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اإلثنني 21 أاير 2018

كأس العامل يف روسيا ممزوج بدماء 
6133 مدنياً سورايً قتلتهم روسيا

مقتل 6133 مدنياً، بينهم
1761 طفاًل على يد القوات الروسية 

منذ تدخلها العسكري
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احملتوى:
أواًل: املقدمة.

اثنياً: منهجية توثيق البياانت الواردة يف التَّقرير
اثلثاً: جملس األمن هتديد للسلم واألمن الدوليني

رابعاً: مشروعية التَّدخل الروسي يف سوراي
خامساً: حصيلة أبرز انتهاكات القوات الروسية حبسب قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان

سادساً: املرفقات
سابعاً: االستنتاجات والتوصيات

أواًل: املقدمة:
تنطلــق يف 14/ حزيــران القــادم فعاليــات كأس العــامل لكــرة القــدم الــذي ينظمــه االحتــاد الــدويل لكــرة القــدم )الفيفــا(، وكانــت 
الفيفــا قــد أعلنــت يف كانــون األول مــن عــام 2010 عــن فــوز روســيا بتنظيــم هــذا احلــدث العاملــي، لكــنَّ النظــام الروســي وبعــد 
ــالح والغطــاء الدبلوماســي انتهــاكات وحشــية قــام هبــا النظــام  أشــهر قليلــة مــن فــوزه وحتديــداً يف آذار/ 2011 ســانَد ودعــم ابلسِّ
الســوري ضــدَّ شــعبه، ويف الوقــت الــذي كانــت فيــه روســيا ُتشــيِّيُد املالعــب والفنــادق واملشــايف، كانــت طائراهتــا علــى بعــد آالف 
ــر وَتطحــن عشــرات اآلالف مــن أبنــاء الشــعب الســوري، بشــكل خــاص بعــد تدخلهــا  الكيلومــرات مــن العاصمــة الروســية ُتدمِّ
العســكري يف أيلــول/ 2015، وابلتَّــايل فــإنَّ النظــام الروســي شــريك أساســي للنظــام الســوري يف انتهاكاتــه اجلســيمة أواًل، واثنيــاً 
ــذ النتهــاكات جســيمة ارتكبهــا علــى حنــو مباشــر، وكأس العــامل يف روســيا فرصــة مناســبة لتذكــر العــامل ابلفظائــع الــي  هــو منفِّ

ارتكبتهــا يف ســوراي، وفضــح مســاندهتا ألعــى نظــام بربــري يف العصــر احلديــث.
 

حُتــاول كلُّ دولــة عــر تنظيــم كأس العــامل أن ُتظهــَر اجلانــب احلضــاري والفــي لديهــا، لكــنَّ صــوَر األطفــال والنِّســاء واملدنيــني الذيــن 
قتلتهــم القــوات الروســية، واملشــايف واملــدارس واملنشــآت واملبــاين الــي دمَّرهــا قصفهــا الوحشــي العشــوائي علــى عشــرات املــدن 
والبلــدات الســورية، فضحــت اجلانــب الربــري والالإنســاين لــدى النظــام الروســي احلــايل، وهــو بــدون أدىن شــك ال يســتحق أن 

ــم كأس العــامل لكــرة القــدم، بــل مكانــه الطبيعــي خلــف قضبــان احملاكــم. يُنظِّ

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.
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لقــد واكبنــا علــى حنــو دقيــق ومســتمرٍّ ُمتلــف االنتهــاكات الــي ارتكبتهــا القــوات الروســية يف ســوراي، وأصــدران 49 تقريــراً موســعاً 
يف هــذا اخلصــوص، ومتتلــك الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قاعــدة بيــاانت واســعة تفصيليــة جلميــع احلــوادث، والضحــااي الذيــن 
ــد لكثــر مــن  قتلتهــم القــوات الروســية مــع متلــف التفاصيــل، وكاَن مــن أفظــع مــا قامــت بــه القــوات الروســية االســتهداف املتعمَّ
ــع للذخائــر العنقوديــة، ومســح بلــدات كاملــة مــن علــى اخلريطــة يف منطقــة  املشــايف عــر صواريــخ موجَّهــة، واالســتخدام املوسَّ
الغوطــة الشــرقية عــر مئــات الطلعــات اجلويــة املتكــررة ألســراب مــن الطائــرات، كل هــذه اجلرائــم ولَّــدت لــدى أقــرابء الضحــااي 

وأصدقائهــم ذاكــرة مليئــة ابلغضــب والكراهيــة جتــاه النظــام الروســي، لــن مُتحــى عــر عشــرات الســنني.
 

اثنياً: منهجية توثيق البياانت الواردة يف التَّقرير:
اعتمــدان يف توثيــق االنتهــاكات الــي قامــت هبــا القــوات الروســية علــى عمليــات املراقبــة املســتمرَّة للحــوادث واألخبــار مــن قبــل 
فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وعــر شــبكة عالقــات واســعة مــع عشــرات املصــادر املتنوعــة ومــن خــالل تراكــم عالقــات 
ممتــدة منــذ بــداايت عملنــا حــى اآلن، إضافــة إىل اعتمــادان علــى مقاطعــة املعلومــات الــي يُقدِّمهــا النَّاجــون وشــهود العيــان وعمــال 
ــعة فيمــا خيــصُّ اهلجمــات الــي نفَّذهتــا القــوات الروســية، والضحــااي  اإلشــارة املركزيــة، وابلتَّــايل تكوَّنــت لدينــا قاعــدة بيــاانت موسَّ
الذيــن تســبَّبت يف ســقوطهم، واملنشــآت الــي أدَّت إىل تدمرهــا، وابإلمــكان االطــالع بشــكل موسَّــع علــى منهجيتنــا عــر الرابــط.

 
إنَّ مــا ورَد يف هــذا التَّقريــر مــن بيــاانت ُيثِّــل احلــدَّ األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه، وبــدون شــكٍّ ونظــراً لكثافــة اهلجمــات يف بعــض 

األحيــان فقــد فاتنــا توثيــق عــدد مــن احلــوادث واالنتهــاكات.
  

اثلثًا: جملس األمن هتديد للسلم واألمن الدوليني:
تبلَور دور روسيا يف جملس األمن فيما يتعلَّق ابلشأن السوري يف ثالث نقاط رئيسة:

ــلم الدوليــني، وتقــع هــذه املســؤولية بشــكل رئيــس علــى عاتــِق  األوىل: إنَّ وظيفــة جملــس األمــن الــدويل األساســية محايــة األمــن والسِّ
ــعب الســوري مــن عمليــات القتــل اليوميــة الــي  أعضائــه الدائمــني، وكان يُفــَرض بروســيا وبقيــة أعضــاء جملــس األمــن محايــة الشَّ
ــلم  نفَّذهــا النظــام الســوري -منــذ األايم األوىل- ضــدَّ شــعب حيكُمــه، لكــن عوضــاً عــن ذلــك، شــاركت روســيا يف هتديــد السِّ
واألمــن يف ســوراي عــر قصــف وحشــي مل يســبق لــه مثيــل مــن حيــث كثافتــه وعشــوائيته، فلــم يتوقــف جملــس األمــن عنــد الفشــل 
يف محايــة الشــعب الســوري، بــل ســامهت دولــة دائمــة العضويــة فيــه يف قتــل وحشــي ُمتعمَّــد يف كثــر مــن األحيــان ألبنــاء الشــعب 
الســوري، حبســب مئــات احلــوادث الــي قمنــا بتوثيقهــا، إنَّ هــذا الفشــل واخللــل الفظيــع هــو الســبب األساســي وراء تصاعــد 

معــدالت ومنطيَّــة االنتهــاكات الوحشــية يف ســوراي.

http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9/
http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9/
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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الثانيــة: مل تقتصــر روســيا علــى ارتــكاب عشــرات آالف االنتهــاكات الــي ُيشــكِّل كثــر منهــا جرائــم حــرب، بــل مارســت أيضــاً 
الكــذب والتضليــل بشــكل مــٍز، عــر نفــي تلــك االنتهــاكات، إمــا عــر التَّشــكيك بوقوعهــا أساســاً، أو عــر نســبها ألطــراف 
أخــرى، وصحيــح أنَّــه رمبــا تلجــأ بعــض الــدول للكــذب والتَّضليــل، إال أنَّ مــا قامــت بــه روســيا يف ســوراي يُعتــر أمــراً غــر مســبوق 
ه لقواهتا يف ســوراي،  ــس يف جملس األمن الدويل، وحى اآلن مل تكرث أبيِّ اهتام وجِّ من حيث الكمِّ والنَّوع من دولة عضو مؤسِّ

حيــث مل تقــم أبيِّ حتقيــق يف أيــة حادثــة حــى اليــوم.

الثالثة: اســتخدام حق النَّقض الفيتو 12 مرة ضدَّ أي قرار يُدين أو حياصر أو يطالب مبحاســبة النظام الســوري، وهذا ما شــكَّل 
لــه حصانــة مطلقــة، ودفعــه إىل تصعيــد أشــكال وأنــواع القتــل والتعذيــب والقصــف ومتلــف أنــواع االنتهــاكات، إضافــة إىل اســتمراره 

يف إهانــة وإمهــال قــرارات جملــس األمــن الــدويل كافــة، مبــا فيهــا مــا يتعلــق ابســتخدام األســلحة الكيميائيــة، والراميــل املتفجــرة.

رابعاً: مشروعية التَّدخل الروسي يف سوراي:
لقــد بنــت روســيا مشــروعية تدخلهــا يف ســوراي علــى أمريــن رئيَســني، األول هــو طلــب النظــام الســوري، والثــاين حماربــة تنظيــم 
داعــش والتنظيمــات اإلرهابيــة، لكننــا هنــا جيــب أن نؤكــد علــى أنَّ النظــام الســوري عــر ارتكابــه مئــات آالف االنتهــاكات الــي 
ُيشــكِّل كثــر منهــا جرائــم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم حــرب، قــد أصبــَح يف نظــر ماليــني مــن الشــعب الســوري فاقــداً أليــة شــرعية 
متثيليــة، بــل ُيشــكِّل عــدواً مباشــراً وهتديــداً جــذرايً غــر مســبوق للدولــة ولألمــة الســورية، كمــا أنَّ هنــاك اعرافــاً دوليــاً واســعاً 
ــدان عــر توثيــق مئــات اهلجمــات الروســية اجلويــة أنَّ 85 % مــن  ابملعارضــة الســورية، أمــا فيمــا يتعلــق بتنظيــم داعــش فقــد أكَّ
تلــك اهلجمــات قــد اســتهدفت مناطــق ال تقــع حتــت ســيطرة تنظيــم داعــش وال تنظيــم جبهــة النصــرة، بــل قصفــت أماكــن مدنيــة 
مأهولــة ابلســكان، والتَّدخــل هبــدف ضــرب تنظيــم داعــش وجبهــة النصــرة كان مــرراً جلميــع عمليــات القتــل والتدمــر العشــوائي، 
ويبقــى العنــف الوحشــي غــر املســبوق يف التاريــخ احلديــث، الــذي مارســه النظــام الســوري وحليفــاه اإليــراين والروســي ضــدَّ اجملتمــع 
الســوري املتســببَّ األساســي يف نشــوء وتقويــة تنظيــم داعــش، كمــا أنَّ القــوات الروســية قــد تفوَّقــت يف حصيلــة قتــل املدنيــني علــى 
تنظيــم داعــش نفســه، وأخــراً، جيــب أن نتذكــر دائمــاً أنــه بغــض النظــر عــن األمريــن الســابقني، فــإنَّ روســيا طــرف مباشــر يف النِّــزاع 
املســلح يف ســوراي، وابلتايل فهي ُملزمة ابالمتثال للقانون الدويل اإلنســاين والقانون الدويل اإلنســاين العريف، وهي دولة طرف يف 
املعاهــدات الرئيســة للقانــون الــدويل اإلنســاين، ومنهــا اتفاقيــات جنيــف األربــع لعــام 1949، والروتوكــول اإلضــايف املتعلِّــق حبمايــة 
ضحــااي النزاعــات املســلحة غــر الدوليــة، إال أنَّ احلــوادث الــي ســجلناها تُثبــت ارتــكاابً منهجيــاً ومقصــوداً آلالف االنتهــاكات 
الــي ُيشــكل كثــر منهــا جرائــم حــرب، وخرقــاً فاضحــاً لــكل مــا ســبق ذكــره، إضافــة إىل االشــراك املباشــر مــع النظــام الســوري يف 
العديــد مــن اهلجمــات واالنتهــاكات والدَّعــم املقصــود لــه علــى الرغــم مــن معرفــة روســيا مبــا نفَّــذه النظــام الســوري خــالل الســنوات 
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الــي ســبقت التَّدخــل الروســي وبعــده، هــذه االنتهــاكات الــي نفَّذهتــا القــوات الروســية ودعــم وأتييــد انتهــاكات النظــام الســوري 
كلهــا أفعــال غــر قانونيــة حبســب التزامــات روســيا يف القانــون الــدويل.

وال تزال روســيا حى حلظة طباعة هذا التقرير ترتكب أشــدَّ االنتهاكات حبقِّ الشــعب الســوري، وتدعم وتُنظِّم عمليات التشــريد 
القســري، ومجيــع مــا ورَد مــن تصرحيــات روســية رمسيــة عــن ســحب قــوات روســية، هــو كالم يُناقــض الواقــع متامــاً، حيــث نشــاهد 
تكثيــف حضــور القــوات الروســية يف متلــف القواعــد العســكرية الســورية، وشــبه هيمنــة علــى مفاصــل جيــش النظــام احلــايل، لقــد 
ســجَّلنا عــدداً كبــراً مــن اهلجمــات األرضيــة الــي نفَّذهتــا مدفعيــات ودابابت ورامجــات صواريــخ أشــرف عليهــا جنــراالت روس، 
كمــا ســجلنا وجــوداً عســكرايً روســياً يف املناطــق الــي خضعــت التفاقيــات -أدَّت إىل تشــريد أهلهــا قســراًي-، أشــرفت عليهــا 

الســلطات الروســية.

خامساً: حصيلة أبرز انتهاكات القوات الروسية حبسب قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
بلغــت حصيلــة أبــرز االنتهــاكات الــي ارتكبتهــا قــوات نعتقــد أهنــا روســية منــذ تدخلهــا العســكري يف ســوراي يف 30/ أيلــول/ 2015 

حى 20/ أاير/ 2018 حبســب أرشــيف الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان:
• مقتل ما ال يقل عن 6133 مدنياً، بينهم 1761 طفاًل، و661 سيدة )أنثى ابلغة(

• ما ال يقل عن 317 جمزرة
• مــا ال يقــل عــن 939 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيَّــة، بينهــا 169 علــى مــدارس، و167 علــى منشــآت طبيــة، 

و140 علــى مســاجد، و55 علــى أســواق.
• ما ال يقل عن 223 هجوماً بذخائر عنقودية.
• ما ال يقل عن 122 هجوماً أبسلحة حارقة.

• قرابة 2.5 مليون مشرَّد قسري جراء تداعيات العمليات العسكرية الرُّوسية مع حليفيها النظامني السوري واإليراين.
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ألف: القتل خارج نطاق القانون:
ســجلنا قتــل القــوات الروســية مــا ال يقــل عــن 6133 مدنيــاً، بينهــم 1761 طفــاًل، و661 ســيدة )أنثــى ابلغــة( منــذ تدخلهــا 
حــى 20/ أاير/ 2018، قرابــة 90 % منهــم قضــوا جــراء القصــف اجلــوي الروســي، كمــا ســقط عــدد مــن الضحــااي جــراَء 
اهلجمــات األرضيــة والبحريــة الــي نفَّذهتــا القــوات الروســية. وارتكبــت القــوات الروســية مــا ال يقــل عــن 317 جمــزرة منــذ تدخلهــا.
ــزت علــى املناطــق اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة، منــذ بدايــة التدخــل  ويف حــني أنَّ معظــم الغــارات اجلويــة تركَّ
الروســي حــى اتريــخ إصــدار هــذا التقريــر، بــدأت -منــذ النصــف الثــاين لعــام 2017- املناطــق الشــرقية )حمافظــات الرقــة وديــر 
الــزور واحلســكة(، الــي كانــت خاضعــة يف معظمهــا لســيطرة تنظيــم داعــش تشــهد تصعيــداً عســكرايً روســياً، وكانــت قبــل ذلــك 

قــد شــهدت هجمــات متفرقــة، اســتهدفت يف كثــر مــن األحيــان مناطــق مدنيــة مأهولــة ابلســكان.

ابء: استهداف املراكز احليويَّة املدنيَّة:
مل تــراِع القــوات الروســية أيَـّـة حرمــة للمشــايف واملــدارس واألســواق وغرهــا مــن املنشــآت احليويــة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، 
كانــت هــذه املنشــآت هدفهــا الرئيــس األول؛ هبــدف تركيــع اجملتمــع وتقويــض مقومــات بقائــه وصمــوده، ويؤكــد االســتهداف 

ــد تدمرهــا، وقــد ســجَّلنا تعــرُّض عشــرات املنشــآت ألكثــر مــن هجمــة روســية. املتكــرر للمنشــأة ذاهتــا علــى تعمُّ

كشــفت حتقيقــات صحفيــة مؤخــراً أنَّ منظمــة الشــؤون اإلنســانية يف األمــم املتحــدة قــد زوَّدت القــوات الروســية إبحداثيــات بعــض 
املشــايف؛ هبــدف جتنــب قصفهــا، لكــن القــوات الروســية قــد غــدرت ابألمــم املتحــدة، واســتخدمت تلــك اإلحداثيــات يف قصــف 

مباشــر ملعظــم تلــك املشــايف.
 

ســجلنا مــا ال يقــل عــن 939 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويَّــة مدنيَّــة علــى يــد القــوات الروســية منــذ تدخلهــا حــى 20/ أاير/ 
2018، بينهــا 169 علــى مــدارس، و167 علــى منشــآت طبيــة، و140 علــى مســاجد، و55 علــى أســواق.

جيم: اهلجمات واألسلحة غري املشروعة:
اســتخدمت القــوات الروســية الذخائــر العنقوديــة يف ســوراي بشــكل بربــري وعلــى حنــو واســع دون أيِّ اكــراث أو ضمــر، ويعتــر 
اســتخدام الذخائــر العنقوديــة مــن قبــل القــوات الروســية يف ســوراي األســوأ يف العــامل يف عامــي 2016 و2017، وقــد اســتهدفت 
99 % مــن هــذه اهلجمــات مناطــَق مدنيــة مأهولــة ابلسُّــكان، كمــا وثّقنــا دخــول أنــواع جديــدة مــن الذخائــر العنقوديــة -أشــران 
إىل ذلــك يف تقاريــر وحــوادث ســابقة-، وقــد نـُفِّــذت هــذه اهلجمــات عــر صواريــخ حتتــوي مئــات القنيبــالت الــي أُلقيــت مــن 

https://www.telegraph.co.uk/news/2018/03/24/un-fire-giving-russia-coordinates-syrian-hospitals-high-risk/
http://sn4hr.org/arabic/2017/03/23/7788/
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طائــرات، أو عــر منصــات إطــالق يُعتقــد أهنــا موجــودة يف البحــر املتوســط أو عــر رامجــات صواريــخ، كمــا أنَّنــا رصــدان تزايــداً كبــراً 
يف استخدام صواريخ توشكا             خاصة يف ريفي حلب وإدلب، لكنَّنا مل نتحقق من كوهنا مجيعاً حتمل رؤوساً عنقودية.

ســجَّل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 223 هجومــاً بذخائــر عنقوديــة نفَّذهتــا قــوات نعتقــد أهنــا روســية 
منــذ 30/ أيلــول/ 2015 حــى 20/ أاير/ 2018.

ومنــذ منتصــف عــام 2016 تصاعــد اســتخدام القــوات الروســية للذخائــر احلارقــة، الــي اســتخدمتها علــى مناطــق ســكنيَّة مدنيَّــة 
وأراض زراعيــة بعيــداً عــن خطــوط اجلبهــات وقــد ســجَّلنا مــا ال يقــل عــن 122 هجومــاً أبســلحة حارقــة نفَّذهتــا قــوات نعتقــد أهنــا 

روســية منــذ تدخلهــا حــى 20/ أاير/ 2018.

وكنــا قــد ســجَّلنا دعمــاً روســياً لـــ 3 هجمــات كيميائيــة علــى األقــل نفَّذهــا النظــام الســوري، إمــا عــر اســتهداف القــوات الروســية 
ملراكــز طبيــة قبــل اهلجــوم وبعــده أو عــر اســتهداف الطــرق الــي يقصدهــا املســعفون؛ األمــر الــذي يُعيــق عمليــة إســعاف املصابــني، 

كمــا وثَّقنــا عرقلــة القــوات الروســية التحقيقــات األمميــة كمــا حــدث يف هجــوم دومــا الكيميائــي 7/ نيســان/ 2018.

دال: التَّشريد القسري:
ــز والقتــل والتَّدمــر الــذي نفَّذتــه روســيا جتــاه عــدد مــن املناطــق يف ســوراي، وخاصــة مــا حصــل  إنَّ الكــمَّ اهلائــل مــن القصــف املركَّ
مؤخــراً يف الغوطــة الشــرقية مــن مســٍح ملــدن وبلــدات بشــكل شــبه كامــل، قــد دفــع ســكَّان تلــك املناطــق إىل الفــرار وحتولــوا إىل 
مشــردين قســرايً، وقــد اســتجابت مناطــق أخــرى بعــد أن شــاهدت مصــر الغوطــة الشــرقية الدامــي، ورضخــت للخــروج مــن أرضهــا 
ومنازهلــا، لقــد ســامهت القــوات الروســية يف دعــم عمليــات التَّشــريد القســري الــي قــام هبــا النظــام الســوري، كمــا قامــت بعــدة 
ــر دائمــاً أن بعضــاً مــن هــذه املناطــق هــي مناطــق خفــض تصعيــد  اتفاقيــات أدَّت إىل تشــريد الســكان عــن منازهلــم، وجيــب أن نتذكَّ
كالغوطــة الشــرقية والقلمــون، وريــف محــص الشــمايل، ذلــك مبوجــب مســار أســتانة الــذي ترعــاه روســيا وتدافــع عنــه، ويعتــر 
التَّشــريد القســري أعلــى درجــات التَّصعيــد، لقــد شــهدت بعــض هــذه املناطــق وجــوداً روســياً بريَـّــــاً بُعيــَد إجــالء الســكان علــى 

شــكل كتائــب مــن الشــرطة العســكرية.  

9M79
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سادساً: املرفقات: 
حوادث انتهاكات جسيمة دعمت روسيا قوات النظام السوري يف ارتكاهبا

أدلة وحتقيقات إضافية تُثبت غالباً تورُّط النِّظام السوري يف اهلجوم أبسلحة كيميائية على مدينة دوما

إرهاب النِّظام السوري عر استخدام األسلحة الكيميائية ُيصيُب السوريني للمرة الـ 211
بعد إهانة اخلط األمحر األمريكي، النظام السوري يُهني املبادرة الفرنسية

القوات الروسية أيَّدت غالباً قوات النظام السوري يف هجوم خان شيخون الكيميائي
“نريد أن نصَل للهواء لنتنفَّس”

سابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

1. خــرَق النظــام الروســي بشــكل ال يقبــل التشــكيك قــراري جملــس األمــن رقــم 2139 و2254 القاضَيــني بوقــف اهلجمــات 
العشــوائية، وأيضــاً انتهــك عــر جريــة القتــل العمــد املــادة الثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي، مــا ُيشــكِّل جرائــم حــرب.

2. انتهكــت القــوات الروســية أحــكام القانــون اإلنســاين الــدويل العــريف والقانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلــق يف 
احليــاة. إضافــة إىل أنَّ هــذه اهلجمــات العشــوائية ارتكبــت يف ظــل نــزاع مســلح غــر دويل فهــي ترقــى إىل جريــة حــرب، وقــد توفــرت 

فيهــا األركان كافــة. 
3. إنَّ عمليــات القصــف الــي نفَّذهتــا القــوات الروســية قــد تســبَّبت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــني أو 
إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف إحلــاق الضَّــرر الكبــر ابألعيــان املدنيــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أبنَّ الضــرر 

كان مفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.
 

التوصيات:
إىل النظام الروسي:

• التعويــض الفــوري ألقــرابء الضحــااي الذيــن قتلــوا علــى يــد القــوات الروســية، وجلميــع مــن دمــر القصــف الروســي منازهلــم وحمالهتــم 
وممتلكاهتم.

• جيــب علــى روســيا التَّعهــد إبعــادة البنــاء لــكل مــا قامــت آلتهــا احلربيــة بتدمــره مــن منشــآت ومبــاٍن، وحتمُّــل التكلفــة االقتصاديــة 
واملعنويــة كاملــة، بــدل الطلــب مــن بعــض الــدول األوروبيــة القيــام بذلــك.

http://sn4hr.org/arabic/2018/05/11/9915/
http://sn4hr.org/arabic/2018/05/11/9915/
http://sn4hr.org/arabic/2018/02/13/9513/
http://sn4hr.org/arabic/2018/02/13/9513/
http://sn4hr.org/arabic/2018/02/13/9513/
http://sn4hr.org/arabic/2017/05/29/8099/
http://sn4hr.org/arabic/2017/05/29/8099/
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• االلتزام أبحكام القانون الدويل اإلنساين، والبدء إبجراء حتقيقات واسعة حيادية يف االنتهاكات الفظيعة الي ارتكبتها يف سوراي.
التَّوقــف عــن اســتخدام الفيتــو هبــدف محايــة النظــام الســوري املتــورِّط يف ارتــكاب جرائــم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم حــرب،   •

أســلحة كيميائيــة. واســتخدام 
• فتح حتقيق يف دعم القوات الروسية يف سوراي للنظام السوري يف هجماته الكيميائية.

• زايدة املســاعدات اإلنســانية ملئــات آالف املشــرَّدين، الذيــن ســامهت قواهتــا إىل جانــب قــوات النظــام الســوري وامليليشــيات 
اإليرانيــة يف تشــريدهم وإهانتهــم.

إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظلِّ انقســام جملس األمن وشــلله الكامل، يتوجب التَّحرك على املســتوى الوطي 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 املتورطــني.
• دعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــراراً وتكــراراً يف عشــرات الدراســات والتقاريــر وابعتبارهــا عضــو يف التحالــف الــدويل، 
إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة، وقــد مت اســتنفاذ اخلطــوات السياســية عــر اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة الســيد كــويف عنــان، 
وابلتــايل ال بُــدَّ بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )R2P(، الــذي أقرتــه اجلمعيــة 

العامــة لألمــم املتحــدة، ومــازال جملــس األمــن يعرقــل محايــة املدنيــني يف ســوراي.
• 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 جملس األمن:
• يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القــرار رقــم 2254، الــذي نــصَّ بشــكل واضــح علــى “توقــف 
فــوراً أي هجمــات موجهــة ضــد املدنيــني واألهــداف املدنيــة يف حــد ذاهتــا، مبــا يف ذلــك اهلجمــات ضــد املرافــق الطبيــة والعاملــني 

يف اجملــال الطــي، وأي اســتخدام عشــوائي لألســلحة، مبــا يف ذلــك مــن خــالل القصــف املدفعــي والقصــف اجلــوي”.
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• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــني، مبــن فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت 
تورطــه ابرتــكاب جرائــم حــرب.

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

• توســيع العقــوابت لتشــمل النظــام الروســي والســوري واإليــراين املتورطــني بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد 
اإلنســانية ضــدَّ الشــعب الســوري.

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
علــى املفوضيــة الســامية أن تُقــدِّم تقريــراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــره مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن االنتهــاكات املرتكبــة 

مــن قبــل القــوات الروســية.

إىل املبعوث األممي إىل سوراي:
• عدم اقتصار اإلحاطة أمام جملس األمن على انتهاكات جبهة النصرة وتنظيم داعش.

• إدانة مرتكي اجلرائم واجملازر واملتسببني األساسيني يف تدمر اتفاقيات خفض التَّصعيد.

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