تقرير موجز :مقتل  167مواطنا سوراي بسبب
الربد بينهم  77طفال منذ آذار 2011
نداء استغاثة عاجل لقرابة  700ألف مهجر قسراي
مؤخرا بسبب هجمات احللف الروسي االيراين
السوري على مشال غرب سوراي
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R200207
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 :حصيلة الوفيات بسبب الربد يف سوراي.

اثلثاً :الوضع الكارثي للنازحني من منطقة إدلب يُنذر خبطر وقوع وفيات بسبب الربد.

رابعاً :االستنتاجات والتوصيات.

أوالً :مقدمة:

ختضــع ســوراي واملنطقــة ملوجــة مــن الــرد الشــديد ،وقــد وصلــت درجــة احلـرارة يف ســوراي يف اليومــن املاضيــن إىل  ،8-ومنــذ قرابــة
شــهر تشـ َّـرد يف مشــال غــرب ســوراي قرابــة  689ألــف شــخص بســبب العمليــات العســكرية الــي يشـنُّها احللــف الســوري اإليـراين
ـص علــى
الروســي علــى مــدن وبلــدات عــدة يف مشــال غــرب ســوراي ،دون أيــة مراعــاة لقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين ،الــي تنـ ُّ

حظــر املمارســات العســكرية ،الــي تتس ـبَّب يف ذعــر املدنيــن وابلتــايل تدفعهــم لــرك منازهلــم وحمالهتــم والتش ـريد ،وحبســب فريــق

الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فــإن احللــف الســوري اإلي ـراين الروســي ارتكــب وعلــى حنــو منهجــي كافــة تلــك احملظــورات،

مــن جعــل الســكان املدنيــن هدفـاً للهجمــات ،والقصــف العشـوائي بصــورة بربريــة مبختلــف أنـواع األســلحة ومــن ضمنهــا إلقــاء
براميــل متفجــرة علــى أحيــاء ســكنية ،وهــذه الرباميــل يتحكــم هبــا اهلـواء حيــث تعتمــد مبــدأ الســقوط احلــرَّ ،
وإن القصــف العشـوائي
وعمليــات االعتقــال وقتــل املدنيــن الــي متــت يف مناطــق ســابقة ســيطرت عليهــا هــذه القـوات هــو الســبب الرئيــس ،الــذي دفــع
ســكان مدن للفرار بنســبة تتجاوز الـ  % 95حنو مناطق ال يســيطر عليها النظام الســوري وحلفاؤه ،وقد حتدثنا يف عدد واســع
مــن التقاريــر عــن قضيــة التشـريد القســري.
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يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“إن قضيــة الوفيــات واإلصــاابت بســبب الــرد مرتبطــة بشــكل كبــر بقضيــة التش ـريد القســري ،وحنــن نوجــه نــداء
إغاثــة إلنقــاذ مئــات آالف املشــردين ضمــن اخليــام ،وخلــق ضغــط دويل عــر اجتمــاع عاجــل مــن قبــل اجلمعيــة العامــة
لألمــم املتحــدة إليقــاف اهلجمــة العســكرية وإاتحــة هدنــة إنســانية لرتتيــب أوضــاع املشــردين ،وحبيــث تســتمر اهلدنــة
علــى األقــل ملــدة جتــاوز املنخفــض اجلــوي احلــاد الــذي يعصــف ابملنطقــة ،وحنــن علــى يقــن اتم أبن النظــام الســوري
وحلفــاءه ال يكرتثــون حبيــاة هــؤالء املشــردين ومعاانهتــم ،بــل هــم الســبب الرئيــس هلــذه املعــاانة ،فإنــه يتوجــب علــى
بقيــة دول العــامل االلتفــات إىل هــذه الكارثــة اإلنســانية العاجلــة ،الــي هتــدد حيــاة عشـرات األطفــال حديثــي الــوالدة،
وكذلــك املرضــى وكبــار الســن”.

اثنياً :حصيلة الوفيات بسبب الربد يف سوراي:

لقــد وثــق فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى مــدى الســنوات التســع املاضيــة (ابإلمــكان االطــاع علــى منهجيــة عملنــا

يف توثيــق الضحــااي عــر الرابــط) حــاالت عديــدة للوفيــات بســبب الــرد ،وذلــك لألســباب الثالثــة الرئيســة التاليــة:
التشـريد :حيــث أن نــزوح هــؤالء األشــخاص وابلتــايل إقامتهــم يف العـراء أو يف خيــام بدائيــة وعــدم توفــر مالبــس أو مـواد تدفئــة
كان هــو الســبب األساســي يف وفاهتــم ،كمــا أشـران ســابقاً.
احلصــار :وثقنــا حــاالت وفيــات بســبب الــرد حصلــت دون نــزوح األهــايل ،حيــث مــات أشــخاص بســبب الــرد داخــل منازهلــم،
لكنهــم مــا كان ـوا ميتلكــون وســائل للتدفئــة؛ بســبب احلصــار الطويــل املفــروض عليهــم ،وقــد وثقنــا حــاالت عديــدة يف كل مــن
الغوطــة الشــرقية ومــدن داراي ومعضميــة الشــام ومضــااي مبحافظــة ريــف دمشــق ،إضافــة إىل أحيــاء محــص القدميــة وأحيــاء حلــب
الشــرقية ،الــي شــهدت مجيع ـاً حصــاراً مــن قبــل ق ـوات النظــام الســوري ،يف حــن طبقــت ق ـوات ســوراي الدميقراطيــة ذات القيــادة

الكرديــة سياســة احلصــار ذاهتــا علــى خميــم اهلــول بريــف احلســكة الشــمايل الشــرقي ،وخميــم عــن عيســى بريــف الرقــة الشــمايل.

التعذيــب :الــرد هــو أحــد أســاليب التعذيــب داخــل مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري .فقــد وثقــت الشــبكة الســورية
حلقــوق اإلنســان مقتــل  25مدنيـاً بســبب الــرد يف املعتقــات التابعــة للنظــام الســوري ،حيــث متتنــع قـوات النظــام الســوري عــن

إعطــاء املعتقلــن الكميــة الضروريــة مــن الوســائد واألغطيــة واملالبــس ،كمــا ُيــرم املعتقــل مــن احلصــول علــى مالبــس مناســبة وغالبـاً
مــا يرتــدي مالبــس داخليــة فقــط؛ وذلــك نظـراً الهـراء مالبســه أو متزقهــا يف أثنــاء عمليــات التعذيــب أو نزعهــا عنــه عنــوًة يف أثنــاء
التفتيــش؛ وهــذه املمارســات مجيعهــا تُعـِّـرض املعتقلــن للــرد القــارس يف فصــل الشــتاء ،عندمــا تكــون درجــات احلـرارة يف حدودهــا
الدنيــا ،فضـاً عــن أن مراكــز االحتجــاز ال حتتــوي علــى تدفئــة مناســبة أبــداً.
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وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ آذار 2011 /حــى  /31كانــون الثــاين 2020 /مقتــل  167مدنيـاً ،جـراء الــرد
يف ســوراي ،بينهــم  77طفـاً و 18ســيدة (أنثــى ابلغــة) ،مــن بــن الضحــااي  25مدنيـاً قضـوا يف ســجون النظــام الســوري نتيجــة

الــرد أيضـاً ،يتوزعــون حبســب ممارســات األطـراف الــي تسـبَّبت يف مــوت هــؤالء األشــخاص بســبب الــرد علــى النحــو التــايل:
•قوات النظام السوري146 :

•قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية11 :
•تنظيم داعش5 :
•خارج سوراي :قضى  5مدنيني جراء الربد يف أثناء هجرهتم إىل أورواب
مناذج عن بعض حاالت الوفيات بسبب الربد:
الســيدة هــدى حممــد احلفــري ،مــن أبنــاء مدينــة دومــا مبحافظــة ريــف دمشــق ،قضــت يــوم األربعــاء  /11كانــون األول2013 /؛
نتيجــة الــرد بعــد نفــاذ وســائل التدفئــة بســبب حصــار ق ـوات النظــام الســوري للمدينــة ،نُشــر إىل أن الســيدة هــدى مــن ذوي
االحتياجــات اخلاصــة.

ســجلنا يف  /15كانــون األول 2013 /وفــاة الرضيعــة شــام مالــك حســن الســعدية احلريــري ،نتيجــة الــرد يف خميــم الريمــوك؛
بســبب احلصــار الــذي فرضتــه ق ـوات النظــام الســوري علــى املخيــم.
حممــد صــاح الديــن بــدوي عســاف وأمحــد حممــد فــارس توفيــا يف كانــون األول 2013؛ جـراء الــرد ،يف ســجن حلــب املركــزي
التابــع لقـوات النظــام الســوري.
 /23كانــون الثــاين 2019 /ســجلنا وفــاة الطفلــة حبيبــة عقبــة دحــام اخلليــف مــن قريــة موحســن يف حمافظــة ديــر الــزور ،إثــر
تعرضهــا لوعكــة صحيــة نتيجــة الــرد الشــديد؛ ذلــك بعــد خروجهــا مــع ذويهــا مــن قريــة الباغــوز الــي كانــت ختضــع لســيطرة تنظيــم
داعــش ،ومنــع قـوات ســوراي الدميقراطيــة أهلهــا مــن إســعافها إىل أحــد النقــاط الطبيــة يف املنطقــة ،حيــث توفيــت ابلقــرب مــن حقــل
العمــر النفطــي الواقــع يف ابديــة مدينــة ذيبــان بريــف ديرالــزور الشــرقي.
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اثلثاً :الوضع الكارثي للنازحني من منطقة إدلب يُنذر خبطر وقوع وفيات بسبب الربد:

صعــدت قـوات احللــف الســوري الروســي مــن هجماهتــا علــى ريفــي إدلــب اجلنــويب والشــرقي ،ذلــك
بدايــة كانــون األولَّ 2019 /

بعــد أن كانــت قــد ســيطرت ســابقاً علــى مدينــة خــان شــيخون ومــا حوهلــا؛ مــا تس ـبَّب يف تش ـريد أهلهــا ،وســعت يف اهلجمــة
اجلديــدة للســيطرة علــى مدينــة معــرة النعمــان ذات األمهيــة االس ـراتيجية ،وقــد ترافــق ذلــك مــع موجــة نــزوح هــي األس ـوأ علــى

الصعيــد اإلنســاين منــذ بدايــة احل ـراك الشــعيب يف ســوراي ،فقــد نــزح مئــات اآلالف مــن مــدن معــرة النعمــان وقــرى جبــل الزاويــة
ابجتــاه مدينــة إدلــب وريــف إدلــب الشــمايل واملناطــق احلدوديــة ،ومــع ســيطرة قـوات النظــام الســوري علــى مدينــة معــرة النعمــان يف
 /28كانــون الثــاين 2020 /امتــدت العمليــات العســكرية مشــاالً ابجتــاه مدينــة خــان الســبل ،وبــدأت مرحلــة نــزوح أخــرى يف

مدينــة سـراقب ،وكذلــك مدينــة أرحيــا مشــاالً ،ويف النصــف الثــاين مــن كانــون الثــاين 2020 /شــهدت مناطــق ســرمني وبنــش ومعــرة

مصريــن وتفتنــاز حركــة نــزوح كبــرة ملئــات العائــات مبــن فيهــا العائــات الــي كانــت قــد نزحــت مــن مدينــة معــرة النعمــان ســابقاً.
وحبســب مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية يوجــد مــا ال يقــل عــن  689ألــف مشـ َّـرد تــرك منزلــه وأرضــه بفعــل

العمليــات العســكرية الــي تشــهدها منطقــة إدلــب منــذ  /1كانــون األول ،2019 /بعــد تصعيــد قصــف قـوات النظــام الســوري

وحليفتــه روســيا علــى املنطقــة ،إضافــة إىل مئــات آالف القاطنــن أص ـاً يف اخليــام بســبب العمليــات العســكرية الســابقة.
يقبــع اآلن مئــات اآلالف مــن املشــردين يف مناطــق متفرقــة بعضهــم انتشــر علــى احلــدود الســورية الرتكيــة ،الــي انتشــرت عليهــا
مئــات املخيمــات الصغــرة ،بينمــا اجتــه انزحــون آخــرون حنــو املناطــق اجلبليــة بريــف إدلــب الشــمايل ،وهــؤالء ال يــكادون جيــدون أي
مــأوى يف ظـ ِّـل درجــات حـرارة متدنيــة وصلــت يف األايم املاضيــة إىل  8درجــات مئويــة حتــت الصفــر ،وهــذا يُنــذر بوقــوع ضحــااي
وإصــاابت وأوبئــة بســبب الــرد القــارس.
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خريطــة تظهــر تقــدم قـوات النظــام الســوري يف ريــف إدلــب اجلنــويب والشـرقي واجتاهــات النــزوح الــي ســلكها املدنيــون منــذ  1كانــون
األول :2019
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رابعاً :االستنتاجات والتوصيات:

مارســت قوات احللف الســوري الروســي جرمية التَّشـريد يف إطار منهجي وواســع النِّطاق ،ومنظَّم َّ
ضد الســكان املدنيني ،ويُشـ ِّكل
وموجــه ضـ ّد
ذلــك جرميــة حــرب يف النِّزاعــات املســلحة غــر الدوليــة ،عندمــا يرتكــب يف إطــار هجــوم مــدروس أو واســع النطــاق َّ
الســكان املدنيــن (املــاداتن -2-8ب 7-و-2-8هــ 8-مــن النظــام األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة) ،وميكــن اعتبارهــا
ِ
ـجل قيــام هــذه القـوات
أيضـاً جرائــم ضـ ّد اإلنســانية (املــادة  -1-7د مــن النظــام األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة ) ومل نُسـ ّ
أبيــة تدابــر لتوفــر مــأوى أو رعايــة صحيــة أو غــذاء للمدنيــن املشـَّـردين.
التوصيات:

جملس األمن الدويل:
•جيــب علــى جملــس األمــن الــدويل إصــدار قـرار بشــأن قرابــة  7مليــون انزح داخــل ســوراي يُعــاجل عمليــة التَّشـريد القســري وعــدم

حتـ ُّـول النــزوح إىل حالــة مســتدامة ،والضغــط علــى النظــام الســوري إليقــاف التَّهجــر وشــرعنة قوانــن تســتهدف هنــب ممتلــكات
النَّازحــن وعقاراهتم.

•يتوجــب علــى جملــس األمــن إصــدار قـرار مــن أجــل إقـرار هدنــة ومنطقــة آمنــة للنازحــن الفاريــن ،تُشــكل منطقــة اســتقرار نســي
ابلنســبة هلــم ،وتدفعهــم لالطمئنــان بعــدم التشـريد جمــدداً.

اجلمعية العامة لألمم املتحدة:
•حتميــل النِّظــام الســوري احلاكــم املســؤولية الكاملــة عــن تش ـريد ثلــث الشــعب الســوري ،مبــا يف ذلــك املســؤولية القانونيــة

واملاديــة ،وضمــان نيــل الضحــااي التَّعويــض الكامــل عــن اخلســائر الفادحــة الــي طالتهــم مبــا يف ذلــك رد املمتلــكات املنهوبــة
إىل أصحاهبــا.

•عقــد اجتمــاع طــارئ للنظــر يف أح ـوال قرابــة  700ألــف انزح يعانــون وســط موجــة بــرد رهيبــة ،والعمــل علــى إجيــاد حلــول
حلمايــة هــؤالء مــن عمليــات تش ـريد مســتقبلية عــن طريــق إجيــاد منطقــة آمنــة مــن أشــكال القصــف كافــة.
األمني العام لألمم املتحدة:
•حتديــد مرتكــي االنتهــاكات بشــكل واضــح يُســاهم يف إدانــة أفعاهلــم ،ويفضــح ممارســاهتم ،ويرســل رســالة تضامــن إىل اجملتمــع
املتضــرر ،وإن جتاهــل ذكــر مرتكــي االنتهــاكات الواضحــن يشــجعهم علــى ارتــكاب املزيــد منهــا وتكرارهــا.

•الطلب من جملس األمن التحرك العاجل وعقد جلسة طارئة لوقف إطالق النار ومحاية عشرات آالف املدنيني املشردين.
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إىل اجملتمع الدويل:
•يف ظـ ِّـل انقســام جملــس األمــن وش ـلَله الكامــل ،يتوجــب التَّحــرك علــى املســتوى الوطــي واإلقليمــي إلقامــة حتالفــات لدعــم
الشــعب الســوري ،ويتجلَّــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار ،وزايدة جرعــات الدعــم َّ
املقدمــة علــى
َّ
الســعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة ،يف حماكمــات عادلــة
َّ
الصعيــد اإلغاثــي .و َّ

جلميــع األشــخاص املتورطــن.

•دعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان م ـراراً وتك ـراراً يف عش ـرات الدراســات والتقاريــر وابعتبارهــا عضــو يف “التحالــف

الــدويل مــن أجــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة ( ،”)ICRtoPإىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة ( ،)R2Pوقــد متَّ
اســتنفاذ اخلط ـوات السياســية عــر اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة الســيد كــويف عنــان ومــا جــاء بعدهــا مــن بيــاانت لوقــف
األعمــال العدائيــة واتفاقــات أســتاان ،وابلتــايل ال بـ َّـد بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية
أقرتــه اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ،وال ي ـزال جملــس األمــن يُعرقــل محايــة املدنيــن يف ســوراي.
احلمايــة ،الــذي َّ

•جتديد الضَّغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

الســعي من أجل إحقاق العدالة واحملاســبة يف ســوراي عرب اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملس حقوق اإلنســان ،واســتخدام
• َّ
مبــدأ الواليــة القضائيــة العاملية.

مكتب األمم املتحدة لتنسق الشؤون اإلنسانية:
ال بـ َّـد مــن التحــرك العاجــل علــى املســتوى الــدويل واإلقليمــي ،وتقــدمي املســاعدات بشــكل عاجــل إىل آالف املشــردين ،ووضــع
خطــط تنفيذيــة عاجلــة؛ هبــدف أتمــن مراكــز إي ـواء كرميــة جمهــزة بوســائل تدفئــة تناســب األح ـوال اجلويــة الســيئة لتجنــب وفــاة
املزيــد مــن األشــخاص بســبب الــرد.
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