الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ،أتسست يف هناية حزيران2011/
وهي منظمة مستقلة ،غري حكومية ،غري رحبية ،معتمدة من قبل
األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

السبت  26كانون األول 2015

القوات الروسية خترق قرار جملس األمن  2254وتقتل أهايل مدينة إدلب
مقتل  42مدنياً ،بينهم طفل وسيداتن على يد القوات الروسية يف إدلب
أوالً :املقدمة.
اثنياً :تفاصيل احلادثة.
اثلثاً :املرفقات.
رابعاً :االستنتاجات والتوصيات.

أوالً -املقدمة:
خضعت مدينة إدلب لسيطرة ما يسمى جيش الفتح (جتمع لبعض فصائل املعارضة
املسلحة وتنظيم جبهة النصرة) يوم السبت  /28آذار ،2015 /ترافق ذلك مع تصاعد
عمليات القصف اليت تنفذها القوات احلكومية؛ ما أدى إىل نزوح آالف السكان.
أصدرت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان تقريراً استعرضت فيه اجملازر اليت ارتكبتها
القوات احلكومية عقب خروج املدينة عن سيطرهتا.
ختضع مدينة إدلب لشروط هدنة أبرمت بشكل رئيس بني فصيل أحرار الشام – أحد
الفصائل املشاركة يف جيش الفتح – والنظام السوري يف  /24أيلول 2015 /وتنص
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 ،وعلى الرغم من ذلك إال أننا وثقنا
استهداف طائرات حربية نعتقد أهنا روسية مناطق خاضعة لشروط اهلدنة مرتني منذ
بدء الغارات الروسية يف  /30أيلول ،2015 /املرة األوىل يف مدينة بنش يوم السبت
 /28تشرين الثاين 2015 /وذلك ضمن التقرير املوسع بعنوان جاؤوا لقتلنا ،ويف
هذا التقرير نقوم بتوثيق حادثة استهداف طائرات حربية يُزعم أهنا روسية منطقة املربع
األمين وسط مدينة إدلب ،إضافة إىل عدد من املباين احليوية اجملاورة.
وقد قمنا ابلتواصل مع عدد من شهود العيان على احلادثة ومع أقرابء الضحااي ،إضافة
إىل الناشطني احملليني ،وسجلنا مجيع الشهادات ،وسوف نعرض هنا ثالثة منها ،وقد
شرحنا للشهود اهلدف من املقابالت ،وحصلنا على موافقتهم على استخدام املعلومات
اليت يقدموهنا يف هذا التقرير ،كما قمنا مبراجعة الصور والفيديوهات اليت وردتنا وحتققنا
من صدقيتها ،وحنتفظ بنسخ من مجيع مقاطع الفيديو والصور املذكورة يف هذا التقرير،
وأبمساء وعنواين الشهود وأقرابء الضحااي.
أثبت كل ذلك أن املنطقة املستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية حيوية تشهد كثافة
سكانية كبرية نظراً لوجود عدة مرافق حيوية أمهها مبىن احملكمة الشرعية ،ال يوجد بقرهبا
مراكز عسكرية أو خمازن أسلحة اتبعة للمعارضة املسلحة خالل اهلجوم أو حىت قبله.
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ماورد يف هذا التقرير ُيثل احلد األدىن الذي متكنا من توثيقه من حجم وخطورة االنتهاكات اليت حصلت ،كما ال يشمل
األبعاد االجتماعية واالقتصادية والنفسية.
احلديث
ُ
َ
يقول فضل عبد الغين رئيس الشكبة السورية حلقوق اإلنسان:
«على الرغم من صدور قرار يف جملس األمن يوم  /18كانون األول 2015 /وبشكل توافقي ،وابعتبار
روسيا وافقت على القرار فقد استبشر السوريون خرياً أبن تكون من امللتزمني هبذا القرار القاضي بوقف
اهلجمات العشوائية وقتل املدنيني ،لكن لألسف وعلى غرار النظام السوري الذي يوافق على معاهدة
ويطبق بشكل خمالف متاماً ماوافق عليه ،استمرت القوات الروسية بقصفها العشوائي على السوريني،
منتهكة قرار جملس األمن بشكل صارخ ،وهذه رسالة واضحة إىل كل أعضاء جملس األمن».
السلطات الروسية تُنكر مجيع هذه االهتامات ،وتُعلن أجهزهتا اإلعالمية أن مجيع أهدافها هي أهداف عسكرية اتبعة لسيطرة
تنظيم داعش وجلماعات إرهابية ،وتطالب الشبكة السورية حلقوق اإلنسان السلطات الروسية بفتح حتقيقات يف هذا احلادث
ويف احلوادث السابقة مجيعاً ،وحنن على استعداد لتقدمي كافة األدلة واملعلومات الضرورية لذلك ،على أن يكون ذلك بشكل
جدي وعرب حمققني خمتصني موضوعيني.
اثنياً -التفاصيل:
األحد  /20كانون األول 2015 /نفذت  3طائرات حربية يُزعم أهنا روسية  6غارات قصفت فيها  8صواريخ استهدفت
مناطق حيوية وسط مدينة إدلب يف منطقة ال تتجاوز مساحتها 1كم:2
• 4صواريخ سقطت يف منطقة مايُسمى بـ «املربع األمين» الواقع يف حي القصور وسط مدينة إدلب ،املربع األمين يضم
عدة ٍ
مبان هي مبىن املخابرات اجلوية والعسكرية وقصر احملافظ ومبىن حزب البعث سابقاً ،الذي حولته املعارضة املسلحة
إىل مبىن احملكمة الشرعية ،حيث حتتوي سجناً يضم قرابة  200شخص متهمني بتهم خمتلفة.
•صاروخان استهدفا شارع اجلالء اجملاور حيث يوجد السوق الرئيس للمدينة ،ومستودع للكتب املدرسية ،واثنوية العروبة
لإلانث.
•صاروخان استهدفا مبىن سكنياً خلف مسجد احلياة.
استطاع فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان توثيق مقتل مسلح واحد ،و 42مدنياً ،بينهم طفل وسيداتن ،وإصابة ما اليقل
عن  122شخصاً ،كافة تفاصيل الضحااي ضمن مرفقات التقرير.
السيد عمر أبو عبد هللا أحد أعضاء جتمع شباب إدلب التطوعي كان موجوداً أثناء القصف أفاد الشبكة السورية حلقوق
اإلنسان:
«كنت مع ابقي أعضاء جتمع شباب إدلب التطوعي يف محلة لتنظيم السري يف املدينة قرابة الساعة العاشرة
صباحاً عندما نفذت  3طائرات حربية روسية غارة على شارع اجلالء ابلقرب من اثنوية العروبة لإلانث،
توجهت إىل مكان الغارة وقبل وصويل إىل هناك عادت الطائرات احلربية وأغارت على مبىن احملكمة الشرعية،
اليت كانت سابقاً مبىن حزب البعث التابع للنظام.
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ابلقرب من مدرسة العروبة كان رجال الدفاع املدين حياولون إخالء الضحااي واجلرحى ،شاهدت دماراً كبرياً
يف مبىن مستودع الكتب املدرسية القريب من املدرسة ،لكن اجملزرة الكربى حصلت يف الغارة اليت استهدفت
مبىن احملكمة الشرعية ،توجهت إىل املكان ،كان املبىن مدمراً بشكل كامل ورائحة اجلثث املتفحمة متأل املكان،
كان هناك أصوات استغاثة أتيت من القبو حيث يوجد السجن التابع للمحكمة.
الطائرات قصفت  8صواريخ يف منطقة ال تزيد مساحتها عن  1كم 6 ،2منها استهدفت مباين حيوية وهي
احملكمة ومستودع الكتب املدرسية وفرع األمن اجلوي فيما سقط صاروخان على مبىن مؤلف من أربعة طوابق
خلف مسجد احلياة؛ ما أدى اىل دمار املبىن بشكل كبري».
السيد حممد حيىي أحد عناصر الدفاع املدين يف مدينة إدلب زار موقع القصف وأخرب الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بروايته:
«توجهت مع زمالئي يف الدفاع املدين إىل منطقة املربع األمين بعد القصف العنيف الذي تعرضت له املنطقة
من سرب الطائرات الروسية ،كان العدد األكرب من الضحااي يف القصف الذي تعرضت له احملكمة الشرعية
اليت تدمرت ابلكامل تقريباً ،لقد استمرينا يف عملية انتشال الضحااي من حتت األنقاض مدة يومني.
أثناء عملية اإلنقاذ ابلقرب من احملكمة أغار الطريان الروسي علينا مرة أخرى وقصف منطقة الشيخ ثلث.
كان من بني العالقني حتت األنقاض طفل يبلغ من العمر  17عاماً استغرقت عملية إخراجه من حتت
األنقاض  5ساعات يف ظروف ابلغة الصعوبة.
املنطقة اليت استهدفها القصف هي منطقة مركز املدينة ومبىن احملكمة وهو من املباين اليت يقصدها الناس بكثرة
لتسيري أمورهم ،وال يوجد أي مقرات عسكرية ابلقرب من املنطقة تُربر استهدافنا هبذه الوحشية».
السيد سائر انشط حملي إعالمي يف مدينة إدلب كان قريباً من املوقع الذي تعرض للقصف أفاد الشبكة السورية حلقوق
اإلنسان:
«كنت يف املكتب اإلعالمي عندما بدأت الغارات ،حيث عممت املراصد التابعة للجيش احلر بتحليق سرب
للطائرات الروسية ،بدأ القصف قرابة الساعة  10صباحاً حيث سقط صاروخان وسط املدينة ابلقرب من
مبىن فرع املخابرات اجلوية سابقاً؛ ما أدى إىل استشهاد مدين وجرح مخسة آخرين جراء إصابتهم بشظااي،
توجهت مباشرة إىل املوقع وقمت ابلتقاط بعض الصور ملكان القصف ،تكرر القصف بعد ذلك يف عدة مواقع
قريبة من بعضها وبقرابة  7صواريخ ،أصابت كالً من مبىن األمن العسكري ومبىن احملكمة الشرعية ،مث مبىن
مستودع الكتب املدرسية.
مبىن احملكمة استهدف مراتن وهو املكان الذي استشهد فيه العشرات ،وهو مؤلف من  3طوابق وخيتص
بتسيري أمور املدنيني مثل الزواج والطالق وحل النزاعات ،ويدخل املبىن يومياً عشرات املراجعني ،الذين هلم أو
عليهم قضااي ،إضافة إىل القضاة الذين يقومون هبذه األمور كما يوجد قبو يف بناء احملكمة بداخله قرابة 200
سجني .كانت احلصيلة األولية حنو  20شهيداً وقرابة  15مفقوداً ،إضافة إىل ما اليقل عن  110جرحى.
مناظر مروعة جداً وجثث كثرية حتت األنقاض واستغااثت املئات من حتت الركام.
مبىن احملكمة اتبع جليش الفتح ولكن من يعمل فيه هم قضاة وحمامون وعناصر لضبط النظام وال وجود ملقرات
عسكرية ابلقرب منه».
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االستنتاجات القانونية والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:
1.1خرق النظام الروسي بشكل ال يقبل التشكيك قرار جملس األمن رقم  ،2139والقرار اجلديد رقم  2254والقاضيان
بوقف اهلجمات العشوائية ،وأيضاً انتهك عرب جرمية القتل العمد املادة الثامن من قانون روما األساسي ،ما يشكل جرائم
حرب.
2.2نؤكد 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 جرمية حرب ،وقد توفرت فيها األركان كافة.
3.3إن اهلجمات الواردة يف التقرير واليت 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.
4.4إن 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 مرور قرابة عام على القرار رقم  2139وال يوجد التزامات بوقف
عمليات القصف العشوائي ،وخاصة بعد إصدار القرار الصادر حديثاً  2254وقد تسبب القصف ابلتدمري والقتل
بشكل واسع ،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.
•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.
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•دعت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مراراً وتكراراً يف عشرات الدراسات والتقارير وابعتبارها عضو يف التحالف الدويل،
إىل تطبيق مبدأ مسؤولية احلماية ( ،)ICRtoPوقد مت استنفاذ اخلطوات السياسية عرب اتفاقية اجلامعة العربية مث خطة
السيد كويف عنان ،وابلتايل البد بعد تلك الفرتة من اللجوء إىل الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية احلماية (،)R2P
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.

املرفقات:

أوالً :تفاصيل الضحااي:

اثنياً :صور وفيديوهات تصور احلادثة والضحااي واجلرحى:
مقطع فيديو يظهر حلظة انتشال أحد اجلرحى من حتت األنقاض من قبل فرق الدفاع املدين

مقطع فيديو يظهر عناصر الدفاع املدين أثناء عملية انتشال الضحااي بعد مرور  24ساعة على القصف
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مقطع فيديو يظهر ضحااي قصف نفذته طائرات حربية يُزعم أهنا روسية على مدينة إدلب
صور تظهر آاثر الدمار جراء القصف.

شكر
خالص الشكر جلميع األهايل والنشطاء احملليني الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير بشكل فعال.
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