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اإلثنني 17 متوز 2017

القوات الروسية ترتكب جمزرة ضخمة 
يوم هجوم خان شيخون الكيميائي

مقتل 32 مدنياً بينهم 19 طفاًل يف 
مدينة سلقني
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احملتوى:
أواًل: مقدمة 

اثنياً: التفاصيل 
اثلثاً: املرفقات

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات

أواًل: املقدمة:
تتبــع مدينــة ســلقني منطقــة حــارم يف حمافظــة إدلــب وتقــع يف ريفهــا الشــمايل الغــريب وتبعــد عــن مدينــة إدلــب قرابــة 45 كــم، 
خضعــت املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة يف تشــرين األول/ 2012 مث ســيطر عليهــا تنظيــم داعــش )يطلــق علــى 
نفســه اســم الدولــة اإلســالمية( يف أيلــول/ 2013، ويف بدايــة عــام 2014 خضعــت املدينــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل 

املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام )جبهــة النصــرة ســابقاً(.

يوثـِّـق التقريــر اســتهداف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي مســجداً ومبــى ســكنياً يف مدينــة ســلقني يــوم الثــالاثء 4/ نيســان/ 
ــذه النظــام الســوري يف مدينــة خــان شــيخون بريــف إدلــب  2017؛ وهــو يــوم هجــوم خــان شــيخون الكيميائــي ذاتــه، الــذي نفَّ
اجلنــويب، حيــث قــام فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ابلتواصــل مــع عــدد مــن أهــايل املدينــة وشــهود العيــان وانجــني مــن 
احلوادث، ومع نشــطاء إعالميني حمليني، ونعرض يف هذا التقرير شــهادتني، وقد شــرحنا للشــهود اهلدف من املقابالت، وحصلنا 
علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــي يُقدموهنــا يف هــذا التقريــر دوَن أن نُقــدِّم أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز كمــا حاولــت 
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيبهــم معــاانة تذكــر االنتهــاك، ومت منــح ضمــان بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف 

اســتخدام اســم مســتعار.

كمــا راجعنــا الصــور والفيديوهــات الــواردة إلينــا وحتقَّقنــا مــن صدقيتهــا، حيــث أظهــرت آاثر الدمــار الكبــر الــذي تســبَّب بــه 
القصــف علــى املســجد واملبــى الســكين املالصــق لــه، إضافــة إىل صــور ُتظهــر ضحــااي مــن األطفــال وحنتفــظ بنســٍخ مــن مجيــع 
مقاطــع الفيديــو والصــور املذكــورة يف هــذا التقريــر ضمــن قاعــدة بيــاانت إلكرونيــة ســرية، ونســٍخ احتياطيــة علــى أقــراٍص صلبــة، 

وملزيــد مــن التفاصيــل نرجــو االطــالع علــى منهجيــة عملنــا العامــة.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.

http://sn4hr.org/arabic/?p=8099
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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أثبتــت التحقيقــات الــواردة يف هــذا التقريــر أن املناطــق املســتهدفة كانــت عبــارة عــن مناطــق مدنيــة وال يوجــد فيهــا أيــة مراكــز 
عســكرية أو خمــازن أســلحة اتبعــة لفصائــل املعارضــة املســلحة أو التنظيمــات اإلســالمية املتشــددة أثنــاء اهلجــوم أو حــى قبلــه كمــا 

أنــه مل يتــم توجيــه أي حتذيــر مــن قبــل القــوات الروســية للمدنيــني قُبيــل اهلجــوم كمــا يشــرط القانــون الــدويل اإلنســاين.
مــا ورد يف هــذا التقريــر ُيثِّــل احلــدَّ األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال يشــمل 

احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنفســية.  
 

اثنياً: التفاصيل:
الثــالاثء 4/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 13:30 اســتهدف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي أبربعــة صواريــخ مســجد 
الروضــة ومبــى ســكنياً )مبــى مديريــة األوقــاف ســابقاً( مالصقــاً للمســجد يف احلــي الغــريب مــن مدينــة ســلقني؛ تســبَّب القصــف يف 
مقتــل 32 مدنيــاً، بينهــم 19 طفــاًل، و8 ســيدات )أنثــى ابلغــة( معظــم الضحــااي مــن النازحــني مــن مدينــة ديــر الــزور. إضافــة إىل 

دمــار كبــر يف احملــال التجاريــة واملنــازل الســكنية القريبــة وتضــرُّر يف مدرســة مصطفــى الســيد أمحــد “املدرســة الريفيــة”.  

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0S2J5OVBZdDRvTWM/view
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قــال عبــد الغــين العــراين وهــو أحــد ســكان مدينــة ســلقني للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان -تواصلنــا معــه عــر حســابه علــى موقــع 
التواصــل االجتماعــي فيســبوك- أنــه مســع صافــرات إنــذار صــادرة عــن مراصــد املعارضــة املســلحة الــي عمَّمــت حتليــق طائــرة اثبتــة 
اجلنــاح قــال إهنــا روســية فــوق مســاء مدينتــه، وأكَّــد أهنــا اســتهدفت املدينــة أبربعــة صواريــخ، وأخــران عبــد الغــين مبــا شــاهده بعــد توجهــه 

إىل احلــي الغــريب حيــث ســقطت الصواريــخ:
“ كنــت أعتقــد أنَّ القصــف حصــل ابلغــازات الســامة كمــا حصــل صباحــاً يف خــان شــيخون، لكنــين وجــدت دمــاراً 
كبــراً يف مســجد الروضــة الــذي يُعــدُّ مــن أقــدم مســاجد املدينــة ومبــى األوقــاف الســابق الــذي هتــدَّم ابلكامــل، هــذا 
املبى كان مأوى لعائلة مؤذن املســجد وعائالت انزحة من دير الزور، شــاهدت عناصر الدفاع املدين وهي تســحب 
اجلثــث مــن حتــت األنقــاض، كانــت أوَّل جثــة اســتطاعوا إخراجهــا لطفــل الرابعــة مــن عمــره، مث أخرجــوا جثــة والدتــه”.

فــارس ويت انشــط إعالمــي حملــي توّجــه إىل احلــي الغــريب -تواصلنــا معــه عــر حســابه علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك- 
بُعيــد اســتهدافه، ووصــف الدمــار الكبــر الــذي تعــرَّض لــه املبــى املســتهدف والــذي دفــن حتتــه عشــرات املدنيــني:

 “مل نســَتِفق مــن صدمتنــا بعــد اهلجــوم الكيميائــي الــذي نفَّــذه النظــام الســوري علــى مدينــة خــان شــيخون صباحــاً 
ــم املرصــد عــن حتليــق ســالح اجلــو الروســي  حــى عــاودت الطائــرات الروســية اســتهدافنا يف مدينــة ســلقني، لقــد عمَّ
يف ريــف إدلــب الشــمايل الغــريب ونبَّهنــا إىل ضــرورة فــضِّ التَّجمعــات، حصــل ذلــك قرابــة الســاعة الواحــدة والنصــف 
عندمــا متَّ تنفيــذ الغــارات ومسعــُت أصــوات انفجــارات هائلــة، كان اهلــدف مبــى ســكنياً مالصقــاً ملســجد الروضــة، 
رأيــت عناصــر الدفــاع املــدين ُيرجــون جثثــاً وأشــالء مــن حتــت ركام املبــى، لقــد أحصيــُت مــا يزيــد عــن 10 جثــث 
ُمعظمهــا لنســاء وأطفــال، ومــا اليقــل عــن 30 جريــح، وأحصيــت مــا يزيــد عــن 9 حمــال جتاريــة تدمــرت ابلكامــل”. 

طفل من ضحااي هجوم مدينة سلقني، الذي شنَّته طائرات نعتقد أهنا روسية 4 نيسان 2017

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZndtYUlYcUg1V0U/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 4

اثلثاً: املرفقات:
أمساء الضحااي

صور للضحااي الذين قضوا بعد استهداف احلي الغريب يف مدينة سلقني بغارات نعتقد أهنا روسية 4 نيسان 2017 
صور ُتظهر آاثر الدمار الكبر الذي أصاب مبى سكنياً )مبى األوقاف سابقاً( بعد غارات نعتقد أهنا روسية

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:   
االستنتاجات القانونية:

1. خــرق النظــام الروســي بشــكل ال يقبــل التشــكيك قــراَري جملــس األمــن رقــم 2139 و2254 القاضَيــني بوقــف اهلجمــات 
العشــوائية، وأيضــاً انتهكــت عــر جريــة القتــل العمــد املــادة الثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي؛ مــا ُيشــكل جرائــم حــرب.

2. نؤكــد علــى أنَّ القصــف الــوارد يف التقريــر قــد اســتهدف أفــراداً مدنيــني ُعــزَّل، وابلتــايل فــإنَّ القــوات الروســية انتهكــت أحــكام 
القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلــق يف احليــاة. إضافــة إىل أهنــا ارتكبــت يف ظــلِّ نــزاع مســلح غــر دويل فهــي ترقــى 

إىل جريــة حــرب، وقــد توفَّــرت فيهــا األركان كافــة.
3. إنَّ اهلجمــات الــواردة يف التقريــر، الــي قــام هبــا الطــران الروســي تُعتــر مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين الــدويل العــريف، ذلــك أن 

ــه إىل هــدف عســكري حمــدد. القذائــف قــد أُطلقــت علــى مناطــق مأهولــة ابلســكان ومل توجَّ
4. إن عمليــات القصــف، قــد تســببت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــني أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف 
إحلــاق الضَّــرر الكبــر ابألعيــان املدنيــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أبنَّ الضَّــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن 

ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eGZ3c3pocGJ2YjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0S3BkY2I5dlc1SkE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TVhBZ0JZVFNMbXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0c0FpZGNzQjFkbFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WElhNUxseTZvUE0/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cEFieHhRU3VWQW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VzQ1Q2Y5UThZckE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0c2txRlB6WWlwN1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0U0hJSk9Jbmd2MEE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dkxuWkhma2o4cEE/view
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التوصيات:
إىل جملس األمن:

• يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القــرار رقــم 2139 وال يوجــد التزامــات بوقــف عمليــات 
القصــف العشــوائي، وجيــب أن يلتــزم هبــا مجيــع أطــراف النــزاع، إىل جانــب االلتــزام بقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين.

 • جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــني، مبــا فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت 
تورطــه ابرتــكاب جرائــم حــرب.

• إحــالل األمــن والســالم وتطبيــق مبــدأ مســؤولية محايــة املدنيــني، حلفــظ أرواح الســوريني وتراثهــم وفنوهنــم مــن الدمــار والنهــب 
والتخريــب. 

• توســيع العقــوابت لتشــمل النظــام الروســي واإليــراين املتورطــني بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية 
ضــد الشــعب الســوري.

 
إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:

على املفوضية الســامية أن تُقدِّم تقريراً إىل جملس حقوق اإلنســان وغره من هيئات األمم املتحدة عن هذه اجملزرة حتديداً، واجملازر 
الي ســبقتها ابعتبارها عالمة صارخة يف ظلِّ جمازر يومية متفرقة أقل حجماً، وحماولة تنفيذ التوصيات الواردة يف هذا التقرير.

 
إىل اجملتمع الدويل:

• يف ظلِّ انقســام جملس األمن وشــلله الكامل، يتوجب التَّحرك على املســتوى الوطين واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشــعب 
الســوري، ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزايدة جرعــات الدعــم املقدمــة علــى الصعيــد 
اإلغاثــي. والســعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة، يف حماكمــات عادلــة جلميــع 

األشــخاص املتورطــني.
 

• دعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــراراً وتكــراراً يف عشــرات الدراســات والتقاريــر وابعتبارهــا عضــو يف التحالــف الــدويل، 
إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )ICRtoP(، وقــد مت اســتنفاذ اخلطــوات السياســية عــر اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة 
 ،)R2P( الســيد كــويف عنــان، وابلتــايل البــد بعــد تلــك الفــرة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة

الــذي أقرتــه اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، ومــازال جملــس األمــن يعرقــل محايــة املدنيــني يف ســوراي.
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• جتديد الضغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.
 • الســعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة واحملاســبة يف ســوراي عــر اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس حقــوق اإلنســان، واســتخدام 

مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة. 
 

إىل االحتاد األورويب والوالايت املتحدة األمريكية:
دعــم اآلليــة الدوليــة احملايــدة املنشــأة بقــرار اجلمعيــة العامــة رقــم 71/248 الصــادر يف 21/ كانــون األول/ 2016 وفتــح حماكــم 

الــدول احملليــة الــي لديهــا مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة، ومالحقــة جرائــم احلــرب املرتكبــة يف ســوراي.
 

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