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الثالاثء 11 نيسان 2017

الطريان الروسي يستهدف النازحني 
يف مدينة إدلب

مقتل 24 مدنياً بينهم 16 طفاًل
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حمتوايت التقرير: 
أواًل: املقدمة

اثنياً: التفاصيل
اثلثاً: املرفقات

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات

أواًل: املقدمة:
خضعت مدينة إدلب لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام منذ 28/ آذار/ 2015، 

ويقطن فيها حالياً ما اليقل عن 320 ألف نسمة منهم انزحون من حلب وريف دمشق ومحص.
يف 24/ أيلول/ 2015 خضعت املدينة لشروط هدنة أبرمت بشكل رئيس بني فصيل أحرار الشام –أحد الفصائل 

املشاركة يف جيش الفتح– والنظام السوري، تنصُّ االتفاقية على وقف كامل العمليات العسكرية والقصف اجلوي على 
مدينة إدلب وبعض القرى التابعة هلا مقابل عدة شروط من بينها السماح إبدخال املواد الغذائية إىل قرى الفوعة وكفراي 

ذات األغلبية املوالية للنظام السوري، متَّ خرق هذه اهلدنة عدة مرات وقد استعرضنا أحد أبرز اجملازر يف تقرير  “القوات 
الروسية خترق قرار جملس األمن 2254 وتقتل أهايل مدينة إدلب” 

يف 11/ حزيران/ 2016 مت االتفاق على متديد العمل هبذا االتفاق ستة أشهر، لكن قوات النظام السوري خرقت يف 
اليوم التايل اهلدنة جمدداً واستهدفت سوق اخلضار يف املدينة؛ ما تسبب مبجزرة استعرضنا تفاصيلها يف تقرير “النظام 

السوري يغدر حىت ابهلدن احمللية اليت يعقدها” وعادت القوات الروسية الستهدافها السوق ذاته وخرقت اهلدنة جمدداً يف 
10/ أيلول/ 2016 واستعرضنا ذلك يف تقرير “القوات الروسية خترق هدنة مدينة إدلب”.

ختضع املدينة حالياً لسيطرة مشرتكة بني عدد من فصائل املعارضة املسلحة وهيئة حترير الشام )جتمع مكوَّن من تنظيم جبهة 
فتح الشام، وفصيل أنصار الدين، و3 فصائل من املعارضة املسلحة -لواء احلق، وجيش السنة، وكتائب نور الدين الزنكي-(.

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 هذا التقرير نوثِّق ارتكاب طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي جمزرة يف مدينة إدلب، معظم الضحااي كانوا من  األطفال، 
حيث قام فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ابلتواصل مع عدد من أهايل املدينة وشهود العيان وانجني من احلوادث، ومع 

نشطاء إعالميني حمليني، ونعرض يف هذا التقرير 3 شهادات، وقد شرحنا للشهود اهلدف من املقابالت، وحصلنا على موافقتهم 
على استخدام املعلومات اليت يقدموهنا يف هذا التقرير دون أن نقدم أو نعرض هلم أية حوافز كما حاولت الشبكة السورية حلقوق 

اإلنسان جتنيبهم معاانة تذكر االنتهاك، ومت منح ضمان بعدم كشف هوية كل من أبدى رغبته يف استخدام اسم مستعار.

كما راجعنا الصور والفيديوهات الواردة إلينا وحتقَّقنا من صدقيتها، حيث أظهرت آاثر الدمار الكبري الذي تسبب به القصف، 
إضافة إىل صور تظهر ضحااي من األطفال وحنتفظ بنسٍخ من مجيع مقاطع الفيديو والصور املذكورة يف هذا التقرير ضمن قاعدة 

بياانت إلكرتونية سرية، ونسٍخ احتياطية على أقراٍص صلبة، وملزيد من التفاصيل نرجو االطالع على منهجية عملنا العامة.

أثبتت التحقيقات الواردة يف هذا التقرير أن املناطق املستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية وال يوجد فيها أية مراكز 
عسكرية أو خمازن أسلحة اتبعة لفصائل املعارضة املسلحة أو التنظيمات اإلسالمية املتشددة أثناء اهلجوم أو حىت قبله.
ما ورد يف هذا التقرير ُيثِّل احلدَّ األدىن الذي متكنَّا من توثيقه من حجم وخطورة االنتهاك الذي حصل، كما ال يشمل 

احلديُث األبعاَد االجتماعية واالقتصادية والنفسية.  

اثنياً: التفاصيل:
األربعاء 15/ آذار/ 2017 قرابة الساعة 03:25 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخني بفارق أقل من 5 
دقائق استهدفا موقعني متقاربني، استهدف األول بناًء سكنياً من عدة طوابق يف حي القصور يف األجزاء اجلنوبية من مدينة 

إدلب؛ ما أدى إىل مقتل 24 مدنياً، بينهم 15 طفاًل و1 رضيعة، و6 سيدات )أنثى ابلغة( معظمهم انزحون من ريف 
حلب، إضافة إىل دمار كبري يف املبىن، بينما سقط الصاروخ الثاين على بعد قرابة 100م من املبىن السكين ذاته.
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صورة تظهر موقع البناء السكين الذي قصفته طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية يف حي القصور مبدينة إدلب

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0V01FcGJXRHRIM2M/view
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حممود السايح طبيب من ريف حلب فقَد مجيع أفراد عائلته يف اجملزرة وهم سبعة أطفال ووالدهتم قال للشبكة السورية حلقوق 
اإلنسان –تواصلنا معه عرب حسابه على واتساب– أنه استيقظ على صوت حتليق طائرة وبعد دقائق مسع صوت هدير 
الصاروخ وصوت استغااثت أطفاله: “لقد كان صاروخاً موجَّهاً وليس من نوع الصواريخ اليت تُرمى آبلية السقوط احلر، 

تراكمت األنقاض فوق جسدي واستطعت بصعوبة ابلغة حفر فتحة صغرية يف أكوام احلجر ألستطيع التنفس، بعد دقائق 
مسعت صوت سيارات اإلسعاف والدفاع املدين، وتبعها صوت صاروخ آخر”. 

أضاف حممد أنه ظلَّ قرابة ساعتني ونصف الساعة حتت األنقاض إىل أن استطاع عناصر الدفاع املدين انتشاله وإسعافه إىل املركز 
الطيب، “ُأصبت بكسور يف األضالع وكسور يف الساق اليمىن، كنت الناجَي الوحيد من عائليت، روسيا قتلتهم مجيعًا”. 

قال أمحد رحال وهو انشط إعالمي حملي يف مدينة إدلب للشبكة السورية حلقوق اإلنسان –حتدَّثنا معه عرب حسابه 
الشخصي على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك- أنه استطاع متييز الطريان الروسي من خالل صوت الطريان وحتليقه 

املرتفع وكذلك عرب املرصد الذي حدَّد إقالع الطائرة من مطار محيميم وأضاف أنه توجه إىل حي القصور يف مكان سقوط 
الصاروخني وشاهد البناء السكين املستهدف وقد حتوَّل إىل ركام وأصبح أثراً بعَد عني: “وصلت إىل حي القصور بعد دقائق 
من االستهداف األول وكانت الطائرة حُتلق فوق احلي وعاودت استهدافها بصاروخ سقط قرب البناء املدمَّر، شاهدت الدفاع 

املدين ينتشل جثث الضحااي واملصابني، أحد املصابني كان مبتوَر اليد، شاهدهتم يُنقذون أيضاً طفلني من حتت الرُّكام”.

أخرب عمر املكحل وهو من منظمة اهلالل األمحر السوري الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أنَّ ِفرَق الدفاع املدين واهلالل 
األمحر انتشلت ما يزيد عن 20 ضحية من حتت أنقاض البناء السكين، كان بينهم طبيبان من مدينة الباب يف ريف حلب 
حيث نزحوا إىل مدينة إدلب مؤخراً “الطريان الروسي هو من نفَّذ الغارة فجراً، كان صوت االنفجار كبرياً جداً على الرغم 

من أن القصف كان بصاروخ واحد”.

اثلثاً: املرفقات:
أمساء الضحااي

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MkdKaEFYT3NINVE/view
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أظهر مقطع مصوَّر بثَّته شبكة بلدي اإلعالمية عملية انتشال الضحااي من حتت األنقاض بعد غارات نعتقد أهنا روسية على 
حي القصور يف مدينة إدلب. 

كما أظهر مقطع ُمصور بثَّه مركز املعرة اإلعالمي حجم الدمار الكبري الذي أحدثه القصف وقال فيه أحد عناصر منظمة 
الدفاع املدين أنه مت انتشال عدد كبري من اجلرحى من حتت األنقاض معظمهم من النِّساء واألطفال. 

صورة ألطفال الطبيب حممود السايح الذين قضوا يف اجملزرة 

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 جملس األمن:

• يتوجب على جملس األمن اختاذ إجراءات إضافية بعد صدور 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.

https://www.youtube.com/watch?v=YYNriEnUdpQ&feature=youtu.be
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=902&token=Fs8iXnsDr2RSQgVrB1o5opTgDyQRnMqT
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Rm13NWFqVTM0Q2s/view
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• إحالل األمن والسالم وتطبيق مبدأ مسؤولية محاية املدنيني، حلفظ أرواح السوريني وتراثهم وفنوهنم من الدمار والنهب 
والتخريب. 

• توسيع العقوابت لتشمل النظام الروسي والنظام اإليراين املتورطني بشكل مباشر يف ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 
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 
 ،)R2P( السيد كويف عنان، وابلتايل البد بعد تلك الفرتة من اللجوء إىل الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية احلماية

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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