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األحد 11 أيلول 2016

حمتوايت التقرير:
أواًل: املقدمة.

اثنياً: التفاصيل.
اثلثاً: املرفقات.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات.
شكر وعزاء.

القوات الروسية تقتل املدنيني يف اثلث أايم عيد الفطر
موت على ضفاف العاصي

أواًل: املقدمة:
تتبع بلدة دركوش انحية جسر الشغور يف حمافظة إدلب وتبعد عن مدينة جسر الشغور 

حنو 27 كم، ختضع البلدة لسيطرة فصائل يف املعارضة املسلحة.

يف هذا التقرير نقوم بتوثيق ارتكاب قوات منيل لالعتقاد أهنا روسية جمزرة يف بلدة دركوش 
اثلث أايم عيد الفطر، حيث قام فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ابلتواصل مع 
إعالميني  نشطاء  ومع  احلوادث،  من  وانجني  العيان  وشهود  املدينة  أهايل  من  عدد 
حمليني، ونعرض يف هذا التقرير 3 شهادات، كما راجعنا الصور والفيديوهات الواردة 
إلينا وحتققنا من صدقيتها، وقد شرحنا للشهود اهلدف من املقابالت، وحصلنا على 
موافقتهم على استخدام املعلومات اليت يقدموهنا يف هذا التقرير، وحنتفظ بنسخ من مجيع 

مقاطع الفيديو والصور املذكورة يف هذا التقرير.
أثبتت التحقيقات الواردة يف هذا التقرير أن املناطق املستهدفة كانت عبارة عن مناطق 
مدنية واليوجد فيها أي مراكز عسكرية أو خمازن أسلحة اتبعة لفصائل املعارضة املسلحة 

أو التنظيمات اإلسالمية املتشددة أثناء اهلجوم أو حىت قبله.

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

اثنياً: التفاصيل:
اجلمعة 8/ متوز/ 2016 قرابة الساعة 10:30 صباحاً استهدف صاروخ يُعتقد أن 
مصدره البوارج الروسية، بلدة دركوش يف ريف حمافظة إدلب، انفجر الصاروخ يف السماء 
وسقطت شظاايه قرب جتمع للمدنيني عند ضفة هنر العاصي يف البلدة، يف حني سقط 

الصاروخ على منزل سكين على ضفة النهر املقابلة ما تسبب مبقتل بعض ساكنيه.

13 منزاًل  قرابة  بينهم طفالن، و11 سيدة، إضافة إىل دمار  27 مدنياً  وثَّقنا مقتل 
بشكل شبه كامل وجرح قرابة 53 شخصاً. بينهم 3 من عناصر الدفاع املدين.

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

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد قتيبة أبو محزة –عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك- وهو 
انشط إعالمي يف منظمة الدفاع املدين، توجَّه إىل مكان القصف وأفادان بروايته:

»عمم مرصد يتبع للجيش احلر عن انطالق صاروخ من جهة البحر حنو بلدتنا، مث مسعنا صوت انفجارين، 
وصلنا إىل مكان سقوط الضحااي وجدان ما يزيد عن 11 ضحية مجعيهم من خارج البلدة، كانوا قد جاؤوا 
للتَّنزُّه قرَب ضفة هنر العاصي، أخربين أحد الشهود أن الصاروخ انفجر يف السماء وسقطت شظاايه على ضفة 
النهر وسقط جسم الصاروخ على أحد املنازل السكنية املطلَّة على الضفة املقابلة وسبب سقوط ضحااي أيضاً 

لكن العدد األكرب من الضحااي كان نتيجة انفجار الشظااي.
بلغ عدد الضحااي الكلي ذلك اليوم 22 شخصاً، ويف اليوم التايل انتشلنا ضحية من النهر كان يسبح قبل 

سقوط الشظااي يُدعى رامي«.
 

السيد حسان قريش انشط إعالمي حملي وهو من ذوي أحد جرحى القصف، تواصلنا معه عرب حسابه على موقع التواصل 
االجتماعي فيسبوك، وأفادان بروايته:

»مسعت صوت هدير، تالُه صوت انفجار، مل أستطع حتديد املكان، لكينِّ توجهت إىل املشفى وأسعفت 
مصاابً على الطريق، كانت املشفى تعجُّ ابملصابني والضحااي، من بينهم ابن أخيت وهو طفل يف الثامنة من 
العمر أصيَب يف قدمه بشظية، أحصيُت 45 جرحياً يف ذلك اليوم معظمهم من النساء واألطفال، إضافة إىل 
22 شهيداً معظمهم من مدينـيََت أرحيا ومعرة النعمان كانوا يتنزهون ابلقرب من ضفة هنر العاصي حيث سقط 

الصاروخ«.

السيد أمحد غامن أحد املصابني تواصلت معه الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي 
فيسبوك، وأخربان بتفاصيل إصابته:

»قرابة الساعة 10:30 صباحاً كنت يف منزيل عندما مسعت صوت انفجار، مث رأيُت جسماً يهوي بسرعة 
ككتلة انر كبرية، أصبح الغبار من حويل يف كل مكان وتصدَّعت جدران بيتنا وحتطَّمت النوافذ، أصابين طنني 
يف أذين وأصيبت يدي بشظية صغرية، خرجُت من املنزل وشاهدت منزَل جرياننا وقد سويَّ ابألرض بشكل 

كامل.
بدأت ُأسعف املصابني وَأخرجت طفلة صغرية وسيدة ُمِسنَّة  كانت على قيد احلياة، وشاب بُتت ساقه لكنه 
تويف بعد ذلك، مل تكن إصابيت خطرية، لكن عدداً كبرياً من اجلرحى كان يف وضع حرج، جلُّ ذنبهم أهنم 

ذهبوا للتنزُّه«. 
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اثلثاً: املرفقات: 
أمساء الضحااي

فيديو يُظهر عمليات إجالء الضحااي إثر استهداف صاروخ ابلسيت يُعتقد أن مصدره البوارج 
الروسية بلدة دركوش يف 8/ متوز/ 2016

فيديو يظهر آاثر الدمار إثر استهداف صاروخ ابلسيت يُعتقد أن مصدره البوارج الروسية بلدة 
دركوش يف 8/ متوز/ 2016

فيديو يظهر املصابني إثر استهداف صاروخ ابلسيت يُعتقد أن مصدره البوارج الروسية بلدة 
دركوش يف 8/ متوز/ 2016

صور تظهر بقااي صاروخ أطلقته بوارج روسية متمركزة يف السواحل السورية يف البحر األبيض املتوسط على بلدة دركوش إبدلب 
يف 8/ متوز/ 2016

صور تظهر ضحااي جراء سقوط صاروخ أطلقته بوارج روسية يف البحر األبيض املتوسط على بلدة دركوش إبدلب يف 8/ متوز/ 
2016
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رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

1. خرق النظام الروسي بشكل ال يقبل التشكيك قرار جملس األمن رقم 2139 وقرار جملس األمن 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 انتهكت أحكام 
القانون الدويل حلقوق اإلنسان الذي حيمي 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 تعترب 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.

التوصيات:
إىل النظام الروسي:

1. فتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف التقرير، واطالع اجملتمع السوري على نتائجها، وحماسبة املتورطني.

2. تعويض كافة املشايف املتضررة وإعادة بنائها وجتهزيها من جديد، وتعويض كافة أسر الضحااي واجلرحى.
3. التوقف التام عن قصف املشايف واألعيان املشمولة ابلرعاية واملناطق املدنية واحتام القانون العريف اإلنساين.
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إىل جملس األمن:
• يتوجب على جملس األمن اختاذ إجراءات إضافية بعد مرور قرابة عام على القرار رقم 2139 وال 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.
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:
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. 
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 الفتة 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.

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