
www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 1

السبت 28 نيسان 2018

انتهاكات احللف السوري الروسي 
بعد 2 أسبوعاً من الضربة العسكرية 

األمريكية الربيطانية الفرنسية 

مقتل 64 مدنياً، بينهم 12 طفاًل
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احملتوى: 
أواًل: مقدمة ومنهجية.

اثنياً: ملخص تنفيذي. 
اثلثاً: تفاصيل التقرير. 

رابعاً: املرفقات.
خامساً: استنتاجات قانونية وتوصيات.

أواًل: املقدمة واملنهجية:
نفَّــذ النظــام الســوري يــوم 7/ نيســان هجومــن كيميائيَــن علــى مدينــة دومــا بريــف دمشــق، كان الثــاين هــو األعنــف منــذ هجــوم خــان 
شــيخون العــام املاضــي، وقــد تســبَّب هــذا اهلجــوم يف مقتــل 41 مدنيــاً بينهــم، 12 طفــالً، و14 ســيدة، وإصابــة قرابــة 550 آخريــن.

يف 10/ نيســان عقــَد جملــس األمــن الــدويل جلســة طارئــة وطرحــت الــوالايت املتحــدة األمريكيــة مشــروع قــرار لتشــكيل جلنــة 
حتقيــق خبصــوص اســتخدام الســالح الكيميائــي، وعلــى الرغــم مــن النَّفــي الروســي للهجــوم اترة واهتــام املعارضــة املســلحة فيــه اترة 
أخــرى رفضــت روســيا مشــروع القــرار واســتخدمت حــقَّ النقــض للمــرة الثانيــة عشــر منــذ بدايــة احلــراك الشــعيب يف ســوراي، وللمــرة 

السادســة فيمــا خيــص ملــف األســلحة الكيميائيــة. 

يــوم الســبت 14/ نيســان/ 2018 قرابــة الســاعة 04:00 بتوقيــت دمشــق نفَّــذت القــوات األمريكيــة والربيطانيــة والفرنســية 
هجومــاً جــوايً وحبــرايً علــى ثالثــة أهــداف داخــل ســوراي، هــي مركــز البحــوث العلميــة يف حــي بــرزة قــرب العاصمــة دمشــق، 
ومنشــأتن ملعــدات إنتــاج وختزيــن األســلحة الكيميائيــة يف شنشــار غــرب حمافظــة محــص، و نشــرت وزارة الدفــاع األمريكيــة علــى 
موقعهــا خريطــة تظهــر املواقــع الــي مت اســتهدافها يف ســوراي وصــوراً للمنشــآت الــي متَّ قصفهــا وآاثر الدمــار الــذي حلــق هبــا، كمــا 

أظهــرت صــور ملتقطــة ابألقمــار الصناعيــة نشــرهتا وكالــة CNN آاثر الضــرابت العســكرية علــى املواقــع الثالثــة. 

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/2018/04/08/9686/
https://www.defense.gov/portals/1/features/2018/0418_syria/img/14APR-Press-Briefing-Graphics.pdf
https://media.defense.gov/2018/Apr/13/2001903817/-1/-1/1/180413-D-ZZ999-002.JPG
https://edition.cnn.com/2018/04/14/us/satellite-images-syrian-airstrikes/index.html
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لقــد ســجَّلنا اخنفاضــاً ملحوظــاً يف معــدالت القصــف والقتــل الــي يُنفِّذهــا احللــف الســوري الروســي بعــد الضربــة العســكرية الثالثيــة، 
علــى الرغــم مــن حمدوديتهــا الشــديدة، وهــذه احملدوديــة نفســها هــي الــي شــجَّعت النظــام الســوري وحلفــاءه علــى العــودة التدرجييــة إىل 
القصف والقتل والرفض املطلق أليِّ حلٍّ سياســي، وقد ســجَّلنا عشــرات االنتهاكات الي ارتكبتها قوات احللف الســوري الروســي 
ال ســيما علــى مناطــق ريــف محــص الشــمايل وريــف محــاة اجلنــويب بــدأت منــذ 15/ نيســان وعلــى مناطــق جنــوب مدينــة دمشــق 
)تشمل خميم الريموك وبلدات يلدا وببيال، وبيت سحم، وأحياء القدم والعسايل، واحلجر األسود، والتضامن(  منذ 19/ نيسان.

كان هنــاك أمــل واســع لــدى قطاعــات كبــرية مــن اجملتمــع الســوري، الــي عانــت علــى مــدار ســبع ســنوات مــن عمليــات قصــف 
ــر الضــرابت العســكرية املطــارات والطائــرات  ــز علــى مناطقهــا الســكنية قتــل إثرهــا مئــات آالف الســورين، أن ُتدمِّ كثيــف ومركَّ
الــي تُلقــي الرباميــل املتفجــرة وتقصــف الصواريــخ املوّجهــة وعندهــا فقــط ســوف يكــون هنــاك وقــف ملمــوس للقتــل وســوف يشــعر 

النظــام الســوري وحلفــاؤه بعجــزه عــن ســحق اجملتمــع الســوري وابلتــايل اللجــوء إىل التَّســوية السياســية.

كمــا أنَّ هنــاك خشــية جديَّــة لــدى الشــعب الســوري مــن أن تكــون هــذه الضربــة العســكرية علــى غــرار ضربــة مطــار الشــعريات 
العــام املاضــي، والــي مل تتبعهــا أيــة خطــوات سياســية أو عســكرية رادعــة أخــرى؛ األمــر الــذي شــجع النظــام الســوري وحلفــاءه علــى 
معــاودة اســتخدام األســلحة الكيميائيــة، وعلــى االســتمرار يف ارتــكاب خمتلــف أنــواع االنتهــاكات، فعلــى ســبيل املثــال ســجَّل فريــق 
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 13 اســتخداماً لألســلحة الكيميائيــة مــن قبــل النظــام الســوري مــا بــن الضربتــن العســكريتن 

األوىل والثانيــة.
 

منهجية:
نســتعرض يف هــذا التقريــر أبــرز االنتهــاكات الــي ارتكبهــا احللــف الســوري الروســي مــن عمليــات قتــل واعتــداء علــى املراكــز احليويــة 
املدنيَّــة واســتخدام لألســلحة احلارقــة والرباميــل املتفجــرة، بعــَد اهلجمــة األمريكيــة الربيطانيــة الفرنســية يف 14/ نيســان/ 2018 

حــى 28/ نيســان/ 2018، وحنتفــظ بتفاصيــل احلــوادث كاملــة يف قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.

يعتمــد هــذا التقريــر بشــكل رئيــس علــى مــا متكَّــن فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن تســجيله عــرب التحقيــق يف احلــوادث، 
إضافــة إىل احلديــث مــع مــن متكنَّــا مــن الوصــول إليهــم مــن أهــايل وأقــرابء الضحــااي، واعتمــدان علــى املعلومــات الــواردة مــن النشــطاء 
احملليــن، كمــا قمنــا بتحليــل الصــور والفيديوهــات الــي وصلــت إلينــا، وحنتفــظ بنســٍخ مــن مجيــع مقاطــع الفيديــو والصــور املذكــورة 
يف هــذا التقريــر، ضمــن قاعــدة بيــاانت إلكرتونيــة ســرية، ونســٍخ احتياطيــة علــى أقــراص صلبــة، وملزيــد مــن التفاصيــل نرجــو االطــالع 

علــى املنهجيــة املتَّبعــة مــن قبــل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف توثيــق الضحــااي وتصنيــف املراكــز احليويــة املدنيَّــة.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Vital_Facilities.pdf
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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أثبتــت التحقيقــات الــواردة يف هــذا التقريــر أنَّ املناطــق املســتهدفة كانــت عبــارة عــن مناطــق مدنيَّــة وال يوجــد فيهــا أيَّــة مراكــز عســكرية 
أو خمازن أسلحة اتبعة لفصائل يف املعارضة املسلحة أو التنظيمات اإلسالمية املتشددة أثناء اهلجمات أو حى قبلها، كما إنَّه مل 

يتــم توجيــه أي حتذيــر مــن قبــل القــوات الســورية/ الروســية للمدنيــن قُبيــل اهلجمــات كمــا يشــرتط القانــون الــدويل اإلنســاين.
 

حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــوَّرة والصــوَّر الــي ُنشــرت عــرب اإلنرتنــت، أو الــي أرســلها لنــا نشــطاء حمليــون 
عــرب الربيــد اإللكــرتوين أو برانمــج الســكايب أو عــرب منصــات التواصــل االجتماعــي، كمــا أظهــرت مقاطــع مصــوَّرة بثَّهــا انشــطون 

موقــع اهلجمــات وجثــَث الضحــااي واملصابــن وحجــم الدمــار الكبــري الــذي تســبَّب بــه القصــف. 
 

مــا ورَد يف هــذا التقريــر ُيثِّــل احلــدَّ األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال يشــمل 
احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.

 
اثنياً: امللخص التنفيذي:

ألف: اجملازر وأعمال القتل غري املشروع:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 64 مدنيــاً، بينهــم 12 طفــاًل، و8 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، ومســعف، توزعــوا علــى 

النحــو التــايل:
- قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 62 بينهم 12 طفاًل، و7 سيدة، 

ومســعف. توزعــوا علــى احملافظــات علــى النحــو التايل:
دمشق وريفها: 26 بينهم 4 طفاًل، و4 سيدة

محص: 12 بينهم 1 طفاًل.
محاة: 10 بينهم 2 طفاًل.

إدلب: 8 بينهم 4 طفاًل، و1 سيدة.
دير الزور: 3 بينهم 2 سيدة.

درعا: 2.
القنيطرة: 1 طفاًل.

- القوات الروسية: 2 أحدمها سيدة. مجيعهم يف حمافظة إدلب.
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كما ارتكبت قوات النظام السوري 2 جمزرة، إحدامها يف حمافظة ريف دمشق والثانية يف حمافظة محص.

ابء: االعتداء على املراكز احليوية املدنية:
وثَّقنا اعتداء احللف السوري الروسي يف املدة ذاهتا على 9 مركزاً حيوايً مدنياً، توزعت على النحو التايل:
قوات النظام السوري: 8 مركزاً )1 مسجداً، 3 مدرسة، 2 منشأة طبية، 2 منشأة ملنظمة اهلالل األمحر(

القوات الروسية: 1 سوقًا

اتء: استخدام األسلحة احلارقة:
وثَّقنا 3 هجوماً أبسلحة حارقة يف حمافظة محاة على يد قوات احللف السوري/ الروسي.

اثء: استخدام الرباميل املتفجرة:
ألقــى الطــريان املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري 522 برميــاًل متفجــراً يف املــدة الــي يُغطيهــا التقريــر، توزعــت علــى النحــو 

التــايل:
ريف دمشق: 308

دمشق: 202 
محاة: 8

إدلب: 4 

اثلثاً: تفاصيل التقرير:
أواًل: أبرز حوادث القتل غري املشروع:

حمافظة دمشق:
اجلمعــة 20/ نيســان/ 2018 قتلــت قــوات النظــام الســوري املســعف مجــال مسيــح محيــد، جــراء قصــف رامجــة صواريــخ اتبعــة هلــا 
صاروخــاً قــرب مشــفى فلســطن يف خميــم الريمــوك لالجئــن الفلســطينين جنــوب مدينــة دمشــق، أثنــاء عملــه علــى إســعاف جرحــى 

قصــف ســابق. ختضــع املنطقــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

https://drive.google.com/file/d/19Vsl4mEuyAUwLUKSJ1NATA_PXokjJ9rW/view
https://drive.google.com/file/d/1Jtuo-vRrtG3RVKZCUJQL263vMCaYxODK/view
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الســبت 21/ نيســان/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي )ال يــزال قيــد التحقــق لتحديــد 
اجلهــة الفاعلــة( ابلصواريــخ خميــم الريمــوك جنــوب مدينــة دمشــق؛ مــا تســبب يف مقتــل 3 مدنيــاً مــن عائلــة واحــدة )رضيــع ووالــداه(، 

ختضــع املنطقــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

الثــالاثء 24/ نيســان/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي )ال يــزال قيــد التحقــق لتحديــد 
اجلهــة الفاعلــة( ابلصواريــخ شــارع عطــا الزيــر يف خميــم الريمــوك لالجئــن الفلســطينين جنــوب مدينــة دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 

مدنيــاً دفعــة واحــدة، بينهــم 3 ســيدة، ختضــع املنطقــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

حمافظة محص:
األحــد 15/ نيســان/ 2018 أطلقــت قــوات النظــام الســوري -املتمركــزة يف كتيبــة اهلندســة العســكرية يف حمافظــة محــص- 
الرصــاص علــى “مــزارع الكــن” الواقعــة شــرق مدينــة الرســن بريــف حمافظــة محــص الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل الطفلــة آســينات 

طــارق الــرز، ختضــع املنطقــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

اإلثنــن 16/ نيســان/ 2018 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري -املتمركــزة يف كتيبــة اهلندســة يف قريــة 
املشــرفة- قريــة الزعفرانــة بريــف حمافظــة محــص الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــاً معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 1 ســيدة، 

ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

حمافظة إدلب:
الثــالاثء 17/ نيســان/ 2018 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى قريــة معصــران بريــف حمافظــة 
إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 4 مدنيــاً مــن عائلــة واحــدة )3 أطفــال ووالدهتــم(. ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل 

يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة. 

حمافظة حلب:
الثــالاثء 24/ نيســان/ 2018 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري –متمركــزة يف مجعيــة الزهــراء غــرب مدينــة حلــب- 
قذائــف عــدة علــى قريــة كفــر محــرة بريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 2 مدنيــاً مــن عائلــة واحــدة، ختضــع القريــة 

لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
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اثنياً: أبرز حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنية:
ألف: قوات النظام السوري:

املراكز احليوية الدينية:
- املساجد:

الســبت 21/ نيســان/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي )ال يــزال قيــد التحقــق لتحديــد 
اجلهــة الفاعلــة( ابلصواريــخ مســجد فلســطن يف خميــم الريمــوك لالجئــن الفلســطينين جنــوب مدينــة دمشــق؛ مــا أدى إىل دمــار 

جزئــي يف بنــاء املســجد، وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة، خيضــع املخيــم لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

األحــد 15/ نيســان/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــن علــى اثنويــة الشــهيد عبــد هللا 
الســليمان يف قريــة عــز الديــن بريــف حمافظــة محــص الشــمايل؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف ســور املدرســة، وإصابــة بنائهــا ومــواد 

إكســائها أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

املراكز احليوية الطبية:
- املنشآت الطبية:

األربعــاء 25/ نيســان/ 2018 ألقــى الطــريان املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري برميــاًل متفجــراً قــرب املركــز الصحــي يف قريــة 
كفــر ســجنة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املركــز، وإصابــة معداتــه وأاثثــه والعيــادة الســنيَّة التابعــة 

لــه أبضــرار ماديــة كبــرية، وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

الشارات الدولية اخلاصة:
- منظمة اهلالل األمحر:

اجلمعــة 20/ نيســان/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي )ال يــزال قيــد التحقــق لتحديــد 
اجلهــة الفاعلــة( ابلصواريــخ مشــفى فلســطن التابــع للهــالل األمحــر الفلســطيين يف خميــم الريمــوك لالجئــن الفلســطينين جنــوب 
مدينــة دمشــق؛ مــا أدى إىل دمــار كبــري يف بنــاء املشــفى، وإصابــة معداتــه أبضــرار ماديــة كبــرية، وخروجــه عــن اخلدمــة، خيضــع احلــي 

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

https://drive.google.com/file/d/1CAjJgZeqyZ0VNzcH1Pq2nCXA1sWVkR-n/view
https://drive.google.com/file/d/1BORkquPOkFhw5U9B-lyn6S5WhKNFOuWp/view
https://www.youtube.com/watch?v=C2kkR0C2eA8&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1EEZ7-ZR-kEnOW46nfdBRxSHhwox51MBC/view
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ابء: القوات الروسية:
املربعات السكانية:

- األسواق:
الثــالاثء 17/ نيســان/ 2018 قرابــة الســاعة 23:25 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي 3 صواريــخ علــى ســوق 
اهلــال غــرب مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا تســبب يف مقتــل 1 مدنيــاً، إضافــة إىل إصابــة عــدد مــن احملــالت 
التجاريــة ومرافــق الســوق أبضــرار ماديــة كبــرية، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر 

الشــام وقــت احلادثــة.

اثلثاً: أبرز حوادث استخدام األسلحة احلارقة:
حمافظة محاة:

اجلمعــة 20/ نيســان/ 2018 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري/ الروســي )ال يــزال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة 
الفاعلــة( متمركــزة جنــوب مدينــة حلفــااي أربعــة قذائــف حمملــة مبــواد حارقــة علــى احلــي اجلنــويب يف مدينــة كفــر زيتــا بريــف محــاة 

الشــمايل، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة.

دمار إثر هجوم جوي روسي على سوق اهلال يف مدينة كفر نبل/ إدلب يف 17/ 4/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1FgRXV6W9t9AIpIx_ZcemK9nR0j6jjLF0/view
https://drive.google.com/file/d/1DhhfPxZlnddHRxnNGuistODU727dTYfZ/view
https://drive.google.com/file/d/1DhhfPxZlnddHRxnNGuistODU727dTYfZ/view
https://drive.google.com/file/d/1I6yUO5bosH1h0IYEBeW4UJcc52_e8KX5/view
https://drive.google.com/file/d/1FgRXV6W9t9AIpIx_ZcemK9nR0j6jjLF0/view
https://drive.google.com/file/d/1I6yUO5bosH1h0IYEBeW4UJcc52_e8KX5/view
https://youtu.be/UR6yGjOG1AM
https://drive.google.com/file/d/1pyfMSBcYJ-QCh5TnSQq2zYGl_SYSSkUr/view
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رابعاً: املرفقات: 
نشــَر الرئيــس األمريكــي “دوانلــد ترامــب” يُطلــق جمموعــة مــن التغريــدات علــى حســابه الرمســي علــى “منصــة تويــرت” يتوعَّــد بــرد 

عســكري علــى النظــام الســوري نتيجــة اســتخدامه الســالح الكيميائــي

ــه إىل الشــعب األمريكــي، كمــا  أعلــَن الرئيــس األمريكــي “دوانلــد ترامــب” عــن تنفيــذ الضربــة العســكرية وأمهيتهــا يف بيــان موجَّ
عقــد وزيــر الدفــاع األمريكــي “جيمــس ماتيــس” ورئيــس هيئــة األركان املشــرتكة اجلنــرال “جــو دانفــورد” مؤمتــراً عقــب تنفيــذ 

العمليــة أوضحــا مــن خاللــه املعلومــات األوليــة املتوفــرة عنهــا.

نشــر موقــع قصــر الرائســة الفرنســي “االليزيــه” بيــاانً صــادراً عــن الرئيــس “إيانويــل ماكــرون” يوضــح مشــاركة قواتــه يف هــذه 
ثــت رئيســة جملــس الــوزراء  العمليــة للحــدِّ مــن مقــدرة قــوات النظــام الســوري علــى اســتخدام األســلحة الكيميائيــة، كمــا حتدَّ
الربيطانيــة “ترييســا مــاي” عقــب الضربــة العســكرية علــى ســوراي يف بيــان هلــا موضحــة دور اململكــة املتحــدة يف هــذه الضربــة 

واألســباب الــي دعتهــا للمشــاركة هبــا.

أصــدرت القيــادة العامــة للجيــش والقــوات املســلحة الســورية أصــدرت بيــاانً حــول إطــالق الــدول الثــالث )الــوالايت املتحــدة 
األمريكيــة وبريطانيــا وفرنســا( صواريــخ ابجتــاه أهــداف داخــل مدينــة دمشــق، وتصــدي منظومــات الدفــاع اجلــوي هلــا، وبثَّــت قنــاة 
اإلخباريــة الســورية الرمسيــة مقطعــاً مصــوراً لبقــااي أحــد هــذه الصواريــخ الــي أســقطتها منظومــات الدفــاع اجلــوي الســوري حســب 

زعمهــا، كمــا أظهــر مقطــع آخــر بثَّتــه القنــاة ذاهتــا آاثر الدمــار الــذي حلــق مبركــز البحــوث العلميــة يف بــرزة.

خامساً: االستنتاجات القانونية والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

1. لقــد انتهــَك النظــام الســوري عــرب اســتخدام األســلحة الكيميائيــة يف مدينــة دومــا القانــون الــدويل اإلنســاين العــريف، الــذي حيظــر 
اســتخدام األســلحة الكيميائيــة مهمــا كانــت الظــروف، واثنيــاً خــرق مبــا ال يقبــل الشــكَّ “اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة” 
الــي صادقــت عليهــا احلكومــة الســورية يف أيلــول/ 2013، الــي تقتضــي بعــدم اســتخدام الغــازات الســامة وتدمريهــا، واثلثــاً 
خــرق مجيــع قــرارات جملــس األمــن ذات الصلــة وبشــكل خــاص 2118 عــام 2013، و2209 عــام 2015، و2235 عــام 
2015، كمــا أن اســتخدام األســلحة الكيميائيــة ُيشــكل جريــة حــرب وفقــاً مليثــاق رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة.

https://drive.google.com/file/d/1Hyi0jiX1-eE7lRU-3AZwd6b3bG_tov0m/view
https://www.defense.gov/Videos/videoid/594344/
https://www.defense.gov/Videos/videoid/594339/
http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/press-statement-by-the-president-of-the-french-republic-on-the-intervention-of-the-french-armed-forces-in-response-to-the-use-of-chemical-weapons-in-syria/
https://www.gov.uk/government/speeches/pms-press-conference-statement-on-syria-14-april-2013
http://www.mod.gov.sy/index.php?node=5642&nid=23387&First=0&Last=8697&CurrentPage=0&FD=&TD=&&ctr=655
https://www.youtube.com/watch?v=LUa9mDg3dvg
https://www.youtube.com/watch?v=nTxJKuxDhHs
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2. إنَّ اتفاقية األسلحة الكيميائية الي صادقت عليها احلكومة الروسية، متنع بشكل قاطع أيَّ نوع من املساعدة أو التَّشجيع 
علــى املســامهة يف أي نشــاط حمظــور علــى أي دولــة طــرف، ولقــد أظهــرت عــدة أدلــة تــورط القــوات الروســية بتقــدمي مســاندة 

متهيديــة، والحقــة، لقــوات النظــام الســوري.
3. خــرق احللــف الروســي والســوري بشــكل ال يقبــل التشــكيك قــراري جملــس األمــن رقــم 2139 و2254 القاضَيــن بوقــف 
اهلجمــات العشــوائية، وأيضــاً انتهــك عــرب جريــة القتــل العمــد املــادة الثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي؛ مــا يشــكل جرائــم حــرب.
4. نؤكــد علــى أنَّ القصــف الــوارد يف التَّقريــر قــد اســتهدف أفــراداً مدنيــن عــزل، وابلتــايل فــإن القــوات الروســية والســورية انتهكــت 
أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلــق يف احليــاة. إضافــة إىل أهنــا ارتكبــت يف ظــلِّ نــزاع مســلح غــري دويل 

فهــي ترقــى إىل جريــة حــرب، وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة.
5.  إنَّ اهلجمات الواردة يف التَّقرير، الي قامت هبا قوات احللف الســوري الروســي تعترب مبثابة انتهاك للقانون اإلنســاين الدويل 

العريف، ذلك أنَّ القذائف قد أطلقت على مناطق مأهولة ابلســكان ومل توجه إىل هدف عســكري حمدد.
6. إنَّ عمليــات القصــف، قــد تســببت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف 
إحلــاق الضــرر الكبــري ابألعيــان املدنيــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أبن الضــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن 

ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.

التوصيات:
إىل جملس األمن:

ــرر انتهــاك النِّظــام الســوري لثالثــة قــرارات جمللــس األمــن الــدويل وهــي 2118 و 2209 و 2235، علــى الرَّغــم مــن  • لقــد تكَّ
ــا مجيعــاً ُتشــري إىل الفصــل الســابع. أهنَّ

• علــى األعضــاء األربعــة الدائمــن، الضغــَط علــى احلكومــة الروســية لوقــف دعمهــا للنظــام الســوري الــذي يســتخدم األســلحة 
ــدد. الكيميائيــة، وكشــَف تورطهــا يف هــذا الصَّ

• علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة وعمليــة بعــد انتهــاك قــوات احللــف الســوري الروســي اإليــراين مجيــع قــرارات جملــس 
األمــن. 

• يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد مــرور أكثــر مــن عامــن علــى القــرار رقــم 2254، الــذي نــصَّ بشــكل 
واضــح علــى “توقــف فــوراً أي هجمــات موجهــة ضــد املدنيــن واألهــداف املدنيــة يف حــدِّ ذاهتــا، مبــا يف ذلــك اهلجمــات ضــد املرافــق 
الطبية والعاملن يف اجملال الطيب، وأي استخدام عشوائي لألسلحة، مبا يف ذلك من خالل القصف املدفعي والقصف اجلوي”.
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• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــن، مبــا فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت تورطــه 
ابرتــكاب جرائــم حرب.

• إحــالل األمــن والســالم وتطبيــق مبــدأ مســؤولية محايــة املدنيــن، حلفــظ أرواح الســورين وتراثهــم وفنوهنــم مــن الدمــار والنهــب 
والتخريــب. 

• توســيع العقــوابت لتشــمل النظــام الروســي والنظــام اإليــراين املتورطــن بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد 
اإلنســانية ضــد الشــعب الســوري.

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
علــى املفوضــة الســامية أن تقــدِّم تقريــراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــريه مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن احلــوادث الــواردة يف 

هــذا التقريــر.

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 مــن أجــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )ICRtoP(”، إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )R2P(، وقــد متَّ اســتنفاذ 
اخلطــوات السياســية عــرب 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 يُعرقــل محايــة املدنيــن يف ســوراي.
• جتديد الضغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

• الســعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة واحملاســبة يف ســوراي عــرب اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس حقــوق اإلنســان، واســتخدام 
مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة.

• علــى الــدُّول أن ُتظهــر توحــداً أكــرب ضــدَّ النظــام الســوري املســتخدِم الرئيــس واألبــرز لألســلحة الكيميائيــة يف هــذا القــرن، وأن 
تتحــرَّك جــدايً وبشــكل مجاعــي لتطبيــق عقــوابت صارمــة ورادعــة وحقيقيــة وبشــكل فــوري.
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• إجيــاد حتالــف إنســاين يهــدف إىل محايــة املدنيــن الســورين مــن األســلحة الكيميائيــة والرباميــل املتفجــرة، ألنَّ روســيا ستســتمرُّ 
يف عرقلــة جملــس األمــن واســتخدام الفيتــو آالف املــرات.

• التحــرك إليقــاف النظــام الســوري عــن ارتــكاب مجيــع االنتهــاكات وعمليــات القتــل وليــس فقــط ردعــه عــن اســتخدام الســالح 
الكيميائــي. 

إىل النظام الروسي:
1. فتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف التقرير، وإطالع اجملتمع السوري على نتائجها، وحماسبة املتورطن.

2. تعويــض كافــة املراكــز واملنشــآت املتضــررة وإعــادة بنائهــا وجتهيزهــا مــن جديــد، وتعويــض ُأســر الضحــااي واجلرحــى كافــة، الذيــن 
قتلهــم النظــام الروســي احلــايل.

3. التوقف التام عن قصف املشايف واألعيان املشمولة ابلرعاية واملناطق املدنية واحرتام القانون العريف اإلنساين.
4. التَّوقــف عــن اســتخدام الفيتــو هبــدف محايــة النظــام الســوري املتــورِّط يف ارتــكاب جرائــم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم حــرب، 

أســلحة كيميائيــة. واســتخدام 
5. فتح حتقيق يف دعم القوات الروسية يف سوراي للنظام السوري يف هجوم دوما واهلجمات الي سبقته. 

6. التَّوقف عن منع إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

شكر وعزاء
خالــص العــزاء ألســر الضحــااي واجلرحــى، وكل الشــكر والتقديــر هلــم وللشــهود، واإلعالميــن والنشــطاء احملليــن، الذيــن لــوال 

جهودهــم معنــا ملــا متكنَّــا مــن إجنــاز هــذا التقريــر علــى هــذا املســتوى.



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 12

www.sn4hr.org

Info@sn4hr.org

@snhr


