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األربعاء 13 كانون الثاين 2016

أواًل: املقدمة. 
اثنياً: تفاصيل احلادثة.

اثلثاً: املرفقات. 
رابعاً: االستنتاجات والتوصيات.

شكر وعزاء. 

توثيق مقتل 48 مدنياً يف قصف قوات روسية ملبىن سكين يف قرية الغنطو

  أواًل: املقدمة:

تتبع قرية الغنطو انحية تلبيسة يف الريف الشمايل ملدينة محص، يبلغ عدد سكاهنا قرابة 
15 ألف شخص، وتؤي عدداً كبرياً من انزحي أحياء محص، ختضع القرية لسيطرة 

املعارضة املسلحة. 

ملجًأ  روسية  أهنا  يُزعم  حربية  طائرات  استهداف  حادثة  بتوثيق  نقوم  التقرير  هذا  يف 
احتمت فيه عائلة آل عساف،  قمنا ابلتواصل مع عدد من األهايل والناشطني اإلعالمني 
وأجرينا عدة مقابالت، سنعرض اثنتني منها، كما راجعنا الصور والفيديوهات الواردة 
إلينا وحتققنا من صدقيتها، وقد شرحنا للشهود اهلدف من املقابالت، وحصلنا على 
مبراجعة  قمنا  كما  التقرير،  هذا  يقدموهنا يف  اليت  املعلومات  استخدام  على  موافقتهم 
الصور والفيديوهات اليت وردتنا وحتققنا من صدقيتها، وحنتفظ بنسخ من مجيع مقاطع 

الفيديو والصور املذكورة يف هذا التقرير.

أثبت كل ذلك أن املنطقة املستهدفة كانت عبارة عن ملجأ احتمت فيه عائلة أحد 
القصف، كما ال  امللجأ حلظة  يف  أنه مل يكن موجوداً  بينت حتقيقاتنا  املسلحني وقد 
يوجد أي مراكز عسكرية أو خمازن أسلحة اتبعة للمعارضة املسلحة خالل اهلجوم أو 

حىت قبله.

وخطورة  حجم  من  توثيقه  من  متكنا  الذي  األدىن  احلد  ُيثل  التقرير  هذا  يف  ماورد 
واالقتصادية  االجتماعية  األبعاَد  احلديُث  يشمل  ال  كما  حصلت،  اليت  االنتهاكات 

والنفسية.

السلطات الروسية تُنكر مجيع هذه االهتامات، وتُعلن عرب أجهزهتا اإلعالمية أن مجيع 
أهدافها هي أهداف عسكرية اتبعة لسيطرة تنظيم داعش.

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/2011 
قبل  من  معتمدة  رحبية،  مستقلة، غري حكومية، غري  منظمة  وهي 

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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     اثنياً: التفاصيل:

من  عائلة  اختذته  سكين  مبىن  روسي صاروخاً على  أنه  يُزعم  طريان حريب  قصف   2015 األول/  تشرين   /15 اخلميس 
آل عساف ملجًأ هلا، يقع املبىن مشال القرية ويبعد عن مركزها قرابة 600م؛ تسبب القصف مبقتل 48 مدنياً، بينهم 33 

طفاًل، و13 سيدة.

السيد أبو راتب انشط إعالمي حملي من القرية أفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بروايته عن تفاصيل القصف:

“الطائرات الروسية مل تغادر مساءان ذلك اليوم منذ الصباح والغارات متواصلة، قرابة الساعة 9:00 صباحاً 
استهدفت طائرة حربية بصاروخ مبىن سكنياً مشال القرية، احتمى فيه عشرات األشخاص من القصف املتواصل 
علينا، العائالت املوجودة من آل عساف وهي عائلة أحد الثوار الذي كان يقاتل على اجلبهة أثناء القصف، 

ومل يكن يف املنزل سوى املدنيني من أطفال ونساء.
اليت كانت جبوار  املاشية  البناء إضافة إىل بعض  الصاروخ كان شديد االنفجار، وتسبب مبقتل كل من يف 

املبىن،كما تسبب هبدم 5 منازل جماورة للمبىن املستهدف.
معظم الضحااي من أقرابئي وأوالد عموميت، كان بينهم ما يزيد عن 30 طفاًل، بينما العدد الكلي للضحااي 
جتاوز 46، متكنا من إخراج 15 جثة فقط، وبقيت معظم اجلثث حتت األنقاض، إن الصواريخ املستخدمة 

ذات قوة تدمريية كبرية جداً وهذا ما جعلنا منييز هذا القصف عن قصف قوات النظام.
ال وجود لتنظيم داعش يف الريف الشمايل حلمص، لكن أهداف الطريان الروسي عشوائية كالعادة”.

الناشط اإلعالمي املعتصم ابهلل صويص زار موقع القصف وأفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بروايته:

“صباحاً بدأت مآذن القرية ومكربات الصوت تعلن عن ضرورة إخالء الشوارع من الناس بسبب دخول 4 
طائرات حربية روسية أجواء الريف الشمايل حلمص، صعدت إىل أحد األبنية، وبدأت التصوير عندما دخلت 
طائرة حربية أجواء القرية من اجلهة الشمالية، كانت حتلق على ارتفاع عاٍل جداً مث احنرفت بزاوية 45 درجة 
وألقت صاروخني على الطريق الواصل بني قرية الغنطو ومدينة تلبيسة، وحدث نتيجة ذلك انفجارين عنيفني 
جداً، بعد ذلك مباشرة بدأت رامجات الصواريخ التابعة لقوات النظام واملتمركزة يف سوق الغنم يف قرية األشرفية 

بقصف مركز القرية.
توجهت إىل مكان القصف، كان منظر اجلثث مروعاً وأشالء األطفال والنساء يف كل مكان، سقط أحد 
الصواريخ  على ملجأ بسيط احتمى فيه ما اليقل عن 50 شخصاً من عائلة العساف، بينما سقط الثاين 

على بناء قريب منه.
على مدار يومني استطعنا انتشال 20 جثة فقط من حتت األنقاض، كان معظمها عبارة عن أشالء.

قريتنا ختضع لسيطرة فصائل اجليش احلر، وهي جيش التوحيد وحركة حترير محص، وكتيبة أتباع الرسول، وال 
وجود لتنظيم داعش يف املنطقة أبداً، إن الطائرات اليت قصفت قريتنا كانت حُتلق على ارتفاع عاٍل جداً حيث 

نفذت القصف من ذلك االرتفاع.
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     اثلثاً: امللحقات واملرفقات:

فيديويوهات تظهر آاثر الدمار وانتشال األشالء من بني األنقاض جراء قصف الطريان حريب يُزعم أنه روسي قرية الغنطو حبمص 
يف 15/ تشرين األول/ 2015

    رابعاً: االستنتاجات القانونية والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

1. خرق النظام الروسي بشكل ال يقبل التشكيك قرار جملس األمن رقم 2139، القاضي بوقف اهلجمات العشوائية، وأيضاً 
انتهك عرب جرية القتل العمد املادة الثامن من قانون روما األساسي، ما يشكل جرائم حرب.

2. نؤكد 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 

جرية حرب، وقد توفرت فيها األركان كافة.
3. إن 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.   إن 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 2139 وال يوجد التزامات بوقف 
عمليات القصف العشوائي، 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.

والنهب  الدمار  من  وفنوهنم  وتراثهم  السوريني  أرواح  املدنيني، حلفظ  مسؤولية محاية  مبدأ  وتطبيق  والسالم  األمن  إحالل   •
والتخريب. 

وجرائم ضد  جرائم حرب  ارتكاب  يف  مباشر  بشكل  املتورطني  اإليراين  والنظام  الروسي  النظام  لتشمل  العقوابت  توسيع   •
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.
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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. 
الوطنية، يف حماكمات عادلة جلميع األشخاص  أمام احملاكم  العاملية بشأن هذه اجلرائم  القضائية  الوالية  والسعي إىل ممارسة 

املتورطني.
• دعت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مراراً وتكراراً يف عشرات الدراسات والتقارير وابعتبارها عضو يف التحالف الدويل، 
إىل تطبيق مبدأ مسؤولية احلماية )ICRtoP(، وقد 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.

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