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األربعاء 24 آب 2016

حمتوايت التقرير:
أواًل: املقدمة.

اثنياً: التفاصيل.
اثلثاً: املرفقات.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات.
شكر وعزاء.

القوات الروسية تقتل املدنيني يف املناطق اخلاضعة لسيطرة داعش
توثيق جمزرة مدينة القورية يف امليادين بدير الزور

أواًل: المقدمة:
تتبع مدينة القورية ملنطقة امليادين يف ريف دير الزور الشرقي ويبلغ عدد سكاهنا ما اليقل 

عن 60 ألف نسمة، ختضع املدينة لسيطرة تنظيم داعش منذ متوز/ 2014
خريطة تظهر موقع املدينة 

يف هذا التقرير نقوم بتوثيق ارتكاب طائرات حربية يُزعم أهنا روسية جمزرة ضخمة يف 
حي الطعس يف مدينة القورية حيث قام فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ابلتواصل 
العيان وانجني من احلادثة، ومع نشطاء إعالميني  املدينة وشهود  مع عدد من أهايل 
حمليني، ونعرض يف هذا التقرير رواية واحدة، كما راجعنا الصور والفيديوهات الواردة 
إلينا وحتققنا من صدقيتها، وقد شرحنا للشهود اهلدف من املقابالت، وحصلنا على 
موافقتهم الستخدام 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 للتنظيمات 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.

حزيران/  هناية  يف  أتسست  اإلنسان،  حلقوق  السورية  الشبكة 
معتمدة  منظمة مستقلة، غري حكومية، غري رحبية،  ٢٠١١ وهي 

من قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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ثانيًا: التفاصيل:
السبت 25/ حزيران/ 2016 أغار طريان حريب يُزعم أنه روسي مرتني على األقل استخدم فيهما 8 صواريخ مستهدفاً حي 
الطعس وسط مدينة القورية، استهدفت الغارة األوىل املنازل السكنية يف احلي؛ بينما استهدفت الغارة الثانية املكان ذاته بعد 

وصول األهايل واملسعفني إلسعاف ضحااي القصف األول؛ ما أدى إىل ارتفاع كبري يف عدد الضحااي واجلرحى.
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 62 مدنياً، بينهم 30 طفاًل، و20 سيدة، وإصابة ما اليقل عن 30 آخرين.

أبو أمحد –تواصلنا معه عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيس بوك- انشط إعالمي حملي زار موقع القصف وأفاد 
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مبشاهداته:

»مسعت يومها حتليق الطائرة منذ الصباح، لكنه كان حتليقاً فقط ومل يتبعه قصف، قرابة الساعة 12 ظهراً اقرتب صوت الطائرة 
أكثر وابت أوضح ومع هذا مل أستطع مشاهدهتا وهذا يدلُّ أهنا كانت حتلق على ارتفاع عاٍل جداً، حصلت اجملزرة بعد ذلك 
بقليل، 4 صواريخ استهدفت حي الطعس وسط املدينة استطعت متييز أعمدة الدخان من منزيل وبعد دقائق عادت الطائرات 

وقصفت مرة أخرى.
وصلُت إىل املكان بعد نصف ساعة كانت سيارات اإلسعاف ماتزال تنقل اجلرحى وعشرات اجلثث واألشالء متناثرة يف املكان، 
الدمار امتد على مساحة تفوق 300م، ومنازل سكنية سويت ابألرض بشكل كامل، أحصيت دمار ما يزيد عن 15 منزاًل 

وعدداً من احملال التجارية.
علمُت من األهايل الذين قابلتهم أن الطائرة استهدفت املكان ذاته بغارة أخرى بعد جتمع الناس إلسعاف جرحى الغارة األوىل 
وهذا سبب ارتفاعاً كبرياً يف عدد الضحااي واملصابني، فحيُّ الطعس من أكثر األحياء اكتظاظاً ابلسكان وهو خاٍل من أي 

مقر لتنظيم داعش«.

ثالثًا: المرفقات:
أمساء الضحااي

صورة تظهر قرباً مجاعياً يضم جثث ضحااي جمزرة مدينة القورية 
فيديو يُظهر ضحااي قضوا نتيجة هجوم قوات يُزعم أهنا روسية على مدينة القورية 

فيديو يُظهر آاثر الدمار الذي خلفته هجمات يُزعم اهنا روسية على مدينة القورية 

رابعًا: 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.
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التوصيات:
إىل جملس األمن:

• 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.
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. 
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 )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.

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