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اإلثنني 27 آذار 2017

الطريان الروسي يرتكب ثالث جمازر 
متتالية يف مدينة إدلب

يوم داٍم يف إدلب على الرغم من اتفاق 
وقف إطالق النار
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حمتوايت التقرير: 
أواًل: املقدمة

اثنياً: التفاصيل
اثلثاً: املرفقات

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات 
شكر وعزاء

أواًل: املقدمة:
خضعــت مدينــة إدلــب لســيطرة مشــركة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام منــذ 28/ آذار/ 2015، 

ويقطــن فيهــا حاليــاً مــا اليقــل عــن 320 ألــف نســمة.
يف 24 أيلــول/ 2015 خضعــت املدينــة لشــروط هدنــة أبرمــت بشــكل رئيــس بــن فصيــل أحــرار الشــام –أحــد الفصائــل 
املشــاركة يف جيــش الفتــح– والنظــام الســوري، تنــصُّ االتفاقيــة علــى وقــف كامــل العمليــات العســكرية والقصــف اجلــوي علــى  
مدينــة إدلــب وبعــض القــرى التابعــة هلــا مقابــل عــدة شــروط مــن بينهــا الســماح إبدخــال املــواد الغذائيــة إىل قــرى الفوعــة وكفــراي 
ذات األغلبيــة املواليــة للنظــام الســوري، متَّ خــرق هــذه اهلدنــة عــدة مــرات وقــد اســتعرضنا أحــد أبــرز اجملــازر يف تقريــر  “القــوات 

الروســية ختــرق قــرار جملــس األمــن 2254 وتقتــل أهــايل مدينــة إدلــب” 

يف 11/ حزيــران/ 2016 مت االتفــاق علــى متديــد العمــل هبــذا االتفــاق ســتة أشــهر، لكــن قــوات النظــام الســوري خرقــت يف 
اليــوم التــايل اهلدنــة جمــدداً واســتهدفت ســوق اخلضــار يف املدينــة؛ مــا تســبب مبجــزرة اســتعرضنا تفاصيلهــا يف تقريــر “النظــام 
الســوري يغــدر حــى ابهلــدن احملليــة الــي يعقدهــا” وعــادت القــوات الروســية الســتهدافها الســوق ذاتــه وخرقــت اهلدنــة جمــدداً يف 

10/ أيلــول/ 2016 واســتعرضنا ذلــك يف تقريــر “القــوات الروســية ختــرق هدنــة مدينــة إدلــب”.
ختضــع املدينــة حاليــاً لســيطرة مشــركة بــن عــدد مــن فصائــل املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام )جتمــع مكــوَّن مــن تنظيــم جبهــة 
فتــح الشــام، وفصيــل أنصــار الديــن، و3 فصائــل مــن املعارضــة املســلحة -لــواء احلــق، وجيــش الســنة، وكتائــب نــور الديــن الزنكــي(.

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/2015/12/26/5360/
http://sn4hr.org/arabic/2015/12/26/5360/
http://sn4hr.org/arabic/2015/12/26/5360/
http://sn4hr.org/arabic/2016/10/11/7079/
http://sn4hr.org/arabic/2016/10/11/7079/
http://sn4hr.org/arabic/2016/10/24/7121/
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يف هــذا التقريــر نوثِـّـق ارتــكاب طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي 3 جمــازر متتاليــة يف مدينــة إدلــب حيــث قــام فريــق الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان ابلتواصــل مــع عــدد مــن أهــايل املدينــة وشــهود العيــان وانجــن مــن احلــوادث، ومــع نشــطاء إعالميــن 
حمليــن، ونعــرض يف هــذا التقريــر 3 شــهادات، وقــد شــرحنا للشــهود اهلــدف مــن املقابــالت، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى 
اســتخدام املعلومــات الــي يقدموهنــا يف هــذا التقريــر دون أن نقــدم أو نعــرض هلــم 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 تســبب بــه 
القصــف، 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.
أثبتــت التحقيقــات الــواردة يف هــذا التقريــر أن املناطــق املســتهدفة كانــت عبــارة عــن مناطــق مدنيــة واليوجــد فيهــا أي مراكــز 
عســكرية أو خمــازن أســلحة اتبعــة لفصائــل املعارضــة املســلحة أو التنظيمــات اإلســالمية املتشــددة أثنــاء اهلجــوم أو حــى قبلــه.

مــاورد يف هــذا التقريــر ُيثــل احلــد األدىن الــذي متكنــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال يشــمل 
احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنفســية.  

اثنياً: التفاصيل:
الثالاثء 7/ شــباط/ 2017 قرابة الســاعة 03:45 أغار طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روســي ما اليقل عن 5 غارات قصف 
فيهــا مــا اليقــل عــن 11 صاروخــاً، اســتمرت الغــارات قرابــة 50 دقيقــة واســتهدفت عــدة مواقــع؛ مــا أدى إىل مقتــل 29 مدنيــاً، 

بينهــم 15 طفــاًل، و11 ســيدة )أنثــى ابلغــة(. كانــت االســتهدافات علــى النحــو التــايل:
• صاروخــان اســتهدفا منطقــة مســاكن الضبــاط غــرب مدينــة إدلــب، -يقطــن يف هــذا احلــي عائــالت مقاتلــن أجانــب مــن 

األوزبــك-؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــن )طفلتــان، و4 ســيدات(.
• صاروخان استهدفا حي وادي النسيم جنوب مدينة إدلب؛ ما أدى إىل مقتل 4 أطفال. 

• 4 صواريخ استهدفت بناءين سكنَين غرب دوار اجلرة يف حي القصور جنوب مدينة إدلب؛ ما أدى إىل مقتل 14 مدنياً، 
بينهم 8 أطفال، و4 سيدات. إضافة إىل دمار كبر يف البناءين.

• صاروخــان اســتهدفا بناءيــن ســكنَين يف حــي القصــور جنــوب مدينــة إدلــب؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 أشــخاص بينهــم طفــل و3 
ســيدات. إضافــة إىل دمــار كبــر يف البناءيــن.

• صاروخ سقط ابلقرب من مبىن نقابة األطباء -يضم حالياً مركزاً طبياً لتفتيت احلصيات الكلوية- جنوب مدينة إدلب. 
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خريطة ُتظهر مواقع جمزريت حي القصور وحادثة حي وادي النسيم

خريطة ُتظهر موقع جمزرة مساكن الضباط 

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OWJ1M2hiZlJmS0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OFV2TnQycUZRRzQ/view
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أخــر الســيد عمــار احلمــدو مســؤول منظمــة الدفــاع املــدين يف مدينــة إدلــب الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان –تواصلنــا معــه عــر 
حســابه علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك– الــذي توجــه إىل موقــع القصــف بعــد تنفيــذ الغــارة األوىل: “بعــد وصولنــا 
مباشــرة إىل موقــع القصــف يف حــي مســاكن الضبّــاط تعرضنــا لغــارة أخــرى، نقلنــا املصابــن وبــدأان إبســعافهم، كان هنــاك عشــرات 
املدنيــن العالقــن حتــت األنقــاض، عملنــا ذلــك اليــوم مــا يزيــد عــن 23 ســاعة متواصلــة إلخــراج العشــرات مــن الضحــااي ممــن علقــوا 

حتــت ركام املنــازل.
أخرجنــا ســيدة مــن حتــت ركام منزهلــا بعــد أن قَضــت طفلتاهــا يف القصــف، كمــا اســتطعنا أن نُنقــَذ عائلــة كاملــة علقــت حتــت 
األنقــاض بعــد عــدة ســاعات مــن العمــل املتواصــل، شــاهدت عائــالت أبكملهــا مدفونــة حتــت أكــوام احلجــارة كان مشــهد املــوت 

يغطــي علــى كل شــيء”.

وقــال حممــد الــذي يعمــل يف قســم التوثيــق يف املشــفى اجلراحــي التخصصــي يف املدينــة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان -تواصلنــا 
معــه عــر حســابه علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك- أن أكثــر مــن عشــر غــارات ودوي انفجــارات هائــل حصلــت 
ــد أن القصــف كان روســياً إذ كان أشــد قــوة مــن القصــف احلكومــي املعتــاد حســب قولــه وأضــاف: “شــاهدُت طفــاًل  فجــراً وأكَّ
صغــراً ينــادي علــى أختــه حنــان الــي فُقــدت أثنــاء القصــف مــع والدهــا، استشــهدت حنــان فيمــا نُقــل والدهــا مصــاابً إىل املشــايف 

احلدوديــة يف تركيــا”.
ووصــف حممــد الدمــار الــذي نتــج عــن القصــف يف أحيــاء القصــور ووادي النســيم ابلكبــر واهلائــل: “ كان الدمــار كبــراً جــداً أبنيــة 

بكاملها ســويت ابألرض على الرغم من أنَّ املناطق املســتهدفة كانت مدنية، لقد كان يوماً دمواًي”. 

قــال أمحــد رحــال -انشــط إعالمــي حملــي يف شــبكة بلــدي نيــوز يقطــن يف حــي النســيم أحــد األحيــاء الــي تعرضــت للقصــف-، 
للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــر حســابه علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك أنــه أحصــى مــا اليقــل عــن عشــر غــارات 
يف ذلــك اليــوم وأنــه مســع اســتغااثت أطفــال ونســاء عالقــن حتــت األنقــاض: “اســتهدف الطــران بنــاًء مكــوانً مــن 6 طوابــق، 

الطابــق اخلامــس والســادس تدمــرا كليــاً، شــاهدت ثــالث طفــالت ســقطَن مــن أعلــى البنــاء نتيجــة القصــف”.
ــه أمحــد إىل موقــٍع غــرب دوار اجلــرة تعــرَّض للقصــف أيضــاً: “دمــر الصــاروخ الــذي اســتهدف منطقــة غــرب دوار اجلــرة 3 أبنيــة  توجَّ
بشــكل كامــل وكان عناصــر الدفــاع املــدين خيرجــون 13 شــخصاً عالقــن حتــت الــركام معظمهــم مــن األطفــال، وبعــد ســاعات مــن 

العمــل كان اجلميــع قــد لقــي حتفــه”. 
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اثلثاً: املرفقات:
أمساء الضحااي

فيديو يظهر ضحااي ومصابن جراء القصف
فيديو يظهر آاثر الدمار الذي تسبب به القصف الروسي 

صور تظهر آاثر الدمار الكبر الذي تسبب به القصف على مدينة إدلب 

صور تظهر ضحااي من األطفال قضوا نتيجة القصف الذي نفَّذه طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي 

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0S0draFk0N2VnS3c/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=874&token=oAPF1Quo3ATsiSZXArqrWMazSHyuxtXL
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=875&token=BMNwTsAtXvhEDopMRlOwHmuUiXvLyJNZ
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WG9JQWhycDNzTmM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0azk1ZEJ5bi04OEk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dWJ5TktzMllPbFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TGxDVVppSkF6ZDQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0V3ktbW91TmRMSDQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ejgybHVnU2J2b1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Z21qWWhmQjJPWWM/view
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رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

1. خرق النظام الروســي بشــكل ال يقبل التشــكيك قرار جملس األمن رقم 2139 وقرار جملس األمن 2254 القاضيان بوقف 
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 عــزل، وابلتــايل فــإن القــوات الروســية انتهكــت أحــكام 
القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلــق يف احليــاة. إضافــة إىل أهنــا ارتكبــت يف ظــل نــزاع مســلح غــر دويل فهــي ترقــى 

إىل جريــة حــرب، وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة.
3. إن اهلجمــات الــواردة يف التقريــر، الــي قــام هبــا النظــام الروســي تعتــر مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين الــدويل العــريف، ذلــك أن 

القذائــف قــد أطلقــت علــى مناطــق مأهولــة ابلســكان ومل توجــه إىل هــدف عســكري حمــدد.
4. إن عمليــات القصــف، قــد تســببت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف 
إحلــاق الضــرر الكبــر ابألعيــان املدنيــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أبن الضــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن 

ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.

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 الروســي والنظــام اإليــراين املتورطــن بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد 
اإلنســانية ضــد الشــعب الســوري.
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إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
علــى املفوضــة الســامية أن تقــدم تقريــراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــره مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن هــذه اجملــزرة حتديــداً، 

ابعتبارهــا نفــذت مــن قبــل قــوات نعتقــد أهنــا روســية.

إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظل 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.
• 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 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.

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