الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ،أتسست يف هناية حزيران2011/
وهي منظمة مستقلة ،غري حكومية ،غري رحبية ،معتمدة من قبل
األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

اخلميس  18شباط 2016

القوات الروسية تقصف املناطق املدنية اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش
مقتل  99مدنياً خالل  24ساعة يف دير الزور
حمتوايت التقرير:
أوالً :املقدمة.
اثنياً :تفاصيل احلوادث.
اثلثاً :املرفقات وامللحقات.
رابعاً :االستنتاجات والتوصيات.
شكر وعزاء.

أوال :المقدمة:
ً
تقع كل من بلدة خشام وقرية الطابية جزيرة يف الريف الشرقي ملدينة الدير الزور وعلى
الضفة اليمىن لنهر الفرات وختضعان لسيطرة تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة
اإلسالمية).
موقع قرية الطابية

موقع بلدة خشام

1

www.sn4hr.org - info@sn4hr.org

يف هذا التقرير نقوم بتوثيق ارتكاب طائرات حربية يُزعم أهنا روسية جمزرة يف قرية الطابية جزيرة يوم اجلمعة  /22كانون الثاين/
 ،2016وجمزرة يف بلدة خشام يوم السبت /23كانون الثاين ،2016 /وعلى الرغم من قلة الضرابت الروسية اليت سجلناها،
واليت تستهدف مناطق ختضع لسيطرة تنظيم داعش مقارنة مع اهلجمات على مناطق سيطرة املعارضة ،فإن العديد من اهلجمات
استهدفت مناطق مدنية ومراكز حيوية مدنية يف مناطق سيطرة تنظيم داعش.
لقد قمنا ابلتواصل مع عدد من أهايل الضحااي والناشطني احملليني وأجرينا عدة مقابالت ،سنعرض اثنتني منها ،وقد أخربان
الشهود ابهلدف من املقابالت ،وحصلنا على موافقتهم ابستخدام املعلومات اليت يقدموهنا يف هذا التقرير ،وحنتفظ أبمسائهم
احلقيقية وعناوين االتصال ،وبكل أتكيد فإن املناطق اخلاضعة لسيطرة داعش تواجهنا حتدايت وصعوابت إضافية من ندرة
االتصاالت واإلنرتنت ،وهجرة النشطاء احملليني وخوف األهايل من اإلدالء أبي معلومات.
أثبت كل ذلك أن املناطق املستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية واليوجد فيها أي مراكز عسكرية أو خمازن أسلحة اتبعة
لتنظيم داعش خالل اهلجوم أو حىت قبله.
ماورد يف هذا التقرير ُيثل احلد األدىن الذي متكنا من توثيقه من حجم وخطورة االنتهاكات اليت حصلت ،كما ال يشمل
األبعاد االجتماعية واالقتصادية والنفسية.
احلديث
ُ
َ
السلطات الروسية تُنكر مجيع هذه االهتامات ،وتُعلن أجهزهتا اإلعالمية أن مجيع أهدافها هي أهداف عسكرية اتبعة لسيطرة
تنظيم داعش.
ً
ثانيا :تفاصيل الحوادث :
ألف :جمزرة قرية الطابية جزيرة ،اجلمعة  /22كانون الثاين:2016 /
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي أربعة صواريخ على حي سكين وسط قرية الطابية جزيرة
الواقعة حتت سيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل مقتل  38شخصاً ،بينهم  16طفالً ،و7
سيدات ،ودمار ما ال يقل عن  10منازل بشكل كامل.
السيد أمحد طالب جامعي من قرية الطابية جزيرة أفاد الشبكة السورية حلقوق
اإلنسان بروايته:

أمساء الضحااي

«قرابة الساعة  11:00صباحاً شاهدت الطائرة الروسية حتلق يف مساء القرية،كان
لوهنا فضي المع وكانت حتلق على ارتفاع شاهق ،تال ذلك  4انفجارات متتالية
عنيفة جداً ،اهتز منزيل من شدهتا وحتطم زجاج أحد النوافذ.
صعدت إىل سطح املنزل وشاهدت أعمدة الدخان تتصاعد من وسط القرية كان ذلك على بعد  6كم تقريباً،
توجهت إىل مكان القصف ،حجم الدمار كان مهوالً ،ما يزيد عن  13منزالً سويَّت ابألرض وحتتها عشرات
اجلثث ،بقينا حىت املساء وحنن حناول انتشال جثث الضحااي  ،معظمهم من األطفال والنساء.
ال وجود لتنظيم داعش يف املنطقة املستهدفة وال يوجد أي مقرات عسكرية ابلقرب من احلي السكين
املستهدف ،فنحن ومنازلنا وقراان هدف للضرابت الروسية ،إهنم يريدون قتلنا وتدمري حياتنا فقط».
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ابء :جمزرة بلدة خشام ،السبت  /23كانون الثاين2016 /
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي  4صواريخ استهدفت جتمعاً للمدنيني يف الشارع
الرئيس لبلدة خشام؛ ما أدى إىل مقتل  61شخصاً ،بينهم  11طفالً ،وسيداتن،
وإصابة ما اليقل عن  42آخرين ،ودمار العديد من احملال التجارية.

أمساء الضحااي

الناشط اإلعالمي رامي احلكيم زار موقع القصف وأخرب الشبكة السورية حلقوق
اإلنسان بروايته:
«مسعت أصوات انفجارات عنيفة قادمة من بلدة خشام ،كنت أبعد عنها قرابة  7كم ،واستطعت أن أملح
الطائرة الروسية يف مساء البلدة كانت حتلق على ارتفاع ٍ
عال جداً مقارنة بطائرات النظام اليت اعتدان على رؤيتها.
توجهت إىل موقع القصف وشاهدت الدمار الكبري الذي خلفه القصف ،كانت احملال التجارية مدمرة
ابلكامل مبا فيها حمل لبيع احملروقات ،شاهدت سيارات حمرتقة ومنازل متضررة ،يف الشارع العام خلَّف القصف
حفرة عميقة وكبرية يتجاوز عمقها املرتين.
بدأت مالمح اجملزرة تتكشف عند رفع األنقاض ،ما يزيد عن  100شخص بني شهيد وجريح ،ما اليقل عن
 15سيارة بدأت بنقل املصابني والضحااي.
مجيع الضحااي من املدنيني ومعظمهم من األطفال والنساء ،ال مقرات لتنظيم داعش يف املنطقة وأقرب جتمع
لعناصر التنظيم يقع على بعد 5كم ،لكننا كمدنيني معارضني للنظام السوري نشكل اهلدف األكرب للطائرات
الروسية».
ً
رابعا :االستنتاجات القانونية والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:
 .1خرق النظام الروسي بشكل ال يقبل التشكيك قرار جملس األمن رقم  2139وقرار جملس األمن  2254القاضيان بوقف
اهلجمات العشوائية ،وأيضاً انتهك عرب جرمية القتل العمد املادة الثامنة من قانون روما األساسي ،ما يشكل جرائم حرب.
 .2نؤكد على أن القصف الوارد يف التقرير قد استهدف أفراداً مدنيني عزل ،وابلتايل فإن القوات الروسية انتهكت أحكام
القانون الدويل حلقوق اإلنسان الذي حيمي احلق يف احلياة .إضافة إىل أهنا ارتكبت يف ظل نزاع مسلح غري دويل فهي ترقى إىل
جرمية حرب ،وقد توفرت فيها األركان كافة.
 .3إن اهلجمات الواردة يف التقرير ،اليت قام هبا النظام الروسي تعترب مبثابة انتهاك للقانون اإلنساين الدويل العريف ،ذلك أن
القذائف قد أطلقت على مناطق مأهولة ابلسكان ومل توجه إىل هدف عسكري حمدد.
 .4إن عمليات القصف ،قد تسببت بصورة عرضية يف حدوث خسائر طالت أرواح املدنيني أو إحلاق إصاابت هبم أو يف
إحلاق الضرر الكبري ابألعيان املدنية .وهناك مؤشرات قوية جداً حتمل على االعتقاد أبن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن
ابلفائدة العسكرية املرجوة.
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التوصيات:
إىل جملس األمن:
• يتوجب على جملس األمن اختاذ إجراءات إضافية بعد مرور قرابة عام على القرار رقم  2139وال يوجد التزامات بوقف
عمليات القصف العشوائي ،وجيب أن يلتزم هبا مجيع أطراف النزاع ،إىل جانب االلتزام بقواعد القانون الدويل اإلنساين.
• جيب إحالة امللف السوري إىل احملكمة اجلنائية الدولية وحماسبة مجيع املتورطني ،مبا فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه
ابرتكاب جرائم حرب.
• إحالل األمن والسالم وتطبيق مبدأ مسؤولية محاية املدنيني ،حلفظ أرواح السوريني وتراثهم وفنوهنم من الدمار والنهب
والتخريب.
• توسيع العقوابت لتشمل النظام الروسي والنظام اإليراين املتورطني بشكل مباشر يف ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد
اإلنسانية ضد الشعب السوري.

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
على املفوضة السامية أن تقدم تقريراً إىل جملس حقوق اإلنسان وغريه من هيئات األمم املتحدة عن هذه اجملزرة حتديداً ،ابعتبارها
نفذت من قبل قوات نعتقد أهنا روسية.

إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظل انقسام جملس األمن وشلله الكامل ،يتوجب التحرك على املستوى الوطين واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشعب
السوري ،ويتجلى ذلك يف محايته من عمليات القتل اليومي ورفع احلصار ،وزايدة جرعات الدعم املقدمة على الصعيد اإلغاثي.
والسعي إىل ممارسة الوالية القضائية العاملية بشأن هذه اجلرائم أمام احملاكم الوطنية ،يف حماكمات عادلة جلميع األشخاص
املتورطني.
• دعت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مراراً وتكراراً يف عشرات الدراسات والتقارير وابعتبارها عضو يف التحالف الدويل،
إىل تطبيق مبدأ مسؤولية احلماية ( ،)ICRtoPوقد مت استنفاذ اخلطوات السياسية عرب اتفاقية اجلامعة العربية مث خطة السيد
كويف عنان ،وابلتايل البد بعد تلك الفرتة من اللجوء إىل الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية احلماية ( ،)R2Pالذي أقرته
اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،ومازال جملس األمن يعرقل محاية املدنيني يف سوراي.
• جتديد الضغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.
• السعي من أجل إحقاق العدالة واحملاسبة يف سوراي عرب اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملس حقوق اإلنسان ،واستخدام
مبدأ الوالية القضائية العاملية.
شكر وعزاء
خالص الشكر والعزاء جلميع األهايل والنشطاء احملليني الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير بشكل فعال.
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