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األربعاء 18 متوز 2018

القوات الروسية مستمرة يف ارتكاب اجملازر 
الوحشية وقتلت 6187 مدنياً، بينهم 

1771 طفاًل منذ تدخلها يف سوراي 

القوات الروسية قتلت 52 مدنياً بينهم
10 أطفال يف جمزرة مروِّعة حبق أهايل قرية 

زردان بريف إدلب الشمايل الشرقي
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احملتوى:
أواًل: املقدمة

اثنياً: هجوم قرية زردان
اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات

أواًل: املقدمة:
منــذ دخــول اتفــاق خفــض التَّصعيــد حيِّــز التَّنفيــذ واكبــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى حنــو دقيــق احلالــة احلقوقيــة 
ومســتوى ارتــكاب االنتهــاكات مــن قبــل أطــراف موقِّعــة علــى االتفــاق وأصــدرت يف هــذا الصَّــدد تســعة تقاريــر، وقــد أثبتــت الوقائــع 
وعمليــات الرَّصــد أنَّ قــوات احللــف الســوري الروســي كانــت املرتكــب األبــرز والرئيــس ملعظــم االنتهــاكات، وصحيــح أننــا ملســنا 
اخنفاضــاً ملحوظــاً يف وتــرة القتــل والقصــف والتَّدمــر يف األشــهر األربعــة األوىل إال أنَّ تصاعــداً ُميفــاً يف األعمــال القتاليــة بــدأ يف 
حمافظــة إدلــب يف أيلــول/ 2017، وامتــدَّ إىل بقيــة املناطــق املشــمولة ابالتفــاق إىل أن اهنــار االتفــاق بشــكل كامــل يف كل مــن 

الغوطــة الشــرقية وريــف محــص الشــمايل، ومنــذ منتصــف حزيــران املاضــي امتــدَّ االهنيــار ليشــمل منطقــة اجلنــوب الســوري أيضــاً.

وكنَّــا قــد أصــدران يف الثالــث عشــر مــن حزيــران تقريــراً وثَّقنــا فيــه أبــرز انتهــاكات قــوات احللــف الســوري الروســي يف حمافظــة إدلــب 
يف غضــون عــام منــذ دخــول اتفــاق خفــض التَّصعيــد حيِّــز التَّنفيــذ أي منــذ أاير/ 2017 -اتريــخ بدايــة اتفــاق خفــض التَّصعيــد- 
حــى أاير/ 2018، وخلُــَص التَّقريــر إىل أنَّ حمافظــة إدلــب وحدهــا شــهدت 32 جمــزرة ارتكبتهــا قــوات احللــف الســوري الروســي، 

و223 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيَّــة يف املــدة الــي غطَّاهــا التقريــر حبســب احلــوادث الــي متكنَّــا مــن توثيقهــا.

يف هــذا التَّقريــر نســتعرض تفاصيــل جمــزرة نفَّذهتــا قــوات نعتقــد أهنــا روســية علــى قريــة زردان بريــف إدلــب الشــمايل الشــرقي، أســفرت 
عــن مقتــل 52 مدنيــاً حبســب مــا متكنَّــا مــن تســجيله، ويف هــذه املذحبــة تعمَّــدت القــوات الروســية تنفيــذ هجومــن جويــن ُمتتاليــن 
هبــدف قتــل أكــر عــدد ممكــن مــن األهــايل بينهــم أعضــاء يف فريــق الدفــاع املــدين كانــوا حياولــون انتشــال وإنقــاذ مصابــن وقتلــى 

إثــَر اهلجــوم األوَّل.

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.

http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9/%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF/
http://sn4hr.org/arabic/2018/06/13/10022/
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ولقــد عمــدت قــوات النظــام الســوري عــدة مــرات إىل تكــرار اســراتيجية اهلجــوم املــزدوج1 علــى حنــو مقصــود، وهــذا ســوف يــؤدي 
ابلتأكيــد إىل اســتهداف املســعفن وعمــال اإلنقــاذ والنَّاجــن مــن اهلجــوم األول، وهــو أحــد أهــداف هــذا النــوع مــن اهلجمــات 
الربريــة، ومنــذ تدخــل القــوات الروســية يف أيلــول/ 2015 رصــدان اتباعهــا منــط اهلجمــات املتكــررة ذاتــه عشــرات املــرات يف مناطــق 
متعــددة، ويقــوم فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان إبعــداد دراســة خاصــة عــن هــذا النَّمــط مــن اهلجمــات تشــمل احملافظــات 

الســورية كافــة، واحلــوادث الــي متكنَّــا مــن توثيقهــا يف قاعــدة بياانتنــا.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“يؤكِّــد منــط قصــف املدنيــن مــرة اثنيــة يف املنطقــة ذاهتــا، الــي تعرضــوا فيهــا للقصــف األول علــى درجــة عظمــى مــن 
الالمبــاالة أبي شــكل مــن أشــكال املالحقــة واحملاســبة، فغالبــاً مــا حيــاول اجملــرم إخفــاء جرميتــه عــر القصــف والفــرار، 
لكنَّنــا نشــهد يف الكارثــة الســورية احنــداراً يف القيــم القانونيــة واإلنســانية مل تعهــده البشــرية يف العصــر احلديــث، إنَّ 
التَّنديــد وفضــح هــذا النَّمــط الربــري مــن الضــرابت هــو مســؤولية مشــركة جلميــع الشــعوب وملدافعــي حقــوق اإلنســان 

حــول العــامل”

لقــد دأبــت القــوات الروســية يف األشــهر الثالثــة األوىل مــن تدخلهــا العســكري يف ســوراي علــى إعــالن مواقــع تنفيــذ هجماهتــا علــى 
األراضــي الســورية، وقــد اســتفدان مــن تلــك التَّصرحيــات ألهنــا مكَّنــت فريقنــا مــن مقاطعتهــا مــع رواايت الشــهود وعمــال اإلشــارة 
املركزيــة2 الــي حصلنــا عليهــا، وأعطــاان ذلــك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد مبســؤولية القــوات الروســية عــن هجمــات 
بعينهــا، لكــنَّ القــوات الروســية مل تعــد تنشــر أي تصريــح بعــد ذلــك، فيمــا يبــدو أنَّــه قــد لفــت انتباههــا أنَّ عــدداً مــن املنظمــات 
احلقوقيــة ومــن بينهــا حنــن قــد اســتخدمنا تلــك التصرحيــات ضدَّهــا، ومنــذ ذلــك احلــن وهــي تتبــع سياســة اإلنــكار، وبشــكل خــاص 
مــع اهلجمــات الــي ُتســفر عــن وقــوع عــدد كبــر مــن الضحــااي، وبنفــي أكثــر شــدة يف مناطــق خفــض التَّصعيــد يف الغوطــة الشــرقية 
مبحافظــة ريــف دمشــق وحمافظــي إدلــب ومحــص، وأخــراً يف حمافظــة درعــا، إضافــة إىل ذلــك فقــد قامــت روســيا بتريــر عــدد كبــر 
من اهلجمات وقتل املدنين بذريعة وجود إرهابين ومســلحن ُمتشــدِّدين، وعلى ســبيل املثال وحبســب ما متكنَّا من رصده فمن 
ضمــن ســبع جمــازر ضخمــة نَفــت القــوات الروســية مســؤوليتها عنهــا متكَّــن فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــر حتقيقــات 

موسَّــعة مــن إثبــات تورُّطهــا يف ســتِّ منهــا، مــن بينهــا جمــزرة قريــة زردان الــواردة يف هــذا التَّقريــر.

1 سياسة اتَّبعها النظام السوري والروسي تقوم على مبدأ إعادة قصف املوقع املستهدف ذاته بعد مضي عدة دقائق هبدف إيقاع أكر عدد ممكن من اخلسائر البشرية من كوادر الدفاع املدين وفرق اإلسعاف واألطباء.

2 منظومــة تعمــل علــى التقــاط إشــارات الــرادار اخلاصــة ابلطائــرات وتتبُّــع املكاملــات بــن الطيــار والقاعــدة اجلويــة الــي أقلــع منهــا، هــذه املراصــد تعمــل عــادة علــى تعميــم خــر إقــالع الطائــرات احلربيــة مــن القواعــد العســكرية وتتَّبــع 

حركتهــا، وتســتطيع متيِّيــَز الطــران الــذي يُقِلــع مــن قاعــدة محيميــم العســكرية، والــي تُعَتــر مركــزاً عســكرايً روســياً، أو مــن قواعــَد جويــة يف ريفــي محــاة ومحــص الــي تســتخدمها طائــرات النظــام الســوري. 

https://sputniknews.com/middleeast/201806081065228869-russia-syria-strike-zardana-claims/


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 3

اثنياً: هجوم قرية زردان:
تتبــع قريــة زردان مدينــة معــرة مصريــن بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل وتبعــد عــن مدينــة إدلــب قرابــة 20كــم إىل الشــمال الشــرقي 
منهــا، ختضــع القريــة يف املــدة الــي أُعــدَّ فيهــا التقريــر لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام، ويبلــغ 

عــدد ســكاهنا قرابــة 15 ألــف نســمة.

املنهجية:
اعتمــَدان يف هــذا التَّقريــر علــى عمليــات املراقبــة املســتمرَّة للحــوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، 
وعــر شــبكة عالقــات واســعة مــع عشــرات املصــادر املتنوِّعــة ومــن خــالل تراكــم عالقــات ممتــدة منــذ بــداايت عملنــا حــى اآلن، 

إضافــة إىل اعتمــادان علــى مقاطعــة املعلومــات الــي يُقدِّمهــا النَّاجــون وشــهود العيــان وعمــال اإلشــارة املركزيــة.
أثبتت حتقيقاتنا أنَّ املناطق املستهدفة، الي وقعت فيها اجملزرة كانت عبارة عن مناطق مدنيَّة وال يوجد فيها أيَّة مراكز عسكرية 
أو مــازن 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 يشــرط القانــون الــدويل اإلنســاين.

يســتعرض التقريــر 4 رواايت حصلنــا عليهــا 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 التَّقريــر دون أن نُقــدِّم 
ــر االنتهــاك، ومتَّ منــح ضمــاٍن  أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز، كمــا حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيبهــم معــاانة تذكُّ

بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار. 
حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــوَّرة والصُّــور الــي ُنشــرت عــر اإلنرنــت، أو الــي أرســلها لنــا نشــطاء حمليــون 
عــر الريــد اإللكــروين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي، وأظهــرت الصــور موقــع اهلجمــات وحجــَم 

الدَّمــار الكبــر الــذي تســبَّب بــه القصــف إضافــة إىل صــور ُتظهــر أشــخاصاً تعرَّضــوا لإلصابــة بفعــل اهلجــوم .

إنَّ ما ورَد يف هذا التَّقرير مُيثِّل احلدَّ األدىن الذي متكنَّا من توثيقه، كما إنه ال يشمُل األبعاَد واألضرار االجتماعية واالقتصادية 
والنفسيَّة والدميغرافية.



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 4

التفاصيل:
مــا  اخلميــس 7/ حزيــران/ 2018 وقــع هجومــان جــواين بفــارق قرابــة 45 دقيقــة نفَّذهتمــا طائــراتن اثبتتــا اجلنــاح نعتقــد أهنَّ

روســيتان جنــوب غــرب قريــة زردان بريــف إدلــب الشــمايل الشــرقي. 
 

وقع اهلجوم األول قرابة السَّــاعة 21:00 عندما أطلقت طائرة روســية من طراز SU-24 عدة صواريخ ســقطت على منازل 
ــع فِــَرِق اإلســعاف والدِّفــاع املــدين وبــدء عمليــات  ســكنية يف حميــط مســجد ســعد بــن معــاذ الواقــع جنــوب غــرب القريــة وبعــد جتمُّ
اإلنقــاذ وانتشــال الضحــااي اســتهدفت طائــرة روســية مــن طــرازSU-30  املنطقــة ذاهتــا بعــدة صواريــخ؛ مــا أدى إىل وقــوع عــدد 

كبــر مــن الضحــااي مــن بينهــم عناصــر مــن الدفــاع املــدين. 
تســبَّب اهلجومــان يف مقتــل 52 مدنيــاً بينهــم 10 أطفــال، و10 ســيدات  )إانث ابلغــات( وإصابــة مــا ال يقــل عــن 80 مــدين، 
ــن مــن حتديــد عــدد الضحــااي يف كل هجــوم علــى ِحــدة إال أنَّ التَّحقيقــات، الــي قامــت هبــا الشــبكة الســورية حلقــوق  مل نتمكَّ
اإلنســان ُتشــر إىل أنَّ اهلجــوم الثــاين هــو الــذي تســبَّب يف وقــوع العــدد األكــر مــن الضحــااي واإلصــاابت ال ســيما يف صفــوف 

عناصــر الدفــاع املــدين. 

أمساء الضحااي

وُتشــر الصــور واملقاطــع املصــورة الــي حصلنــا عليهــا، والــي توافقــت مــع رواايت الشــهود إىل اســتخدام صواريــخ شــديدة االنفجــار 
أحدثــت دمــاراً موسَّــعاً طــال قرابــة ســبعة مبــاٍن ســكنية.

http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1655&token=ODioYI2O1B01jSvgLwIy2CIvLiUfVzQA
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1655&token=ODioYI2O1B01jSvgLwIy2CIvLiUfVzQA
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1656&token=Un7yOwPpbwNNPYeIhx5eM6vKee9p20DN
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1656&token=Un7yOwPpbwNNPYeIhx5eM6vKee9p20DN
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1657&token=rhVTreVG7Vbu62lQdLTCGzF07t0EZV8h
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1657&token=rhVTreVG7Vbu62lQdLTCGzF07t0EZV8h
https://drive.google.com/file/d/1GgcxE310ekGZujDvn7nmWC-NJt2GomLY/view
https://drive.google.com/file/d/1jZ2oe1uXzXk1A7zvVpwzsGDL-m1xLGl2/view
https://drive.google.com/file/d/1A8awpKb7YcgPb4U3qSA5WdldHO-N7dVC/view
https://drive.google.com/file/d/1mqlpj_lLjo0C5Nn_Iyj7KcXjGxrQ4V5B/view
https://drive.google.com/file/d/1kGCgPgZvfuSHq4N9aM7DVIWRdmeZvXEc/view
https://drive.google.com/file/d/1NGf9FiMa_7HZPw5I28wyWtGEdw0u0dTr/view
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https://drive.google.com/file/d/1z3oq2UeYhg9U7c4zQZ2N_N-D1hQkSMyq/view
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تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع “حممــد محــروش” وهــو انشــط إعالمــي حملــي يعمــل يف مؤسســة الدفــاع املــدين 
-عــر حســابه علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك يف 8/ حزيــران/2018 - الــذي أخــران أنــه كان علــى أطــراف البلــدة 
ــَع  عندمــا وقــع اهلجــوم األول ووصــف لنــا انفجــار الصواريــخ: “كأنَّ وهجــاً مــن النــار اشــتعل يف الســماء كان الصــوت رهيبــاً ومسُِ
دويــه يف كل القريــة” قــال حممــد أنَّ املراصــد الــي تراقــب حركــة الطــران كانــت قــد عمَّمــت قُبيــل اهلجــوم عــن طــران روســي دخــل 
أجــواء القريــة، مث عمَّمــت بعــد الغــارة عــن اســتهداف احلــي اجلنــويب “توجَّهــت إىل املوقــع، وكذلــك فعــل عــدد كبــر مــن ســكان 
القريــة، كان اهلجــوم مباغتــاً، مل تتعــرض قريتنــا هلجمــات مــن هــذا النــوع قبــل ذلــك، بــدأان ابنتشــال الضحــااي واملصابــن كان 

عــدد كبــر منهــم حتــت أنقــاض املنــازل” 
ــم املرصــد عــن  قــال حممــد إنَّ هجومــاً جــوايً روســيا آخــر وقــع بعــد 40 دقيقــة مــن اهلجــوم األول واســتهدف املنطقــة ذاهتــا “عمَّ
وجــود طــران روســي يف األجــواء وعــن ضــرورة االبتعــاد عــن املوقــع خوفــاً مــن تكــرار القصــف، ابتعــدت عــن املوقــع، لكــنَّ 
العشــرات مــن األهــايل وعناصــر الدفــاع املــدين كانــوا ال يزالــون هنــاك ينتشــلون الضحــااي واملصابــن، بعــد دقائــق وقعــت 
الفاجعــة، مل أســتطع إحصــاء الصواريــخ الــي قصفــت يف اهلجــوم الثــاين، قُتــل العديــد مــن األهــايل وعناصــر الدفــاع املــدين 

ومصابــون مــن اهلجــوم األول”
قــال حممــد إنَّ أحــد الصواريــخ الــي اســتخدمت يف اهلجــوم األول تســبَّب يف تدمــر منــزل مؤلــف مــن عــدة طوابــق واحُتِجــَزت حتــت 
أنقاضــه مخــس عائــالت “إحــدى احلفــر الــي أحدثهــا القصــف كان قطرهــا قرابــة عشــرة أمتــار، يف حــن أنَّــين الحظــت ثــالث 
ُحفــر إضافيــة أحدثتهــا الصواريــخ الــي قصفــت يف اهلجــوم الثــاين، كان الدَّمــار كبــراً جــداً يف حميــط 200 مــر تقريبــًا” أكَّــد 

حممــد أَن املنطقــة املســتهدفة خاليــة مــن أي وجــود عســكري، وأنَّ مجيــع الصواريــخ قــد ســقطت يف حــي ســكين.
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زاَر حممد علي وهو مســؤول يف منظمة الدفاع املدين الســوري فرع إدلب موقع اهلجوم، وأخر الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان 
-عــر مكاملــة صوتيــة عــر تطبيــق واتســاب يف 8/ حزيــران- أنَّ اهلجــوم األول وقــع بعــد ســاعة تقريبــاً مــن موعــد اإلفطــار حــن 
تلقَّــت فــرق الدفــاع املــدين نــداءات اســتغاثة مــن القريــة للتَّوجــه إىل موقــع اهلجــوم وإســعاف املصابــن “اســتنفرت عناصــر مركزيــن 
للدفــاع املــدين؛ فاألنبــاء الــي وصلتنــا وقتهــا كانــت ُتشــر إىل اهنيــار مبــاٍن متعــددة واحتجــاز العشــرات مــن األهــايل حتــت 
ركامهــا” مل حُيــدِّد حممــد علــي نــوع الطــران الــذي اســتهدف القريــة، لكنَّــه قــال إنَّ املراصــد املكلفــة مبراقبــة إقــالع الطائــرات احلربيــة 
مــن القواعــد العســكرية قــد عمَّمــت عــن تنفيــذ اهلجومــن مــن قبــل طــران حــريب روســي: “وقــع اهلجــوم الثــاين بعــد مضــي أقــلَّ 
مــن نصــف ســاعة علــى اهلجــوم األول، وعلــى الرغــم مــن حتذيــرات املراصــد بضــرورة إخــالء املوقــع إال أنَّ عناصــران كانــوا 
يتابعــون عملهــم ومل يســتطيعوا تــرك املصابــن املدفونــن حتــت األنقــاض، كان اهلجــوم الثــاين بثالثــة صواريــخ وهــو اهلجــوم 
األكــر واألعنــف إذ تســبَّب يف تضاعــف الضحــااي واملصابــن وفقــدان أحــد زمالئنــا، فيمــا ُأصيــب 4 آخــرون، اســتمرَّت 

عمليــات اإلنقــاذ مــا يزيــد عــن 24 ســاعة، واســتطعنا انتشــال 50 ضحيــة بينهــم أطفــال ونســاء”.

“أمحــد معمــار” انشــط إعالمــي حملــي -تواصلنــا معــه عــر حســابه علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك يف 8/ حزيــران/ 
ــه إىل بلــدة زردان بُعيــد اهلجــوم األول وكان شــاهداً علــى اهلجــوم الثــاين: “وصلــت إىل القريــة بعــد عشــر دقائــق  2018 - توجَّ
مــن الغــارة الروســية األوىل، علــى الطريــق شــاهدُت عشــرات الســيارات ختــرج مــن قريــة زردان حُممَّلــة ابملصابــن. ويف موقــع 
ــم املرصــد عــن هجــوم آخــر  اهلجــوم كان الدَّمــار هــو املســيطر، ُدمــرت منــازل أبكملهــا وُدفــن حتــت ركامهــا العشــرات، عمَّ

ثالثــة مصابــن يف أحــد املشــايف امليدانيــة بعــد هجــوم جــوي نفَّذتــه القــوات الروســية علــى قريــة زردان بريــف إدلــب 
الشمايل الشرقي 7/ 6/ 2018 

https://drive.google.com/file/d/1pCau3NvxGOILe4aPmYnI6G03zwaIss1l/view
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حمتمــل بعــد دخــول طائــرة روســية اجملــال اجلــوي للقريــة، احتميــُت يف أحــد احملــال التجاريــة، وبعــد دقائــق اســتهدفنا الطــران 
بعــدة صواريــخ. كان اهلجــوم الثــاين هــو األعنــف، عــدة صواريــخ اهنالــت علــى املنــازل املدمــرة وعلــى ســيارات اإلســعاف 

وعناصــر الدفــاع املــدين وكل مــن اســتطاع النجــاة مــن اهلجــوم األول”. 

“أبــو علــي” أحــد عمــال اإلشــارة املركزيــة يف حمافظــة إدلــب، -تواصلنــا معــه عــر تطبيــق واتســاب يف 9/ حزيــران/ -2018 
أخــران أنَّــه رصــد قرابــة الســاعة التاســعة مســاًء إقــالع طــران مــن طــرازSU-24  مــن قاعــدة محيميــم بريــف الالذقيــة وهــي قاعــدة 
عســكرية روســية “اجتهــت الطائــرة شــرقاً وصــواًل إىل منطقــة أبــو الظهــور بريــف إدلــب الشــرقي، مث احنرفــت ابجتــاه ريــف حلــب 
الغــريب وصــواًل إىل ريــف إدلــب الشــمايل، ونفَّــذت غــارة بـــ 6 صواريــخ علــى قريــة زردان، وبعــد أقــل مــن نصــف ســاعة أقلــع 
ــه إىل القريــة ذاهتــا واســتهدف  طــران مــن طــرازSU-30  مــن قاعــدة محيميــم واجتــه شــرقاً ابجتــاه ســهل الغــاب مث توجَّ

املوقــع ذاتــه بعــدة صواريــخ”.  

اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات:   
االستنتاجات القانونية:  

1. خــرق النظــام الروســي بشــكل ال يقبــل التَّشــكيك قــراَري جملــس األمــن رقــم 2139 و2254 القاضَيــن بوقــف اهلجمــات 
العشــوائية، وأيضــاً انتهكــت عــر جرميــة القتــل العمــد املادتــن الســابعة والثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي؛ مــا ُيشــكل جرائــم حــرب 

وجرائــم ضــدَّ اإلنســانية. 
2. نؤكــد علــى أنَّ القصــف الــوارد يف التقريــر قــد اســتهدف أفــراداً مدنيــن عــزل، 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 جرميــة 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. إنَّ عمليــات القصــف، قــد تســبَّبت 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.
5. شــكَّلت اهلجمــات الــي شــنَّتها القــوات الروســية خرقــاً التفاقيــات خفــض التَّصعيــد بقصفهــا مناطــق ختضــع لســيطرة فصائــل يف 
املعارضــة املســلحة، وهــذا يُفقــد أي معــى ملســار واتفاقيــات جنيــف وُيســاهم يف دعــم جبهــة النصــرة مقابــل إضعــاف هــذه الفصائــل.
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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 تلتــزم هبــا مجيــع أطــراف النــزاع، إىل جانــب االلتــزام بقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين.

• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــن، مبــن فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــَت 
تورطــه ابرتــكاب جرائــم حــرب.

• إحــالل األمــن والســالم وتطبيــق مبــدأ مســؤولية محايــة املدنيــن، حلفــظ أرواح الســورين وتراثهــم وفنوهنــم مــن الدمــار والنَّهــب 
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:

• علــى املفوضيــة الســامية أن تُقــدم تقريــراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــره مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن هــذه اجملــزرة حتديــداً، 
واجملــازر الــي ســبقتها ابعتبارهــا عالمــة صارخــة يف ظــلِّ جمــازر يوميــة متفّرِقــة أقــلَّ حجمــاً، وحماولــة تنفيــذ التوصيــات الــواردة يف هــذا 

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 املتورطــن.
• دعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــراراً وتكــراراً يف عشــرات الدراســات والتقاريــر وابعتبارهــا عضــو يف التحالــف الــدويل 
من أجل تطبيق مبدأ مسؤولية احلماية )ICRtoP(، إىل تطبيق مبدأ مسؤولية احلماية )R2P(، وقد مت استنفاذ اخلطوات 
السياســية عــر اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة الســيد كــويف عنــان ومــا جــاء بعدهــا مــن بيــاانت لوقــف األعمــال العدائيــة واتفاقــات 
أســتانة، وابلتــايل ال بــدَّ بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة، الــذي أقرَّتــه اجلمعيــة 

العامــة لألمــم املتحــدة، وال يــزال جملــس األمــن يعرقــل محايــة املدنيــن 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:
• دعم اآللية الدولية احملايدة املنشأة بقرار اجلمعية العامة رقم 71/248 الصادر يف 21/ كانون األول/ 2016 وفتح حماكم 

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

إىل املبعوث األممي إىل سوراي:
• إدانــة مرتكــي اجلرائــم واجملــازر واملتســببن األساســين يف تدمــر اتفاقيــات خفــض التَّصعيــد، وابلتــايل إعــالن حتطيــم وانتهــاء 

العمليــة السياســية ابلكامــل وحتميــل مســؤولية ذلــك كاملــة للحلــف الســوري الروســي.
• مكاشــفة الشــعب الســوري بســعي روســيا للســيطرة الكاملــة علــى األراضــي الســورية ابلقــوة ورغبتهــا العلنيــة يف إعــادة أتهيــل 

النظــام احلــايل؛ مــا يعــين تشــكيل حــلٍّ سياســي وفــق مصاحلهــا.

إىل النظام الروسي:
• التَّعويــض الفــوري ألقــرابء الضحــااي الذيــن قتلــوا علــى يــد القــوات الروســية، وجلميــع مــن دمَّــر القصــف الروســي منازهلــم وحمالهتــم 

وممتلكاهتم.
• جيــب علــى روســيا التَّعهــد إبعــادة البنــاء لــكل مــا قامــت آلتهــا احلربيــة بتدمــره مــن منشــآت ومبــاٍن، وحتمُّــل التكلفــة االقتصاديــة 

واملعنويــة كاملــة، بــدل الطَّلــب مــن بعــض الــدول األوروبيــة القيــام بذلــك.
• االلتــزام أبحــكام القانــون الــدويل اإلنســاين، والبــدء إبجــراء حتقيقــات واســعة حياديــة يف االنتهــاكات الفظيعــة الــي ارتكبتهــا يف 

ســوراي.

شكر وعزاء
خالص الشكر والعزاء جلميع األهايل والنشطاء احمللين يف قرية زردان، الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير بشكل فعَّال.
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