جمزرة القوات الروسية َّ
ضد قرية أورم الكربى
رسالة إرهاب وقتل للشمال السوري
القوات الروسية تقتل  36مدنياً بينهم  20طفالً
يف قرية أورم الكربى بريف حلب الغريب
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تأسست نهاية حزيران  ،2011غير حكومية،
الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
ً
ً
أساسيا
مصدرا
ُمستقلة ،اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

احملتوى:

أوالً :املقدمة

اثنياً :هجوم قرية أورم الكربى

اثلثاً :امللحقات واملرفقات

رابعاً :االستنتاجات والتوصيات

أوالً :املقدمة:

تتبــع قريــة أورم الكــرى انحيــة األاترب يف ريــف حلــب الغــريب ،وختضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة منــذ تشـرين األول/
 ،2011ختلَّـ َـل ذلــك ســيطرة تنظيــم داعــش عليهــا بــن مطلــع كانــون الثــاين 2014 /حــى اليــوم الرابــع عشــر مــن الشــهر ذاتــه،
ويبلغ تعداد ســكاهنا قرابة  40ألف نســمة بينهم قرابة  24ألف انزح من حمافظات محص وريف دمشــق ومحاة ومدينة حلب.
تقــع القريــة ضمــن مــا يُســمى “منطقــة خفــض التَّصعيــد الرابعــة” الــي متَّ االتفــاق عليهــا يف أاير 2017 /حتــت رعايــة كل مــن

تركيــا وروســيا وإيـران كأطـراف ضامنــة ،تضـ ُّـم املنطقــة حمافظــة إدلــب ومــا حوهلــا (أجـزاء مــن حمافظــات محــاة وحلــب).

ـهدت حمافظــة إدلــب ومــا حوهلــا تصعيــداً عســكرايً خط ـراً ،حيــث بــدأت ق ـوات النظــام الســوري
منــذ  /10آب 2018 /شـ َ

حشـ َـد قواهتــا يف قــرى ريــف محــاة الشــمايل وبــدأت تنفيــذ هجمــات جويــة وأرضيــة علــى عــدة قــرى وبلــدات يف ريــف إدلــب اجلنــويب

الرعــب بينهــم لدفعهــم إىل اهلــروب مشــاالً
ـتهدف معظمهــا الســكان املدنيــن؛ هبــدف توليــد اإلرهــاب و ُّ
وريــف محــاة الشــرقي ،اسـ َ
أو االستســام.
اهلجــوم العســكري علــى حمافظــة إدلــب ومــا حوهلــا خيتلــف عــن بقيــة املناطــق مــن انحيــة حجــم الكثافــة الســكانية الــي حتتضنهــا
هــذه املناطــق ،بعــد أن تشـ َّـرد إليهــا قس ـرايً عش ـرات مــن أهــايل مــدن وبلــدات عــدة يف كل مــن الغوطــة الشــرقية ودرعــا وريــف

محــص الشــمايل وغريهــا ،واســتقروا يف تلــك املناطــق ،األمــر الــذي أدى إىل ارتفــاع التَّعــداد الســكاين إىل قرابــة  3.8مليــون نســمة،

معظمهــم يرفضــون العــودة إىل مناطــق يُســيطر عليهــا النظــام الســوري خوفـاً مــن عمليــات التصفيــة واالعتقــال واإلخفــاء القســري
والنَّهــب ،وملــا كانــت احلــدود الســورية الرتكيــة مغلقــة فلــم يبقــى أمامهــم خيــار ســوى مواجهــة املــوت يف ظـ ِّـل غيــاب مطلــق جمللــس
األمــن الــدويل عمــا حيصــل و َّ
كأن هــذا التهديــد يُشــبه حــاداثً مــرورايً.
1

www.sn4hr.org

info@sn4hr.org

snhr

يُوثِـّـق التقريــر اســتهداف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي احلـ َّـي الشــمايل الغــريب يف قريــة أورم الكــرى بريــف حلــب الغــريب؛

مــا تسـبَّب يف مقتــل  36مدنيـاً ،بينهــم  20طفـاً ،و 7ســيدة (أنثــى ابلغــة).

هــذه اجملــزرة واهلجمــات العســكرية للنظــام الســوري علــى أرايف حمافظــي حلــب ومحــاة وحمافظــة إدلــب تسـبَّبت يف مقتــل 106
مدني ـاً بينهــم  29طف ـاً ،و 13ســيدة (أنثــى ابلغــة) ،وجنــن واحــد منــذ  /10آب 2018 /حــى حلظــة إعــداد هــذا التقريــر،
ـث حالــة مــن الرعــب لــدى األهــايل الذيــن بــدؤوا ابلفـرار ،وقــد نــزح منــذ  /10آب مــا ال يقــل عــن  48ألــف
كمــا تسـبَّبت يف بـ ِّ

مــدين مــن كل مــن قــرى :التــح وحتتــااي ،واخلويــن ،بريــف إدلــب اجلنــويب ،ويُقيــم معظمهــم اآلن يف خميمــات ومراكــز إي ـواء تفتقــر
بشــكل ُميــف ألدىن درجــات اخلدمــات األساســية ،وقــد وثَّقنــا اســتهداف النظــام الســوري املتكــرر ملخيمــات النَّازحــن ،بــل

ولطــرق وقوافــل النُّــزوح ،وتؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أنـَّـه ال توجــد أيــة مالجــئ ُمهــزة حلمايــة هــؤالء النَّازحــن يف
تعمــد مــن قبــل النظــام الســوري؛ ونظـراً لســجلِّه اإلجرامــي يف هــذا اخلصــوص فإننــا نتخـ َّـوف علــى مصــر
تعرضهــم لقصــف ُم َّ
حــال ُّ
النازحــن ونطالــب بدخــول قـوات حفــظ ســام اتبعــة لألمــم املتحــدة حلمايتهــم ،حيــث ينبغــي علــى اجملتمــع الــدويل أن يُظهــر جديــة
الضغــط علــى احللــف الســوري الروســي ملنــع تكـرار الســيناريو الوحشــي
حقيقيــة يف محايــة ماليــن املدنيــن احملاصريــن يف الشــمال و َّ
يف كل مــن الغوطــة الشــرقية ومنطقــة اجلنــوب الســوري مــرة أخــرى.
منهجية:
خــال عمليــات املراقبــة املســتمرة للح ـوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ،وعــر شــبكة عالقــات
واســعة مــع عشـرات املصــادر املتنوعــة مــن خــال تراكــم عالقــات ممتــدة منــذ بــداايت عملنــا حــى اآلن ،فعندمــا تــردان أو نُشــاهد

عــر شــبكة اإلنرتنــت ووســائل اإلعــام أخبــاراً عــن انتهــاك نقــوم مبتابعــة اخلــر وحماولــة التَّحقــق ومجــع أدلــة وبيــاانت ،ويف بعــض
األحيــان َّ
متكــن الباحــث مــن زايرة موقــع احلــدث يف أســرع وقــت ممكــن ،لكـ َّـن هــذا اندراً مــا حيــدث؛ نظـراً للمخاطــر األمنيــة املرتفعــة

جــداً ،ولكثــرة احلـوادث اليوميــة ،وأيضـاً اإلمــكاانت البشـرية واملاديــة ،وهلــذا ختتلــف إمكانيــة الوصــول إىل األدلــة ،وابلتــايل درجــة

تعرضـوا
تصنيفهــا ،وغالبـاً مــا نقــوم يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مثــل هــذه احلــاالت ابالعتمــاد علــى شــهادات انجــن َّ

ـاه َد أو صـ َّـور هــذا االنتهــاك،
ـدر اإلمــكان الوصــول إليهــم مباشــرة ،وأيضـاً االعتمــاد علــى َمـ ْـن شـ َ
لالنتهــاك مباشــرة؛ حيــث حنــاول قـ َ

إضافــة إىل حتليــل املـواد املتوفــرة يف مصــادر مفتوحــة كشــبكة اإلنرتنــت ،ووســائط اإلعــام ،ورابعـاً عــر احلديــث مــع كـوادر طبيــة

قامــت بعــاج املصابــن وعاينــت جثــث الضحــااي وحــدَّدت ســبب الوفــاة.

نرجو االطالع على املنهجية املتَّبعة من قبل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توثيق الضحااي وتصنيف املراكز احليوية املدنية.
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متكنَّا من احلديث مع عدد من أقرابء الضحااي وشــهود العيان ونســتعرض يف هذا التقرير  5شــهادات ملســعِفني ونشــطاء حمليني
ومن ذوي الضحااي وعمال اإلشارة املركزية.1
إن مجيــع الــرواايت حصلنــا عليهــا عــر حديــث مباشــر مــع الشــهود ،وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة ،وقــد شــرحنا للشــهود
اهلــدف مــن املقابــات ،وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــي يُق ِّدموهنــا يف هــذا التقريــر دو َن أن نُقـ ِّدم أو نعــرض
عليهــم أيــة حوافــز.
تذكــر االنتهــاك ،ومتَّ منــح ضمـ ٍ
ـب الشــهود معــاانة ُّ
ـان بعــدم كشــف هويــة كل مــن
ُ
حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيـ َ
أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار.

كمــا أثبتــت التَّحقيقــات ال ـواردة يف هــذا التقريــر َّ
أن املناطــق املســتهدفة كانــت عبــارة عــن مناطــق مدنيــة وال يوجــد فيهــا أيــة

مراكــز عســكرية أو خمــازن أســلحة اتبعــة لفصائــل يف املعارضــة املســلحة أو التنظيمــات اإلســامية املتشــددة أثنــاء اهلجمــات أو
حــى قبلهــا ،كمــا أنــه مل يتــم توجيــه أي حتذيــر مــن قبــل القـوات الروســية للمدنيــن قُبيــل اهلجمــات كمــا يشــرط القانــون الــدويل
اإلنســاين.

الصــور الــي نُشــرت عــر اإلنرتنــت ،أو الــي أرســلها لنــا نشــطاء حمليــون
حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصـ َّـورة و ّ

عــر الربيــد اإللكــروين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي ،كمــا أظهــرت مقاطــع مصــورة بثَّهــا انشــطون
موقــع اهلجمــات وجثــث الضحــااي واملصابــن وحجــم الدمــار الكبــر الــذي تســبّب بــه القصــف.
ورد يف هــذا التقريــر ُيثِّــل احلـ َّـد األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل ،كمــا ال يشــمل
مــا َ
ـاد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية والدميغرافيــة.
احلديـ ُ
ـث األبعـ َ

واكبــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى حنــو دقيــق اخلروقــات الــي ارتكبتهــا ق ـوات احللــف الســوري الروســي يف مناطــق
خفــض التَّصعيــد منــذ دخــول االتفــاق حيِّـ َـز التَّنفيــذ يف أاير 2017 /حــى آب 2018 /وحيتــوي الرابــط التــايل قاعــدة بيــاانت
لعــدد كبــر مــن احلـوادث الــي توثـِّـق هــذه اخلروقــات:

https://goo.gl/uJZFcu

 1وهي عبارة عن منظومة تعمل على التقاط إشارات الرادار اخلاصة ابلطائرات وتتبع املكاملات بني الطيَّار والقاعدة اجلوية اليت أقلع منها
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اثنياً :هجوم قرية أورم الكربى:
التفاصيل:

اجلمعــة  /10آب 2018 /بــن الســاعة  18:31و  18:52شـ َّـن ط ـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ثــاث غــارات

اســتخدم فيهــا مــا ال يقــل عــن 8صواريــخ شــديدة االنفجــار اســتهدفَت جتمعـاً ســكنياً مشــال غــرب قريــة أورم الكــرى .تسـبَّب
القصــف يف مقتــل  36مدنيـاً ،بينهــم  20طفـاً ،و 7ســيدة (أنثــى ابلغــة) ،وإصابــة مــا ال يقــل عــن  45شــخصاً آخريــن إضافــة

إىل دمــار مــا ال يقــل عــن  25مبــى ســكنياً بشــكل كامــل.
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َّ
أكــد لنــا مجيــع الشــهود حتليــق طائرتــن اثبتــي اجلنــاح فــوق مســاء قريــة أورم الكــرى قبــل تنفيــذ الغــارة ،ومــن خــال خربتنــا يف توثيــق
ـإن طائــرة واحــدة هــي الــي تُنفــذ اهلجــوم عــادةً ،بينمــا تقــوم الثانيــة مبهــام أخــرى ،وقــد َّ
حـوادث ســابقة ،فـ َّ
أكــد لنــا ذلــك اثنــان مــن

أن روايــة أحــد عمــال اإلشــارة املركزيــة أشــارت إىل َّ
شــهود العيــان مــن أبنــاء القريــة ،إال َّ
أن اهلجــوم علــى قريــة أورم الكــرى قــد وقــع

عــر تنفيــذ عــدة غــارات مــن الطائرتــن معـاً.
حممــد بكــور 2أحــد عمــال اإلشــارة املركزيــة تواصلــت معــه الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ،قــال حممــد إنــه رصــد إقــاع طائرتــن
اثبتــي اجلنــاح اتبعتــن للقـوات الروســية مــن مطــار محيميــم عنــد الســاعة  18:31واجتهتــا شــرقاً حنــو مدينــة خــان شــيخون مث بلــدة
جرجنــاز مشــاالً فمنطقــة اإليــكاردا ،ودخلتــا أج ـواء حمافظــة حلــب“ :نف ـ ّذت الطائــرة األوىل غــارة بــ 6صواريــخ دفعــة واحــدة
جتمــع مبـ ٍ
ـان ســكنية يف قريــة أورم الكــرى قرابــة الســاعة  ،18:37مث َّنفــذت الطائــرة الثانيــة غــارة أخــرى وقصفــت 6
علــى ُّ

صواريــخ علــى ثــاث دفعــات قرابــة الســاعة .”18:52

تعمد القوات الروسية تنفيذ هجمات متتالية يف جمازر سابقة؛ هبدف قتل أكرب عدد ممكن من املدنيني ويف هذه املذحبة
وقد رصدان ُّ
رصدان السياسة ذاهتا ،حيث تسبَّبت اهلجمات املتتالية يف مقتل عدة أشخاص بعضهم جاء إلسعاف ضحااي اهلجوم األول.

حممــود عزيــزة انشــط إعالمــي حملــي وهــو والــد الناشــط اإلعالمــي أمحــد عزيــزة ،الــذي قضــى يف اهلجــوم ،روى حممــود للشــبكة
الســورية حلقــوق اإلنســان 3كيــف قُتــل ولــدهُ“ :علمــت عــن وقــوع اهلجــوم يف القريــة وشــعرت بغصــة يف قلــي ،مل أكــن أعلــم
توجــه إلســعاف املصابــن بعــد
أين فقــدت ولــدي يف تلــك اجملــزرة ،أحــد أصدقــاء أمحــد ممَّــن كانــوا برفقتــه أخــرين أن أمحــد َّ

وقــوع الغــارة األوىل وأنَّــه محــل طفلــة مصابــة وبــدأ ابلركــض ،ويف أثنــاء ذلــك اســتهدف الطـران احلــريب املنطقــة ذاهتــا بعــدة
صواريــخ ،فقتــل أمحــد والطفلــة ســوايً ،وســقط صديقــه مصــاابً”.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع حممد مجيل 4أحد املتطوعني يف منظمة الدفاع املدين السوري يف قرية أورم الكربى،
كان حممــد يف منزلــه حلظــة وقــوع اهلجــوم وقــال إنــه ميَّــز تنفيــذ ثــاث غــارات جويــة متَّ التعميــم مــن قبــل املراصــد علــى أهنــا روســية:
ـت مــن عــدد الضحــااي الكبــر ،معظمهــم كان مــن األطفــال والنســاء ،حجــم الدمــار كان
َّ
“توجهــت إىل موقــع اهلجــوم ،ذُهلـ ُ

هائ ـاً امتـ َّـد علــى طــول ثالثــة ش ـوارع” قــال حممــد َّ
ـتمرت عمليــة انتشــاهلم عــدة
إن عش ـرات املصابــن كان ـوا حتــت األنقــاض واسـ َّ
ســاعات“ :بعد  4ســاعات من العمل املتواصل اســتطعنا انتشــال طفلني كاان عالقني حتت األنقاضَّ ،
إن حجم الكارثة جيعل
 2تواصلنا معه عرب تطبيق واتساب يف  /19آب2018 /
 3تواصلنا معه عرب تطبيق واتساب يف  /12آب2018 /
 4تواصلنا معه عرب تطبيق واتساب يف  /12آب2018 /
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جســمك عاجزاً عن احلركة ،وحده أنني املصابني من يدفعنا إىل االســتمرار” .أضاف حممد َّ
أن املنطقة املســتهدفة كانت جتمعاً
ســكنياً مدنيـاً و َّ
أكــد خلـ َّـوه مــن أيــة مظاهــر عســكرية أو خمــازن أســلحة تتبــع فصائــل يف املعارضــة املســلحة.

طفلــة مصابــة إثـ َـر هجــوم جــوي نعتقــد أنـَّـه روســي علــى قريــة أورم
الكــرى /حلــب  /10آب2018 /

قــال حســن بــدوي 5مديــر مركــز الدفــاع املــدين الســوري يف القريــة يف حديــث لــه مــع الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان إنـَّـه مســع
حتذيــر عمــال املراصــد إبقــاع طائرتــن اثبتــي اجلنــاح قصفــت إحدامهــا القريــة  ،بينمــا كانــت األخــرى ُتلــق يف الســماء دون أن
تن ِّفــذ أيـَّـة غــارة ،أخــران أنــه انطلــق وفريقــه ابجتــاه املــكان املســتهدف ،وقــال َّ
إن هجومــن آخريــن وقعــا قبــل وصــول الفريــق إىل املوقــع

ـعرت ابخلــوف مــن أن يتــم اســتهداف الفريــق إذا اقرتبنــا أكثــر ،فقــرران االنتظــار حــى يغــادر الطـران احلــريب األجــواء،
“شـ ُ
وهــذا مــا حصــل ،فانطلقنــا جمـ َّـدداً ابجتــاه املــكان املســتهدف ،مل يســبق لنــا أن شــاهدان حــاداثً مشــاهباً ،و َّ
كأن القريــة مدمــرة
ابلكامــل ،سـ َّـوت الصواريــخ مــا يزيــد عــن  25منــزالً ابألرض ،ودفنــت حتــت ركامهــا عوائــل كاملــة ،اســتطعنا إحصــاء 35
شــهيداً ،وقرابــة  70مــن اجلرحــى” َّ
أكــد حســن َّ
أن القريــة خاليـةٌ متامـاً مــن أيـّـة مقـرات عســكرية أو أي وجــود لفصائــل متشـ ِّددة،
وأضــاف أهنــا ال تُشـ ِّكل مصــدراً إلطــاق القذائــف ابجتــاه مناطــق ســيطرة قـوات النظــام الســوري.

 5تواصلنا معه عرب تطبيق واتساب يف  /11آب2018 /
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عناصــر مــن الدفــاع املــدين الســوري ينتشــلون ضحــااي مــن األطفــال إثـَـر هجــوم جــوي نعتقــد أنـَّـه روســي علــى
قرية أورم الكربى /حلب  /10آب2018 /

رامــي الســيد ،6انشــط إعالمــي حملــي تواصلــت معــه الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ،كان رامــي يبعــد قرابــة  10كــم عــن موقــع
وتوجــه إىل املوقــع لــدى مساعــه تعميــم عمــال املراصــد “عندمــا وصلــت إىل املــكان املســتهدف كان الط ـران الروســي
اهلجــوم َّ
قــد َّنفــذ ثــاث غــارات ،رأيــت عشـرات اجلثــث متــأ األرض ،جلُّهــم مــن األطفــال ،مل تكــن فــرق الدفــاع املــدين قــد وصلــت

ـدأت مــع املوجوديــن مبحاولــة إنقــاذ مــن نســتطيع إنقــاذه ،شــاهدت رج ـاً ُمســناً يبكــي حبرقــة بعــد أن فق ـ َد آخــر
بعــد ،فبـ ُ
أبنائــه يف هــذه اجملــزرة ،قــال يل إنــه فقــد ابنيــه اآلخريــن يف هجــوم ســابق” أضــاف رامــي َّ
أن القصــف تسـبَّب يف تضـ ُّـرر قرابــة
تدمــر بشــكل كامــل.
 28مبــى ســكنياً معظمهــا َّ

اثلثاً :امللحقات واملرفقات:

أمساء الضحااي

 6تواصلنا معه عرب تطبيق واتساب يف  /12آب2018 /
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جوي نفَّذته طائراتن اثبتتا اجلناح نعتقد أهنما روسيَّتان على قرية أورم الكربى  /10آب2018 /
آاثر الدمار بعد هجوم ّ
صــور لضحــااي قضـوا إثـَـر هجــوم نفَّذتــه طائـراتن اثبتتــا اجلنــاح نعتقــد َّأنمــا روســيتان ،علــى قريــة أورم الكــرى بريــف حلــب الغــريب
 /10آب2018 /

مقطــع جـ ّـوي مصـ ّـور يُظهــر حجــم الدمــار يف احلــي الشــمايل الغــريب مــن قريــة أورم الكــرى بعــد هجــوم جـ ّـوي نعتقــد أنـَّـه روســي
/ 10آب2018/

مقطــع مصـ َّـور يظهــر فيــه رجــل ينعــى ابنــه الــذي قضــى نتيجــة قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي علــى حـ ٍّـي ســكين
مشــال غــرب قريــة أورم الكــرى بريــف حلــب الغــريب يف  /10آب2018 /

مقاطــع مصـ َّـورة تُظهــر عمــل فِـَـرق الدفــاع املــدين يف انتشــال الضحــااي إثـَـر قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي علــى حـ ٍّـي
ســكين مشــال غــرب قريــة أورم الكــرى بريــف حلــب الغــريب يف  /10آب2018 /
مقطــع مصـ َّـور يُظهــر جثامــن ضحــااي قضـوا إثـَـر قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي علــى حـ ٍّـي ســكين مشــال غــرب قريــة

أورم الكربى بريف حلب الغريب يف  /10آب2018 /

رابعاً :االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

 .1خــرق النظــام الروســي بشــكل ال يقبــل التَّشــكيك ق ـر َاري جملــس األمــن رقــم  2139و 2254القاضيَــن بوقــف اهلجمــات

ـك عــر جرميــة القتــل العمــد املادتــن الســابعة والثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي؛ مــا يُشــكل جرائــم حــرب
العشـوائية ،وأيضـاً انتهـ َ
وجرائــم ضـ َّـد اإلنســانية.

 .2نؤكــد علــى أن القصــف الـوارد يف التقريــر قــد اســتهدف أفـراداً مدنيــن عــزل ،وابلتــايل فـ َّ
ـإن القـوات الروســية انتهكــت أحــكام
القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلــق يف احليــاة .إضافــة إىل أهنــا ارتكبــت يف ظـ ِّـل نـزاع مســلح غــر دويل فهــي ترقــى

إىل جرميــة حــرب ،وقــد توفَّــرت فيهــا األركان كافــة.
َّ .3
إن اهلجمــات الـواردة يف التقريــر ،الــي قــام هبــا الطـران الروســي تُعتــر مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين الــدويل العــريف ،ذلــك أن
توجــه إىل هــدف عســكري حمــدد.
القذائــف قــد أُطلقــت علــى مناطــق مأهولــة ابلســكان ومل َّ
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َّ .4
إن عمليــات القصــف ،قــد تسـبَّبت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف
الضــرر الكبــر ابألعيــان املدنيــة .وهنــاك مؤشـرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد َّ
الضــرر كان مفرطـاً جــداً إذا مــا قــورن
أبن َّ
إحلــاق َّ
ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.
 .5شـ َّـكلت اهلجمــات الــي شـنَّتها القـوات الروســية خرقـاً التفاقيــات خفــض التَّصعيــد بقصفهــا مناطــق ختضــع لســيطرة فصائــل يف
املعارضــة املســلحة ،وهــذا يُفقــد أي معــى ملســار واتفاقيــات جنيــف ويُســاهم يف دعــم جبهــة النصــرة مقابــل إضعــاف هــذه الفصائــل.
التوصيات:
إىل جملس األمن:
• يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إج ـراءات إضافيــة بعــد صــدور الق ـرار رقــم  2139وال يوجــد التزامــات بوقــف عمليــات
القصــف العش ـوائي ،وجيــب أن تلتــزم هبــا مجيــع أط ـراف الن ـزاع ،إىل جانــب االلت ـزام بقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين.
ـت تورطــه
• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــن ،مبــا فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبـ َ
ابرتــكاب جرائــم حرب.
• إحــال األمــن والســام وتطبيــق مبــدأ مســؤولية محايــة املدنيــن ،حلفــظ أرواح الســوريني وتراثهــم وفنوهنــم مــن الدمــار والنَّهــب
والتخريــب.
• توســيع العقــوابت لتشــمل النظــام الروســي واإليـراين املتورطَــن بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية
ضــد الشــعب الســوري.
إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
• على املفوضية السامية أن تُقدم تقريراً إىل جملس حقوق اإلنسان وغريه من هيئات األمم املتحدة عن هذه اجملزرة حتديداً ،واجملازر
ظل جمازر يومية ِّ
أقل حجماً ،وحماولة تنفيذ التوصيات الواردة يف هذا التقرير.
متفرقة َّ
اليت سبقتها ابعتبارها عالمة صارخة يف ِّ
إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظـ ِّـل انقســام جملــس األمــن وشــلله الكامــل ،يتوجــب التَّحــرك علــى املســتوى الوطــي واإلقليمــي إلقامــة حتالفــات لدعــم الشــعب
الســوري ،ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار ،وزايدة جرعــات الدعــم املقدمــة علــى الصعيــد اإلغاثــي.
والسعي إىل ممارسة الوالية القضائية العاملية بشأن هذه اجلرائم أمام احملاكم الوطنية ،يف حماكمات عادلة جلميع األشخاص املتورطني.
• دعت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان مراراً وتكراراً يف عشـرات الدراســات والتقارير وابعتبارها عضو يف التحالف الدويل،
إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة ( ،)ICRtoPوقــد مت اســتنفاذ اخلط ـوات السياســية عــر اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة
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الســيد كــويف عنــان ،وابلتــايل ال بـُ َّـد بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة (،)R2P
أقرتــه اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ،وال يـزال جملــس األمــن يعرقــل محايــة املدنيــن يف ســوراي.
الــذي َّ
• 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:
• دعــم اآلليــة الدوليــة احملايــدة املنشــأة بق ـرار اجلمعيــة العامــة رقــم  71/248الصــادر يف  /21كانــون األول 2016 /وفتــح
حماكــم الــدول احملليــة الــي لديهــا مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة ،ومالحقــة جرائــم احلــرب املرتكبــة يف ســوراي.
إىل املبعوث األممي إىل سوراي:
• إدانــة مرتكــي اجلرائــم واجملــازر واملتســببني األساســيني يف تدمــر اتفاقيــات خفــض التَّصعيــد ،وابلتــايل إعــان 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 يعــي تشــكيل حـ ٍّـل سياســي وفــق مصاحلهــا.
إىل القوات الروسية:
• التوقف عن ارتكاب مجيع أمناط جرائم حرب يف سوراي.
دمرته اآللة احلربيَّة الروسية.
• إعادة إعمار ما َّ

• تعويض الضحااي مادايً ومعنوايً واالعتذار بشكل علين.

• التَّوقــف عــن دعــم جرائــم احلــرب واجلرائــم ضـ َّـد اإلنســانية الــي ال يـزال النظــام الســوري يرتكبهــا منــذ مثانيــة ســنوات ،ويُعتــر ذلــك
تورطـاً مباشـراً يف تلــك اجلرائــم.

• املســامهة يف مســاعدة املشــردين اليت قامت اآللة احلربية الروســية بتشــرديهم من الغوطة الشــرقية مبحافظة ريف دمشــق وحمافظيت

محــص ودرعــا ،ومحايــة مــن تبقــى مــن أبنــاء تلــك املناطــق مــن عمليــات االعتقــال واخلطــف واإلخفــاء القســري الــي ميارســها النظــام
الســوري وامليليشــيات اإليرانية.

شكر وعزاء

فعال.
خالص الشكر والعزاء جلميع األهايل والنشطاء احملليني يف قرية أورم الكربى ،الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير بشكل َّ
11

www.sn4hr.org

info@sn4hr.org

snhr

@snhr
Info@sn4hr.org

www.sn4hr.org
snhr

info@sn4hr.org

www.sn4hr.org

12

