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إلنسانیةاودِّع تُ  حلب  

 نصٍّ  أول ھذا لن یكونف العالمیة، األخبار ونوتتابع فیسبوك أو تویتر على ینناشط مكنت ذاإ
 قبل ألألسواستعداداً  مأعصابك وامسك، فاولاألإذا كان أما . حلب في احالیً  یدور عما تقرأونھ
.القراءة متابعة  

 الفصائل بین نزاع الدائرال في رئیسیة حربٍ  ساحة سوریا شمالي الواقعة حلب مدینة تُعتبر
 منذ األخیرة المستجدات ولكن. المنصرمة األربع السنواتطوال  سوریا فيصارعة المت
 ما للمدینة، الحدیث التاریخ في خطیرةال المنعطفات من متتالیة سلسلةً  شكلت 2016 یولیو/تموز
 ومنھم األجانب، حلفائھو السوري الدیكتاتور نفّذ أن فمنذ. األسبوع ھذا مفجع دمار عن أسفر
 وحلب الفائت سبتمبر/أیلول في المدینة من الشرقي الجزء على امحكمً  حصاًرا وإیران، روسیا
. دموي صراعٍ  إلى السلمیة الثورة تحولت أن منذ فیھ ھوادة ال عشوائي جوي قصفٍ  أسوأ تشھد  

 یشنھا المتفجرة باألسلحة ھجماتل ممنھًجا نموذًجا دولیة وتقاریر محلیة مصادر عرضت قدل
 حصیلة جعل ما والمدارس، الطبیة المنشآت التحدید وجھ على وتستھدف وحلفاؤه السوري النظام
 الناسفة العبوات ومنھا حلب، في المتفجرة األسلحة استخداملقد أدى . للغایة مرتفعةً  المدنیینالقتلى 

 واألسلحة العنقودیة والذخائر الكیمیائیة األسلحةك محظورة أسلحة عن فضًال  المتفجرة كالبرامیل
 ملیون عبوبما أن أكثر من ر .إنسانیة أزمةً  وخلق المدنیة التحتیة البنیة على إلى القضاء ،الحارقة

 األساسیة المواد نفذتفقد  ،2016 یولیو/تموز منذ النظام یفرضھ حصارٍ  في عالقین باتوا مدنيٍ 
 ما الحرب، في كسالحٍ  ساسیةمتطلبات األال ھذه من الحرمان واستُخدم. ودواء ووقود طعامٍ  من
.الضروریات لشراء السوداء سوقال إلى اللجوء على المدنیین أرغم  

آخر حرج منعطفٌ   

 محلیة إعالمیة مصادر أفادت فقد. لحلب بالنسبة أخرى تحولٍ  نقطة األسبوع ھذا أحداث تشكل
 بما فیھا إحراق بضعة حلب، شوارع في المدنیین بحق جماعیة اتإعدام تنفیذ عن ةرسمی غیر
 الشرقیة حلب في المنازل تدخل السوریة للحكومة المؤیدة القوات بأن المتحدة األمم وكشفت. نساء
 امدنیً  82 تنفیذ إعدامات فوریة بحق عن قةموثّ  أدلةاخلھا. كما أشارت إلى امتالكھا "بد من وتقتل
 قسًرا االلتحاق على" جنیدالت سنفي  الذكور" إجبار عن تقاریر وذكرت". أحیاء ةأربع في

 االجتماعي النوع على القائم العنف أشكال من شكلٌ  أنھ بیدممارسة شائعة  وھو السوري، بالجیش
 المتحدة األمم في اإلنسان حقوق باسم الرسمي الناطق وصف وقد. عنھ التغاضي یتم ما اغالبً 

".لإلنسانیة كامل انھیارٌ " بأنھ الوضع  

 عملیات ارتكاب الحدیث كونی أن یُرجح المؤكدة، غیر والمصادر اریرالتقعلى الرغم من كثرة و
حدیثًا  والقتل والتعذیب القسري واإلخفاء واالحتجاز واالعتقال االغتصاب خالل من وثأر إعدامٍ 

.الحرب أسرىو المدنیین حقوق انتھاكفي  األسد نظام تاریخ إلى بالنظرصحیًحا   

حلب في تتضررن بشكل مجحف نساءالال زالت   

 مؤكدة غیر محلیة لمصادر ووفقا .اكبیرً  خطًرا یواجھنو معاناةً  األكثر نھ النساء فإن ،امجددً 
 قبل من جنسيال عتداءإلوا لالغتصاب التعرض من اخوفً باإلنتحار  النساءقام عدد من  ،اآلن حتى
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ضعات عواقب والمر الحوامل تواجھ الطعام،الشدیدة في  ندرةالفي ظل و للنظام. الموالیة القوات
ع ھنوبعض. نصحیة تھدد حیاتھ  الوحیدات المعیالت كثیرات نساءٌ  غدت وفیما. الموت حتى یُجوَّ

األساسیة لعائالتھن. وھن  الحتیاجاتا تأمین مھمة والدواء الطعام ندرة بصعِّ تُ  ألسرھن،
 أو صحیة فوطٍ  وجود عدم بسبب أثناء الطمث صحیة غیر إجراءاتٍ  اتخاذ على اأیضً  مجبراتٌ 
. خطیرة والتھاباتٍ  صحیة مضاعفاتٍ  في یتسبب ما نظیفة، میاه  

الدولي المجتمع فشل  

 األخیرة؟ المستجدات كل من الدولي المجتمع أین: التالي السؤال یطرح أن إال لمرءا سعی ال
 قوة وال لھا حول ال اإلنسانیة فالمنظمات: الوقت طوال موجود الدولي المجتمع. واضح الجوابو
 إلى تتحول متفاقمة فظائعشھوًدا على  بوقاحةٍ  یحدقون العالم وزعماء الدولة، تعنت ھةمواج في

بصیاغة تصریحات اإلدانة والتعبیر  شغلوننم اجمیعً  ولكنھم اإلنسانیة، ضد وجرائم حربٍ  جرائم
.عن القلق  

 اانعدامً و جماعیًا فشًال  تمثلو أمدھا طال أزمةٌ  إنھا .األسبوع ھذا فجأة حلب في األزمة تنشأ لم
 لذبح حدٍّ  لوضع ،إن فعلوا یُذكر، بشيءٍ  یقوموا لم العالم فقادة. الدولي المجتمعللفعل من جانب 

 أو الحرب جرميم بدعم إما األزمة استفحال في أسھم ومعظمھم. وتھجیرھم السوریین المدنیین
. سوریا إلى السالح نقل في مساھمتھ بزیادة  

 المعاصر النظام لدینامیات العالم قوى صیاغة سبلعن  مصغرة وھذه األزمة لیست سوى صورة
 مع تتساھل والإنسانیة أخالقیة غیر دیبلوماسیة یةالعسكر الكبرى القوى اعتماد: األطراف متعدد

" ھدفٍ " تحقیق أو ،العنف وأعمال الحرب مكاسب جني بغیة اإلنسان لحقوق الجسیمة االنتھاكات
مثلما لم  ،السیاسي المسار لھذا الوحیدة الضحیة حلب تكون ولن. ما عسكري أو جیواستراتیجي

 الدول عنف یسحقھما مدینتین آخر 1982 عام في وحماة 1995 عام في سربرنیتشاتكن 
 اإلنسانیة، ضد ارتكبوھا التي جرائمھم على الحرب مجرمي معاقبة عدم ومع. الدولیة والالمباالة

.ضئیًال  الضحایا وتعویض والمساءلة العدالة بتحقیق األمل یبقى  

النسویة الحركة استراتیجیات صیاغة إعادة من بد ال  

 إلى یكون ما أحوج الدولي المجتمع أن ،وبقوةٍ  ،والحریة المللس الدولیة النساء رابطة ترى
 في المدنیین لحقوق الخطیرة االنتھاكات على العقاب من اإلفالت محاربة في منھجیتھ مراجعة
 ھو بما القیام األطراف متعددة واألنظمة الدولیة اإلنسان حقوق بمنظمات نھیب ونحن. سوریا
 أرواح نقذتاتخاذ تدابیر فعالٍة ومستدامة المبادرة إلى و ،یرالتقار ورفع التندید مجرد من أكثر
 الدولي لمجتمععلى ا وینبغي لحلب، إخالءٍ  خطة المتحدة األمم لدى. السوریین المدنیین مالیین
. المدینة في العالقین للناس آمن ممرٍ  تأمین في المساعدة  

 استراتیجیاتٍ  ضعوو قواھا عاتجمسمطالبة با السلمیة النسویة الحركة بأن وترى الرابطة أیًضا
. یحترق وھو العالم لىع تفرجونی سلبیین مراقبین مجرد نكون أال یجب. البشعة الوقائع تلك تغیر
 الِسلم وبناء والمصالحة التعاون خالل من الصراع ھذا لتفادي طرقٌ  ھناك كانت أنھ رفنع إننا

 وانتھاكاتٍ  عریقة، لمدینةٍ  الشامل ارالدم نواجھ اآلن نحنھا و. التسلح من والحد السالح ونزع
 ،"كفى" بالقول االستمرار یمكننا وال. مسبوقة غیر بأبعادٍ  إنسانیة وكارثةً  اإلنسان، لحقوق جسیمة
.فوًرا لضمان وقف ما یجري العمل علینا بل  


