواصــل 

االجتاعــي وتحدثــت عــن ســقوط ضحايــا مــن املدنيــن. وذلــك لتعــذر الوصــول إىل مصــادر عــدة حــول الهجــوم الواحــد. 

دون أن يعنــي ذلــك نفــي املركــز لحــدوث هــذه الهجــات. 

 	

واجــه املركــز صعوبــات وتحديــات يف إعــداد هــذا التقريــر متثلــت أساســاً مبــا تعانيــه املناطــق التــي تعرضــت للرضبــات مــن 	 

نقــص يف مصــادر املعلومــات تعــود لخطــورة التنقــل والعجــز الشــديد يف وصــول التيــار الكهربــايئ وشــبكة االنرنــت. إضافــة 

إىل أن الهجــات املســتمرة دفعــت بكثــر مــن مصــادر املركــز املعتمــدة يف عــن املــكان، إىل التنقــل املســتمر وتغيــر أماكــن 

اإلقامــة.
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بــدأت وتــرة القصــف الــرويس تــزداد حتــى تاريــخ 1 ترشيــن الثاين/نوفمــر 2015 حيــث بــدأت قــوات حايــة الشــعب الكــردي 

ــة تقــع عــى بعــد 2 كــم  ــة. وهــي قري ــة عــن دقن YPG املســيطرة عــى بلــدات مرميــن, وأنــاب، وعفريــن، بالتقــدم نحــو قري

شــال مطــار منــغ. حيــث أن الســيطرة عــى هــذه القريــة يفتــح الطريــق إىل بلــدة كلجريــن. مــا يعنــي  إطبــاق  الحصــار عــى 

بلــدة مــارع. 

بتاريخ  27 كانون األول/ يناير 2015 قصف الطران الرويس مشفى يف مدينة عندان ما أدى  إىل خروج املشفى عن الخدمة.

بتاريــخ 1 شــباط/فراير 2016 بــدأت قــوات الحكومــة  الســورية هجومــاً بريــاً مــن مركزهــا يف  قريــة دويــر الزيتــون. وذلــك يف 

محاولــة للوصــول إىل قــرى:  تــل جبــن، حردتــن، رتيــان، معرســته خــان، مســقان، احــرص، الطامــورة ومطالــع الطامــورة. وكان هــذا 

الهجــوم الــري مرافقــاً مــع تكثيــف للغــارات الجويــة الروســية عــى بلــدات عنــدان، وحريتــان، وكفــر حمــرة، ومنــغ.

يقــول ماجــد عبــد النــور أحــد ســكان مدينــة رتيــان و كان عالقــاً عــى خــط متــاس االشــتبكات بــن قــوات مســلحة معارضــة 

ــوات الحكومــة الســورية: وق

"خــال أربعــة أيــام، وأثنــاء االشــتباكات مــع قــوات النظــام، شــن الطــران الــرويس أكــر مــن 200 غــارة جويــة.  كان نصيــب رتيــان 

وحدهــا مــا يقــارب 100 غــارة. وكان القصــف يتــم بصواريــخ موجهــة وقنابــل عنقوديــة. حيــث أن القــوات الروســية كانــت متهــد 

لاشــتباك فتبــدأ بالقصــف قبــل بــدء الهجــوم العســكري لقــوات النظــام الســوري بشــهرين."

ثم يضيف عبد النور:

"لقــد دمــر الطــران الــرويس ريــف حلــب الشــايل بشــكر كبــر. بلــدة عنــدان دمــرت بالكامــل. وكانــت القــوات الروســية تبــدأ 

ــرويس باســتهداف الخطــوط  ــدأ الطــران ال ــة الســورية يب ــوات الحكومي ــري للق ــدء الهجــوم ال ــد ب ــات ولكــن عن بقصــف الجبه

الخلفيــة للجبهــة حيــث يتواجــد الســكان وجمــوع املدنيــن. يف محاولتهــا تســهيل دخــول البلــدات للقــوات الحكوميــة ومجموعــات 

مســلحة غــر حكوميــة تابعــة لهــا مــن دون مقاومــة"

و بتاريــخ 2 شــباط/فراير 2016 قصفــت املقاتــات الروســية مشــفى عنــدان. إضافــة إىل قصفهــا لطاقــم الهــال األحمــر العــريب 

الســوري الــذي كان متواجــدا إلســعاف املصابــن. مــا أدى إىل مقتــل اثنــن مــن فريــق الهــال األحمــر وهــم عبــد الكريــم خــر اللــه 

و محمــد صالــح برنابــة. 

يقول ياسن أبو رائد و هو أحد سكان مدينة عندان:

"مشــفى عنــدان الخــري، هــو أحــد املشــايف الهامــة يف ريــف حلــب الشــايل. ويحــوي عــى معظــم التخصصــات. اســتهدفه الطــران 

الــرويس بالقصــف عــدة مــرات كان أولهــا بتاريــخ 27 كانــون الثــاين 2016 حيــث تــم اســتهدافه بصواريــخ فراغيــة. مــا أدى إىل دمــار 

كبــر يف بنــاء املشــفى وارضار جســيمة يف األجهــزة املوجــودة يف  فيــه ومقتــل أحــد األطبــاء. مــا تســبب بخــروج املشــفى جزئيــاً عــن 

الخدمــة. ثــم عــاود الطــران الــرويس قصــف املشــفى بتاريــخ 2 شــباط 2016 متســبباً  بإصابــات عــدة يف الــكادر البــرشي الطبــي. 

ودمــار مــا تبقــى مــن املشــفى. هــذا القصــف عــى املشــفى كان مرافقــا مــع االشــتباكات بــن قــوات النظــام و املعارضــة املســلحة 

وبالتــوازي أيضــا مــع اشــتداد وتــرة القصــف عــى مجمــل مناطــق ريــف حلــب الشــايل"
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شــنت القــوات الروســية يف الفــرة بــن 4-1 شــباط /فرايــر2016، أكــر مــن 30 غــارة جويــة. موقعــة بذلــك 43 قتيــاً بــن الســكان 

ــن،  ــن، وحردت ــل جب ــرى ت ــخ 4 شــباط 2016 مــن إحــكام الســيطرة عــى ق ــة الســورية بتاري ــوات الحكوم ــت ق ــن. ومتكن املدني

ورتيــان، ومعرســته خــان، ومســقان، واحــرص، والطامــورة، ومطالــع الطامــورة. وبالتــايل تــم قطــع الطــرق الواصلــة بــن كل مــن 

األريــاف الشــالية والرشقيــة والغربيــة ملدينــة حلــب.

اســتهدف الطــران الــرويس، ومنــذ تاريــخ 7 ترشيــن األول / أكتوبــر 2015، املنشــآت الحيويــة و البنــى التحتيــة يف ريــف حلــب 

ــة معامــل يف ريــف حلــب الشــايل بالقصــف. باإلضافــة الســتهداف عــدة مشــايف  ــروس باســتهداف ثاث ــام ال الشــايل. حيــث ق

وفــرن وقافلتــن محملتــن باملــواد اإلغاثيــة. كــا تــم اســتهداف عــدة طــرق هامــة للمواصــات ونقــل البضائــع. واســتهدف أيضــاً 

مكتــب إغــايث  ومركــز لرعايــة ذوي االحتياجــات الخاصــة. إضافــة إىل عــدد مــن املســاجد والتجمعــات الســكنية اآلهلــة وقــد أدى 

ذلــك إىل تدمــر أجــزاء كــرى منهــا.

يقول أحمد الخطيب ملركز توثيق االنتهاكات، وهو من سكان مدينة مسقان وعضو مركز حلب اإلعالمي:

"قصــف الطــران الــرويس كان يســتهدف املراكــز الحيويــة، حيــث قصــف املشــايف الثاثــة الهامــة املتواجــدة يف ريــف حلــب الشــايل 

ــارب و معمــل النســيج و معمــل للصناعــات  ــرن األت ــان و مشــفى اعــزاز. كــا قصــف ف ــدان ومشــفى حريت و هــي مشــفى عن

الدوائيــة ومعمــل لألقطــان يف حريتــان. كــا اســتهدفت طائــرات روســية أحيــاء ســكنية وتســببت بدمــار قــرى و أحيــاء بكاملهــا 

كقريــة مســقان، وقريتــي مايــر ورتيــان"

قصف معمل آسيا للصناعات الدوائية يف مدينة حريتان 13 ترشين الثاين/نوفمرب 2015

يف متــام الســاعة الخامســة صباحــاً مــن يــوم الجمعــة  املوافــق لـــ 13 ترشيــن الثــاين / نوفمــر 2015، شــنت املقاتــات الحربيــة 

التابعــة لســاح الجــو الــرويس، غــارات جويــة مركــزّة عــى معمــل آســيا للصناعــات الدوائيــة يف ريــف حلــب الشــايل واســتهدفته 

بخمــس صواريــخ فراغيــة. أســفر الهجــوم عــن تدمــر أجــزاء كبــرة مــن املعمــل واحــراق اآلليــات املتواجــدة فيــه دون تســجيل 

إصابــات برشيــة. و يعــد هــذا املعمــل مــن أضخــم املعامــل املتواجــدة يف محافظــة حلــب، حيــث أنــه ينتــج أدويــة مفقــودة يف 

املناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة املعارضــة املســلحة كاألدويــة "الهرمونيــة والعصبيــة".
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صور للحرائق التي طالت معمل آسيا نتيجة لقصف املقاتالت الروسية يف 2015-11-13 - الدفاع املدين يف مدينة حريتان

معمل أطلس 17 ترشين الثاين 2015

وبحســب فــرق الدفــاع املــدين يف مدينــة حريتــان  فــإن  ثاثــة غــارات مــن قبــل املقاتــات الحربيــة الروســية اســتهدفت معمــل 

آســيا لصناعــة األدويــة. مــا تســبب بدمــار كبــر بداخلــه وانــدالع حرائــق ضخمــة أجهــزت عــى آالتــه ومــواده األوليــة )رشيــط 

فيديــو لحظــة القصــف(. وقــد أدى ذلــك إىل لتوقــف املعمــل متامــاً عــن العمــل.

يقول عبد الله الحلبي، أحد سكان مدينة حريتان:

"تم استهداف املعمل بخمسة صواريخ شديدة اإلنفجار، تسببت بوقوع  انفجار هائل وأرضار جسيمة

ويضيف عبد الله:

ــات  ــت املقات ــة. كان ــآت يف املنطق ــدة منش ــتهدفت ع ــية اس ــات الروس ــث أن املقات ــه حي ــن نوع ــس األول م ــف لي ــذا القص "ه

الحربيــة  تحلــق يف رسب، وشــنت عــدة غــارات يف طلعــة واحــدة بينــا يحلــق الطــران التابــع لقــوات الحكومــة الســورية بشــكل 

منفــرد ويشــن غــارة واحــدة فقــط. ثــم يغــادر األجــواء"

قصف معمل "أطلس" لألقطان يف بلدة حيان 17 ترشين الثاين/نوفمرب 2015

ــان.   ــس لألقط ــل أطل ــية معم ــوات الروس ــتهدفت الق ــر 2015 اس ــاين / نوفم ــن الث ــق يف 17 ترشي ــاء املواف ــوم الثاث ــاء ي يف مس

القصــف كان بصــاروخ أرض-أرض )بالســتي( بعيــد املــدى. أدى القصــف إىل مقتــل أحــد العاملــن يف املعمــل، وهــو خالــد حــوا 

35 عامــاً، ومقتــل آخــر مــدين مجهــول الهويــة.  كــا تســبب القصــف يف نشــوب حرائــق يف مســتودعات القطــن ودمــار يف بنــاء 

ــازل املحيطــة. املعمــل واملن
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معمل كالس للغزل و النسيج 2015-11-20 - املكتب اإلعالمي يف مدينة حيان

قصف معمل النسيج يف بلدة حيان 20 ترشين الثاين/نوفمرب 2015

تعرضــت بلــدة حيــان يف ريــف حلــب الشــايل بتاريــخ 20 ترشيــن الثاين/نوفمــر 2015 للقصــف بصواريــخ روســية بعيــدة املــدى 

اســتهدفت األحيــاء الغربيــة يف البلــدة كــا اســتهدفت معمــل "كاس"للغــزل و النســيج. و قــد أدى ذلــك إىل حــدوث حرائــق كبــرة 

يف مســتودعات الغــزل و دمــار أجــزاء مــن املعمــل، دون تســجيل إصابــات برشيــة. و قــد بــّث ناشــطون محليــون  تســجيل فيديــو 

للحرائــق التــي نشــبت يف املعمــل نتيجــة القصــف.

قصف مكتب إغايث يف اعزاز 25 ترشين الثاين/نوفمرب 2015 

بعــد ظهــر يــوم األربعــاء 25 ترشيــن الثــاين / نوفمــر 2015  اســتهدف الطــران الحــريب الــرويس مكتــب إغــايث يضــم بضائــع و مــواد 

إغاثيــة للنازحــن. وبحســب أحــد الشــهود، وهــو محمــد حنظــل، فــإن القصــف اســتهدف املكتــب القائــم عنــد دوار اعــزاز بالقــرب 

مــن مســجد البلــدة الكبــر وهــي منطقــة مدنيــة ال وجــود فيهــا ألي مظاهــر مســلحة.

أدى القصــف إىل دمــار واســع يف املكتــب. واســتطاع مركــز توثيــق االنتهــاكات مــن التحقــق مــن مقتــل أربعــة مــن املدنيــن يف 

القصــف، هــم: محمــد عبــد الغنــي الدرويــش، حســن حســن الخلــف، شــادي خالــد ســليان وعــار املــوىس.

قصف الطريق الواصل بن مدينة اعزاز و باب السالمة 26 ترشين الثاين/نوفمرب 2015

اســتهدف الطــران الحــريب الــرويس عنــد الســاعة 11:30 صبــاح يــوم الخميــس 26 ترشيــن الثاين/نوفمــر 2015 طريــق معــر بــاب 

الســامة بالقصــف بصــاروخ فراغــي. وبحســب الشــاهد محمــد حنظــل فــإن مــكان القصــف كان يبعــد حــوايل واحــد كيلــو مــر 

عــن بوابــة املعــر.

القصــف اســتهدف عــرشة شــاحنات محملــة مبــواد غذائيــة قادمــة مــن تركيــا. وأدى إىل احــراق تلــك الشــاحنات وإصابــة حــوايل 

15 شــخص بجــروح بالغــة. و قــد بــّث ناشــطون محليــون تســجياً يظهــر فيــه حجــم الدمــار نتيجــة القصــف وتســجياً آخــر يظهــر 

اللحظــات األوىل للقصــف عــى مركــز تجمــع الشــاحنات.

وبحسب شهادة  الناشط  عبد القادر أبو يوسف،  فإن:

"ثــاث مقاتــات نفــذت ظهــر األربعــاء 26 ترشيــن الثاين/نوفمــر 2015 غــارات مكثفــة عــى كل مــن اعــزاز وعنــدان شــال ســوريا. 

وتركــز القصــف عــى كــراج الشــاحنات الرئيــي يف ريــف حلــب الشــايل. كــا اســتهدف القصــف مكتبــاً إغاثيــاً."

06
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وأضاف أبو يوسف أن:

 "مهمــة الكــراج ومكتــب الــدور تقــوم عــى  تنظيــم عبــور الشــاحنات التــي تحمــل مــواد إغاثيــة ومســاعدات قادمــة مــن تركيــا 

إىل الداخــل الســوري.  إضافــة إىل مــواد غذائيــة وتجاريــة إىل األســواق التجاريــة يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة املعارضــة الســورية. 

وال وجــود ألي مقــر عســكري أو اي مســتودع للذخــرة أو املعــدات العســكرية داخــل الكــراج أو بالقــرب منــه"

شاحنات استهدفتها املقاتالت الروسية يف 26 ترشين الثاين 2015

اخامد الحرائق عند معرب باب السالمة - املجلس املحيل يف مدينة اعزاز

قصف الطريق الواصل بن مدينة اعزاز و باب السالمة الحدودي 29 ترشين الثاين/نوفمرب 2015

يف يــوم األحــد 29 ترشيــن الثــاين/ نوفمــر2015 شــنت املقاتــات الحربيــة الروســية  غــارات جويــة عــى مدينــة اعــزاز اســتهدفت 

ــية يف  ــة الروس ــات الحربي ــتخدمت املقات ــد اس ــا. وق ــع تركي ــدودي م ــامة الح ــاب الس ــر ب ــة ومع ــن املدين ــل ب ــق الواص الطري

ــة  ــاحنات ومحط ــة والش ــيارات التجاري ــراج للس ــى ك ــاً ع ــقطت جميع ــار. س ــديدة االنفج ــة ش ــخ فراغي ــاث صواري ــا، ث هجومه

ــا. ــات الوقــود فيه ــا أدى إىل انفجــار املحطــة وخزان ــود. م للوق
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لحظة استهداف مكتب الدور واملطحنة- اعزاز - املصدر : املجلس املحيل يف مدينة 

أدى الهجــوم إىل مقتــل خمســة مدنيــن تــم التأكــد مــن هويــات ثاثــة منهــم وهــم أحمــد مطــر الزغــر، وعليــوي محمــد الســند، 

ــة  ــة. إضافــة إىل إصاب ــي الهوي ــا مجهولت ــال الدقــة. وجميعهــم مــن الذكــور البالغــن، باإلضافــة إىل ضحيتــن متفحمتــن بقيت وب

عــرشة أشــخاص آخريــن بجــروح واحــراق عــدد مــن الشــاحنات والبضائــع التــي تحملهــا.

أفــادت مصــادر الدفــاع املــدين يف معــر بــاب الســامة أنــه قــد تــم نقــل العديــد مــن الضحايــا إىل املشــايف امليدانيــة. بينــا تــم نقــل 

اإلصابــات البالغــة إىل املشــايف الركيــة. وقــال مصــدر تابــع  للمجلــس املحــي يف مدينــة اعــزاز  إن الطــران الحــريب اســتهدف أيضــا 

مكتــب الــدور ومطحنــة تابعــة للحكومــة املؤقتــة يف مدينــة اعــزاز، مــا أدى إىل أرضار ماديــة وحرائــق.

يقول اإلعالمي محمد حنظل، وهو أحد سكان مدينة اعزاز، ملركز توثيق اإلنتهاكات يف سوريا:

"اســتهدفت املقاتــات الروســية  اعــزاز بالقصــف عــر غارتــن. األوىل كانــت عنــد الســاعة 6:30 مســاء واســتهدفت مكتــب الشــحن 

الواقــع أول مدينــة اعــزاز. وبعــد دقائــق نفــذ الطــران الــرويس غــارة ثانيــة اســتهدفت كــراج الشــاحنات. حيــث نســتطيع أن منيــز 

الطــران الــرويس مــن خــال مــدة بقائــه األطــول يف الســاء باملقارنــة مــع الطــران الحــريب الســوري"

ويضيف حنظل:

"يبعــد هــديف القصــف عــن بعضهــا حــوايل 3 كــم.أدت الغــارة األوىل ملقتــل أحــد موظفــي مكتــب الشــحن. فيــا أدت الثانيــة، 

وكانــت األشــد، إىل عــرشات اإلصابــات واحــراق عــدة شــاحنات. ومل يكــن قــد اســتهدف هــذا املــكان يف أي وقــت ســابق مــن قبــل 

الطــران الحــريب الســوري، ذلــك بســبب ماصقتــه للحــدود الركيــة"

وعن قدرة السكان عى متييز الطريان الرويس، يقول حنظل:

ــرة. كــا أن صــوت القذائــف وقــوة  ــرويس، أن القصــف يحــدث فجــأة دون ســاع صــوت الطائ ــز الطــران ال "مــن أكــر مــا ميي

ــه الغــارات الروســية هــو أكــر وأشــد مــن غــارات وقذائــف الطــران الســوري" ــذي تحدث االنفجــار ال
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وقــد قــام مركــز توثيــق االنتهــاكات يف تقريــر ســابق، بعــرض تفصيــي لشــكل الغــارة الروســية وكيفيــة متييــز هجــات الطــران 

الحــريب الــرويس عــن غــره.

قصف طريق احرص – حربل 2 كانون األول/ديسمرب 2015

ــه شــاحنات  ــر من ــق مت ــل، وهــو طري ــق احــرص– حرب ــرويس طري ــون األول/ ديســمر 2015 اســتهدف الطــران ال ــخ 2 كان بتاري

وســيارات تنقــل مــواد غذائيــة وبضائــع. القصــف اســتهدف الطريــق بخمــس غــارات بالصواريــخ الفراغيــة، أربــع منهــا هطلــت يف 

متــام الســاعة الثانيــة عــرش ظهــراً. قبــل أن يســتهدف الصــاروخ الخامــس بعــد مــدة قصــرة أفــراد الدفــاع املــدين، أثنــاء محاولتهــم 

إجــاء الجرحــى مــن املــكان.

يقول أحمد الخطيب، عضو مركز حلب اإلعالمي يف ريف حلب:

ــذ عــدة غــارات  ــرة قامــت بتنفي ــرات كــا ان الطائ ــي نفــذت القصــف كان تحلــق يف رسب مؤلــف مــن ســتة طائ ــرة الت " الطائ

متتاليــة و هــذا مــا مييــز الطــران الــرويس عــن طــران النظــام"

 ويضيف الخطيب :

"أثنــاء قيــام أعضــاء الدفــاع املــدين بانتشــال الشــهداء و إجــاء الجرحــى عــاود الطــران الــرويس القصــف مســتهدفاً أعضــاء الدفــاع 

املــدين بصاروخــن فراغيــن دون وقــوع أي إصابــات"

أدى القصــف إىل مقتــل شــخصين مدنيــن و إصابــة أربعــة عــرش آخريــن كــا أدى إىل احــراق ســتة شــاحنات و ســيارتن تقــل 

مدنيــن. وقــد تأكــد فريــق مركــز توثيــق االنتهــاكات مــن مقتــل أحمــد محمــد كنجــو وعــي اســاعيل الجنيــد ، وكاهــا مــن 

الذكــور البالغــن.

صورة للشاحنات املستهدفة نتيجة القصف الرويس يف -11-29 2015 - تصوير محمد حنظل

http://www.vdc-sy.info/pdf/reports/1444252328-Arabic.pdf
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قصف طريق مسقان – كفر ناصح 4 كانون األول/ديسمرب 2015  

اســتهدف الطــران الــرويس عنــد الســاعة 11:30 صباحــاً طريــق مســقان – كفــر ناصــح بالصواريــخ الفراغيــة مــن خــال غارتــن. 

وقــد أفــاد اإلعامــي أحمــد الخطيــب ملركــز توثيــق االنتهــاكات:

"الطــران كان عــى شــكل رسب مؤلــف مــن ثاثــة طائــرات. شــن غارتــن عــى طريــق مســقان- كفــر ناصــح. يف كل غــارة قصــف 

الطــران الطريــق بأربــع صواريــخ فراغيــة. الغــارة األوىل اســتهدفت ثاثــة ســيارات لنقــل البضائــع و ســيارتان لنقــل مــادة البنزيــن. 

ــا الغــارة  ــة إىل احــراق الســيارت الخمســة املســتهدفة. أم ــن. إضاف ــة ســبعة آخري ــن اثنــن وإصاب ــل مدني أدى القصــف إىل مقت

ــاء قيامهــم بإخــاد الحرائــق الناتجــة عــن القصــف. وقــد اســتهدف الــرب  ــة فقــد اســتهدفت أعضــاء الدفــاع املــدين أثن الثاني

املهاجــم تجمــع أفــراد الدفــاع املــدين بأربعــة صواريــخ فراغيــة مــا أدى إىل وقــوع إصابــات بــن افــراد الفريــق."

و أضاف أحمد الخطيب:

ــاب الســامة الحــدودي  ــر ب ــن مع ــل ب ــد الواص ــق الوحي ــر الطري ــو يعت ــة. وه ــن الخدم ــق ع ــروج الطري ــف إىل خ "أدى القص

ــب" ــة حل ومدين

تأكــد فريــق املركــز مــن هويــة القتيلــن اللذيــن قضيــا يف الغــارة وهــا، خليــل حــاج خليــل كســار، وأميــن محمــد العبســو. وكاهــا 

مــن الذكــور البالغن.

طريق احرص – كفر ناصح 2015-1-4 - تصوير أحمد الخطيب

طريق احرص كفر ناصح -2 2015-12 - مصدر الصورة وكالة شهبا برس األخبارية
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قصف )مركز براعم( - تل رفعت 19 كانون األول/ديسمرب 2015

ألقت املقاتات الحربية الروسية، عند الساعة الثالثة والنصف عرصاً، قنابل عنقودية يف مدينة تل رفعت.

ــة  ــإن األرضار املادي ــز ف ــب إدارة املرك ــم(. و بحس ــز الراع ــة )مرك ــات الخاص ــة ذوي االحتياج ــزاً لرعاي ــتهدفت مرك ــف اس القذائ

شــملت أربــع غــرف حيــث أحدثــت االنفجــارات دمــاراً كبــراً فيهــا. كــا اخرقــت الشــظايا غرفتــن إضافيتــن، مــا أدى إىل تــرضر 

ــة. األجهــزة الخاصــة باملعالجــة الفيزيائي

يقول رسمد أبو عيل، احد كوادر )مركز الرباعم(:

"إن عمــل املركــز يركــز عــى إعــادة تأهيــل األطفــال وذوي االحتياجــات الخاصــة مــن خــال الدعــم النفــي والتأهيــل الربــوي 

واملعالجــة الفيزيائيــة. ويســتقبل املركــز األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن مناطــق ريــف حلــب الشــايل. يف حــن وصــل 

عــدد األطفــال متلقــي خدمــات املركــز إىل ١٥٢ طفــاً. ويعتــر )مركــز الراعــم( الوحيــد مــن نوعــه يف املنطقــة لجهــة تقديــم هــذا 

النــوع مــن الخدمــات"

أدت الغــارة إىل خــروج مركــز الراعــم متامــاً عــن الخدمــة وتســببت أيضــاً بدمــار عــدد مــن املنــازل الســكنية. ووثــق املركــز مقتــل 

شــخص واحــد هــو أحمــد محمــد حمــدو 46 عامــاً. 

 

قصف مشفى األطفال واملشفى الوطني مبدينة اعزاز بتاريخ 25 كانون األول/ديسمرب 2015

اســتهدف الطــران الحــريب الــرويس مشــفى األطفــال ومشــفى العيــون يف مدينــة اعــزاز مــن خــال خمــس غــارات جويــة. وقــد 

ــال ومشــفى  ــد واألطف ــن ومشــفى التولي ــة وهــي ســاحة تحــوي مســاكن للمدني اســتهدف القصــف الســاحة الرئيســة يف املدين

العيــون.

اثار القصف الرويس عىل مركز براعم -  املصدر : مركز براعم
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ــن  ــفين ع ــروج كا املش ــا أدى لخ ــة م ــزة الطبي ــرضرت األجه ــا ت ــتهدفن. ك ــفين املس ــاء املش ــر يف بن ــف إىل رضر كب أدى القص

ــكان. ــت يف امل ــة كان ــة واحــراق ســيارات مدني ــأرضار بالغ ــازل املحيطــة ب ــة املن ــة. وتســبب القصــف أيضــاً بإصاب الخدم

وثـّـق فريــق مركــز VDC  مقتــل اثنــا عــرش مدنيــاً وإصابــة عــرشة آخريــن يف الغــارة. مــن القتــى عائلــة كاملــة مؤلفــة مــن األب 

عبداللــه حميــدي وزوجتــه )مل يتــم التثبــت مــن اســمها(، رفقــة طفلــن هــا الطفــل محمــد حميــدي والطفلــة عدلــة حميــدي. 

إضافــة إىل الجــدة )والــدة األب( مريــم حــج ســليان. وســبعة مــن الذكــور البالغــن هــم: عــي محمــود نعســو، وأحمــد الشــيخ، 

وعقبــة حاجولــة، وأنــس نجــار، وابراهيــم مصطفــى عــكاش، وعــوش دحيلــك ومهنــد الرينــة.

قصف مبنى للنازحن يف مدينة اعزاز بتاريخ 31 كانون األول/ديسمرب 2015

اســتهدف الطــران الــرويس عنــد الســاعة 6:30 صباحــاً بنــاء البيــزار. وهــو بنــاء يــأوي عائــات نازحــن. وأفــاد محمــد حنظــل وهــو 

أحــد ســكان املدينــة، أن املبنــى يقــع عــى أطــراف املدينــة ويــأوي 20 عائلــة نازحــة عــدد أفرادهــا جميعــاً هــو 70 شــخص. 

تثبت املركز من إصابة 6 أطفال بإصابات خطرة يف الغارة.

قصف أحياء سكنية يف مدينة تل رفعت بتاريخ 8 كانون الثاين/يناير 2016

اســتهدفت املقاتــات الحربيــة الروســية صباحــاً وســط مدينــة تــل رفعــت. وهــي منطقــة مدنيــة تحــوي مبــان ســكنية. و قــد أدى 

القصــف إىل دمــار مثانيــة منــازل بالكامــل وتــرضر عــرش منــازل أخــرى وإصابــة مثانيــة مدنيــن.

قال أحمد الخطيب )مصدر سابق(، ملركز توثيق االنتهاكات يف سوريا:

"يف  متــام الســاعة التاســعة صبــاح يــوم الجمعــة املوافــق 2016-1-8 اســتهدفت طائرتــان حربيتــان روســيتان بأربعــة غــارات جويــة 

مدينــة تــل رفعــت بريــف حلــب.  القصــف تركــز عــى وســط املدينــة مســتهدفا منــازل املدنيــن بشــكل مركــز. كــا اســتهدف 

القصــف أيضــاً مناطــق متعــددة مــن املدينــة"

ــركام. كــا  ــاع املــدين إخراجهــم مــن تحــت ال ــوا عالقــن تحــت االنقــاض. واســتطاع الدف ــة 8 مدنيــن كان أدى القصــف اىل إصاب

ــة. ــاين ســكنية و 6 ســيارات مدني ــازل و تــرضر 10 مب ــار 8 من تســبب القصــف أيضــاً  يف دم

قصف بلدة معرسته خان 12 كانون الثاين/يناير 2016

قصفــت طائــرات حربيــة تابعــة للطــران الــرويس محيــط بلــدة معرســته خــان، مســتهدفًة باصــاً مدنيــاً لنقــل الــركاب. مــا أدى إىل 

إصابــة أكــر مــن عــرشة مدنيــن. وتــم االســتهداف عــى طريــق رئيســية تصــل بــن حلــب ريفهــا  مبدينــة اعــزاز الحدوديــة مــع 

تركيــا.  تأكــد املركــز مــن مقتــل شــخصن يف القصــف هــا: عــي محمــد أوســو )ذكــر - بالــغ(، و وفــاء محمــد مســتو )أنثــى بالغــة(.

قصف أحياء سكنية يف مدينة تل رفعت 24 كانون الثاين/يناير 2016

شــنت مقاتلتــن حربيتــن روســيتن يف متــام الســاعة الثالثــة عــرصاً غارتــان عــى مدينــة تــل رفعــت فصلــت بينهــا عــدة دقائــق 

ــة ال  ــة منطقــة ســكنية واقعــة يف وســط املدين ــا اســتهدفت الغــارة الثاني ــة. بين فقــط.  الغــارة األوىل اســتهدفت أطــراف املدين

وجــود فيهــا ألي مظاهــر عســكرية. وقــد تســبب القصــف إىل دمــار منــزالً و ثاثــة محــال تجاريــة.  كــا أدى إىل مقتــل مــدين واحــد 

هــو )عمــر طالــب الســكران، 22 عامــاً( وإصابــة أربعــة مدنيــن بجــروح.

قصف مشفى عندان الخريي 27 كانون الثاين/ يناير 2016

اســتهدفت املقاتــات الحربيــة الروســية يف هــذا اليــوم مشــفى عنــدان الخــري يف بلــدة عنــدان مســتخدمة صواريــخ فراغيــة. مــا 

أدى إىل مقتــل الطبيــب عبــد الرحمــن عبيــد وإصابــة ممرضــة وعــدد مــن املراجعــن. كــا تســبب القصــف بتدمــر ســيارة إســعاف 

قبــل أن تعلــن إدارة املشــفى توقــف خدماتــه بســبب الخــراب الــذي خلفــه القصــف. )رشيــط فيديــو(
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صورة توضح الدمار الذي تعرض له مشفى عندان الخريي - تصوير عدنان مدلج

قنابل عنقودية تم جمعها من مشفى عندان الذي استهدفته املقاتالت الحربية الروسية

ويخــدم مشــفى عنــدان الخــري الــذي تــم انشــاؤه يف نهايــة عــام 2014، إضافــة إىل مدينــة عنــدان، مــدن حريتــان وكفــر حمــرة 

واللرمــون وحيــان وبيانــون والقــرى املحيطــة. وبحســب شــهادة أحــد كــوادر املشــفى الطبيــة وهوعدنــان مدلــج لفريــق مركــز 

:VDC توثيــق االنتهــاكات

"مشــفى عنــدان الخــري يّخــدم معظــم البلــدات والقــرى املحيطــة مبدينــة عنــدان، أي مــا يقــارب 15 ألــف شــخص، وذلــك جراحيــاً 

وداوئيــا. وهــو يحتــوي اختصاصــات هامــة كالجراحــة العامــة والعظميــة والبوليــة والنســائية واألذن واألنــف والحنجــرة والداخليــة 

القلبيــة. وســبق أن تــم اســتهداف املشــفى عــدة مــرات مــن قبــل القــوات الحكوميــة الســورية"
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تل رفعت  - صفحة تل رفعت اإلعالمية

قصف سيارات نقل تحمل مواد إغاثية يف مدينة اعزاز 29 كانون الثاين/يناير 2016

اســتهدفت املقاتــات الحربيــة الروســية  قافلــة تحمــل مــواد غذائيــة ومســاعدات إغاثيــة. القافلــة كانــت تقــل البضائــع مــن تركيــا 

إىل اعــزاز و قــد اســتهدفها الطــران الــرويس بقنابــل عنقوديــة بالقــرب مــن مدينــة اعــزاز. أدى القصــف إىل مقتــل شــخص واحــد 

هــو )محمــد أمــن- ذكــر بالــغ(، وإصابــة 12 شــخصاً مــن املدنيــن. إضافــة إىل احــراق الشــاحنة.

قصف أحياء سكنية يف مدينة تل رفعت 30 كانون الثاين/ يناير 2016

اســتهدفت املقاتــات الحربيــة الروســية يف متــام الســاعة الثالثــة عــرصاً حيــاً ســكنياً يف مدينــة تــل رفعــت. اســتخدمت الصواريــخ 

الفراغيــة يف الهجــوم متســببة بدمــار كبــر يف األبنيــة الســكنية متثــل يف دمــار عــرشة مســاكن دمــاراً كليــاً وتعــرض عــدد مــن املنــازل 

األخــرى املحيطــة لدمــار جــزيئ. تأكــد مركــز توثيــق االنتهــاكات مــن مقتــل مــدين واحــد يدعــى زكريــا عبــدو الحجــار- 45 عامــاً. 

وإصابــة عرشيــن شــخصاً آخريــن جميعهــم مــن األطفــال والنســاء.

قصف مشفى عندان الخريي يف مدينة عندان 2 شباط/فرباير 2016

اســتهدفت املقاتــات الحربيــة الروســية حيــاً ســكنياً يف بلــدة عنــدان بالقصــف بالصواريــخ مــا أدى إىل وقــوع خمســة ضحايــا عــى 

األقــل وعــرشة إصابــات أخــرى. وبعــد توجــه فــرق الهــال األحمــر إىل مــكان القصــف تــم اســتهدافه هــو أيضــاً مــن قبــل املقاتــات 

الروسية.

و بحســب ياســن أبــو رائــد، وهــو أحــد ســكان مدينــة عنــدان، فــإن القصــف بالطــران الــرويس قــد اســتهدف املشــفى الخــري 

ملدينــة عنــدان للمــرة الثانيــة خــال خمســة أيــام:

"تســبب القصــف بتدمــر مــا تبقــى مــن املشــفى الــذي كان قــد خــرج عــن الخدمــة نتيجــة القصــف الــذي اســتهدفه بتاريــخ 27 

كانــون الثــاين 2016"

وأضاف أبو رائد:

"أثنــاء توجــه فــرق الدفــاع املــدين إىل مــكان القصــف عــاود الطــران الــرويس القصــف واســتهدف أفــراد طاقــم الهــال األحمــر 

موقعــاً قتيلــن بينهــم"

وتأكد مركز توثيق االنتهاكات من مقتل عنرصين من الهال األحمر ها عبدالكريم خر الله ومحمد صالح برنابة.
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قصف مشفى األطفال والتوليد يف مدينة اعزاز 15 شباط/فرباير 2016 

تعــرض مشــفى التوليــد لهجــوم بصــاروخ بالســتي. وبحســب الطبيــب ضيــاء العبــد اللــه الــذي كان متواجــداً حــن القصــف فــإن 

القصــف اســتهدف املشــفى الــذي كان يعمــل بإمكانيــات بســيطة بســبب تعرضــه للقصــف الــرويس منــذ حــوايل شــهر. 

تأكــد املركــز مــن إصابــة أحــد املدنيــن و هــو نــازح مــن تــل رفعــت. كــا أدى القصــف إىل توقــف العمــل باملشــفى بالكامــل. 

ــا مــكان لتجمــع  ــاز و يوجــد بالقــرب منه ــة بامتي ــه أن املنطقــة املســتهدفة هــي منطقــة مدني ــد الل ــاء العب ــد الطبيــب ضي وأكّ

ــو( ســيارات الشــحن الصغــرة. )رشيــط فيدي

وبحسب الشاهد منذر الصالل، وهو أحد سكان مدينة اعزاز،  فإن:

"القصف كان بصاروخن  أحدها مل ينفجر. أّدى القصف الصاروخي دّمر جميع األبواب و الشبابيك وأجهزة املشفى"

ويذكر الشاهد زكريا ابراهيم، مدير قسم الهالل االحمر يف اعزاز ومدير املشفى، ملركز توثيق االنتهاكات:

"بعــد اســتهداف املشــفى بخمســة دقائــق فقــط، لوحــظ تواجــد طــران حــريب رويس يف األجــواء. إال أنــه ال معلومــات جازمــة حــول 

إن كانــت املقاتــات الحربيــة هــي مــن قصفــت املشــفى أم كان القصــف قــد تــم مــن قبــل قــوات الحكومــة الســورية"

الدمار الذي خلفه سقوط صاروخ بعيد املدى عىل املشفى يف اعزاز - املصدر: مركز اعزاز اإلعالمي

الدفاع املدين يقوم بجمع وترحيل صواريخ بالستية غري منفجرة يف مدينة اعزاز - مديرية الدفاع املدين يف حلب 
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مهــدت هجــات الطــران الحــريب الــرويس الطريــق الجتيــاح بــري نفذتــه القــوات الحكوميــة الســورية وامليليشــيات املتحالفــة 

 YPG معهــا. ثــم رافقــت ذلــك عمليــات عســكرية بريــة لقــوات ســوريا الدميقراطيــة، التــي تشــكل قــوات حايــة الشــعب الكــردي

نواتهــا العســكرية. وهدفــت العمليــات الريــة للســيطرة عــى قــرى وبلــدات الريــف الشــايل يف مواجهــة مجموعــات املعارضــة 

الســورية املســلحة.

:VDC يقول مجاهد أبو الجود، عضو فريق مركز حلب اإلعالمي، لـ

ــة  ــق الحيوي ــتهداف املناط ــف و اس ــرة القص ــاد وت ــايل و ازداي ــب الش ــف حل ــق ري ــى مناط ــية ع ــات الروس ــدء الهج ــع ب "م

والخدميــة بــدأت حركــة نــزوح خفيفــة مــن املناطــق األشــد قصفــاً اىل املناطــق التــي تشــهد قصفــاً أقــل. حيــث نــزح أهــايل بلــدات 

و قــرى مســقان ومــارع ومنــغ وديــر جــال اىل تــل رفعــت ودارة عــزة. وكانــت هنــاك أعــداد أقــل توجهــت إىل املخيــات عــى 

الحــدود الركيــة كمخيــم شــارين ومخيــم بــاب الســامة. انطاقــاً مــن تاريــخ 1 شــباط/فراير 2015 ومــع ازديــاد وتــرة القصــف 

وتعــرض قــرى ومــدن الريــف الشــايل إىل غــارات مكثفــة و بــدء التقــدم لقــوات الحكومــة الســورية واملجموعــات املواليــة لهــا، 

شــهد الريــف الشــايل لحلــب حملــة نــزوح جاعيــة كبــرة باتجــاه الحــدود الركيــة اســتمرت ألربعــة أيــام."

وأفاد أحمد أبو صبيح، أحد سكان مدينة دارة عزة، ملركز توثيق االنتهاكات:

"نزحــت آالف العائــات إىل ريــف حلــب الغــريب، العــدد األكــر منهــم جــاء مــن مدينــة دارة عــزة. فيــا جــاء الباقــون مــن عنــدان 

وحيــان وحريتــان وريتــان وتــل رفعــت والطامــورة. وهــم يقطنــون اآلن جميعــاً أبنيــة ال تــزال قيــد اإلنشــاء أو مداجــن للدجــاج 

أو مــزارع مكشــوفة."

:VDC يقول عمر زيدان، رئيس إدارة املخيامت يف املنطقة، ملركز توثيق االنتهاكات

"أعــداد املســجلن يف املخيــات بلــغ 130 ألــف شــخص بعــد عمليــات النــزوح األخــرة. يف الوقــت الــذي يفــرش فيــه نازحــون تصــل 

أعدادهــم إىل 35 ألــف شــخص األرايض الزراعيــة املجــاورة. ويشــكل األطفــال والنســاء مــا نســبته %70 مــن النازحــن. يف الوقــت 

الــذي وصلــت فيــه أعــداد ســكان مدينــة اعــزاز الحدوديــة إجــاالً إىل 270 ألــف نســمة مــع وصــول موجــات النــزوح األخــرة."

وأفــادت للمركــز إدارة املخيــات، وهــي هيئــة مســتقلة تــرشف عــى إدارة وتنظيــم الخدمــات داخــل مخــات املنطقــة، بــأن عــدد 

ــد، ومخيــم  ــاب الســامة الجدي ــاب الســامة، ومخيــم ب ــغ أحــد عــرش مخيــاً هــي: مخيــم ب ــة يف املنطقــة بل املخيــات النظامي

أكــدة، ومخيــم بــاب النــور، ومخيــم ضاحيــة الشــهداء، ومخيــم بــاب اإلميــان، ومخيــم ســجو، ومخيــم شــارخ، ومخيــم مفــرق 

نيــارة، ومخيــم أهــل الشــام ومخيــم الحرمــن.

تســببت الهجــات عــى بلــدات وقــرى مناطــق ريــف حلــب الشــايل مبوجــات نــزوح كبــرة بــن الســكان.  ووصــل عــدد النازحــن 

مــن املنطقــة إىل نحــو خمســة وخمســن ألــف نــازح. مثلــت الحــدود الركيــة الوجهــة األهــم للنــزوح. وفــق أرقــام وحدة اإلســتجابة 

للطــوارئ، التابعــة للمجلــس املحــي ملدينــة اعــزاز، فــإن عــدد النازحــن الواصلــن إىل املعابــر الحدوديــة مــع تركيــا فــاق مــا نســبته 

%65 مــن ســكان ريــف حلــب الشــايل. وقامــت الســلطات الركيــة بنصــب خيــام عــى الجانــب الســوري مــن معــر بــاب الســامة 

وقدمــت مســاعدات غذائيــة وســمحت بإدخــال حــاالت إنســانية حرجــة فقــط عــر ســيارات إســعاف إىل الجانــب الــريك. يف وقــت 

أعلنــت فيــه الحكومــة الركيــة عــى لســان وزيــر خارجيتهــا، تشــاووش أوغلــو، أن الحــدود ســوف تبقــى مغلقــة يف الوقــت الراهــن.

كانــت مدينــة إدلــب، الواقعــة تحــت ســيطرة جبهــة النــرصة، وجهــة أخــرى بديلــة. فيــا مثلــت مدينــة عفريــن، الواقعــة تحــت 

ــازح )بحســب  ــارات النازحــن. حيــث اســتقبلت املدينــة حــوايل عــرشة آالف ن ــة الكرديــة YPG، أحــد خي ســيطرة قــوات الحاي

ــب  ــف حل ــى بري ــيخ عي ــان والش ــن ورتي ــا وحردت ــت وكفرناه ــل رفع ــدات ت ــرى وبل ــن ق ــاً م ــاؤوا أساس ــة( ج ــرات محلي تقدي

الشــايل، إضافــة لوصــول أعــداد أخــرى مــن النازحــن مــن ريــف حلــب الرشقــي.

النزوح

http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-idUSKCN0VF087
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مل تكــن مدينــة حلــب خيــاراً للنازحــن. ألن الهجــات عــى الريــف الشــايل هــددت أساســاً بإطبــاق الحصــار عــى مناطــق ســيطرة 

املعارضــة املســلحة يف مدينــة حلــب، التــي يقطــن فيهــا أكــر مــن نصــف مليــون نســمة. وتعــاين املدينــة أصــاً مــن نقــص حــاد يف 

املــواد الغذائيــة والخدمــات والرعايــة الطبيــة وتتعــرض بشــكل مســتمر لهجــات جويــة ولقصــف العشــوايئ بالراميــل املتفجــرة 

مــن قبــل الطائــرات الحربيــة التابعــة للحكومــة الســورية.

توجــه النازحــون إىل معــري كلــس وبــاب الســامة الحدوديــن. ومثلــت النســاء واألطفــال الكتلــة األكــر منهــم. ووصلــت أعــداد 

العالقــن عنــد معــر كلــس إىل نحــو عــرشة آالف شــخص )بحســب تقديــرات محليــة( ونحــو ثاثــن ألفــاً عنــد معــر بــاب الســامة 

)نفــس التقديــرات الســابقة(. يــرزح النازحــون هنــا تحــت أوضــاع إنســانية وظــروف جويــة صعبــة مــع انخفــاض درجــات الحــرارة 

إىل مــا دون الصفــر ليــاً. وبحســب وحــدات الهــال األحمــر القطــري التــي تعمــل يف املنطقــة وتقــدم خدمــات لوجســتية وطبيــة 

داخــل املخيــات، فــإن أمــراض النــكاف والجــرب انتــرشت بشــدة يف املــكان بســبب قلــة دورات امليــاه النظاميــة وانتشــار األوســاخ.

عــن الوضــع يف مدينــة اعــزاز. يقــول تيــم عمــر، وهــو إعالمــي ويعمــل يف وحــدة االســتجابة للطــوارئ التابعــة للمجلــس املحــيل 

ملدينــة اعــزاز، للمركــز:

"يقبــع النازحــون اآلن يف مراكــز إيــواء جاعيــة و مخــازن ومــدارس ومســاجد وبعــض مــن الخيــم العشــوائية عــى األطــراف. إضافــة 

إىل آالف النازحــن املتواجديــن  عــى أطــراف املدينــة."

ويرشح عمر:

"بالنســبة للنازحــن داخــل مدينــة اعــزاز، فقــد قمنــا يف وحــدة الطــوارئ واالســتجابة رغــم قلــة اإلمكانيــات واملــوارد بتأمــن أعــداد 

كبــرة منهــم يف مراكــز اإليــواء واملــدارس والتــي تقــدر بـــ 10 مراكــز. مــع العلــم أن وحــدة االســتجابة مخصصــة لتأمن حــوايل 1000 

شــخص فقــط. ثــم بعــد تأمــن النازحــن وإيوائهــم يف املراكــز، تقتــرص مســاعداتنا عــى تقديــم وجبــة واحــدة يوميــاً وهــي وجبــة 

العشــاء. إضافــة لتقديــم بعــض املابــس وذلــك يف ظــل عجــز وغيــاب تــام للمنظــات الدوليــة واإلنســانية يف املدينــة. أمــا بالنســبة 

للنازحــن العالقــن عــى الحــدود الركيــة الســورية فالوضــع هنــاك أكــر صعوبــة، خصوصــاً مــع انخفــاض درجــات الحــرارة ونقــص 

املســاعدات املقدمــة لهــم. فقــد تــم تســجيل حالتــي وفــاة لطفلــن نتيجــة الــرد. ومــا يزيــد الوضــع صعوبــة هــو تدفــق املزيــد 

مــن النازحــن اىل الحــدود يف ظــل نقــص فــادح يف واإلمكانيــات"

ــخ  ــة صواري ــبوع لقصــف بثاث ــذ أس ــة من ــاء املدين ــد تعرضــت احي ــة. فق ــات الحربي ــتهداف املقات ــواء الس ــز اإلي ــرض مراك "تتع

ــات." ــوع إصاب ــواء دون وق ــز إي ــط مرك ــا محي ــتهدف أحده ــدى اس ــدة امل ــتية بعي بالس

:VDC يقول الشاهد يحيى الرجو، وهو إعالمي من حلب يتواجد يف يف مخيامت النازحن، ملركز

"يف كل مخيــم هنــاك نقطــة طبيــة يقــوم عليهــا ممرضــن مســتقلن. وهــذا غــر كاف طبعــاً لتغطيــة حاجــات املخيــم. إضافــة لعــدم 

وجــود أي نقــاط طبيــة لخدمــة النازحــن املوجوديــن خــارج املخيــات ويف العــراء. يف الوقــت الــذي تــم فيــه تحويــل مصــارف 

امليــاه باتجــاه بعــض األوديــة عــر مصــارف مكشــوفة محاذيــة ملراكــز اإليــواء، مــا يهــدد بانتشــار األمــراض واألوبئــة."

ــب  ــز حل ــق مرك ــو فري ــود، وهوعض ــو الج ــد أب ــي مجاه ــال لـــVDC  اإلعالم ــامت، ق ــه للمخي ــالل زيارات ــاهداته خ ــن مش وع

ــي: اإلعالم

"إن عــدد الخيــام يتفــاوت مــن مخيــم آلخــر. هنــاك بعــض املخيــات التــي قــد يصــل عــدد خيمهــا إىل 200 خيمــة. وأخــرى قــد 

ال يتجــاوز فيهــا العــدد 100 خيمــة."
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يضيف ابو الجود:

ــع عــى  ــا تق ــن. وهــي جميعه ــم الحرم ــان، شــارين، شــارخ ومخي ــاب الســامة، ســجو،النور، الري ــات ب ــارة مخي "قمــت بزي

الحــدود الركيــة الســورية. كان مخيــم النــور االســوأ عــى اإلطــاق. وهــي يف معظمهــا أنشــأت عــى أراض زراعيــة وتعــاين مــن 

وضــع خدمــي صعــب للغايــة. حيــث أنــه ال يوجــد أماكــن لترصيــف ميــاه األمطــار أو لترصيــف النفايــات. وتحــوي املخيــات عــى 

مراحيــض ونقــاط إســعافية مســبقة الصنــع بإمكانيــات ضعيفــة للغايــة"

كان لســيطرة القــوات التابعــة للحكومــة الســورية واملجموعــات املتحالفــة معهــا، عــى الطــرق الرئيســة يف ريــف حلــب الشــايل 

وفصــل الريــف الشــايل عــن الغــريب،  تأثــراً كبــراً عــى مدينــة حلــب. حيــث شــهدت هــذه  شــحاً شــديداً يف البضائــع و نقصــاً يف  

الوقــود، األمــر الــذي أدى إىل صعوبــات يف الحيــاة املعيشــية و ارتفــاع يف أســعار الســلع الغذائيــة واالحتياجــات اليوميــة للســكان.

تقول آية حريتاين، وهي من سكان حي السكري يف حلب، ملركز توثيق االنتهاكات:

" الحيــاة يف مدينــة حلــب تغــرت بشــكل كبــر يف ظــل التخــوف مــن الحصــار الــذي بــدأ بالفعــل بالتزامــن مــع ســيطرة قــوات 

الحكومــة الســورية واملجموعــات املواليــة لهــا عــى معظــم ريــف حلــب الشــايل و متكنهــم مــن الســيطرة عــى قريــة معرســته 

خــان و قطــع الطريــق عــن حلــب و إدلــب و ريــف حــاه. جــرت العــادة أن تكــون الحاجــات اليوميــة كالســلع الغذائيــة متوفــرة 

نســبياً رغــم ارتفــاع أســعارها. لكــن تأمينهــا كان يتــم مــن ريــف حلــب أو مــن بعــض املناطــق الحدوديــة كمعــر بــاب الســامة و 

بــاب الهــوى. الكهربــاء اآلن مقطوعــة منــذ أكــر مــن 100 يــوم. ونحــاول هنــا أن نؤمــن الكهربــاء عــن طريــق أمبــرات مأخــوذة 

مــن مولــدات كبــرة خاصــة.  أمــا املــاء فقــد قــام تنظيــم الدولــة اإلســامية- داعــش، بقطعهــا منــذ 20 يــوم تقريبــاً مــا اضطرنــا 

لاعتــاد عــى ميــاه اآلبــار. تســبب هــذا بتعــرض عــدد مــن الســكان لحــاالت تســمم نتيجــة تلــوث ميــاه الــرشب. املحروقــات 

كانــت متوفــرة أيضــاً عــن طريــق املناطــق الحدوديــة مــع تركيــا. لكــن منــذ أن ســيطرت قــوات النظــام عــى قريــة معرســته خــان 

فقــدت املحروقــات بشــكل كامــل وهــذا يعنــي أيضــاً توقــف يف عمــل املولــدات الكهربائيــة وصعوبــة اســتخراج امليــاه مــن اآلبــار 

إضافــة إىل توقــف املخابــز التــي كانــت قيــد التشــغيل.  فبدأنــا نلجــأ لصناعــة الخبــز يف البيــوت. أمــا بالنســبة للمشــايف والنقــاط 

الطبيــة، فهــي تحــوي عــى كل التخصصــات لكنهــا تعمــل بإمكانيــات ضعيفــة وهنــاك تخــوف كبــر مــن توقفهــا عــن العمــل قريبــاً 

بســبب انقطــاع املحروقــات. إضافــة لحــدوث أزمــات ومشــاكل نفســية كبــرة بســبب الخــوف مــن القصــف اليومــي أو الهلــع مــن 

تقــدم القــوات الحكوميــة واملجموعــات املواليــة لهــا واجتياحهــا لهــذه املناطــق"

وعن الوضع اليوم يف ريف حلب الشاميل يقول أحمد الخطيب )مشار إليه سابقاً( ملركز توثيق االنتهاكات:

ــاء. لكــن التطــورات العســكرية  ــاه و الكهرب ــا نعــاين يف ريــف حلــب الشــايل و ريــف حلــب بشــكل عــام مــن شــح يف املي " كن

األخــرة التــي شــهدها ريــف حلــب الشــايل أفــرزت معوقــات ومخــاوف مــن قطــع طريــق معــر الســامة و هــو الطريــق الوحيــد 

لنقــل املــواد اإلغاثيــة و البضائــع إىل ريــف حلــب. و يف ظــل ســيطرة قــوات النظــام عــى الطــرق الهامــة كطريــق معرســته خــان و 

طريــق كفــر ناصــح، فــإن توافــر املحروقــات أضحــى صعبــاً للغايــة ناهيــك عــن غــاء أســعارها يف ظــل أوضــاع الســكان االقتصاديــة 

املرديــة. أمــا الوضــع الطبــي فهوحــرج للغايــة، حيــث تــم قصــف املشــايف الثاثــة األساســية يف ريــف حلــب مــن قبــل الطــران 

الــرويس وهــي مشــايف اعــزاز و عنــدان و حريتــان إضافــة إىل قلــة عــدد الكوادرالطبيــة و قلــة و بســاطة املعــدات التــي ميلكونهــا. 

أيضــاً املــدارس أصبحــت اآلن مغلقــة بســبب اســتهدافها بالقصــف."

انعكاس العمليات العسكرية يف الريف الشمالي ىلع الوضع املعيشي يف مدينة حلب
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ــب  ــة ريــف حل ــق يف حال ــح املنطب ــوين الصحي ــدويل اإلنســاين هــو التوصيــف القان ــون ال ــاكات أن القان ــق االنته ــرى مركــز توثي ي

الشــايل اليــوم. بالنظــر إىل أن املنطقــة املشــار إليهــا تشــهد نزاعــاً مســلحاً مبــا هــو محــدد يف القانــون الــدويل. مــا يرتــب عليــه 

تطبيــق املــادة 3 املشــركة التفاقيــات جنيــف 1949 لحايــة املدنيــن واملمتلــكات واألشــخاص. وقواعــد الرتوكــول  الثــاين اإلضــايف 

ــون عــام  ــون حقــوق االنســان يبقــى ســارياً كقان ــإن قان ــة، ف ــادات محكمــة العــدل الدولي ــاً الجته ــه وطبق للعــام 1977. كــا أن

مكمــل للقانــون الخــاص املتمثــل هنــا بالقانــون الــدويل اإلنســاين.

إن مركــز توثيــق االنتهــاكات VDC  يؤكــد أن هــذه الهجــات املشــار إليهــا يف هــذا التقريــر هــي انتهــاك صــارخ للقانــون الــدويل 

اإلنســاين. ويشــر املركــز إىل أن القــوات الروســية والســورية عــى علــم تــام بــأن مهاجمــة الفــرق الطبيــة واملستشــفيات هــي جرائــم 

حــرب موصوفــة. كــا يدعــو املركــز القــوات الروســية والســورية إىل اتخــاذ تدابــر وقائيــة لتجنــب اســتهداف املدنيــن والتوقــف 

عــن القيــام برضبــات عشــوائية ضــد أهــداف غــر عســكرية أو ذات طابــع عســكري. والســاح للعاملــن الطبيــن بالقيــام بأعالهــم 

دون الشــعور بخــوف أو التعــرض للقتــل أو اإلصابــة أثنــاء تأديــة الواجــب اإلنســاين.

يشــر املركــز إىل اســتمرار اســتخدام القــوات الروســية للقنابــل الفراغيــة )الضغطيــة الحراريــة(. وقــد ورد توثيــق هــذا االســتخدام 

عــدة مــرات يف الهجــات التــي تــم اســتعراضها يف مــن التقريــر. ويعتــر املركــز أن اســتخدام هــذه القنابــل هــو عمــل يهــدف إىل 

ســقوط أكــر عــدد مــن الضحايــا بــن املدنيــن. حيــث أن القــوات التــي اســتخدمتها عــى علــم تــام باســتحالة اتخــاذ املدنيــن ألي 

ملجــأ يحميهــم مــن أثرهــا التدمــري.

يحيــل مركــز توثيــق االنتهــاكات جميــع األطــراف املتنازعــة يف ريــف حلــب الشــايل إىل أحــكام القانــون الــدويل اإلنســاين. حيــث 

ــدروا  ــن أص ــراد الذي ــادة األف ــن الق ــن م ــع املرتكب ــن، بجمي ــى املدني ــوائية ع ــات العش ــن الهج ــة ع ــؤولية الجنائي ــق املس تلح

ــوع مــن الهجــات. األوامــر، أو أي شــخص ارتكــب أو ســّهل، أو قــدم العــون واملســاعدة ملرتكبــي هــذا الن

خالصة قانونية
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