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اجلمعة 23 أيلول 2016

حمتوايت التقرير:
أواًل: تفاصيل احلادثة، أدلة

وشهادات. 
اثنياً: االستنتاجات والتوصيات. 

اثلثاً: املرفقات، صور الضحااي
والدمار.

شكر

أدلة متعددة تشري إىل تعمُّد القوات الروسية 
والسورية قصف قافلة األمم املتحدة يف حلب

أواًل: تفاصيل الحادثة، أدلة وشهادات:

اإلثنني 19/ أيلول/ 2016 شاركت طائرات مروحية حكومية، وطائرات اثبتة اجلناح 
نعتقد غالباً أهنا روسية يف هجوم مكثف وبعدة هجمات على مركز للهالل األمحر شرق 

بلدة أورم الكربى، حيث استمر القصف قرابة 3 ساعات.
ألقت املروحيات احلكومية ما اليقل عن 4 براميل متفجرة، وشنت الطائرات اثبتة اجلناح 

الروسية ما اليقل عن 9 غارات استخدمت فيها الصواريخ والرشاشات الثقيلة.
استهدف القصف بشكل رئيس مركز اهلالل األمحر السوري، ودمَّر قافلة من شاحنات 
حُممَّلة ابملساعدات اإلغاثية املقدمة من األمم املتحدة كانت تنتظر تفريغها يف مستودعات 
اتبعة ملركز اهلالل األمحر، كما طال القصف فرَق اإلسعاف والدفاع املدين اليت حاولت 

إنقاذ اجلرحى واملصابني من عمال اإلغاثة.
12 مدنياً مجيعهم  تلك اهلجمات مقتل  إثر  السورية حلقوق اإلنسان  الشبكة  وثقَّت 
من أفراد عمال اإلغاثة وسائقي احلافالت من بينهم عمر بركات رئيس شعبة اهلالل 
األمحر يف البلدة، إضافة إىل دمار كبري يف مبىن اهلالل األمحر، واحرتاق ما يزيد عن 10 

شاحنات حُممَّلة ابملعوانت اإلغاثية.

موقع  زايرة  املتعاونني  األشخاص  أحد  من  اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  طلبت 
وقد  اخلاصة،  والفيديوهات  الصور  من  عدد  والتقاط  القصف  توقف  بعد  احلادثة 
عدد  إىل  إضافة  عليها،  حصلنا  اليت  اخلاصة  الفيديوهات  ومقاطع  الصور  أظهرت 
التواصل من قبل عدد  اليوتيوب وصفحات  آخر من صور وفيديوهات ُنشرت على 
من اإلعالميني احملليني، حجم الدمار الكبري الذي أحلقه القصف بقوافل املساعدات 
خملفات  الصور  إحدى  أظهرت  وقد  اإلغاثة،  وصناديق  املعوانت  وتلف  اإلنسانية 
بعضهم  أن  وُتظهر  للضحااي،  صور  على  حصلنا  كما  روسية،  أهنا  نعتقد  صواريخ 
قد حتول إىل أشالء، مل نـَُقم بنشرها لقساوة املشهد، وحنتفظ بنسخ من مجيع الصور 

والفيديوهات مجيعاً يف سجالتنا.

كما قام فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ابلتواصل مع عدد من شهود العيان و 
أعضاء يف الدفاع املدين، ومع انجني من احلوادث، ومع نشطاء إعالميني حمليني، كانت 
الفيديوهات  متقاربة، وتطابق إىل حد كبري ماورد يف مقاطع  شهاداهتم وأقواهلم مجيعاً 

حزيران/  هناية  يف  أتسست  اإلنسان،  حلقوق  السورية  الشبكة 
2011 وهي منظمة مستقلة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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والصور، نعرض يف هذا التقرير ثالثة منها، وقد شرحنا للشهود اهلدف من املقابالت، وحصلنا على موافقتهم على استخدام 
املعلومات اليت يُقدموهنا يف هذا التقرير.

أثبتت التحقيقات الواردة يف هذا التقرير أن املناطق املستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية واليوجد فيها أية مراكز عسكرية 
أو خمازن أسلحة اتبعة لفصائل املعارضة املسلحة أو التنظيمات اإلسالمية املتشددة خالل اهلجوم أو حىت قبله.

ماورد يف هذا التقرير ُيثل احلد األدىن الذي متكنا من توثيقه من حجم وخطورة االنتهاك الذي حصل، كما ال يشمل 
احلديُث األبعاَد االجتماعية واالقتصادية والنفسية.

رابط يظهر موقع بلدة أورم الكربى.
خريطة تظهر املوقع التقرييب ملكان اهلجوم الذي استهدف مركز اهلالل األمحر وقافلة املساعدات يف بلدة أورم الكربى 

19/ أيلول/ 2016.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“ليس ُمستغرابً على نظام ُياصر مناطق أبكلمها ويُعرقل املساعدات أن يقوم بتدمري املساعدات والقائمني عليها،  لكن 
ستبعد عن النظام الروسي الذي قصف 

ُ
مت استهداف بعثات األمم املتحدة سابقاً، جيب أن الننسى ذلك، كما ليس من امل

واستهدف 59 مركزاً طبياً مبن فيها من مرضى وجرحى ومعدات أن يقصف مقرَّ اهلالل األمحر وقافلة املساعدات اأُلممية، 
خمَتلُف أنواع اجلرائم واالنتهاكات يف سوراي حتصل ألنه اليوجد أي رادٍع حقيقي منذ آذار 2011 وحىت اآلن بل هو ضوء 

أخضر مفتوح”.

أصدر مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بياانً عربَّ فيه عن أسفه للهجوم الذي َتعرَّض له مركز اهلالل األمحر 
وقوافل اإلغاثة اجملاورة له، مل ُيدِّد نوع اهلجوم وال حىت املتسبب فيه وقال أن املساعدات اليت مت استهدافها كان من املقرر 
أن تصل إىل قرابة 78 ألف شخص يف ريف حلب الغريب، لكنَّ أهمَّ ماورد يف البيان “إنه قد متَّ إخطار كافة أطراف النزاع 

بقدوم القافلة وخط سريها”. 
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أصدرت منظمة اهلالل األمحر بياانً نعت فيه السيد عمر بركات رئيس شعبة اهلالل األمحر 
الذي قضى يف احلادثة كما علََّق أعماله 3 أايم احتجاجاً على القصف الذي تعرَّض له املركز.

هناك عدة مؤشرات إضافية تدل بقوة إىل أن اهلجوم متعمد، أبرزها:
أواًل: طول املدة الزمينة اليت ُقصفت فيها القافلة واملركز واليت امتدت على   
مدار ثالث ساعات، ُيشري إىل وقاحة والمباالة أثناء ارتكاب اجلرية، ألن اجملرم متيقٌن 

متاماً أنه حىت لو افتضح أمره فإنَّ شيئاً لن يصل.

اثنياً: تكرار اهلجمات أثناء الساعات الثالث، مبعىن أن القصف مل يكن صاروخاً واحداً، أو هجمة واحدة عابرة   
كي نقول إنه كان عشوائياً أو غري مقصود، بل متَّ إلقاء 4 براميل متفجرة، وقصف املكان بعدة صواريخ، كما استخدمت 

الرشاشات إلبعاد املسعفني وِفَرِق الّدفاع املدين.

اثلثاً: ماورد يف بيان السيد ستيفن أوبراين وكيل األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية، “إنه قد مت إخطار كافة   
أطراف النزاع بقدوم القافلة وخطِّ سريها” أي أنَّ ُكالً من النظام السوري والروسي لديه علم مسبق مبكان وزمان عبور القافلة.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان - عرب تطبيق واتس آب - مع السيد بركات بركات أحد أقرابء رئيس شعبة اهلالل 
األمحر عمر بركات الذي قُِتل يف احلادثة وأفادان بروايته:

“على بُعد 200 مرت من مركز اهلالل األمحر توقفت بعد مساعي أصوات الطريان املروحي الذي أغار على املوقع،  شاهدت 
طائرتني مروحيتني ألقتا 4 براميل متفجرة، كانت الساعة قرابة 7:12 بعد ذلك بدقائق بدأ هجوم آخر بطائرتني حربيتني 
روسيتني، استهدفتا املنطقة ذاهتا بصاروخني فراغيني أحَداث انفجاراً ضخماً واشتعلت احلرائق ومل نَعد نرى يف ظلمة الليل سوى 

ألسنة اللَّهب مث عاودت املروحيات إلقاءها ألربعة براميل أخرى.
حاولنا االقرتاب وإسعاف املصابني، لكنَّ طائرات حربية روسية أخرى بدأت تقصف املنطقة وما ييط هبا بقرابة 200 مرت 
ابلرشاشات الثقيلة، واستمر ذلك قرابة ساعتني ونصف وكانت الغارات قد أغلقت مجيع الطرق املؤدية إىل موقع القصف ملنع 

وصول فرق اإلسعاف والدفاع املدين.
مل ختمد نريان القصف حىت الساعة الثالثة فجراً، حيث استطعنا انتشال الضحااي كان من بينهم عمر بركات وهو رئيس شعبة 
اهلالل األمحر يف البلدة وغريه من الشباب العاملني يف املنظمة، كما تضرر مركز اهلالل واحرتقت على األقل عشر سيارات 

بشكل كامل كانت حمملة ابملساعدات، وتضررت املنازل املدنية القريبة، ومن بينها منزل عمر بركات.
ما يزيد عن 3 ساعات من حرب اإلابدة الكاملة على منطقة صغرية ال حتوي سوى مركز للهالل األمحر وقوافل إغاثية اتبعة 

لألمم املتحدة، إهنم يقتلون اإلنسانية”. 

حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع أحد متطوعي الدفاع املدين )رفض الكشف عن هويته( -عرب تطبيق واتس آب 
– الذي شارك يف عملية إجالء اجلرحى وأفادان بروايته:

“مل يكن االستهداف ملركز اهلالل األمحر وحده، فقد استهدفت الطائرات احلربية الروسية ابلصواريخ والرشاشات الثقيلة ِفَرَق 
الدفاع املدين واإلسعاف ألكثر من ساعتني ونصف، واستمرت بعدها الغارات املتقطعة حىت الفجر، مسعت نداء السيد عمر 
بركات قبل أن يُفارق احلياة ومل نستطع أن نصل إليه بسبب كثافة القصف الذي تركز على املنطقة، دخلنا املركز بعد قرابة ساعة 
ونصف، وانتشلنا 4 جرحى وكان السيد عمر قد فارق احلياة واستمرت الغارات بعد ذلك أيضاً فاضطرران لالنسحاب مرة أخرى.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0djlaNjlOWWRxQzA/view


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 4

حتوَّل املركز والقوافل اإلغاثية إىل ركام كل شي مدمر وحمروق وُمَتفحم، علمنا أن الطائرات اليت نفذَّت الغارات األخرية كانت 
روسية من املرصد التابع للجيش احلر والذي أعلن عن إقالع طائرات من مطار محيميم يف حني أن بداية القصف كان من 

طائرات مروحية حكومية ألقت براميل متفجرة”.

مبوجب القانون الدويل يتوجب على أطراف النزاع أن تُعطي موظفي اإلغاثة اإلنسانية احلرية يف التنقل، وتضمن هلم احلماية، 
الشعبية يف آذار/  االنتفاضة  اندالع  السوري مل يرتم منذ  النظام  أن  املساعدات، إال  املدنيني على  وُتسهِّل ابلتايل حصول 
2011 املبادئ األساسية للقانون الدويل اإلنساين ومل يـَُقم حبماية من يمل الشارات اإلنسانية بل على العكس فقد وثقنا 

استهداف مراكز إسعاف ونقاط طبية وكوادر إغاثية بشكل دوري عرب تقرير يصدر شهرايً.

أخربان أمحد األمحد وهو انشط إعالمي حملي - تواصلنا معه عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك- تواصل مع 
مسعفني وشهود عيان وزار املنطقة بعد القصف: 

“كنت قد رافقت القافلة منذ حلظة استالمها من قبل فريق اهلالل األمحر يف البلدة من حاجز عسكري يتبع للنظام، وكانت 
طائرات االستطالع ترافقنا طوال حركة القوافل حىت وصوهلا إىل مركز اهلالل األمحر يف أورم الكربى.

توجهت إىل املنطقة فجراً بعد انتهاء الغارات اجلوية ومتكَّن املسعفون من الوصول إىل املركز وإخالء اجلرحى والضحااي، كل 
من كان حاضر القصف أخربين عن غارات ُمرعبة من طائرات مروحية وحربية، صواريخ ورشاشات ثقيلة أمطرت املكان، 
أغلب احلافالت والشاحنات احرتقت ابلكامل كما أن الدمار يف مركز اهلالل كان كبرياً جداً، وتضرر مركزي املنامة واالسرتاحة 

التابعني للمركز.
مراصد اجليش احلر عمَّمت عن إقالع طريان مروحي حكومي من مطار النريب شرق حلب وهي الطائرات اليت أغارت بداية 
على املوقع كما أخربين األهايل، يف حني أهنا عممت عن خروج طائرات حربية روسية من مطار محيميم، واليت اتبعت القصف 

ابلصواريخ والرشاشات الثقيلة”.

ثانيًا: االستنتاجات والتوصيات. 
االستنتاجات القانونية:

التشكيك قرار جملس األمن رقم 2139 وقرار جملس األمن  يقبل  الروسي والسوري بشكل ال  النظام  1. خرق   
2254 القاضيان بوقف اهلجمات العشوائية، وأيضاً انتهك عرب جرية القتل العمد املادة الثامنة من قانون روما األساسي، ما 

ُيشكل جرائم حرب.
2. نؤكد على أن القصف الوارد يف التقرير قد استهدف أفراداً مدنيني عزل، وابلتايل فإن القوات الروسية والسورية   
انتهكت أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان الذي يمي احلق يف احلياة. إضافة إىل أهنا ارتكبت يف ظل نزاع مسلح غري 

دويل فهي ترقى إىل جرية حرب، وقد توفرت فيها األركان كافة.
3. إن اهلجمات الواردة يف التقرير، اليت قام هبا النظام الروسي والسوري تُعترب مبثابة انتهاك للقانون اإلنساين الدويل   

العريف، ذلك أن القذائف قد أطلقت على مناطق مأهولة ابلسكان ومل توجه إىل هدف عسكري حمدد.
4. إن 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 النظام الروسي:

1. فتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف التقرير، واطالع اجملتمع السوري على نتائجها، وحماسبة املتورطني.
2. تعويض كافة املراكز واملنشأت املتضررة وإعادة بنائها وجتهيزها من جديد، وتعويض أسر الضحااي واجلرحى كافة، الذين 

قتلهم النظام الروسي احلايل.
3. التوقف التام عن قصف املشايف واألعيان املشمولة ابلرعاية واملناطق املدنية واحرتام القانون العريف اإلنساين.

إىل جملس األمن:
• يتوجب على جملس األمن اختاذ إجراءات إضافية بعد مرور قرابة عام على القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح 
على “توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد املدنيني واألهداف املدنية يف حدِّ ذاهتا، مبا يف ذلك اهلجمات ضد املرافق الطبية 

والعاملني يف اجملال الطيب، وأي استخدام عشوائي لألسلحة، مبا يف ذلك القصف املدفعي واجلوي”.
• جيب إحالة امللف السوري إىل احملكمة اجلنائية الدولية وحماسبة مجيع املتورطني، مبا فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه 

ابرتكاب جرائم حرب.
والنهب  الدمار  من  وفنوهنم  وتراثهم  السوريني  أرواح  املدنيني، حلفظ  مسؤولية محاية  مبدأ  وتطبيق  والسالم  األمن  إحالل   •

والتخريب. 
وجرائم ضد  جرائم حرب  ارتكاب  يف  مباشر  بشكل  املتورطني  اإليراين  والنظام  الروسي  النظام  لتشمل  العقوابت  توسيع   •

اإلنسانية ضد الشعب السوري.

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
إىل جملس حقوق اإلنسان وغريه من هيئات األمم املتحدة عن هذه احلادثة حتديداً،  على املفوضة السامية أن تُقدِّم تقريراً 

ابعتبارها نُفّذت من قبل قوات نعتقد أهنا روسية ابلتنسيق مع القوات احلكومية.

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. 
الوطنية، يف حماكمات عادلة جلميع األشخاص  أمام احملاكم  العاملية بشأن هذه اجلرائم  القضائية  الوالية  والسعي إىل ممارسة 

املتورطني.
• دعت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مراراً وتكراراً يف عشرات الدراسات والتقارير وابعتبارها عضو يف التحالف الدويل، 
إىل تطبيق مبدأ مسؤولية احلماية )ICRtoP(، وقد 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 )R2P(، الذي 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.

http://www.sn4hr.org
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ثالثًا: المرفقات:

مقطع فيديو يظهر النريان املشتعلة يف قافلة اإلغاثة التابعة لألمم املتحدة 
مقطع فيديو يظهر الشاحنات احملرتقة بعد هجوم حكومي روسي على قافلة اإلغاثة التابعة لألمم املتحدة

مقطع فيديو يظهر قصف الطائرات احلكومية والروسية ابلصواريخ مركز اهلالل األمحر
صور تظهر ما خلفه القصف من ضرر كبري يف قافلة املعوانت اإلغاثية 

صور تظهر األضرار يف شاحنات قافلة املعوانت اإلغاثية

صور تظهر آاثر الدمار جراء قصف قافلة املعوانت اإلغاثية
صورة تظهر املعوانت اإلغاثية التالفة نتيجة القصف ويظهر يف الصور خملفات أحد الصواريخ اليت نعتقد أهنا روسية 

صورة للضحية عمر بركات رئيس شعبة اهلالل األمحر يف بلدة أورم الكربى الذي قضى يف اهلجوم 

تقرير ملنظمة العفو الدولية “سوراي: اهلجوم ’املروع‘ على قافلة اإلغاثة التابعة لألمم املتحدة يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدويل”
تقرير ملنظمة هيومن رايتس وتش “سوراي: ينبغي التحقيق يف اهلجوم على قافلة مساعدات األمم املتحدة”

شكر وعزاء
خالص الشكر والعزاء جلميع األهايل والنشطاء احملليني الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير بشكل فعال.

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=JF8AetVC53I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_vEiij2xWuE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xZaniz0ssLw&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbFdySzBlOFBIcGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZVA2bk5YM0xlZjA/view
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPX2VPd3ZtVDZ4dE0
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQzZOV1doM3lxMGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPR1pxellxcnpBYU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdS1TS0JaeWZUOW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RGNMUWt1UkRYQnc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MXpLdnY1UWl6emc/view
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/09/syria-horrific-attack-on-un-aid-convoy-is-a-flagrant-violation-of-international-law/
https://www.hrw.org/ar/news/2016/09/21/294394
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZTVzZHRTWGRZNm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPY1o1UU5CVGZSTkE/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPX1hfUEhmVkZXVGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRS1xWG5TRkU2VW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPcER5QktEOHpUbkk/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVHcxRnlKRVZDRDg/view

