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الثالاثء 23 نيسان 2019

النظام السوري وحلفاؤه يتحملون مسؤولية 
العقوابت الدولية بسبب ارتكاهبم جرائم فظيعة 

ضد الشعب السوري

جملس األمن مل يفرض أية عقوابت ضد النظام السوري 
على الرغم من استمرار االنتهاكات منذ مثاين سنوات 

تقرير موجز
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احملتوى:
أواًل: كثري من االنتهاكات اليت تعرَّض هلا الشعب السوري ُتشكل جرائم ضدَّ اإلنسانية.

اثنياً: فشل جملس األمن يف فرض أية عقوابت ضدَّ النظام السوري مبا فيها حظر األسلحة.
اثلثاً: إصرار النظام السوري على حكم سوراي رغم ارتكاب االنتهاكات الفظيعة واملستمرة هو السبب الرئيس للعقوابت.

رابعاً: توصيات.

أواًل: كثري من االنتهاكات اليت تعرَّض هلا الشعب السوري ُتشكِّل جرائَم ضدَّ اإلنسانية:
تعرَّض الســوريون على مدى الســنوات الثماين املاضية ألصناف متعددة من االنتهاكات اليت مارســتها الســلطة احلاكمة ضدَّهم 
بــدءاً بعمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون إىل التعذيــب واإلخفــاء القســري وصــواًل إىل اســتخدام األســلحة الكيميائيــة ضدَّهــم، 
وقــد بلــغ قســم كبــري مــن هــذه االنتهــاكات مرتبــة اجلرائــم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم احلــرب، منــذ التقريــر األول للجنــة التحقيــق الدوليــة 
املســتقلة بشــأن اجلمهوريــة العربيــة الســورية وصــواًل إىل تقريرهــا األخــري، وكذلــك قــرارات اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، الــيت 

أشــارت بشــكل متكــرر إىل أن الســلطات الســورية قــد ارتكبــت انتهــاكات علــى حنــو جســيم منهجــي وواســع النطــاق.

ويف هــذا الســياق، ولنتصــوَّر حجــم الكارثــة الــيت مــرَّ هبــا الشــعب الســوري، نــورد حصيلــة ألبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان الــيت 
تعــرَّض هلــا الشــعب الســوري مــن قبــل احلكومــة الــيت يقودهــا بشــار األســد، الــيت متكنَّــا مــن تســجيلها يف قاعــدة بيــاانت الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ انــدالع احلــراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة يف ســوراي يف آذار/ 2011 حــى 15/ نيســان/ 2019، 
وهــذه اإلحصائيــات مُتثِّــل احلــدَّ األدىن يف ظــلِّ الصُّعــوابت والتَّحــدايت، الــيت تواجــه عمليــات التَّوثيــق، وملزيــد مــن التَّفاصيــل عــن 

آليــة مجــع وحتقيــق املعلومــات ابإلمــكان االطــاع علــى منهجيــة عملنــا.

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.

 R190417

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 2

• قتلــت قرابــة 198532 مدنيــاً، بينهــم 22523 طفــًا، و11732 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، و657 مــن الكــوادر الطبيــة، 
و158 من كوادر الدفاع املدين، و544 من الكوادر اإلعامية، إضافة إىل مقتل قرابة 14009 أشخاص بسبب التعذيب. 
• ال يــزال مــا ال يقــل عــن 127916 شــخصاً بينهــم 3469 طفــًا، و7721 ســيدة )أنثــى ابلغــة( قيــد االعتقــال يف ســجون 

قــوات النظــام الســوري. 
• ما ال يقل عن 82 ألف خمتٍف قسرايً.

• ما ال يقل عن 216 هجوماً أبسلحة كيميائية.
• ما ال يقل عن 217 هجوماً بذخائر عنقودية، و19 هجوماً أبسلحة حارقة على مناطق مأهولة ابلسكان. 

• ما ال يقل عن 77146 برميًا متفجراً ألقاها طريان مروحي واثبت اجلناح اتبع للنظام السوري.
• قرابة 14.2 مليون نسمة بني انزٍح والجئ نتيجة هجمات شنَّتها قوات احللف السوري الروسي اإليراين.

اثنياً: فشل جملس األمن يف فرض أية عقوابت ضدَّ النظام السوري مبا فيها حظر األسلحة:
ــل  إنَّ هــذا احلجــم املرعــب الكثيــف مــن االنتهــاكات املمارســة مــن قبــل الســلطة احلاكمــة ضــدَّ الشــعب الســوري جيــب أن يُقاَب
مباشــرة وفقــاً للمــواد 42-41-39 مــن ميثــاق األمــم املتحــدة بتحــرك مــن جملــس األمــن الــدويل لفــرض عقــوابت ضــدَّ حكومــة 
بشــار األســد، وهــذه العقــوابت يُفــرض أهنــا متثِّــل احلــدَّ األدىن مــن تعبــري جملــس األمــن عــن رفضــه املمارســات الوحشــية الــيت يقــوم 
هبــا النظــام الســوري، ويُفــرض أن تبــدأ حبظــر األســلحة علــى األقــل؛ مــا ُيشــكِّل نوعــاً مــن الضغــط علــى النظــام الســوري ويرســل لــه 
رســالة اعــراض قــد ُتســاهم يف ختفيــف حــدة االنتهــاكات املمارســة، إال أنَّ جملــس األمــن علــى الرغــم مــن مجيــع تلــك االنتهــاكات 
مل يُقــم أبي حتــرك حلمايــة الشــعب الســوري عــر اختــاذه جمــرَّد خطــوة العقــوابت، الــيت يفــرض أهنــا أداة أوليــة ُتســاهم يف احــرام 
حقــوق اإلنســان األساســية يف حــال فشــل الدولــة يف محايــة شــعبها، أو يف مثــل حالــة النظــام الســوري الــذي يقــوم هــو مبمارســة 
انتهــاكات فظيعــة ضــدَّ شــعبه، وإنَّ فشــل جملــس األمــن واجملتمــع الــدويل يف ســوراي ســيكون لــه ارتــدادات خطــرية يف نظــرة شــعوب 

ع أنظمــة ســادية مشــاهبة للنظــام الســوري علــى استنســاخ جتربتــه. العــامل جتــاه األمــم املتحــدة والقانــون الــدويل، وسيشــجِّ

يف هذا الصَّدد، جيب على اجملتمع الدويل والشــعب الســوري وشــعوب املنطقة أن تتذكَّر الدور الروســي الداعم الرتكاب النظام 
الســوري خمتلــف أنــواع اجلرائــم يف جملــس األمــن عــر حــقِّ النقــض الفيتــو الــذي اســتخدمه 12 مــرة حلمايــة النظــام الســوري، ويف 
جمــال العقــوابت ُنشــري إىل اســتخدام روســيا يف 28/ شــباط/ 2017 حــقَّ النقــض ضــدَّ مشــروع قــرار S/2017/172 يفــرض 
عقــوابت علــى شــركات وأفــراد مــن أركان النظــام الســوري الذيــن قــد ثبــت تورطهــم يف اســتخدام األســلحة الكيميائيــة، ومينــع توريــد 
أو بيــع أو نقــل أيــة مروحيــات أو مــا يتصــل هبــا مــن عتــاد إىل النظــام الســوري، أي أن مشــروع القــرار هــذا يقتصــر علــى عقــوابت 

ضــدَّ اجلهــات املســؤولة عــن اســتخدام األســلحة الكيميائيــة وليــس مجيــع أنــواع االنتهــاكات، ومــع ذلــك فقــد رفضتــه روســيا.
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اثلثــاً: إصــرار النظــام الســوري علــى حكــم ســوراي رغــم ارتــكاب االنتهــاكات الفظيعــة واملســتمرة هــو 
الســبب الرئيــس للعقــوابت:

عندمــا فشــل جملــس األمــن الــدويل يف مهمتــه بشــكل كامــل يف ســوراي، وتســبَّب هــذا الفشــل يف تشــجيع النظــام الســوري علــى 
ارتــكاب املزيــد مــن االنتهــاكات وصــواًل إىل اســتخدام األســلحة الكيميائيــة، أخــذت عــدد مــن دول العــامل جانبــاً مــن مســؤولياهتا 
جتــاه معاقبــة النظــام الســوري وحتقيــق نــوع مــن أنــواع احملاســبة ضــدَّ ممارســاته الوحشــية، وفرضــت الــوالايت املتحــدة األمريكيــة 
واالحتــاد األورويب وعــدد مــن دول العــامل عقــوابت اقتصاديــة وسياســية حبــقِّ النظــام الســوري هبــدف الضغــط عليــه لتغيــري ســلوكه 
اإلجرامــي، ولدفعــه للقبــول مبســار سياســي يُفضــي إىل عمليــة تغيــري مــن حكــم عائلــة حنــو انتخــاابت حقيقيــة بعيــدة عــن ســيطرة 
أجهــزة األمــن، وحنــن يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان نؤكــد أنَّ النظــام الســوري ال يكــرث مبعــاانة الســوريني اخلاضعــني 
لســيطرته أو اخلارجــني عنهــا، وال يــزال مهُّــه األساســي هــو االحتفــاظ ابلســلطة حــى إن قُتــل مئــات آالف الســوريني وتشــرَّد معظــم 
الشــعب الســوري وأهينــت كرامتــه، ودمــرت أحيــاء، واهنــارت العملــة الوطنيــة، وقــد اســتخدم النظــام الســوري كًا مــن الشــعب 

والدولــة كرهينــة يف يــده وجعــل مصريمهــا وبقائهمــا مرتبطــاً مبصــريه.

رابعاً: توصيات:
بناًء على كل ما سبق توصي الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:

أواًل: العقــوابت االقتصاديــة ضــدَّ النظــام الســوري وحدهــا ال تكفــي وهــي حباجــة إىل زمــن طويــل كــي جُتــدي نفعــاً، ولــذا فــا بــدَّ 
مــن االنتقــال إىل املســتوى الثــاين مــن العقــوابت وهــي العقــوابت العســكرية، الــيت ال بــدَّ مــن أن ترافــق مــع عمليــة سياســية؛ مــا 
ُيســرِّع يف حتقيــق االنتقــال السياســي، ويُنهــي معــاانة الســوريني وتشــرُّدهم وُيســاهم يف البــدء يف مســار عدالــة انتقاليــة مبــا يشــمل 

عمليــات تعويــض الضحــااي وإعــادة اإلعمــار وحماســبة مرتكــيب االنتهــاكات.

الــدويل فــرض عقــوابت علــى النظــام الســوري تســتهدف أركان وأشــخاص متورطــني يف ارتــكاب  اثنيــاً: علــى جملــس األمــن 
ــفر. والسَّ األســلحة  العقــوابت حظــر  رأس  وعلــى  الفظيعــة،  االنتهــاكات 

اثلثــاً: جيــب علــى وســائل اإلعــام احملليــة والدوليــة املســامهة يف توعيــة اجملتمــع احمللــي عــر حتميــل النظــام الســوري املســؤولية املباشــرة 
عــن العقــوابت وتبعاهتــا، والركيــز علــى أنَّ احلــل ال يكــون مطلقــاً برفــع العقــوابت عنــه، فهــذا ســوف ُيســاهم يف إعــادة تســليح 
قواتــه، وجتنيــد مزيــد مــن امليليشــيات واملافيــات احملليــة، وابلتَّــايل تصعيــد االنتهــاكات الفظيعــة وتغذيتهــا لســنوات طويلــة؛ مــا يــؤدي 

إىل بقــاء حكــم عائلــة األســد لعشــرات الســنني.
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رابعــاً: العقــوابت حتمــل معــى رمــزي وهــو العزلــة السياســية والدوليــة، واملطالبــة برفــع العقــوابت عــن نظــام ال يــزال حــى اليــوم مســتمراً 
يف ارتــكاب انتهــاكات ُتشــكِّل جرائــم ضــدَّ اإلنســانية هــو مبثابــة دعــم الســتمرار هــذه االنتهــاكات، ورفــع العزلــة الدوليــة عنــه، 

وجيــب عوضــاً عــن ذلــك أن تتــم املطالبــة بســرعة اختــاذ إجــراءات أكثــر ردعــاً ومحايــة للســوريني.

خامســاً: علــى املفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان وجلنــة التحقيــق الدوليــة وبنــاًء علــى توثيقهــم ملئــات االنتهــاكات الــيت ارتكبهــا 
النظــام الســوري توصيــة جملــس األمــن بفــرض عقــوابت ضــدَّ النظــام الســوري وفقــاً مليثــاق األمــم املتحــدة والقانــون الــدويل وعلــى 

رأســها حظــر شــامل لتوريــد األســلحة.

سادســاً: إنَّ العقــوابت مهمــا كانــت ذكيــة فإهنــا ســوف تؤثــر علــى اجملتمــع وســوف تتســبَّب يف نــوع مــن املعــاانة والضيــق، فــا بـُـدَّ 
مــن إعــادة تقييــم دوريــة آلاثر العقــوابت وفاعليتهــا، واملؤسســات واألفــراد املســتهدفني مــن أجــل هندســتها حبيــث حتقِّــق أعظــم قــدر 
ممكــن مــن إضعــاف قــوات النظــام وامليليشــيات وشــبكات املافيــات املتحالفــة معــه، والــدول املســتثمرة يف هــذا النظــام الربــري، ومــن 

انحيــة أخــرى يكــون هلــا أخفــض أثــٍر ممكــن علــى معيشــة املدنيــني الواقعــني كرهائــن حتــت ســلطة النظــام احلاكــم.
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