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ً
أوال :شــن هجمــات علــى المدنييــن ،وتصفيــة المعتقليــن السياســيين
فــي أثنــاء انعقــاد جــوالت التفــاوض ،سياســة اتبعهــا النظــام الســوري
طيلــة الســنوات الماضيــة:
اســتخدم النظــام الســوري العنــف والتهديــد واإلرهــاب أداة أساســية
فــي جميــع جــوالت التفــاوض التــي خاضهــا ،وقــد ســجلنا فــي العديــد مــن
التقاريــر الماضيــة حصيلــة االنتهــاكات التــي كانــت قواتــه تنفذهــا بالتزامــن
مــع انعقــاد جــوالت المفاوضــات فــي جنيــف ،أو انعقــاد جــوالت اللجنــة
الدســتورية ،وفيمــا يلــي أبــرز التقاريــر التــي أصدرناهــا فــي هــذا اإلطــار ،والتــي
تظهــر مــدى اســتهتار النظــام الســوري بالمســار التفاوضــي ،واعتقــاده
بأنــه مجــرد إمضــاء وقــت إلعادتــه إلــى الســاحة الدوليــة ،فهــو لــم يؤمــن
يومــ ًا بالديمقراطيــة ومبــادئ حقــوق اإلنســان ،والتغييــر السياســي مــن
حكــم العائلــة نحــو انتخابــات نزيهــة تعدديــة.
نظــر ًا لعــدم وجــود جــدول زمنــي لتحقيــق انتهــاء عمــل اللجنــة الدســتورية ،وعــدم وجــود حــدٍّ زمنــي إلنجــاز االنتقــال
السياســي المتعثــر منــذ ســنوات ،فقــد توقــف انعقــاد جــوالت اللجنــة الدســتورية لقرابــة تســعة أشــهر كاملــة ،وفــي
 /18تشــرين األول 2021 /عــادت لالنعقــاد مجــدد ًا فــي جولــة هــي السادســة مــن نوعهــا ،وبعــد يوميــن مــن بــدء عملهــا
شـ َّـنت قــوات النظــام الســوري هجومـ ًا عســكري ًا هــو األضخــم علــى منطقــة شــمال غــرب ســوريا منــذ  /6آذار،2020 /
مــن حيــث حصيلــة الضحايــا المدنييــن ،وقــع الهجــوم فــي مدينــة أريحــا ذات الكثافــة الســكانية المرتفعــة ،فــي إشــارة
واضحــة إلــى عــدم اكتــراث النظــام الســوري بمــا يمكــن أن ينجــم عــن هــذه االجتماعــات مــن اتفاقــات.
منهجية التقرير:

يوضــح هــذا التقريــر تفاصيــل الهجــوم األرضــي ،الــذي شـ َّـنته قــوات النظــام الســوري علــى مدينــة أريحــا فــي ريــف إدلــب

الجنوبــي فــي  /20تشــرين األول ،2021 /كمــا يشــير إلــى حصيلــة أبــرز االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا قــوات الحلــف الســوري
الروســي منــذ  /6آذار( 2020 /تاريــخ دخــول اتفــاق وقــف إطــاق النــار التركــي – الروســي ح ِّيــز النفــاذ) حتــى  /28تشــرين
األول.2021 /
وقــد اعتمدنــا علــى باحثيــن ميدانييــن عامليــن لدينــا ،حيــث قمنــا بأخــذ شــهادات مباشــرة مــن ناجيــن أو مــن أقربــاء
لضحايــا أو عمــال إغاثــة ونشــطاء إعالمييــن ،وذلــك باالعتمــاد علــى شــبكة العالقــات الواســعة التــي نمتلكهــا مــن
خــال عملنــا المســتمر منــذ عشــرة ســنوات .كمــا اســتندنا علــى شــهادات حصلنــا عليهــا عبــر حديــث مباشــر مــع
شــهود أو ناجيــن وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة ،ويســتعرض التقريــر  3شــهادات منهــا ،وقــد شــرحنا
للشــهود الهــدف مــن المقابــات ،وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام المعلومــات التــي يُقدِّ مونهــا فــي هــذا
َّ
َ
دون أن ُنقــدِّ م أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز ،كمــا حاولــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تجنيــب الشــهود
التقريــر
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 دائمـ ً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 موقــع الهجمــات وجثـ َ
ـث الضحايــا والمصابيــن وحجــم الدمــار
الكبيــر الــذي تس ـبَّبت بــه الهجمــات.
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ونحتفــظ بنســخ مــن جميــع مقاطــع الفيديــو والصــور المذكــورة فــي هــذا َّ
التقريــر ضمــن قاعــدة بيانــات إلكترونيــة
ســرية ،ونســخ ٍاحتياطيــة علــى أقــراص صلبــة ،وبالرغــم مــن ذلــك ال ندَّ عــي أننــا ُقمنــا بتوثيــق الحــاالت كافــة ،ذلــك فــي
ٍ
ظــل الحظــر ٍوالمالحقــة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وبعــض المجموعــات المســلحة األخــرى .ولمزيــد مــن
ِّ
َّ
َّ
المتبعــة مــن قبــل الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان.
التفاصيــل نرجــو االطــاع علــى المنهجيــة
أثبتــت َّ
التحقيقــات الــواردة فــي هــذا التقريــر َّ
أن المناطــق المســتهدفة كانــت عبــارة عــن مناطــق مدنيــة وال يوجــد
فيهــا أيــة مراكــز عســكرية أو مخــازن أســلحة تابعــة لفصائــل فــي المعارضــة المســلحة أو التنظيمــات اإلســامية
المتشــددة أثنــاء الهجمــات أو حتــى قبلهــا ،كمــا أنــه لــم يتــم توجيــه أي تحذيــر مــن قبل قــوات النظام الســوري للمدنيين
ُقبيــل الهجمــات كمــا يشــترط القانــون الدولــي اإلنســاني.
مــا وردَ فــي هــذا التقريــر ي ِّ
َّ
تمكنــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل ،كمــا ال
ُمثــل الحــدَّ األدنــى الــذي
ـث األبعــادَ االجتماعيــة واالقتصاديــة َّ
يشــمل الحديـ ُ
والنفســية.

ثانيــ ًا :توثيــق مســؤولية قــوات النظــام الســوري وبدعــم روســي عــن
هجــوم مدينــة أريحــا:
تقــع مدينــة أريحــا فــي ريــف إدلــب الحنوبــي ،وتتمتــع بموقــع اســتراتيجي علــى الطريــق الدولــي “حلــب  -الالذقيــة”
المعــروف باســم “ ،”M4الــذي يحاذيهــا مــن الشــمال ،فيمــا تحاذيهــا منطقــة جبــل الزاويــة مــن الجنــوب والشــرق.
شــاركت مدينــة أريحــا بشــكل فاعــل فــي الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة منــذ بداياتــه ،وشــهدت عشــرات
المظاهــرات المناهضــة للنظــام الســوري .أحكمــت فصائــل فــي المعارضــة المســلحة ســيطرتها عليهــا فــي  /28أيار/
ـل مناطــق
 2015بعــد محــاوالت عــدة؛ نظــر ًا ألهميــة موقعهــا فــي منطقــة جبــل األربعيــن ،الــذي يطــل ويكشــف جـ َّ
ريــف إدلــب الشــمالي والشــرقي ،وتخضــع المدينــة حتــى وقتنــا الحالــي لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة
وهيئــة تحريــر الشــام ،وقــد أفادنــا أحمــد ســعدو ، 1رئيــس المجلــس المحلــي للمدينــة بــأن تعــداد الســكان حالي ـ ًا (فــي
شــهر تشــرين األول )2021 /يبلــغ قرابــة  7آالف عائلــة مــن أبنــاء مدينــة أريحــا ،إضافــة إلــى  3آالف عائلــة مــن النازحيــن
مــن مناطــق أخــرى ،بتعــداد يقــارب  55ألــف نســمة .وتبعــد المدينــة قرابــة  10كــم عــن خطــوط التمــاس الحاليــة مــع
النظــام الســوري.
تعانــي المدينــة بشــكل عــام مــن شـ ٍّ
ـح فــي الخدمــات األساســية كالميــاه والكهربــاء ،ومــن انتشــار البطالــة وتــردي
األوضــاع الطبيــة ،حيــث فيهــا مشــفى وحيــد يخــدم أهالــي المدينــة ومنطقــة جبــل األربعيــن ،إضافــة إلــى بعــض
المســتوصفات التــي تفتقــر لإلمكانيــات الطبيــة الكافيــة وتقــدم الخدمــات اإلســعافية والمعاينــات الطبيــة فقــط،
وتشــرف حكومــة اإلنقــاذ التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام علــى المؤسســات الخدميــة فــي المدينــة ،التــي تخلــو مــن أيــة
مظاهــر عســكرية حيــث تتركــز المقــرات العســكرية خارجهــا فــي منطقــة جبــل األربعيــن.
األربعــاء  /20تشــرين األول 2021 /قرابــة الســاعة 08:01باشــرت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري ،قصفهــا
علــى المدينــة ،تزامنــ ًا مــع تحليــق طائــرة اســتطالع روســية فــي أجــواء المنطقــة ،وكان ذلــك بالتزامــن مــع توجــه
الطــاب إلــى مدارســهم ،اســتم َّر القصــف قرابــة عشــر دقائــق ســقطت خاللهــا عشــر قذائــف علــى مناطــق متفرقــة
ـب نحــو  30آخريــن،
وســط المدينــة؛ متســببة فــي مقتــل  11مدنيـ ًا ،بينهــم  4أطفــال و 1ســيدة وهــي مدرِّســة ،كمــا أصيـ َ
إضافــة إلــى أضــرار فــي  4مراكــز حيويــة مدنيــة.
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تواصلنا معه عبر تطبيق الواتساب في  /22تشرين األول2021 /
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النظام السوري يرتكب مجزرة في أريحا ويقتل  11مواطنا
سوريا بينهم  4أطفال في أثناء اجتماعات اللجنة الدستورية،
وصمت مخجل من قبل األمم المتحدة

حصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان على مقاطع كاميرات مراقبة لدكانين:
المقطــع األول مــن دكان لبيــع الفــروج ،يقــع شــرق دوار الحــزب فــي
مركــز المدينــة ،علــى بعــد قرابــة  70متــر ًا.

المقطــع الثانــي مــن دكان لبيــع المــواد التموينيــة ،يقــع فــي الســوق
الرئيــس علــى بعــد قرابــة  260متــر ًا (خــط نظــر) شــرق دوار الحــزب فــي
مركــز المدينــة.

تمكنــا عــن طريــق هــذه المقاطــع مــن رصــد ســقوط  10قذائــف داخــل المدينــة ،وباالســتعانة بالمقاطــع المصــورة
وعبــر التواصــل مــع عــدد مــن ناشــطي المدينــة توصلنــا إلــى مــا يلــي:
عنــد الســاعة  08:01ســقطت قذيفــة فــي منتصــف الطريــق 2مقابــل محــل “بوظــة الملــوك” لبيــع المثلجــاتشــمال غــرب المدينــة؛ تســببت فــي مقتــل  6مدني ـ ًا بينهــم  2طفـ ً
ـا و 1ســيدة.

موقع سقوط قذيفة أمام محل “بوظة الملوك” والذي أسفر عن مجزرة – بعدسة :مجد هامو

أسماء الضحايا في هذا الموقع:
 .1السيدة قمر بالل حافظ ،مُ درِّسة لغة عربية في مدرسة بنات أريحا.
 .2يوسف محمد جمال الحسن.
.3الطفلة ريماس ابنة يوسف محمد جمال الحسن.
 .4زكريا أحمد بزي.
 .5حسن قدي.
 .6الطفل إسالم خالد السراقبي ،طالب في الصف الثامن ،توفي في  /22تشرين األول متأثر ًا بجراحه.
2

في الشارع الواقع بين دوار الحزب ودوار الدلة في مدينة أريحا

5

النظام السوري يرتكب مجزرة في أريحا ويقتل  11مواطنا
سوريا بينهم  4أطفال في أثناء اجتماعات اللجنة الدستورية،
وصمت مخجل من قبل األمم المتحدة

منى مفعالني ،عنصر في الدفاع المدني ،تحمل جثمان الطفلة ريماس الحسن -بعدسة :صافي حمام

	 -عنــد الســاعة  08:04أظهــر المقطــع الثانــي لكاميــرات المراقبــة المثبتــة فــي محــل بيــع المــواد التموينيــة فــي
الســوق الرئيــس وســط المدينــة ســقوط قذيفــة قــرب المحــل ،تبيــن الحقـ ًا أنهــا علــى بنــاء مجــاور؛ وقــد تســببت
فــي إصابــة مدنييــن عــدة بحــراح.

صورة ملتقطة من فيديو كاميرا المراقبة في محل بيع المواد التموينية عقب سقوط القذيفة بالقرب منه
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عنــد الســاعة  08:05ســقطت قذيفتــان األولــى أمــام محــل بيــع الفــروج 3المالصــق لمدرســة بنــات أريحــاالمعروفــة ســابق ًا بمدرســة عبــد الحميــد غنيمــي حســب مــا أظهــرت كاميــرا المراقبــة الخاصــة بالمحــل؛ مــا أدى
إلــى مقتــل  4مدني ـ ًا بينهــم  2طفـ ً
ـا ،وإصابــة آخريــن بجــراح.

صورة تظهر موقع سقوط القذيفة أمام محل بيع الفروج

أسماء الضحايا في هذا الموقع:
 .1الطفل عمر عبد العال العبود
 .2الطفل إبراهيم عبد الوهاب األمين
 .3محمود ياسر السارح
 .4غسان شيخ إبراهيم
كمــا أســفرت القذيفــة عــن إصابــة مدنييــن عــدة آخريــن منهــم الطفــل علــي عبــد العــال العبــود الشــقيق التــوأم
للطفــل عمــر

3

يقع قرب دوار الحزب في أريحا ،والمنطقة تعتبر تجمع لعدد من المراكز الحيوية المدنية.
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النظام السوري يرتكب مجزرة في أريحا ويقتل  11مواطنا
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الطفل علي العبود ،أصيب ُ
وقتل شقيقه التوأم عمر إثر هجوم أرضي سوري قرب مدرسة بنات أريحا – بعدسة:
عمر حاج قدور

بينمــا ســقطت القذيفــة الثانيــة أمــام مبنــى المســتوصف ســابق ًا -مدمــر حاليـ ًا -علــى بعــد قرابــة  30متــر شــرق القذيفــة
األولــى ،وتســببت فــي مقتــل المدنــي حســون إحســان الخديجــة ،وهــو نــازح مــن أبنــاء مدينــة معــرة النعمــان.
تتالــى ســقوط القذائــف الســت البقيــة بفــارق دقيقــة واحــدة تقريبــ ًا بيــن كل منهــا ،وانتهــى الهجــوم عنــد الســاعة
 ،08:10تمكنــا مــن تحديــد مواقــع ســقوط أربعــة مــن القذائــف دون معرفــة تسلســل ســقوطها ،فيمــا بقيــت
قذيفتــان مجهولتــا الموقــع ،نســتعرض فيمــا يلــي القذائــف التــي تمكنــا مــن تحديــد موقــع ســقوطها:
	-ثالثة قذائف في منطقة “استوديو بثينة” شرق دوار الحزب ،سقطت على أبنية سكنية ،متسببة بأضرار مادية.

صورة جوية تظهر موقع سقوط قذيفتين مقابل استديو بثينة – بعدسة محمد دعبول
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النظام السوري يرتكب مجزرة في أريحا ويقتل  11مواطنا
سوريا بينهم  4أطفال في أثناء اجتماعات اللجنة الدستورية،
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	-

صورة تظهر انهيار سقف أحد األبنية جراء سقوط قذيفة بجوار استديو بثينة

	-قذيفة في سوق السمك  4جنوب المدينة؛ تسببت في إصابة مدنيين بجراح.

حفرة ناجمة عن سقوط قذيفة في سوق السمك

 4يعتبر جزء من سوق الهال وقريب من السوق الرئيس في أريحا.
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النظام السوري يرتكب مجزرة في أريحا ويقتل  11مواطنا
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تحليل بصري يظهر مواقع هجمات شنتها قوات النظام السوري على مدينة أريحا في  /20تشرين األول:2021 /
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وصمت مخجل من قبل األمم المتحدة

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع عــدد مــن عناصــر الدفــاع المدنــي الذيــن توجهــوا إلــى مواقــع القصف
فــي ذلــك اليــوم ،وأخبرنــا حســن األحمــد  ،5مديــر المكتــب اإلعالمــي للدفــاع المدنــي فــي قطــاع أريحــا ،أنــه ســمع صــدى
صــوت إطــاق قذيفــة قــادم مــن الجهــة الجنوبيــة الشــرقية للمدينــة بينمــا كان يســتعد للخــروج مــن منزلــه إلــى مقـ ِّر
عملــه ،تــاه أصــوات ســقوط قذائــف عــدة“ :خرجــت مــن المنــزل علــى الفــور إلــى مواقــع القصــف ،رغــم ســماعي
لصــوت تحليــق طائــرة االســتطالع فــي الجــو ،والتــي يمكــن مشــاهدتها بالعيــن المجــردة ،ثــم توجهــت إلــى
منطقــة محــل “شــعيبيات حلــوم” نهايــة الســوق الرئيــس ،حيــث أخبرنــا رجــل كان داخــل بنــاء تعــرض للقصــف،
أن القصــف لــم يتســبب بســقوط ضحايــا أو إصابــات ،فاتجهنــا نحــو دوار الحــزب ،حيــث شــاهدت الضحايــا أمــام
محــل للفــروج ،كان جــل الشــهداء والجرحــى مــن األطفــال وطــاب المــدارس ،قمنــا بإســعاف المصابيــن إلــى
المشــفى” أضــاف حســن “توجهنــا بعــد ذلــك إلــى موقــع محــل “بوظــة الملــوك” وهنــاك نقلنــا جثــة مدرِّســة
ورجــل ،ورأيــت إصابــات بيــن األطفــال ومنهــم طــاب ،وذهبنــا برفقتهــم إلــى المشــفى الوحيــد فــي المنطقــة،
وهنــاك كان الوضــع كارثي ـ ًا؛ فاإلصابــات تفــوق طاقــة المشــفى”.
ســامر حريــري ، 6قائــد فريــق الدفــاع المدنــي فــي أريحــا ،أخبرنــا أنــه توجَّ ــه بدايــة إلــى موقــع محــل “بوظــة الملــوك” وســط
المدينــة“ :كان المشــهد مؤلم ـ ًا ،رأيــت نحــو  8أشــخاص علــى األرض بيــن قتيــل وجريــح ،بدأنــا تفقــد أجســادهم
ً
أوال ثــم انتشــلنا الضحايــا ،فــي أثنــاء ذلــك كنــا نتلقــى عبــر أجهــزة الالســلكي نــداءات مــن ســكان
ونقلنــا الجرحــى
المدينــة تســتنجد بنــا ،للذهــاب إلــى قــرب دوار الحــزب ،حيــث ســقطت قذائــف هنــاك أســفرت عــن ضحايــا” أكــد
ســامر أن طيــران االســتطالع لــم يفــارق األجــواء طيلــة مــدة عمليــات اإلنقــاذ وأنهــم كانــوا متخوفيــن مــن تجــدد
القصــف“ :لقــد طلبنــا مــؤازرة مــن بقيــة مراكــز الدفــاع المدنــي لمســاندتنا فــي إســعاف الجرحــى ،فالمشــفى
الوحيــد فــي المدينــة غيــر قــادر علــى اســتيعاب كل الحــاالت وتــم نقــل اإلصابــات الصعبــة إلــى مشــاف أخــرى فــي
ٍ
منطقــة إدلــب”.
تواصلنــا مــع بعــض العامليــن فــي رصــد حــركات الطيــران والقصــف وأكــدوا لنــا أن هنــاك مدفعيــة تابعــة لقــوات
النظــام الســوري ،متمركــزة فــي منطقــة بلدتــي خــان الســبل ومعــر دبســة ،أي علــى بعــد قرابــة  15كــم عــن مدينــة أريحــا
هــي مصــدر القصــف الــذي أســفر عــن المجــزرة.
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تواصلنا معه عبر تطبيق واتساب في  /22تشرين األول.2021 /
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سوريا بينهم  4أطفال في أثناء اجتماعات اللجنة الدستورية،
وصمت مخجل من قبل األمم المتحدة

اســتناد ًا إلــى جميــع مــا ســبق ،تثبــت التحريــات التــي أجراهــا فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان َّ
أن القصــف
َّ
تركــز فــي منطقــة قطرهــا ال يتجــاوز  500متــر فــي مركــز المدينــة ،بعشــر قذائــف ،فــي غضــون مــدة ال تتجــاوز العشــر
دقائــق ،وفــي ســاعات الصبــاح ،فــي أثنــاء توجــه الطــاب إلــى مدارســهم ،والمدنييــن إلــى أعمالهــم ،ضــدَّ مدينــة تخلــو
مــن المظاهــر العســكرية؛ ونعتقــد أن هــذا الفعــل مقصــود مــن قبــل النظــام الســوري ،والغــرض منــه إيقــاع أكبــر قــدر
مــن الضحايــا المدنييــن ،وذلــك بدعــم مــن القــوات الروســية التــي كانــت ترصــد األجــواء منــذ مــا قبــل وقــوع الهجمــات
ٍ
عبــر الطائــرات المســيرة.
كمــا نشــير إلــى أن قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تتضمــن عــدد ًا كبيــر ًا مــن حــوادث القصــف التــي
شـ َّـنتها قــوات النظــام الســوري علــى األحيــاء الســكنية فــي المدينــة علــى مــدى الســنوات الماضيــة ،والتــي كان مــن
أبرزهــا اســتهداف مشــفى أريحــا الجراحــي الــذي يُعــد المشــفى الوحيــد فــي المنطقــة؛ األمــر الــذي تس ـبَّب فــي نــزوح
جــل المدنييــن عــن المدينــة فــي شــباط.2020 /

ثالث ًا :إدانات دولية وحقوقية لمجزرة أريحا:
فــي  /20تشــرين األول نقــل فرحــان حــق ،المتحــدث باســم األميــن العــام األمــم المتحــدة ،خــال إحاطتــه اليوميــة فــي
المقــر الدائــم للمنظمــة الدوليــة فــي نيويــورك إدانــة األمــم المتحــدة ألعمــال العنــف المتصاعــدة فــي منطقــة إدلــب
شــمال غــرب ســوريا ،فــي األيــام األخيــرة ،داعيـ ًا أطــراف النــزاع إلــى احتــرام القانــون اإلنســاني الدولــي.
فــي  /20تشــرين األول نشــر الســيد مــارك كتــس نائــب منســق األمــم المتحــدة اإلقليمــي للشــؤون اإلنســانية لألزمــة
الســورية تغريــدة علــى حســابه الرســمي علــى موقــع تويتــر تحــدث فيهــا عــن تقاريــر صادمــة حــول قصــف مدفعــي
شـ ّـنته قــوات النظــام الســوري علــى مدينــة أريحــا َّ
تركــز علــى منطقــة تحــوي أســواق ومــدارس فــي الوقــت الــذي كان
الطــاب فيــه يتوجهــون إلــى مدارســهم .كمــا وصفــت ســفارة المملكــة المتحــدة فــي دمشــق األخبــار الــواردة مــن
إدلــب بالمروعــة وذلــك فــي تغريــدة علــى حســابها الرســمي علــى موقــع تويتــر ،وقالــت أن الهجــوم الــذي شـ َّـنه النظــام
الســوري وحلفــاؤه علــى المدنييــن فــي مدينــة أريحــا تســبب فــي مقتل  10مدنييــن بينهم  4أطفال ،ووصفته بالوحشــي
وأن المملكــة المتحــدة تديــن بشــكل ال لبــس فيــه هــذه األعمــال التــي وصفتهــا بالالأخالقيــة.
وفــي اليــوم ذاتــه أصــدرت اليونيســف بيانـ ًا قالــت فيــه“ :قــد تكــون الهجمــات علــى المدنييــن انتهـ ً
ـاكا للقانــون الدولــي
اإلنســاني .يجــب أال تكــون الهجمــات موجهــة ضــد األطفــال ،ويجــب أن يكــون األطفــال قادريــن علــى الوصــول إلــى
ً
هدفــا ويجــب حمايتهــم فــي جميــع
مدارســهم بأمــان .نكــرر دعواتنــا ألولئــك الذيــن يقاتلــون بــأن األطفــال ليســوا
األوقــات وخاصــة فــي أوقــات النــزاع” .كمــا أصــدرت منظمــة أنقــذوا األطفــال بيان ـ ًا حــول الحادثــة دعــت فيــه جميــع
أطــراف النــزاع إلــى احتــرام القانــون اإلنســاني الدولــي ،والمصادقــة علــى إعــان المــدارس اآلمنــة ،وتجنــب اســتهداف
المــدارس والبنيــة التحتيــة المدنيــة وكذلــك ضمــان ســامة األطفــال وحمايتهــم .لــم تحــدد المنظمتــان فــي بيانهمــا
الطــرف الــذي يتحمــل مســؤولية مقتــل األطفــال فــي هــذا الهجــوم.
وفــي بيــان لالتحــاد األوروبــي فــي  /21تشــرين األول عبـ ّر عــن قلــق المجلــس مــن أعمــال العنــف المتزايــدة فــي ســوريا
وجــاء فــي البيــان أن اليــوم الســابق يُعــدُّ مــن أكثــر األيــام دمويــة فــي ســوريا فــي المــدة األخيــرة .وأضــاف أن الســبيل
ـل سياســي شــامل تحــت إشــراف األمــم المتحــدة بمــا يتماشــى مــع قــرار
الوحيــد إلــى االســتقرار فــي ســوريا هــو حـ ٌّ
مجلــس األمــن الدولــي رقــم .2254
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كمــا اســتنكرت ســفارة الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي دمشــق تصاعــد أعمــال العنــف فــي ســوريا مشــيرة إلــى
أحــداث يــوم  /20تشــرين األول ،ودعــت كل األطــراف إلــى احتــرام قــرار وقــف إطــاق النــار والعمــل علــى حمايــة األرواح
قبــل كل شــي ،وجــاء ذلــك فــي تغريــدة علــى حســاب الســفارة الرســمي علــى موقــع تويتــر.

ً
طفــا،
رابعــ ًا :النظــام الســوري وحلفــاؤه قتلــوا  259مدنيــ ًا بينهــم 88
وارتكبــوا  60حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة منــذ آذار  2020حتــى اآلن:
إن مجــزرة أريحــا تنــدرج فــي الســجل الطويــل لالنتهــاكات التــي ارتكبتهــا قــوات النظــام الســوري وحلفــاؤه فــي منطقــة
إدلــب ،إحــدى مناطــق خفــض التصعيــد األربعــة ،والتــي تخضــع أيضـ ًا لالتفــاق الروســي التركــي  -آذار 2020 /وفيمــا يلــي
تحديــث لحصيلــة الضحايــا المدنييــن الذيــن قتلــوا منــذ  /6آذار ،2020 /وحصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة
التــي تــم اســتهدافها مــن قبــل النظــام الســوري وحلفائــه الروســي واإليرانــي.
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ألف :حصيلة القتل خارج إطار القانون:
وفق ـ ًا لقاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تســببت هجمــات قــوات الحلــف الســوري الروســي علــى
شــمال غــرب ســوريا منــذ  /6آذار 2020 /حتــى  /28تشــرين األول 2021 /فــي مقتــل  259مدني ـ ًا بينهــم  88طفـ ً
ـا و41
ســيدة (أنثــى بالغــة) ،توزعــوا علــى النحــو التالــي:
قــوات النظــام الســوري (الجيــش ،األمــن ،الميليشــيات المحليــة ،الميليشــيات الشــيعية األجنبيــة) : 185بينهــم  60طفـ ً
ـا و 28ســيدة.
7

ً
طفال و 13سيدة.
القوات الروسية 74 :بينهم 28كما سجلنا  9مجازر في المدة ذاتها ،توزعت على النحو التالي:
قوات النظام السوري6 :القوات الروسية3 :َّ
الموثقــة بحســب فريــق توثيــق الضحايــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي مقتــل 64
وقــد تسـبَّبت المجــازر
ـا ،و 11ســيدة ،أي َّ
مدنيـ ًا ،بينهــم  24طفـ ً
أن قرابــة  % 55مــن الضحايــا هــم نســاء وأطفــال ،وهــي نســبة مرتفعــة جــد ًا،
وهــذا مؤشــر علــى أن االســتهداف فــي معظــم تلــك المجــازر كان بحــق الســكان المدنييــن.
َّ
توزعت حصيلة ضحايا المجازر بحسب مُ رتكبيها على النحو التالي:
ً
طفال و 9سيدات.
قوات النظام السوري 46 :مدني ًا بينهم 16القوات الروسية 18 :مدني ًا بينهم  8أطفال و 2سيدة.نستعرض فيما يلي أبرز المجازر:
الخميــس  /8نيســان 2021 /قصفــت قــوات النظــام الســوري -المتمركــزة فــي قلعــة شــلف بريــف محافظــة الالذقيــة
الشــمالي -صاروخ ـ ًا موجه ـ ًا (طــراز م-د) علــى ســيارة يســتقلها عــدد مــن المدنييــن عنــد مفــرق قريــة الناجيــة بريــف
محافظــة إدلــب الغربــي؛ مــا أدى إلــى مقتــل  7مدنييــن ،بينهــم  3أطفــال ( 1ذكــر 2 ،أنثــى) وســيدتين .تخضــع المنطقــة
لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل المعارضــة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.
الخميــس  /15تمــوز 2021 /قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات نعتقــد أنهــا روســية بالتزامــن مــع تحليــق طائــرة
اســتطالع روســية فــي األجــواء قذيفــة (مــزودة بــدارة توجيــه ليزريــة كراســنوبول) اســتهدفت ورشــة ّ
عمــال بقطــع
الحجــر بالقــرب مــن مســبح المنــار العائلــي علــى أطــراف قريــة الفوعــة فــي ريــف محافظــة إدلــب الشــمالي الشــرقي؛
مــا أدى إلــى مقتــل  6مدنييــن ،بينهــم  3أطفــال .تخضــع قريــة الفوعــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة
المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

 7نســتخدم مصطلــح النظــام الســوري بشــكل عــام عوضـ ًا عــن مصطلــح الحكومــة ،وذلــك ألن طبيعــة الســلطة فــي ســوريا هــي توتاليتاريــة دكتاتوريــة ترتكــز فــي الحكــم علــى مجموعــة
محــدودة جــد ًا مــن األفــراد ،هــم رئيــس الجمهوريــة وقــادة األجهــزة األمنيــة بشــكل رئيــس ،فيمــا يلعــب الــوزراء بمــن فيهــم رئيــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة دور ًا شــكلي ًا ومحــدود ًا للغايــة
ويقتصــر علــى تنفيــذ مــا يرســمه النظــام الحاكــم بدقــة ،وليــس لهــم أي قــرار أو دور فاعــل ،حيــث يقتصــر دور الحكومة علــى التبعية والخدمية فقــط ،فيما كافة الصالحيات الرئيســة متمركزة
بيــد رئيــس الجمهوريــة واألجهــزة األمنيــة ،فالحكــم فــي ســوريا هــو فردي/عائلــي وال توجــد هيكليــة تطبيقيــة ،وإنمــا هيكليــة واجهــة فارغــة ،فوزيــر الداخليــة يتلقــى األوامــر مــن األفــرع األمنيــة
التــي مــن المفتــرض أنهــا تتبــع لــه ،وال يســتطيع وزيــر العــدل أن يســتدعي عنصــر أمــن مدنــي الرتبــة وليــس رئيــس فــرع أمنــي ،األفــرع األمنيــة مــع الرئيــس هــي النظــام الــذي يحكــم ســوريا.
وذلك مع إقرارنا بأن األمم المتحدة وهيئاتها تستخدم مصطلح الحكومة السورية بشكل عام ،إال أننا نعتقد أنه غير دقيق مطلق ًا في السياق السوري.
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الخميــس  /22تمــوز 2021 /تعــرض منــزل يقــع علــى طريــق قريــة بليــون فــي األطــراف الجنوبيــة لقريــة إبليــن بريــف
محافظــة إدلــب الجنوبــي لهجــوم أرضــي بقذائــف عــدة لــم نتمكــن مــن تحديــد مصدرهــا حتــى لحظــة إعــداد التقريــر،
بالتزامــن مــع تحليــق طائــرة اســتطالع روســية فــي األجــواء ،وتتــراوح لــدى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان
الشــكوك بيــن قــوات النظــام الســوري والقــوات الروســية علــى اعتبــار أن القصــف قــادم مــن الجهــة التــي يســيطرون
عليهــا ،ومــا زالــت التحقيقــات جاريــة لتحديــد الجهــة المســؤولة عــن الهجــوم.
أســفر الهجــوم عــن مقتــل  7مدنييــن ،مــن عائلــة واحــدة ،بينهــم  4أطفــال و 1ســيدة ،وإصابــة نحــو  7آخريــن بجــراح.
تخضــع قريــة إبليــن لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.
باء :حصيلة حوادث االعتداء على المراكز الحيوية المدنية:
ســجَّ لت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ  /6آذار 2020 /حتــى  /28تشــرين األول 2021 /مــا ال يقــل عــن 60
حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيو َّيــة مدن َّيــة ارتكبتهــا قــوات الحلــف الســوري الروســي فــي منطقــة إدلــب شــمال غــرب
ســوريا ،مــن بيــن هــذه الهجمــات َّ
وثقنــا  16حادثــة اعتــداء علــى منشــآت تعليميــة ،و 3علــى منشــآت طبيــة ،و 7علــى
أماكــن عبــادة.
تتوزع هذه الهجمات بحسب الجهة الفاعلة على النحو التالي:
قوات النظام السوري51 : القوات الروسية9 :نستعرض فيما يلي أبرز الحوادث:
الثالثــاء  /14تمــوز 2020 /أطلقــت راجمــة صواريــخ تابعــة لقــوات النظــام الســوري -متمركــزة قــرب مدينــة ســراقب
بريــف محافظــة إدلــب الشــرقي -قرابــة  12صاروخـ ًا علــى مدينــة أريحــا بريــف محافظــة إدلــب الجنوبي ،ســقط عــدد منها

قــرب مجمــع األميــن الطبــي فــي المدينــة؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي أحــد مســتودعات المجمــع ،إضافـ ًـة إلــى إصابــة
بنائــه وتجهيزاتــه بأضــرار ماديــة متوســطة ،تشــير الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى ّ
أن مجمــع األميــن الطبــي
يتخــذ مــن معمــل الســجاد ســابق ًا فــي المدينــة مقــر ًا لــه .تخضــع مدينــة أريحــا لســيطرة مشــتركة بيــن المعارضــة
المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.
ليــل الثالثــاء  /27تشــرين األول 2020 /قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري -متمركــزة فــي معســكر
الحامديــة قــرب مدينــة معــرة النعمــان بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي -قذائــف عــدة علــى مدينــة أريحــا بريــف محافظــة
إدلــب الجنوبــي ،ســقطت قذيفــة علــى المســجد الكبيــر وســط مدينــة أريحــا؛ ما أدى إلى دمار جزئي في ســقف المســجد،
كمــا ســقطت قذيفــة أخــرى فــي الســاحة الرئيســة داخــل مركــز الدفــاع المدنــي شــمال المدينــة؛ مــا أدى إلــى إصابــة بنــاء
َ
المركــز بأضــرار ماديــة بســيطة إضافــة إلــى إصابــة سـ َ
تابعتيــن لــه بأضــرار ماديــة متفاوتــة ،تشــير الشــبكة
ـيارتي إســعاف

الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى أن منظمــة الدفــاع المدنــي َّ
تتخــذ مــن مبنــى كــراج االنطــاق ســابق ًا مركــز ًا لهــا .تخضــع
مدينــة أريحــا لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.
وقــد نشــرت منظمــة الدفــاع المدنــي الســوري خبــر ًا عــن اســتهداف المركــز عب ـ َر حســابها الرســمي باللغــة العربيــة
علــى منصــة التواصــل االجتماعــي “تويتــر”.
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النظام السوري يرتكب مجزرة في أريحا ويقتل  11مواطنا
سوريا بينهم  4أطفال في أثناء اجتماعات اللجنة الدستورية،
وصمت مخجل من قبل األمم المتحدة

أضرار في سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني إثر هجوم أرضي سوري استهدف مركز الدفاع المدني في مدينة أريحا/
إدلب في  /27تشرين األول2020 /

صبــاح األربعــاء  /4تشــرين الثانــي 2020 /قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري بعشــرات القذائــف مدينــة
أريحــا بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي ،ســقطت قذيفــة منهــا علــى مدرســة الشــهيد زكريــا ســعدو فــي المدينــة؛ مــا
أدى إلــى دمــار جزئــي فــي ســاحة المدرســة ،وإصابــة بنائهــا بأضــرار ماديــة بســيطة .تشــير الشــبكة الســورية لحقــوق
اإلنســان إلــى ّ
أن المدرســة تعرضــت لقصــف ســابق مــن القــوات ذاتهــا ليــل الجمعــة  /30تشــرين األول.2020 /
تخضــع مدينــة أريحــا لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

أضرار إثر هجوم أرضي سوري على مدرسة زكريا سعدو في مدينة أريحا /إدلب في  /4تشرين الثاني2020 /
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النظام السوري يرتكب مجزرة في أريحا ويقتل  11مواطنا
سوريا بينهم  4أطفال في أثناء اجتماعات اللجنة الدستورية،
وصمت مخجل من قبل األمم المتحدة

الســبت  /3تمــوز 2021 /قرابــة الســاعة  14:45بالتوقيــت المحلــي ،قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري
قذائــف عــدة علــى مدينــة أريحــا بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي ،ســقطت بعــض القذائــف علــى مدرســة تشــرين فــي
الحــي الغربــي فــي المدينــة ،مــا أدى إلــى إصابــة أربعــة مدنييــن بجــراح ،إضافــة إلــى دمــار جزئــي فــي ســقف أحــد صفــوف
المدرســة ،وإصابــة أثاثهــا بأضــرار ماديــة متوســطة .تخضــع المدينــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة
المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

مقطع مصور يستعرض األضرار إثر هجوم أرضي سوري على مدرسة تشرين في مدينة أريحا /إدلب
في  /3تموز2021 /

الســبت  /3تمــوز 2021 /قرابــة الســاعة  10:00بالتوقيــت المحلــي ،قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي
صواريــخ عــدة اســتهدفت محطــة ميــاه الــروج الشــمالي الواقعــة علــى مفــرق قريــة النمــرة قــرب قريــة الشــيخ
يوســف فــي ســهل الــروج بريــف محافظــة إدلــب الغربــي ،والموجــود فــي مبنــى التجهيــزات اإللكترونيــة التابــع لهــا مركــز
الدفــاع المدنــي  -ســهل الــروج 425؛ تســبب القصــف فــي دمــار جزئــي فــي بنــاء المحطــة الرئيــس وإصابــة تجهيزاتهــا
بأضــرار ماديــة متوســطة ،ودمــار جزئــي فــي المبنــى الــذي يتخــذه الدفــاع المدنــي مركــز ًا لــه ،وإصابــة ســيارة إطفــاء
وســيارة إنقــاذ تابعتيــن لــه بأضــرار ماديــة كبيــرة ،إضافــة إلــى إصابــة خمســة عناصــر مــن الدفــاع المدنــي بجــراحُ .تشــير
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى ّ
أن المحطــة متوقفــة عــن العمــل لعــدم وصــول التيــار الكهربائــي لهــا حيــث
أنهــا تحتــوي علــى  10مضخــات مفتــرض لهــا أن تــروي  3500هكتــار مــن األراضــي الزراعيــة .تخضــع المنطقــة لســيطرة
مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.
وقد نشرت منظمة الدفاع المدني بيان ًا عن الحادثة عبر موقعها الرسمي.
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أضرار إثر هجوم جوي روسي على مركز الدفاع المدني قرب قرية الشيخ يوسف /إدلب في  /3تموز – 2021 /بعدسة:
هاشم العبدهللا

الثالثــاء  /7أيلــول 2021 /قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ قــرب مخيــم مريــم للنازحيــن
الواقــع فــي األطــراف الجنوبيــة الغربيــة مــن بلــدة معــرة مصريــن بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي؛ مــا أدى إلــى إصابــة
ً
إضافــة إلــى إصابــة خيــام عــدة بأضــرار ماديــة متوســطة .تخضــع المنطقــة
مدنييــن عــدة بجــراح بينهــم أطفــال،
لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

محاولة انتشال طفلة مصابة من تحت األنقاض إثر هجوم جوي روسي على مخيم مريم للنازحين /إدلب في /7
أيلول2021 /
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خامس ًا :التوصيف القانوني والتوصيات:
•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.
•خرقــت قــوات الحلــف الســوري اإليرانــي الروســي بشــكل ال يقبــل َّ
التشــكيك قــراري مجلــس األمــن رقــم 2139
و 2254القاضيَيــن بوقــف الهجمــات العشــوائية ،كمــا انتهكــت قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني الخاصــة بالتمييز
بيــن المدنييــن والمقاتليــن. 8
•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 ،وهنــاك أســباب معقولــة تحمــل علــى االعتقــاد َّ
بأنــه تــم
ارتــكاب جرائــم الحــرب المتمثلــة فــي الهجــوم علــى المدنييــن.
•انتهــك النظــام الســوري اإلجــراءات التــي َّ
نــص عليهــا القانــون الدولــي اإلنســاني؛ مــا أدى إلــى ذعــر المدنييــن
9
وشــن هجمــات عنيفــة وعشــوائية بهــدف بــثِّ
ً
َّ
وفرارهــم وفــي مقدمتهــا جعــل المدنييــن هدفــا للهجمــات ،
الذعــر. 10
•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 ، 11فهــم 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 وجرائم
حــرب ،وال بــدَّ مــن فــرض عقوبــات مــن قبــل مختلــف دول العالــم تســتهدف كافــة المتورطيــن فــي هــذه الهجمــات
البربريــة.
•لقــد وافقــت الــدول باإلجمــاع فــي قمــة عــام  2005علــى مســؤولية كل دولــة عــن حمايــة ســكانها مــن الجرائــم ضــد
اإلنســانية وجرائــم الحــرب ،إن هــذه المســؤولية تســتلزم منــع هــذه الجرائــم ،ومنــع التحريــض علــى ارتكابهــا بكافــة
الوســائل الممكنــة ،وعندمــا تخفــق الدولــة بشــكل واضــح فــي حمايــة ســكانها مــن الجرائــم الفظيعــة ،أو تقــوم
هــي بارتــكاب هــذه الجرائــم كمــا فــي حالــة النظــام الســوري ،فــإن مــن مســؤولية المجتمــع الدولــي التدخــل باتخــاذ
إجــراءات حمايــة بطريقــة جماعيــة وحاســمة وفــي الوقــت المناســب.
•النظــام الســوري ال يكتــرث بعمليــة االنتقــال السياســي ألنهــا ســوف تــؤدي إلــى االنتقــال مــن الدكتاتوريــة إلــى
الديمقراطيــة.

 8اللجنة الدولية للصليب األحمر ،القانون الدولي اإلنساني ،المادة https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule1 ،1
 9اللجنة الدولية للصليب األحمر ،القانون الدولي اإلنساني ،المادة https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule7 ،7
 10اللجنة الدولية للصليب األحمر ،القانون الدولي اإلنساني ،المادة https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule2 ،2
 11اللجنة 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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التوصيات:
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 أمميــة عســكرية واقتصاديــة علــى النظــام الســوري وبشــكل خــاص القــادة المتورطيــن بجرائــم
ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب.
•العمــل بشــكل جــدي مــن أجــل إنجــاز عمليــة انتقــال سياســي ســعي ًا نحــو تحقيــق االســتقرار ووحــدة األراضــي
الســورية وعــودة الالجئيــن والنازحيــن الكريمــة واآلمنــة.
إلى األمين العام لألمم المتحدة:
•تحديــد مرتكبــي االنتهــاكات بشــكل واضــح ،وهــذا يُســاهم فــي إدانــة أفعالهــم ،ويفضــح ممارســاتهم ،ويرســل
رســالة تضامــن إلــى المجتمــع المتضــررَّ ،
وإن تجاهــل ذكــر مرتكبــي االنتهــاكات الواضحيــن يشــجعهم علــى ارتــكاب
المزيــد منهــا وتكرارهــا.
إلى المجتمع الدولي:

ـل انقســام مجلــس األمــن وشـ َلله الكامــل ،يتوجــب َّ
التحــرك علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي إلقامــة
• فــي ظـ ِّ
تحالفــات لدعــم َّ
الشــعب الســوري ،وزيــادة جرعــات الدعــم المقدَّ مــة علــى َّ
والســعي إلــى
الصعيــد اإلغاثــي.
َّ
ممارســة الواليــة القضائيــة العالميــة بشــأن هــذه الجرائــم أمــام 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 ( ،”)ICRtoPإلــى تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة
( ،)R2Pوقــد تـ َّ
ـم 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.
•تجديد َّ
الضغط على مجلس األمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
•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 المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
•إدانة الهجمات الواردة في هذا التقرير وتسمية المسؤولين عنها وإدانة مدى وحشيتهم.
لجنة التحقيق الدولية المستقلة :COI
•القيام بتحقيقات موسعة في هذه الهجمات ،وإدانتها بشكل واضح.
•العمــل علــى تحديــد مســؤولية األفــراد داخــل النظــام الســوري المتورطيــن بجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم
حــرب ونشــر أســمائهم لفضحهــم أمــام الــرأي العــام الدولــي وإيقــاف التعاطــي معهــم علــى مختلــف األصعــدة
السياســية واالقتصاديــة.
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إلى المبعوث األممي إلى سوريا:
•إدانــة مرتكبــي مجــزرة أريحــا وتحديــد هويتهــم ،والتأكيــد علــى وجــوب توقــف االنتهــاكات الفظيعــة لحقوق اإلنســان
لتحقيــق انتقــال سياســي حقيقي.
•وضع جدول زمني جدي لعملية االنتقال السياسي وعدم ابقاء الموضوع مفتوحا لعشرات السنوات.
•تحميــل الطــرف المســؤول عــن مــوت العمليــة السياســية المســؤولية بشــكل واضــح ،ومصارحــة الشــعب
الســوري بتوقيــت انتهــاء عمليــة االنتقــال السياســي.
إلى القوات الروسية:
• َّ
التوقــف عــن دعــم جرائــم الحــرب والجرائــم ضــدَّ اإلنســانية التــي ال يــزال النظــام الســوري يرتكبهــا منــذ عشــر
ســنوات ،ويُعتبــر ذلــك تورطــ ًا مباشــر ًا فــي تلــك الجرائــم.
•إعــادة إعمــار وترميــم المبانــي الســكنية والمحــات التــي قامــت القــوات العســكرية الروســية بتدميرهــا ،وتعويــض
الضحايــا طــوال الفتــرة التــي تشــردوا فيهــا.
•دعــم مســار سياســي حقيقــي يحقــق األمــن ويعيــد االســتقرار إلــى الدولــة الســورية بعيــد ًا عــن نظــام فئــوي
دكتاتــوري لــن يقبــل بوجــوده مالييــن الســوريين.

ملحق :صور ومقاطع فيديو توثق مجزرة أريحا:
صور حصرية تُظهر أضرار ًا كبيرة في أحياء المدينة  -بعدسة :مجد هامو
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صورة حصرية ُتظهر أحد ضحايا الهجوم في مشفى أريحا الجراحي  -بعدسة :حسن األحمد

صورة حصرية ُتظهر آثار الدمار في أحد األبنية السكنية قرب استديو بثينة  -بعدسة :محمد دعبول
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صورة جوية حصرية ُتظهر آثار الدمار في أحد األبنية السكنية قرب استديو بثينة  -بعدسة :محمد دعبول

صور حصرية تُظهر الطفلة ريماس الحسن ،من ضحايا الهجوم -بعدسة :صافي حمام
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صورة حصرية ُتظهر أحد المدنيين ُ
المصابين جراء الهجوم  -بعدسة :صافي حمام

صورة حصرية ُتظهر الطفل علي العبودُ ،أصيب بينما كان في طريقه إلى مدرسته  -بعدسة :عمر حاج قدور
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صورة حصرية ُتظهر األضرار في أحد الشوارع  -بعدسة :عمر حاج قدور

صورة حصرية تظهر أضرار في سوق السمك  -بعدسة :عمر حاج قدور
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صورة حصرية ُتظهر دكان بيع الفروج الذي سقطت أمامه قذيفة متسببة بخسائر بشرية  -بعدسة :حسن األحمد

صورة حصرية ُتظهر انتشال أحد الضحايا من أمام دكان بيع الفروج  -بعدسة :حسن األحمد
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صورة حصرية ُتظهر مبنى شركة الكهرباء الذي سقطت قذيفة بالقرب منه  -بعدسة :حسن األحمد

صور حصرية ُتظهر أضرار في السوق الرئيس
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صور حصرية تُظهر أضرار ًا مادية وحفرة أحدثها القصف في سوق السمك

صورة حصرية ُتظهر موقع سقوط قذيفة أمام دكان بيع الفروج
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صور حصرية التقطتها كاميرا المراقبة في دكان بيع المواد التموينية تُظهر اللحظات األولى بعد تعرضه
للقصف

صور حصرية التقطتها كاميرا المراقبة في دكان بيع الفروج ُتظهر اللحظات األولى بعد تعرضه للقصف
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صور حصرية تظهر الدمار الناجم عن قصف الشارع أمام محل “بوظة ملوك” -تم التقاطها في  /26تشرين
األول2021 /
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النظام السوري يرتكب مجزرة في أريحا ويقتل  11مواطنا
سوريا بينهم  4أطفال في أثناء اجتماعات اللجنة الدستورية،
وصمت مخجل من قبل األمم المتحدة

صور حصرية تظهر الدمار الناجم عن قصف منطقة استديو بثينة  -تم التقاطها في  /26تشرين األول2021 /

مقطع فيديو يظهر خوف أطفال إحدى المدارس جراء قصف قوات النظام السوري المدينة
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النظام السوري يرتكب مجزرة في أريحا ويقتل  11مواطنا
سوريا بينهم  4أطفال في أثناء اجتماعات اللجنة الدستورية،
وصمت مخجل من قبل األمم المتحدة

مقاطع فيديو تظهر األضرار في سوق السمك واألحياء السكنية

مقطع فيديو يظهر األضرار والدمار في السوق الرئيس
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والتقديــر ألهالــي الضحايــا وأقربائهــم ولجميــع النشــطاء المحلييــن مــن المجــاالت كافــة ،الذيــن لــوال
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