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ً
أوال :بالتزامــن مــع مؤتمــر بروكســل الخامــس منشــآت حيويــة مدنيــة
يتــم قصفهــا للمــرة األولــى:
تظهــر قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان التــي نســجِّ ل فيهــا االنتهــاكات بشــكل
يومــيُ ،تظهــر تراجعــ ًا ملموســ ًا فــي عمليــات القصــف الجــوي العشــوائي والمتعمــد مــن قبــل
النظــام الســوري وحلفائــه علــى منطقــة إدلــب ومــا حولهــا فــي شــمال غــرب ســوريا منــذ  /6آذار/
2020؛ إثــر اتفــاق وقــف إطــاق النــار -تــم التوصــل إليــه فــي لقــاء جمــع الرئيســين التركــي رجــب طيــب
أردوغــان ،والروســي فالديميــر بوتيــن فــي موســكو فــي  /5آذار ،-2020 /وإن القصــف الجــوي هــو
المتســبب الرئيــس فــي غالبيــة حــاالت قتــل المدنييــن ،وتدميــر منازلهــم وتشــريدهم ،مــع ذلــك ،فقــد
ســجلنا العديــد مــن عمليــات القصــف المدفعــي والصاروخــي مــن منصــات أرضيــة ،وهــذا يشــكل
خرق ـ ًا التفــاق وقــف إطــاق النــار ،وتس ـبَّب فــي مقتــل العديــد مــن المدنييــن.
َّ
شــنت قــوات الحلــف الســوري الروســي فــي تصعيــد عســكري مفاجــئ
يــوم األحــد  /21آذار2021 /
هجمــات جويــة وأرضيــة اســتهدفت مناطــق مدنيــة خارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري فــي
شــمال غــرب ســوريا ،تحتــوي هــذه المناطــق منشــآت ومرافــق حيويــة ،وبحســب قاعــدة البيانــات
لدينــا فــإن أغلــب المنشــآت المســتهدفة يتــم قصفهــا للمــرة األولــى ،وقــد تسـبَّبت الهجمــات فــي
ســقوط ضحايــا مدنييــن وأضــرار ماديــة كبيــرة فــي المنشــآت المســتهدفة.
سجلنا استهداف الحلف السوري الروسي اإليراني بعمليات القصف العديد من المواقع مثل:
1 .تعرضــت منطقــة ســرمدا لهجمــات فــي مواقــع متفرقــة بصواريــخ أراش  4أطلقــت مــن
مواقــع تتمركــز فيهــا ميليشــيات إيرانيــة فــي قريــة كفــر حلــب.
2 .تعرضــت مدينــة أريحــا فــي إدلــب لقصــف مدفعــي مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وســقطت
إحــدى القذائــف فــي ســاحة مدرســة جيــل الغــد (اإلمــام مالــك ســابق ًا) متســببة بأضــرار ماديــة
متوســطة.
3 .تعرضــت مناطــق قريبــة مــن خطــوط التمــاس في ريف إدلب الجنوبــي وريف حماة الغربي وريف
حلــب الشــرقي لقصــف صاروخــي ومدفعــي مــن قبــل قــوات النظــام الســوري والميليشــيات
المواليــة لــه.
هذا التقرير يوثق تفاصيل الهجوم على منطقتين اثنتين:
األولــى :مشــفى األتــارب الجراحــي “مشــفى المغــارة” ،الــذي اســتهدف مــن قبــل ميليشــيات حــزب
هللا اللبنانــي المواليــة للنظــام الســوري.
الثانيــة :منطقــة قريبــة مــن معبــر بــاب الهــوى الحــدودي تضـ ُّ
ـم منشــآت صناعيــة وإغاثيــة ،تعرضــت
لهجمــات روســية ،ومعبــر بــاب الهــوى هــو المعبــر الوحيــد الــذي تدخــل عبــره المســاعدات األمميــة
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إلــى شــمال غــرب ســوريا عقــب اســتخدام روســيا الفيتــو فــي مجلــس األمــن ضــد تجديــد القــرار رقــم
 ،2165والــذي أغلــق بموجبــه معبــر بــاب الســام الحــدودي .وذلــك نظــر ًا للخطــورة الشــديدة لقصــف
مشــفى والتــي ال يمكــن لعاقــل أن يتخيــل البربريــة التــي وصلــت إليهــا قــوات عســكرية مــا حتــى
تقصــف مشــفى ،وكذلــك فداحــة قصــف شــاحنات تســتخدم لنقــل المســاعدات اإلنســانية لمئــات
آالف المشــردين قســري ًا ،ويمتــد أثــر تلــك الهجمــات علــى حقــوق الســكان فــي الصحــة والغــذاء
والمــاء ،بمعنــى أن روســيا وحليفهــا النظــام الســوري لــم يكتفيــا بإعاقــة وصــول المســاعدات
اإلنســانية ونهبهــا ،بــل كذلــك قصفهــا.
وقــد اعتمدنــا علــى باحثيــن ميدانييــن عامليــن لدينــا ،حيــث حصلنــا علــى شــهادات مباشــرة مــن ناجيــن
أو مــن أقربــاء لضحايــا أو عمــال إغاثــة ونشــطاء إعالمييــن ،وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة،
ويســتعرض التقريــر ثــاث شــهادات منهــا ،وقــد شــرحنا للشــهود الهــدف مــن المقابــات ،وحصلنــا
علــى موافقتهــم علــى اســتخدام المعلومــات التــي يُقدِّ مونهــا فــي هــذا َّ
َ
دون أن ُنقــدِّ م أو
التقريــر
نعــرض عليهــم أيــة حوافــز ،كمــا حاولــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تجنيــب الشــهود
معانــاة ُّ
ـم منـ ُ
تذكــر االنتهــاك ،وتـ َّ
ـح ضمــان بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه فــي اســتخدام
ٍ
اســم مســتعار .وكل ذلــك وفــق البروتوكــوالت الداخليــة لدينــا والتــي نعمــل بموجبهــا منــذ ســنوات،
ونســعى دائم ـ ًا لتطويرهــا لتواكــب أفضــل مســتويات الرعايــة النفســية للضحايــا.
إضافــة إلــى ذلــك فقــد ح َّللــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان المقاطــع المصــورة والصــور
التــي ُنشــرت عبــر اإلنترنــت ،أو التــي أرســلها لنــا نشــطاء محليــون عبــر البريــد اإللكترونــي أو برنامــج

الســكايب أو عبــر منصــات التواصــل االجتماعــي ،وأظهــرت مقاطــع مصــورة َّ
بثهــا ناشــطون مواقــع
الهجمــات وجثـ َ
ـث الضحايــا والمصابيــن وحجــم الدمــار الكبيــر الــذي تس ـبَّبت بــه الهجمــات.
ونحتفــظ بنســخ مــن جميــع المقاطــع المصــورة والصــور المذكــورة فــي هــذا َّ
التقريــر ضمــن قاعــدة
بيانــات إلكترونيـ ٍـة ســرية ،ونســخ احتياطيــة علــى أقــراص صلبــة ،وعلــى الرغــم مــن ذلــك ال ندَّ عــي أننــا
ٍ
ٍ
ـل الحظــر والمالحقــة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري
ُقمنــا بتوثيــق الحــاالت كافــة ،ذلــك فــي ظـ ِّ
وبعــض المجموعــات المســلحة األخــرى .ولمزيــد مــن َّ
التفاصيــل نرجــو االطــاع علــى المنهجيــة
َّ
المتبعــة مــن قبــل الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان.
أثبتــت َّ
التحقيقــات الــواردة فــي هــذا التقريــر َّ
أن المناطق المســتهدفة كانت عبــارة عن مناطق مدنية
وال يوجــد فيهــا أيــة مراكــز عســكرية أو مخــازن أســلحة تابعــة لفصائــل فــي المعارضــة المســلحة أو
هيئــة تحريــر الشــام أثنــاء الهجمــات أو حتــى قبلهــا ،كمــا أنــه لــم يتــم توجيــه أي تحذيــر مــن قبــل قــوات
النظــام الســوري للمدنييــن ُقبيــل الهجمــات كمــا يشــترط القانــون الدولي اإلنســاني.
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أنكــرت روســيا قيامهــا بهــذه الهجمــات ،ولطالمــا أنكــرت هــي والنظــام الســوري واإليرانــي عمليــات
قصــف المشــافي أو األحيــاء الســكنية أو المســاعدات اإلنســانية ،وأكــد العديــد مــن القــادة الــروس
علــى التزامهــم بالقانــون الدولــي وعــدم ارتــكاب جرائــم حــرب ،رغــم العديــد مــن التقاريــر األمميــة
والدوليــة والمحليــة التــي تؤكــد اشــتراك الطيــران الروســي والقــوات الروســية فــي المئــات مــن
الهجمــات إلــى جانــب النظــام الســوري.
ورد فــي هــذا التقريــر ي ِّ
َّ
مــا َ
تمكنــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك
ُمثــل الحــدَّ األدنــى الــذي
ـاد االجتماعيــة واالقتصاديــة َّ
الــذي حصــل ،كمــا ال يشــمل الحديـ ُ
ـث األبعـ َ
والنفســية.

إن قصــف المشــافي والمســاعدات اإلنســانية وقتــل المدنييــن هــي رســائل
ابتــزاز مفضوحــة مــن روســيا والنظــام الســوري إلــى مؤتمــر بروكســل والــدول
التــي ترفــض إعــادة تأهيــل النظــام الســوري وتقديــم أمــوال إعــادة اإلعمــار ،إن
المدنييــن والمعتقليــن لــدى النظــام الســوري هــم رهائــن وأدوات تفــاوض وابتــزاز،
ويجــب أن يكــون الــرد مــن القائميــن علــى مؤتمــر بروكســل واضح ـ ًا بإدانــة قصــف
المشــافي وجرائــم الحــرب وإيقــاف أي تنســيق مــع المنظمــات المنشــأة مــن قبــل
األجهــزة األمنيــة ،والتأكيــد علــى ربــط قضيــة إعــادة اإلعمــار باالنتقــال السياســي
مــن الدكتاتوريــة والفســاد نحــو الشــفافية والديمقراطيــة.

فضل عبد الغني
مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان
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ثانيـ ًا :توثيــق قصــف روســيا والنظــام الســوري مشــفى األتــارب الجراحــي
ً
دليال إضافي ًا على انعدام المحاسبة الجدية طيلة عشر سنوات:
ُيشكل
قرابــة الســاعة  08:20بالتوقيــت المحلــي ،قصفــت مدفعيــة نعتقــد أنهــا متمركــزة فــي موقــع
تابــع لحــزب هللا اللبنانــي قــرب مجبــل الزفــت فــي قريــة أورم الصغــرى بريــف حلــب الغربــي  3قذائــف
كراســنبول (قذائــف هــاون مــزودة بــدارة توجيــه ليزريــة عــن طريــق طائــرة مســيرة تقــوم برســم دائــرة
ليــزر علــى الهــدف لتوجيــه القذيفــة باتجــاه الدائــرة المرســومة) 1علــى مشــفى األتــارب الجراحــي
(مشــفى المغــارة)– 2المدعــوم مــن قبــل الجمعيــة الطبيــة الســورية األمريكيــة (ســامز) -الواقــع
فــي مدينــة األتــارب بريــف محافظــة حلــب الغربــي ،والواقــع ضمــن مغــارة فــي منطقــة جبليــة علــى
طريــق األبزيمــو فــي شــمال المدينــة ،ســقطت إحــدى القذائــف علــى مدخــل المشــفى بشــكل
مباشــر؛ مــا أدى إلــى إصابــة بنــاء المشــفى الخارجــي بأضــرار ماديــة كبيــرة ،وتضــرر عيــادات العظمية
فــي قســم اإلســعاف ،وصالــة انتظــار المرضــى داخــل بنــاء المشــفى ،وخيمــة خاصــة بعــزل مرضــى
كوفيــد ،19-ومولــدة كهربــاء ،وكرفانــة صيانــة خــارج البنــاء ،مــا تســبب بخــروج المشــفى عــن الخدمــة،
وقــد وثــق فريــق قســم الضحايــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل  8مدنييــن فــي هــذا
الهجــوم -حتــى لحظــة إصــدار هــذا التقريــر ،بينهــم  1طفـ ً
ـا ،و 1ســيدة ،وإصابــة نحــو  17آخريــن بحــراح،
بينهــم  5مــن كادر المشــفى الطبــي.
نعتقــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن قــوات النظــام الســوري والقــوات الروســية
تتحمــان مســؤولية هــذا الهجــوم حيــث أكــد لنــا بعــض الشــهود الذيــن كانــوا فــي موقــع الهجــوم
تحليــق طيــران اســتطالع روســي فــي الموقــع قبــل وأثنــاء القصــف ،كمــا قامــت الحقــ ًا وســائل
إعــام روســية بنشــر مقطــع مصــور للحظــة اســتهداف المشــفى.
وفــق ســجالت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــإن هــذا االســتهداف هــو األول لهــذه الكتلــة مــن
المنشــأة .وهــي المــرة األولــى التــي تتعــرض فيهــا المشــافي فــي منطقــة إدلــب لهجــوم مــن قبــل قوات
الحلف الســوري الروســي منذ دخول اتفاق وقف إطالق النار حيز التنفيذ في  /6آذار ،2020 /لم يحاســب
أحــد روســيا أو النظــام الســوري علــى قصــف أي مشــفى طيلــة الســنوات العشــر الماضية.
نشير إلى أن المشفى المنشأ منذ عام  2018في منطقة بعيدة عن المناطق السكنية وفي منطقة
خالية من أي وجود عســكري ،يتألف من أقســام الجراحة العامة والجراحة العظمية ،والتوليد والقبالة،
وأمــراض األنــف واألذن والحنجــرة ،واإلســعاف ،ويقــدم خدماتــه لقرابــة  100ألــف مواطــن ،ويســتقبل
قرابــة  4500مريــض بشــكل شــهري وســطي ًا .وقــد أصــدرت الجمعيــة الطبية الســورية األمريكية بيان ًا
عــن الحادثــة عبــر موقعهــا الرســمي ،أشــارت فيــه إلــى خــروج المشــفى عن الخدمة جــراء االســتهداف.
1

تمتلكه قوات النظام السوري والميليشيات الموالية له ،صرحت مصادر إعالمية روسية ألول مرة عن استخدامه من قبل قوات النظام السوري في شباط2020 /

https://www.udefense.info/threads/%D9%82%D8%B0%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%B1%D9%8A%D8%A9.8494/?fbclid=IwAR14RLvnBlwYA5CPlwJ7vmIkBWOEBJe4NzVF6iK5OzgXRh3SgiaUK_zfZ6M
https://www.youtube.com/watch?v=4904sQEMciY
2

يتألف المشفى من كتلتين إحداهما داخل مغارة وهي الكتلة التي تعرضت للهجوم
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دمــار إثــر هجــوم أرضــي علــى مشــفى األتــارب الجراحــي فــي مدينــة األتــارب /حلــب فــي  /21آذار– 2021 /
إبراهيــم الخطيــب

دارة التوجيــه الليزريــة لقذائــف الكرســنبول التــي تــم اســتخدامها فــي قصــف مشــفى المغــارة فــي
 /21آذار2021 /
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أسماء الضحايا:
1 .حكمات حسين الخلف ،من أبناء قرية مردغانة بإدلب
2 .محمد عبد الحميد حجي أحمد ،من أبناء مدينة األتارب بحلب
3 .أحمد رجب ،طفل ،طالب صف سادس ،من أبناء مدينة األتارب بحلب
4 .مصطفى أحمد رجب ،مدرس علوم في مدرسة معارة األتارب ،من أبناء مدينة األتارب بحلب
5 .أحمد خطاب ،مدرس فلسفة في ثانوية كفرنوران للبنين ،من أبناء قرية كفر نوران بحلب.
6 .سامي علي قدور ،من أبناء قرية أبين بحلب
7 .سيدة مجهولة الهوية
8 .أحمد عبد القادر حالق ،من أبناء مدينة األتارب بحلب

تحدثــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع محمــد حــاق ، 3قائــد فريــق الدفــاع المدنــي فــي
مدينــة األتــارب ،الــذي أخبرنــا أنهــم فــي صبــاح األحــد  /21آذار تلقــوا بالغـ ًا عــن قصــف مدفعــي مصــدره
قــوات النظــام الســوري اســتهدف مشــفى المغــارة شــمال شــرق المدينــة“ :كانــت المشــفى تبعد
عــن مركزنــا مســافة 4كــم ،توجهنــا إليهــا مباشـ ً
ـرة وعنــد وصولنــا وجدنــا أزيــد مــن  15مصابـ ًا مــن
الرجــال والنســاء واألطفــال ،بعضهــم مــن كــوادر المشــفى ،علــى األرض عنــد مدخــل المشــفى،
بدأنــا عمليــات إســعاف الجرحــى -وكان قســم منهــم قــد نقــل إلــى داخــل المشــفى وبــدأت
عمليــات إســعافهم قبــل وصولنــا -وانتشــال الضحايــا” .كمــا أوضــح محمــد أن جــل الضحايــا
كانــوا قــد توفــوا فــي أثنــاء إســعافهم متأثريــن بجراحهــم .وأضــاف “ســقط علــى المشــفى الواقــع
داخــل مغــارة ضمــن كتلــة جبليــة أربــع قذائــف ،واحــدة فــوق المشــفى وثالثــة علــى مدخلهــا،
إحداهــا اخترقــت ســقف المدخــل وأحدثــت فيــه فتحــة كبيــرة ،رصدنــا دمــار ًا وأضــرار ًا ماديــة فــي
مدخــل اإلســعاف وتكســير زجــاج وأضــرار فــي أقســام المشــفى الداخليــة ،كمــا تضــررت عــدة
ســيارات علــى بــاب المشــفى”.

3

تواصلنا معه عبر تطبيق واتساب في  /21آذار2021 /
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صور لمخلفات القذائف التي تم استخدامها في قصف المشفى
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تحليل بصري 4يؤكد استخدام قذائف كراسنبول في الهجوم على مشفى
األتارب الجراحي في  /21آذار2021 /

 4إي أيه وورلد فيو 7 ،قتلى في آخر قصف لقوات موالية للنظام السوري على مستشفى سوري،
https://eaworldview.com/2021/03/7-killed-bombing-syrian-hospital/
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ثالثــ ًا :توثيــق قصــف القــوات الروســية العديــد مــن المرافــق الحيويــة
علــى طريــق ســرمدا  -بــاب الهــوى فــي شــمال محافظــة إدلــب بمــا فيهــا
المســاعدات اإلنســانية:
قرابــة الســاعة  16:22بالتوقيــت المحلــي ،أقلعــت طائــرة نعتقــد أنهــا روســية مــن طــراز  Su-34مــن
قاعــدة حميميــم العســكرية باتجــاه المنطقــة الواقعــة بيــن مدينــة ســرمدا ومعبــر بــاب الهــوى
الحــدودي مــع تركيــا بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي ،واســتهدفت عبــر صواريــخ عدة مواقــع حيوية.
نشــير إلــى أن المنطقــة تقــع علــى بعــد قرابــة 4كــم فقــط مــن الحــدود الســورية التركيــة وتحيــط بهــا
مجموعــة مــن المخيمــات العشــوائية ،التــي يقطنهــا مواطنــون ســوريون مشــردون قســري ًا مــن
مناطــق أخــرى ،فيمــا يلــي أبــرز المواقــع التــي تعرضــت للقصــف والتدميــر:

ً
أوال :قصف معمل غاز:
قرابــة الســاعة  17:04قصفــت الطائــرة الروســية صاروخ ـ ًا
اســتهدف معمــل لتعبئــة وضغــط الغــاز ،يقــع شــمال
غــرب مدينــة ســرمدا ،ســقط الصــاروخ بمحــاذاة محطــة
وقــود بــاب الهــوى؛ مــا تســبب بأضــرار ماديــة كبيــرة وأضــرار
فــي ســيارات كانــت فــي الموقــع ،ثــم أتبعتــه بصــاروخ آخــر
ســقط خلــف ســور المعمــل قرابة الســاعة 17:10؛ وتســبب
بأضــرار ماديــة بســيطة.

صــورة تظهــر الحفــرة الناجمــة عــن الهجــوم الجــوي الروســي األول علــى
معمــل تعبئــة الغــاز فــي  /21آذار2021 /
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ثاني ًا :قصف شاحنات وصهاريج نقل المواد
والمساعدات اإلنسانية:
قرابــة الســاعة  17:20حســب التوقيــت المحلــي قصفــت
الطائــرة صاروخـ ًا فــي ســاحة لتجمــع صهاريــج وشــاحنات
نقــل –علــى بعــد قرابــة  600متــر خــط نظــر عــن موقــع
ســقوط الصــاروخ الثانــي باتجــاه شــمال غــرب ،-تســبب
فــي انــدالع حريــق وأضــرار فــي عشــرات اآلليــات الموجــودة
فــي الموقــع ،تتوفــر لدينــا معلومــات أوليــة تشــير إلــى أن
هــذا الهجــوم كان بواســطة صــاروخ “اســكندر” مصــدره
منصــة أرضيــة متمركــزة فــي قاعــدة حميميــم العســكرية
الروســية فــي محافظــة الالذقيــة ،مــا زلنــا نقــوم بجمــع
المزيــد مــن البيانــات لتأكيــد هــذه المعلومــات األوليــة.

صــورة تظهــر الحفــرة التــي أحدثهــا الصــاروخ الــذي اســتهدف ســاحة تجمــع الصهاريــج
قــرب معبــر بــاب الهــوى /إدلــب فــي  /21آذار2021 /
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ثالث ًا :قصف مستودع مواد إغاثية:
قرابة الساعة  17:28شنت الطائرة هجوم ًا رابع ًا وقصفت
صاروخــ ًا علــى مســتودع تابــع لمنظمــة شــفق اإلغاثيــة
– يبعــد قرابــة  450متــر خــط نظــر عــن الموقــع الســابق
باتجــاه شــمال غــرب-؛ مــا تســبب فــي مقتــل مدنــي اســمه
غيــاث محمــد طــاع وهــو ســائق شــاحنة مــن أبنــاء مدينــة
إدلب،إضافــة إلــى انــدالع حريــق فــي ســاحة المســتودع
أدى إلــى احتــراق قرابــة  20ســيارة شــاحنة وصهريــج مــن
الشــاحنات المحملــة بالمســاعدات اإلنســانية والتجاريــة،
ويوجــد فــي الجهــة الجنوبيــة الشــرقية مــن المســتودع
بنــاء المعمــل األزرق التابــع لهيئــة تحريــر الشــام ،الــذي
مقطع مصور رصدته إحدى كاميرات المراقبة للحظة
استهداف القوات الروسية مستودع منظمة شفق
اإلغاثية في  /21آذار2021 /

يضــم مســتودعات إغاثيــة ومكتــب إدارة المهجريــن ،دون
أن ُتســجل أيــة أضــرار فــي بنائــه .وتنتشــر فــي المنطقــة
مرافــق مدنيــة ومكاتــب إغاثيــة عــدة لــم نســجل فيهــا
ً
قليــا عــن مواقــع ســقوط
أيــة أضــرار ماديــة؛ لبعدهــا
الصواريــخ ،كمبنــى المنظمــات الــذي يضــم مكاتــب لجميــع
المنظمــات اإلنســانية العاملــة فــي شــمال غــرب ســوريا.

صورة تظهر الصاروخ قبل سقوطه في مستودعات
منظمة شفق اإلغاثية في  /21آذار2021 /
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انــدالع حرائــق إثــر هجــوم جــوي نعتقــد أنــه روســي علــى مســتودع إغاثــي قــرب معبــر بــاب
الهــوى /إدلــب فــي  /21آذار – 2021 /بــال بيــوش

صــورة جويــة تظهــر موقــع اســتهداف القــوات الروســية مســتودع منظمــة شــفق
اإلغاثيــة فــي  /21آذار -2021 /إبراهيــم الخطيــب
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تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الناشــط محمــد العبــد هللا 5الــذي كان فــي منطقــة قــاح
شــمال محافظــة إدلــب عنــد بــدء الهجــوم علــى منطقــة ســرمدا“ :كنــت أســمع صــوت تحليــق الطيــران
بشــكل واضــح ،وحيــن بــدأ تنفيــذ هجماتــه علــى منطقــة معمــل الغــاز توجهــت إلــى المــكان –الــذي
يبعــد قرابــة  12كــم -تزامــن وصولــي إلــى المنطقــة مــع تنفيــذ الطيــران الروســي هجومــه الرابــع قــرب
ُ
رصــدت الحريــق الــذي اندلــع هنــاك واألضــرار التــي أصابــت مســتودع
مســتودع لمنظمــة إغاثيــة؛
ـل الظــام ،التقطــت
المنظمــة والشــاحنات هنــاك ،ثــم توجهــت إلــى موقــع معمــل الغــاز وكان قــد حـ َّ
بعــض الصــور وشــاهدت الحفــرة التــي أحدثهــا الصــاروخ الــذي ســقط قــرب الكازيــة”.
دليــل بصــري يحــدد مواقــع الهجمــات التــي شــنتها القــوات الروســية علــى منطقــة ســرمدا  -بــاب الهــوى
شــمال إدلــب ، 6فــي  /21آذار:2021 /

5
6

تواصلنا معه عبر تطبيق واتساب في  /21آذار2021 /
ننوه إلى وجود اختالف بسيط بين واقع المكان وما تظهره خرائط غوغل ماب التي تم االستعانة بها بسبب التطور العمراني في المنطقة
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تواصلنــا مــع المرصــد المعــروف بـــ “أبــو بحــر” 7الــذي أكــد لنــا إقــاع طائــرة روســية مــن طــراز Su-34
مــن مطــار حميميــم عنــد الســاعة  16:02باتجــاه ريــف إدلــب الشــمالي قامــت بتنفيــذ  4هجمــات
(عنــد الســاعة  17:04و  17:10و 17:20و )17:28علــى التتالــي ثــم عــادت إلــى قاعدتهــا عنــد الســاعة ،17:51
أضــاف أبــو بحــر أن تحليــق هــذه الطائــرة تزامــن مــع تحليــق طائــرة ثانيــة مــن طــراز  Su-24أقلعــت
مــن مطــار حميميــم عنــد الســاعة  17:02لكنهــا قامــت بشــن غــارة بصاروخيــن علــى منطقــة حــرش
بســنقول فــي ريــف إدلــب الجنوبــي ثــم عــادت إلــى قاعدتهــا.

رابع ًا :اإلعالم الروسي ينشر مقاطع مصورة ترصد عمليات القصف:
فــي  /23آذار نشــرت قنــاة إعالميــة روســية  Reverse of the medalعلــى حســابها علــى تطبيــق
التلغــرام 8مقطعـ ًا مصــور ًا مــن طائــرة بــدون طيــار -نعتقــد أنهــا مــن الكاميــرا المثبتــة علــى الطائــرة،
مــن طــراز آر-ون ،التــي قامــت بتوجيــه القذائــف -يصــور لحظــة اســتهداف المشــفى ،وتحدثــت عــن
وجــود مواقــع عســكرية تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام بالقــرب مــن المخيمــات والمراكــز الحيويــة
المدنيــة وأشــارت فــي صــورة لمدخــل مشــفى األتــارب الجراحــي إلــى خمــس مواقــع قريبــة مــن
المشــفى ،تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع ناشــطين مــن المنطقــة وأكــدوا لنــا
أن النقــاط المحــددة تعــود للمشــفى وأن إحداهــا هــي محرقــة للنفايــات الطبيــة وأخــرى هــي لمدخــل
خلفــي للمشــفى ،فيمــا تشــير إحــدى النقــاط إلــى تــل مــن الحجــارة.
كمــا نشــرت وكالــة  rusvesna.suالروســية،
فــي  /23آذار مقطع ـ ًا مصــور ًا مــن الجــو يظهــر
قصــف المواقــع القريبــة مــن معبر بــاب الهوى
التــي تعرضــت لهجمــات روســية وذكــرت القنــاة
أن اإلصابــة األولــى والثانيــة فــي المقطــع
هــي لقصــف مســتودع للنفــط المهــرب
التابــع لشــركة وتــد للبتــرول التابعــة لحكومــة
مقطــع مصــور بثتــه قنــاة إعالميــة روســية ،فــي  /23آذار ،يظهــر الهجــوم علــى
اإلنقــاذ ،فيمــا كانــت اإلصابــة الثالثــة لتجمــع
مشــفى المغــارة فــي مدينــة األتــارب
شــاحنات تحمــل أســلحة خفيفــة ووســائل
تقنيــة عســكرية .نشــير إلــى أن نائــب المنســق
اإلقليمــي للشــؤون اإلنســانية المعنــي بالملــف
الســوري ،مــارك كتــس قــد أشــار فــي تغريدة له
علــى حســابه علــى موقــع التواصــل االجتماعــي
“تويتــر” 9إلــى أن الحافــات التــي تــم اســتهدافها
كانــت تقــوم بنقــل المســاعدات اإلنســانية
َّ
وحمــل النظــام الســوري وحلفــاءه
إلــى إدلــب
مقطــع مصــور يظهــر اســتهداف القــوات الروســية مواقــع عــدة قــرب معبــر
بــاب الهــوى الحــدودي فــي إدلــب ،نشــرته وكالــة  rusvesna.suالروســية ،فــي
مســؤولية هــذا الهجــوم.
 /23آذار2021 /

7
8
9

عبر تطبيق الواتساب في  /24آذار2021 /
قناة  Reverse of the medalالروسية على التلغرامhttps://t.me/grey_zone ،
تغريدة مارك كتس ،نائب المنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية المعني بالملف السوري،

https://twitter.com/MarkCutts/status/1375502784343252995
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خامس ًا :إدانات دولية وحقوقية للقصف على شمال غرب سوريا:
فــي  /21آذار طالبــت وزارة الدفــاع التركيــة النظــام الروســي بالتدخــل ووقــف هجمــات قــوات النظــام
الســوري علــى منطقــة إدلــب.
فــي  /22آذار أدان األميــن العــام لألمــم المتحــدة ،أنطونيــو غوتيريــش ،بشــدة الموجــة األخيــرة مــن
الهجمــات شــمال غــرب ســوريا .وجــدد التأكيــد علــى أن توجيــه الهجمــات ضــد المدنييــن والبنيــة
األساســية المدنيــة ،بمــا فــي ذلــك الوحــدات الطبيــة مثــل المستشــفيات ،محظــور تمامـ ًا بموجــب
القانــون اإلنســاني الدولــي .وشــدد علــى ضــرورة المســاءلة عــن الجرائــم المرتكبــة فــي ســوريا .كمــا
اســتنكر كل مــن عمــران ريــزا ،المنســق المقيــم لألمــم المتحــدة ومنســق الشــؤون اإلنســانية
لســوريا ومهنــد هــادي ،المنســق اإلقليمــي للشــؤون اإلنســانية المعنــي بالملــف الســوري فــي بيــان
مشــترك صــدر فــي  /22آذار القصــف المدفعــي الــذي تســبب فــي ســقوط عــدد كبيــر مــن المدنييــن.
كمــا أدان االتحــاد األوروبــي الهجــوم فــي  /22آذار وجــدد دعمــه لوقــف إطــاق نــار شــامل فــي ســوريا،
وفــي اليــوم ذاتــه أصــدرت الخارجيــة األمريكيــة بيانـ ًا أدانــت فيــه الهجمــات.

سادس ًا :االستنتاجات والتوصيات:
•يؤكــد النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى أن الهجمــات علــى المشــافي واألعيان
المدنيــة تعتبــر جرائــم حــرب عنــد ارتكابهــا فــي نزاعــات مســلحة دوليــة أو غيــر دوليــة.10
•لــم يكتفــي النظــام الروســي بإغــاق المعابــر الحدوديــة عبــر االســتخدام التعســفي للفيتــو ،بــل
امتــد العنــف نحــو قصــف وحشــي علــى اآلليــات والمســتودعات اإلغاثيــة نفســها ،وهــذا يثبــت
مجــدد ًا أن النظــام الروســي ال يقيــم أي وزن للقانــون الدولــي ومســتمر فــي ارتــكاب أبشــع أنــواع
االنتهــاكات فــي ســوريا لدعــم نظــام حكــم متــورط بارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية بحــق شــعبه.
•يؤكــد قصــف مشــفى األتــارب الموجــود ضمــن مغــارة والبعيــد جــد ًا عــن خطــوط التمــاس ،أن
النظــام الروســي وحليفــه الســوري يتعمــدان قصــف المشــافي ،ومــا كان هــذا الفعــل الهمجــي
ليتكــرر مئــات المــرات لــو أن روســيا قــد دفعــت ثمنـ ًا جــراء قصــف مستشــفى فــي القــرن الواحــد
والعشــرين.
•أدت هجمــات التحالــف العســكري الروســي /الســوري الــواردة فــي هــذا التقريــر إلــى خســائر فــي
أرواح المواطنيــن الســوريين ،وفــي وقــوع العديــد مــن المصابيــن والمعاقيــن ،كمــا فاقمــت
معانــاة الســكان الغذائيــة والصحيــة ،وهــذا يضــاف إلــى وضــع إنســاني كارثــي فــي شــمال غــرب
ســوريا علــى مختلــف األصعــدة.

10

المحكمة الجنائية الدولية ،نظام روما األساسي ،المادة (2-8بhttps://www.icc-cpi.int/Publications/Rome-Statute-Arabic.pdf ،)5 ،4 ،3 ،2 ،1-
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•خرقــت قــوات الحلــف الســوري اإليرانــي الروســي بشــكل ال يقبــل َّ
التشــكيك قــراري مجلــس
األمــن رقــم  2139و 2254القاض َييــن بوقــف الهجمــات العشــوائية ،كمــا انتهكــت قواعــد القانــون
الدولــي اإلنســاني الخاصــة بالتمييــز بيــن المدنييــن والمقاتليــن.11
•أشــارت األدلــة التــي جمعناهــا إلــى َّ
أن الهجمــات وُ جّ هــت ضــدَّ المدنييــن وأعيــان مدنيــة ،وقــد
ارتكبــت قــوات الحلــف الســوري الروســي جريمــة القتــل خــارج نطــاق القانــون ،كمــا تســبَّبت
هجماتهــا وعمليــات القصــف العشــوائي فــي تدمير المنشــآت واألبنية ،وهناك أســباب معقولة
تحمــل علــى االعتقــاد َّ
بأنــه تــم ارتــكاب جرائــم الحــرب المتمثلــة فــي الهجــوم علــى المدنييــن فــي
كثيــر مــن الحــاالت.
•انتهــك النظــام الســوري اإلجــراءات التــي نـ َّ
ـص عليهــا القانــون الدولــي اإلنســاني؛ مــا أدى إلــى ذعــر
المدنييــن وفرارهــم وفــي مقدمتهــا جعــل المدنييــن هدفـ ًا للهجمــات ، 12وشـ َّ
ـن هجمــات عنيفــة
وعشــوائية بهــدف بـ ِّ
ـث الذعــر. 13
•لــم تقــم الســلطات الروســية أو الســورية بأيــة تحقيقــات جديــة عــن هــذه الهجمــات ،أو حتــى
عــن غيرهــا فــي الســابق ،وتتحمــل القيــادة الروســية والســورية ســواء العســكرية منهــا أو
السياســية المســؤولية عــن هــذه الهجمــات اســتناد ًا إلــى مبــدأ مســؤولية القيــادة فــي القانــون
الدولــي اإلنســاني ، 14فهــم لــم يمنعــوا الهجمــات ،ولــم يعاقبــوا المســؤولين عنهــا ،بــل إن
الهجمــات المتكــررة الواســعة تــدل علــى أنهــا ال يمكــن أن تكــون ســوى سياســة دولــة مــن أعلــى
القيــادة الروســية والســورية ،ممــا يجعلهــم متورطيــن فــي جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب،
وال بــدَّ مــن فــرض عقوبــات مــن قبــل مختلــف دول العالــم تســتهدف كافــة المتورطيــن فــي
هــذه الهجمــات البربريــة.
التوصيات:
إلى مجلس األمن الدولي:
•يجــب إحالــة الملــف الســوري إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحاســبة جميــع المتورطيــن،
ويجــب حجــب حــق النقــض عنــد ارتــكاب الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب.
•فــرض عقوبــات عســكرية واقتصاديــة علــى النظــام الســوري وبشــكل خاص القــادة المتورطين
بجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حرب.
•إصدار بيان إدانة لقصف مشفى األتارب ،وآليات المساعدات األممية.

 11اللجنة الدولية للصليب األحمر ،القانون الدولي اإلنساني ،المادة https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule1 ،1
12

اللجنة الدولية للصليب األحمر ،القانون الدولي اإلنساني ،المادة https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule7 ،7

 13اللجنة الدولية للصليب األحمر ،القانون الدولي اإلنساني ،المادة https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule2 ،2
14

اللجنة الدولية للصليب األحمر ،القانون الدولي اإلنساني ،المادة https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule152 ،152

اللجنة الدولية للصليب األحمر ،القانون الدولي اإلنساني ،المادة https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule153 ،153
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إلى المجتمع الدولي:
ظــل انقســام مجلــس األمــن وشــ َلله الكامــل ،يتوجــب َّ
التحــرك علــى المســتوى الوطنــي
•فــي
ِّ
واإلقليمــي إلقامــة تحالفــات لدعــم َّ
الشــعب الســوري ،وزيــادة جرعــات الدعــم المقدَّ مــة علــى
َّ
والســعي إلــى ممارســة الواليــة القضائيــة العالميــة بشــأن هــذه الجرائــم أمــام
الصعيــد اإلغاثــي.
َّ
المحاكــم الوطنيــة ،فــي محاكمــات عادلــة لجميــع األشــخاص المتورطيــن.
•دعــم عمليــة االنتقــال السياســي والضغــط إللــزام األطــراف بتطبيــق االنتقــال السياســي
ضمــن مــدة زمنيــة ال تتجــاوز ســتة أشــهر كــي يتمكــن مالييــن المشــردين مــن العــودة اآلمنــة
والمســتقرة إلــى منازلهــم.
•دعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــرار ًا وتكــرار ًا فــي عشــرات الدراســات والتقاريــر
وباعتبارهــا عضــو فــي “التحالــف الدولــي مــن أجــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة (،”)ICRtoP
إلــى تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة ( ،)R2Pوقــد َّ
تــم اســتنفاذ الخطــوات السياســية عبــر
اتفاقيــة الجامعــة العربيــة ثــم خطــة الســيد كوفــي عنــان ومــا جــاء بعدهــا مــن بيانــات لوقــف
األعمــال العدائيــة واتفاقــات أســتانا ،وبالتالــي ال بــدَّ بعــد تلــك المــدة مــن اللجــوء إلــى الفصــل
الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة ،الــذي أقرَّتــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ،ومــا
زال مجلــس األمــن يُعرقــل حمايــة المدنييــن فــي ســوريا.
•تجديــد َّ
الضغــط علــى مجلــس األمــن بهــدف إحالــة الملــف فــي ســوريا إلــى المحكمــة الجنائيــة
الدوليــة.
•يجــب أن يتحمــل النظــام الروســي واإليرانــي غرامــات ماليــة كبيــرة إثــر عمليــات تدميــر المبانــي
والمنشــآت الحيويــة فــي ســوريا وتنعكــس تلــك المبالــغ فــي تعويــض ذوي الضحايــا ،وترميــم
المنشــآت واألبنيــة التــي ســاهم النظامــان فــي تدميرهــا.
إلى الدول والمنظمات المانحة في مؤتمر بروكسل الخامس:
•الوفــاء بكافــة التعهــدات الماليــة وتســخيرها لصالــح المناطــق والفئــات األكثــر تضــرر ًا ونعتقــد
أن المشــردين قســري ًا فــي شــمال غــرب ســوريا هــم األكثــر احتياجـ ًا.
•محاولــة تجنــب تقديــم منــح ومســاعدات للمنظمــات المرتبطــة بالنظــام الســوري واألجهــزة
األمنيــة حيــث ســيتم توظيفهــا بشــكل تمييــزي ولصالــح اســتمرار الحــل األمنــي والعســكري
بمــا فيــه قصــف المشــافي والمســاعدات.
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إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
•إدانة الهجمات الواردة في هذا التقرير وتسمية المسؤولين عنها وإدانة مدى وحشيتهم.
لجنة التحقيق الدولية المستقلة :COI
•القيــام بتحقيقــات موســعة فــي هــذه الهجمــات ،وإدانتهــا بشــكل واضــح وتســمية القــوات
الروســية بشــكل واضــح فــي حــال التوصــل إلــى أدلــة كافيــة مــن قبلهــا.
إلى المبعوث األممي إلى سوريا:
•الدعــوة إلــى اإلســراع فــي تطبيــق تغييــر سياســي ديمقراطــي يعيــد حقــوق الضحايــا ويجســد
مبــادئ العدالــة االنتقاليــة.
•ال معنــى ألي عمليــة سياســية فــي ظــل اســتمرار قصــف المشــافي والمســاعدات األمميــة،
والســعي نحــو الحــل الصفــري األمنــي العســكري مــن قبــل النظــام الســوري وحلفــاؤه ،ويجــب
علــى المبعــوث الدولــي اإلقــرار بذلــك.
إلى النظام الروسي:
•عــدم تكــرار عمليــات قصــف وقتــل المدنييــن واســتهداف مراكزهــم الحيويــة ومنازلهــم
ومحالتهــم التجاريــة.
التوقــف عــن دعــم النظــام الســوري فــي مجلــس األمــن واســتخدام حــق َّ
• َّ
النقــض الفيتــو لمنــع
تمريــر أي قــرار دولــي يعاقــب النظــام الســوري.
•إعــادة إعمــار وترميــم المبانــي الســكنية والمحــات التــي قامــت القــوات العســكرية الروســية
بتدميرهــا ،وتعويــض الضحايــا طــوال الفتــرة التــي تشــردوا فيهــا.

شكر
كل ُّ
الشــكر َّ
والتقديــر ألهالــي الضحايــا وأقربائهــم ولجميــع النشــطاء المحلييــن مــن المجــاالت كافة،
َّ
تمكنــا مــن إنجــاز هــذا التقريــر علــى هــذا المســتوى،
الذيــن لــوال مســاهماتهم وتعاونهــم معنــا لمــا
وخالــص العــزاء ألســر الضحايــا.
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