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الثالاثء 19 كانون األول 2017

غارات روسية تستهدف مستودعات 
إغاثية بريف حلب الغريب

جمزرة تسبَّبت يف مقتل 22 مدنياً، بينهم 
4 طفاًل، و7 سيدة يف قرية ابتبو
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احملتوى:
أواًل: مقدمة. 

اثنياً: التفاصيل. 
اثلثاً: املرفقات.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: املقدمة:
تتبــع قريــة ابتبــو انحيــة األاترب يف ريــف حلــب الغــريب، وختضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة منــذ متــوز/ 2012 ويبلــغ 

عــدد ســكاهنا قرابــة 20 ألــف نســمة منهــم انزحــون مــن ريــف محــاة.
يوثِّــق التقريــر اســتهداف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي احلــيَّ الشــمايل الغــريب يف قريــة ابتبــو بريــف حلــب الغــريب؛ مــا 

ــاً، بينهــم 4 طفــاًل، و7 ســيدة. تســبَّب يف مقتــل 22 مدني

املنهجية:
خــالل عمليــات املراقبــة املســتمرة للحــوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وعــر شــبكة عالقــات 
واســعة مــع عشــرات املصــادر املتنوعــة مــن خــالل تراكــم عالقــات ممتــدة منــذ بــداايت عملنــا حــى اآلن، فعندمــا تــردان أو ُنشــاهد 
عــر شــبكة اإلنرتنــت ووســائل اإلعــالم أخبــاراً عــن انتهــاك نقــوم مبتابعــة اخلــر وحماولــة التَّحقــق ومجــع أدلــة وبيــاانت، ويف بعــض 
األحيــان متكَّــن الباحــث مــن زايرة موقــع احلــدث أبســرع وقــت ممكــن، لكــنَّ هــذا اندراً مــا حيــدث؛ نظــراً للمخاطــر األمنيــة املرتفعــة 
جــداً، ولكثــرة احلــوادث اليوميــة، وأيضــاً اإلمــكاانت البشــرية واملاديــة، وهلــذا ختتلــف إمكانيــة الوصــول إىل األدلــة، وابلتــايل درجــة 
تصنيفهــا، وغالبــاً مــا نقــوم يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مثــل هــذه احلــاالت ابالعتمــاد علــى شــهادات انجــن تعرَّضــوا 
لالنتهــاك مباشــرة؛ حيــث حنــاول قــدَر اإلمــكان الوصــول إليهــم مباشــرة، وبدرجــة اثنيــة َمــْن شــاَهَد أو صــوَّر هــذا االنتهــاك، إضافــة 
إىل حتليــل املــواد املتوفــرة يف مصــادر مفتوحــة كشــبكة اإلنرتنــت، ووســائط اإلعــالم، واثلثــاً عــر احلديــث مــع كــوادر طبيــة قامــت 

بعــالج املصابــن وعاينــت جثــث الضحــااي وحــدَّدت ســبب الوفــاة.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 2

نرجو االطالع على املنهجية املتَّبعة من قبل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توثيق الضحااي وتصنيف املراكز احليوية املدنية.

حيتــوي هــذا التقريــر علــى 3 شــهادات عــر حديــث مباشــر مــع الشــهود، وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، وقــد شــرحنا 
للشــهود اهلــدف مــن املقابــالت، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــي يُقدِّموهنــا يف هــذا التقريــر دوَن أن نُقــدِّم 

أو نعــرض عليهــم أيَّــة حوافــز. 
ــر االنتهــاك، ومتَّ منــُح ضمــاٍن بعــدم كشــف هويــة كل مــن  حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيــَب الشــهود معــاانة تذكُّ

أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار. 
كمــا أثبتــت التحقيقــات الــواردة يف هــذا التَّقريــر أنَّ املناطــق املســتهدفة كانــت عبــارة عــن مناطــق مدنيَّــة وال يوجــد فيهــا أيَـّـة 
مراكــز عســكرية أو خمــازن أســلحة اتبعــة لفصائــل يف املعارضــة املســلحة أو التَّنظيمــات اإلســالمية املتشــددة أثنــاء اهلجمــات أو 
حــى قبلهــا، كمــا أنَّــه مل يتــم توجيــه أي حتذيــر مــن قبــل القــوات الروســية للمدنيــن قُبيــل اهلجمــات كمــا يشــرتط القانــون الــدويل 

اإلنســاين.

حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــوَّرة والصُّــور الــي ُنشــرت عــر اإلنرتنــت، أو الــي أرســلها لنــا نشــطاء حمليــون 
عــر الريــد اإللكــرتوين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي، كمــا أظهــرت مقاطــع مصــورة بثَّهــا انشــطون 

موقــع اهلجمــات وحجــَم الدَّمــار الكبــر الــذي تســبَّب بــه القصــف. 

مــا ورَد يف هــذا التقريــر ُيثِّــل احلــدَّ األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال يشــمُل 
احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.

اثنياً: التفاصيل:
الثــاين/ 2016 قرابــة الســاعة 14:30 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي 4 صواريــخ  األربعــاء 16/ تشــرين 
اســتهدفت ثالثــة منهــا مســتودعات مجعيــة عطــاء اإلغاثيــة الواقعــة يف احلــي الشــمايل الغــريب مــن قريــة ابتبــو، بينمــا اســتهَدف 

الصــاروخ الرابــع بنــاًء ســكنياً علــى بعــد مســافة تُقــدَّر بـــ قرابــة 300م مشــاَل موقــع اهلجــوم األوَّل.
تســبَّب القصــف ابجملمــل يف مقتــل 22 مدنيــاً، بينهــم 4 طفــاًل، و7 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، إضافــة إىل دمــار كبــر يف األبنيــة 

الســكنيَّة ومســتودعات مجعيــة عطــاء اإلغاثيــة.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Vital_Facilities.pdf
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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تواصلنــا مــع أحــد عمــال اإلشــارة املركزيــة وهــي عبــارة عــن منظومــة تعمــل علــى التقــاط إشــارات الــرادار اخلاصــة ابلطائــرات وتتبــع 
املكاملــات بــَن الطيَّــار والقاعــدة اجلويــة الــي أقلــع منهــا، حيــث أطلعنــا علــى أرشــيف حركــة الطــران الــذي متَّ تســجليه يف ذلــك 
اليــوم، وقمنــا مبقارنتــه مــع توقيــت اهلجــوم املســجَّل لدينــا، توصَّلنــا إىل أنَّ الطــران الــذي اســتهدف قريــة اببتــو كان غالبــاً طــراانً 

اثبــت اجلنــاح مــن طــرازSU-24  وقــد أقلــع مــن قاعــدة محيميــم اجلويَّــة الــي تُعــدُّ مركــزاً عســكرايً روســياً. 
ــه إىل مــكان القصــف بُعيــد اهلجــوم: “مل أكــن يف القريــة حلظــة القصــف،  قــال عبــد اهلــادي جقلــة وهــو مــن ذوي الضحــااي، توجَّ
ــة، عندمــا وصلــُت وجــدت منــزيل ومنــزل  ــه قــد مت اســتهدافها فخشــيت علــى أهلــي وأســرعت إىل القري لكــيِّ علمــُت إن
عائلــي قــد حتــوَّال إىل مقــرة هلــم، 9 أشــخاص مــن عائلــي فقدهتــم يف ذلــك اليــوم، أمــي وأيب وإخــويت وزوجاهتــم وأوالدهــم، 
املنــزل واحلــي كلــه تدمَّــر، ومل أســتطع متييــز أيٍّ مــن معــامل احلــي فقــد دمــره القصــف كامــاًل. ال يوجــد يف حيِّينــا عناصــر مــن 
اجليــش احلــر وال حواجــز اتبعــة لــه، لكــنَّ املســتهدف مــن القصــف مســتودعات إغاثيــة اتبعــة جلمعيــة العطــاء اخلرييــة، ال 

يكفيهــم قتلنــا قصفــاً بــل يريــدون جتويعنــا أيضــًا”.

https://drive.google.com/file/d/1QiAs77N6PpjZYwlR2NnDOlpgel-4UD36/view
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أخــران عمــر بكــور زوج الضَّحيــة دالل، الــي قَضــْت يف اهلجــوم إنــه كان متواجــداً ابلقــرب مــن موقــع اهلجــوم األول، ومســع حتذيــراً 
مــن عمــال املراصــد عــن وجــود طــران يف األجــواء دوَن أن يســمَع صوتــه أو ييِّــزه: “بعــَد مساعنــا التحذيــر بدقائــق شــاهدُت ملعــًة 
ــماء مث مسعنــا صــوت انفجــارات قويــة جــدًا، حاولــُت النَّجــاة بطفلــي واالبتعــاد أبقصــى ســرعي” قــال عمــر إنــه عــاد  يف السَّ
بعــد دقائــق إىل موقــع ســقوط الصواريــخ وشــاهَد عشــرات اجلثــث لنســاء وأطفــال كان مــن بينهــم زوجتــه الــي اهنــار ســقُف منزهلــا 
عليهــا فماتــت علــى الفــور: “الصواريــخ الثالثــة دمَّــرت احلــيَّ أبكملــه والصــاروخ الرابــع ســقط علــى بعــد 200م تقريبــاً وقتــل 

عائلــة كاملــة، إهنــا منطقــة ســكنية وال يوجــد هــدف عســكري وال عناصــر مســلحة، كلنــا هنــا مدنيــون”.
 

أخــران عبــدو صــالح وهــو مــن العاملــن يف مجعيــة عطــاء الــي تعرَّضــت مســتودعاهتا للقصــف إنَّ اهلجــوم تســبَّب يف تدمــر 
املســتودعات وخــراب حمتوايهتــا مــن مــوادَّ غذائيــة، وإن االســتهداف حصــل بطــران روســي: “أخــرين النــاس الذيــن كانــوا 
موجوديــن حلظــَة القصــف أنَّ الطــريان كان روســياً فقــوة االنفجــار وشــدَّته ودقــة اســتهداف الصواريــخ توحــي بذلــك، حصــل 
االســتهداف تقريبــاً عنــَد الســاعة الثانيــة عصــراً أبربعــة صواريــخ اســتهدف أحدهــا منــزل آل جقلــة فــأردى مــا يزيــد عــن 11 
ــد صــالح أن املــكان ليــس هدفــاً عســكرايً وال  شــخصاً منهــم قتلــى، واســتهدفت بقيَّــة الصواريــخ مســتودعات اجلمعيــة”. أكَّ

يوجــد ابلقــرب منــه أيُّ وجــود لفصائــل مــن املعارضــة املســلحة وأنَّ مجيــع الضحــااي مــن املدنيــن. 

اثلثاً: املرفقات:
أمساء الضحااي

دمار كبر يف موقعي سقوط الصواريخ على احلي الشمايل الغريب من قرية ابتبو بعد غارات روسية على القرية
2016 /11 /16 

https://drive.google.com/file/d/1e2eky4X30rnGH3VWckhJY6806-S_4FPg/view
https://drive.google.com/file/d/1Gsoixnz0J3meQdMQLWw6-PW09DY7HSIc/view
https://drive.google.com/file/d/1y9Q1xnUT2NIwwkdnghtZxnXVpL2YMeMs/view
https://drive.google.com/file/d/1wkOpmRs1TWZBAuO4PqrjN0yqzQQEW1UL/view
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مقطع مصوَّر يُظهر حجم الدمار الكبر يف احلي الشمايل الغريب من قرية ابتبو بعد هجوم جوي روسي على القرية
2016 /11 /16

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:   
االستنتاجات القانونية:

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

2. نؤكــد علــى أن القصــف الــوارد يف التقريــر قــد اســتهدف أفــراداً مدنيــن ُعــزَّل، وابلتــايل فــإن 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 املدنيــن 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.

إسعاف أحد املصابن يف قرية ابتبو بعد هجوم جوي روسي على القرية 16/ 11/ 2016

https://www.youtube.com/watch?v=Z1OljykYevo&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1iDVmwSn1i1ExSHB8HtOHER8ig3ynfDBK/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 املتورطــن، مبــا فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت تورطــه 
ابرتــكاب جرائــم حرب.

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

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

 
إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:

على املفوضية الســامية أن تُقدم 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 التحرك 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 املتورطــن.
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• 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 الفــرتة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة

الــذي أقرتــه اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، ومــازال جملــس األمــن يعرقــل محايــة املدنيــن يف ســوراي.
• 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 احمللين يف قرية ابتبو، الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير بشكل فعال.
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