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اإلثنني 31 تشرين األول 2016

قصف روسي يستهدف مبىن كلية الطب يف مدينة كفر ختارمي
صمت األمم املتحدة عن قصف اجلامعة يشجع على تكرار اجلرائم بيــــان

مل يعهد العصر احلديث استهدافاً للمراكز احليوية املدنية واملنشأت التعليمية على النحو الذي يرتكبه النظام السوري والروسي 
يف سوراي، ويف هذا البيان نسجل استهداف مبىن كلية الطب التابعة لسلطة احلكومة املؤقتة يف مدينة كفر ختارمي مبحافظة إدلب 

لقد ابتت اسرتاتيجية النظام السوري وحليفه الروسي مفضوحة، حيث يتعمد قصف املشايف واألسواق واملدارس واجلامعات 
يف املناطق اخلارجة عن سيطرته، لُيجَب األهايل على قبول تسوية، تنتهي بتهجريهم وتشريدهم إىل الشمال السوري، أو خارج 
سوراي، ومازال اجملتمع الدويل متفرجاً على ما حيصل من تغيري دميغرايف يف سوراي، مكتفياً بعبارات التنديد والتهديد، اليت يقرؤها 

مجيعها النظام السوري واإليراين مبثابة ضوء أخضر لالستمرار يف اجلرائم.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“يشعر السوريون الضحااي وذووهم ابألسى الشديد ألنه على الرغم من فظاعة اجلرائم املرتكبة حبقهم، مل تـَُعد حىت حتظى 
القلق والشجب واالستنكار، إن ما حيصل يف سوراي من عمليات قصف وحشي عنيف للمشايف واجلامعات  بعبارات 
واملدارس، دون رادٍع أو رقيب هلَو اعتداء على جوهر اإلنسانية، وحتطيم لكافة القيم واملبادئ، وحنن والتاريخ يسجل كل 

من كان يف موقع املسؤولية، ومل يُقدم الدَّعم واحلماية للجامعات واملدارس يف سوراي من القصف الروسي”.

األحد 23/ تشرين األول/ 2016 قرابة الساعة 23:30 أغارت طائرة اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية مرتني على احلي الشمايل 
الغريب يف مدينة كفر ختارمي مبحافظة إدلب اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام، استهدفت 
الغارات مبىن كلية الطب التابعة للحكومة السورية املؤقتة وهو البناء ذاته الذي يضمُّ اجمللس احمللي التابع للمدينة ومبىن الصالة 
الرايضية، اليت تضم أيضاً قاعة حماضرات اتبعة للكلية الطبية؛ وقد تسبب القصف بدمار كبري يف مبىن الكلية والصالة الرايضية، 

وثقنا مقتل 7 مدنيني، بينهم طفالن و4 سيدات يقطنون يف منازل سكنية جماورة ملبنيي الصالة الرايضية وكلية الطب.

حتدثَّت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع عدد من األهايل ومع انشطني إعالميني ممن شهدوا حادثة القصف وقد أفادوا 
بعدم وجود مقرات عسكرية اتبعة للمعارضة املسلحة أو التنظيمات اإلسالمية املتشددة ابلقرب من تلك املباين سواء قبل 

أو أثناء اهلجوم.
ُتصدر الشبكة السورية حلقوق اإلنسان تقارير دورية شهرية توثِّق فيها حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنية من قبل 

اجلهات الفاعلة، وقد ارتفعت يف األشهر األخرية نسبة استهداف املراكز الطبية والتعليمية بشكل خاص.
إنَّ هذه اهلجمات الفوضوية أو املتعمدة، أو الغري متناسبة، هي هجمات غري مشروعة وإن استهداف النظام السوري للمراكز 

الطبية هو استخفاف صارخ أبدىن معايري القانون الدويل اإلنساين وقرارات جملس األمن الدويل.

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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يتوجب على جملس األمن واجلمعية العامة لألمم املتحدة واألمانة العامة لألمم املتحدة أن اليقفوا صامتني ولو لدقيقة واحدة 
ل أن النظام الروسي استخدم حقَّ النقض  أمام قصف متعمد يتكرر بشكل شبه يومي للمنشآت التعليمية، وإنَّ التَّاريخ ُيسجِّ
مخس مرات حلماية النظام السوري الذي يقوم ابرتكاب انتهاكات صارخة ُتشكل جرائم حرب عب قصف املنشأت التعليمية 

واستخدام األسلحة الكيميائية وتشريد األهايل والسكان، والشعب السوري لن ينسى ذلك مطلقاً.

صور تظهر آاثر الدمار يف مبىن كلية الطب يف مدينة كفر ختارمي بعد قصف نفَّذته طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية 

صور تظهر آاثر الدمار يف مبىن الصالة الرايضية يف مدينة كفر ختارمي بعد قصف نفذته طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية 
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