أبرز أنواع األسلحة اليت استخدمها احللف
الروسي السوري على املناطق املأهولة
ابلسكان مشال غرب سوراي
ذخائر عنقودية ،براميل متفجرة ،أسلحة حارقة،
صواريخ مسمارية ،أسلحة كيميائية

اإلثنني  19آب 2019
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R190811
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 :مقدمة ومنهجية

اثنياً :أبرز األسلحة املستخدمة يف احلملة العسكرية الروسية السورية على منطقة خفض التصعيد الرابعة

اثلثاً :االستخدام العشوائي والكثيف لألسلحة على مناطق مأهولة ابلسكان هو السبب املباشر وراء تشريد ما ال يقل عن

نصف مليون شخص

رابعاً :مسؤولية محاية املدنيني يف سوراي

خامساً :االستنتاجات والتوصيات

أوالً :مقدمة ومنهجية:

منــذ  26نيســان املاضــي  2019أصبحــت منطقــة مشــال غــرب ســوراي ،الــي تشــمل (ريــف محــاة الشــمايل الشــرقي ،حمافظــة

إدلــب ،ريــف حلــب اجلنــويب الغــريب ،ريــف الالذقيــة الشــمايل الغــريب) مســرحاً لتجربــة واســتخدام خمتلــف أنـواع األســلحة مبــا فيهــا
األســلحة احملــرم اســتخدامها ضـ َّـد أهــداف مدنيــة كالذخائــر العنقوديــة ،ونقــدر أن املنطقــة حتتــاج إىل عقــود مــن الزمــن للتعــايف
منهــا ،كمــا َّ
أن النظــام الروســي اعتــر هــذه املنطقــة ســاحة تدريــب حــي وفعلــي لتجريــب األســلحة الــي تصنعهــا الشــركات الروســية
بــدالً مــن جتريبهــا يف مناطــق خاليــة ضمــن روســيا ،ومل خيجــل النظــام الروســي مــن تك ـرار اإلعــان عــن جتريــب أســلحة علــى
األراضــي الســورية ،وحبســب مراقبتنــا فــإن معظمهــا قــد اســتخدمت ضــد أهــداف مدنيــة مــن بينهــا مشـ ٍ
ـاف ومــدارس وأسـواق وأبنيــة
ســكنية ،وسـ َط صمــت دويل غــر مســبوق ،فلــم يعــد اجملتمــع الســوري يســمع مــن أيــة دولــة أو مســؤولني سياســيني جمــرد قلــق أو

إدانــة جتــاه ارتــكاب اجملــازر مشــال غــرب ســوراي ،أو جتــاه االســتخدام املتوحــش العنيــف ملختلــف أنـواع األســلحة مبــا فيهــا الســاح
أي جيــش فيــه ذرة مــن ضمــر أو أخــاق أو شــرف عســكري مــن اســتخدامه وهــو الرباميــل املتفجــرة ،وجيــب التذكــر
الــذي خيجــل ُّ
أن هــذا الســاح العشـوائي الــذي يتــم إلقــاؤه مــن اجلــو ينتهــك قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين أوالً ،اثنيـاً فـ َّ
َّ
ـإن هنــاك قـراراً خاصـاً

مــن جملــس األمــن حيمــل الرقــم  2139صــدر يف  /22شــباط 2014 /حيظــر فيــه اســتخدام الرباميــل املتفجــرة ويتوعــد ابختــاذ
إجراءات إضافية يف حال تكرار اســتخدامها ،لكن جملس األمن مل يتحرك ومل نعد نســمع جمرد إدانة لتكرار اســتخدامه عشـرات
آالف املـرات بعــد قـرار جملــس األمــن يف إهانــة متكــررة مــن قبــل النظــام الســوري جمللــس األمــن وللمجتمــع الــدويل.
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يف هذا التقرير توثِّق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أنواعاً وكميات ألبرز األسلحة اليت استخدمها احللف الروسي السوري ضد
منطقة مشال غرب سوراي منذ  /26نيسان 2019 /حىت  /19آب ،2019 /كاألسلحة احلارقة والذخائر العنقودية والصواريخ

التقليديــة والصواريــخ املســمارية ،والرباميــل املتفجــرة وصـوالً إىل ســاح الدمــار الشــامل الكيميائــي ،ومــا يهمنــا بشــكل أساســي هــو
اهلجمات اليت وقعت َّ
ضد مناطق مكتظة ابلســكان واســتهدفت أهدافاً مدنية وابلتايل شـ َّـكل اســتخدامها خرقاً صارخاً ومقصوداً
للقانون الدويل اإلنســاين ،ويبدو َّ
أن احللف الروســي الســوري ســوف يُســجل رقماً قياســياً غري مســبوق يف عدد مرات انتهاك قواعد
احلــرب ،أو األدق عــدم االلتـزام املطلــق هبــا والتصــرف وكأنــه ال يوجــد قانــون دويل إنســاين علــى اإلطــاق.

عــر عمليــات املراقبــة اليوميــة املتواصلــة الــي يقــوم هبــا فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فإننــا نؤكــد َّ
أن هجمــات احللــف الروســي
ـجلنا عشـرات الغــارات اجلويــة ،كل هــذا االســتخدام الواســع واملتكــرر ألمنــاط
الســوري كانــت مبعــدل شــبه يومــي ويف بعــض األايم سـ َّ

متعــددة مــن األســلحة ضمــن منطقــة جغرافيــة حمصــورة ال تــكاد تتجــاوز ال ـ  7000كــم مربــع ،وتضــم قرابــة  3.2مليــون مــا بــن مقيــم
ومشــرد ،أكثــر مــن نصفهــم مــن النســاء واألطفــال ،كل ذلــك تسـبَّب يف موجــة مــن الرعــب واإلرهــاب والنــزوح املتكــرر.

ويف غضــون األشــهر املاضيــة واكبــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى حنــو مكثَّــف أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان الــي
شــهدهتا منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة ،وقمنــا إبصــدار تقاريــر عديــدة ،تقاريـَـر تغطــي خمتلــف أمنــاط االنتهــاكات ،وتقريـراً خاصـاً
يوثــق اســتهداف املراكــز الطبيــة ،وتقريـراً خاصـاً عــن اســتهداف مقـرات الدفــاع املــدين ،وتقريـراً خاصـاً آخــر عــن أبــرز اجملــازر الــي
ارتكبتهــا قـوات احللــف الســوري الروســي يف منطقــة إدلــب بعــد مــرور ثالثــة أشــهر علــى بــدء احلملــة العســكرية.

لقــد نفــت وزارة الدفــاع الروســية يف بيــان هلــا يف  /18متــوز مشــاركة ق ـوات خاصــة روســية يف املعــارك يف منطقــة إدلــب ،مؤكــدة
أنــه ال توجــد أيــة قـوات بريــة روســية يف ســوراي .لكــن حســاابت إعالميــة روســية نشــرت صــوراً تظهــر وجــود مقاتلــن روس علــى

األرض ،مــن بينهــم وكالــة  ANNAالــي نشــرت يف  /25أاير صــوراً ذكــرت أهنــا لعناصــر مــن املخابـرات العســكرية الروســية
يف أثنــاء تنفيذهــم مهمــة جنــوب غــرب إدلــب.
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يف  /29متــوز عقــد رئيــس إدارة العمليــات التابعــة هليئــة األركان العامــة للقـوات املســلحة الروســية الفريــق أول ســرغي رودســكوي
لقــاء صحفيـاً أكــد فيــه علــى َّ
أن“ :جمموعــة القـوات اجلويــة الروســية يف ســوراي تقــوم أبنشــطة تدريبيــة وقتاليــة ،وهــي علــى اســتعداد
للقيــام مبهــام مكافحــة اإلرهــاب .وقــد تقلــص حتليــق الط ـران إىل احلــد األدىن وغــدا يف إطــار التدريــب القتــايل واالســتطالع

اإلضــايف” ،بعــد ســاعات مــن هــذا اإلعــان شـنَّت طائــرة اثبتــة اجلنــاح نعتقــد أهنــا روســية غــارة علــى ســوق يف مدينــة معــرة النعمــان
يف ريــف إدلــب اجلنــويبُ ،متســببة يف مقتــل أربعــة مدنيــن وأض ـرار كبــرة يف الســوق ،كمــا َّ
أن املراصــد احملليــة الــي يســتخدمها

املواطنــون يف مشــال غــرب ســوراي اســتمرت برصــد عمليــات إقــاع لطائـرات روســية بشــكل مســتمر مــن مطــار محيميــم وتنفيذهــا
غــارات يف مناطــق متفرقــة مــن منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة.
املنهجية:

يقــوم فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مبراقبــة وتســجيل أنـواع األســلحة واألماكــن الــي تســتخدم فيهــا وذلــك ضمــن نطــاق
توثيــق احلـوادث الــي تقــع فيهــا انتهــاكات ،وعــر عمــل متواصــل ألزيـ َـد مــن مثــاين ســنوات مت بنــاء قاعــدة بيــاانت واســعة ومتنوعــة

ألنـواع األســلحة الــي مت اســتخدامها منــذ بدايــة احلـراك الشــعيب وبعــد حتولــه إىل نـزاع مســلح داخلــي ،وابإلمــكان تصنيــف وفــرز
احلـوادث حبســب نوعيــة الســاح ،ومعرفــة أماكــن اســتخدامه وحصيلــة الضحــااي والدمــار الــي خلفهــا.
مــن خــال عمليــات املراقبــة املســتمرة للحـوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ،وعــر شــبكة عالقــات
واســعة مــع عشـرات املصــادر املتنوعــة مــن خــال تراكــم عالقــات ممتــدة منــذ بــداايت عملنــا منــذ عــام  2011حــى اآلن ،يقــوم
ورد ضمــن
فريقنــا عندمــا تــردان أو نُشــاهد عــر شــبكة اإلنرتنــت ووســائل اإلعــام أخبــاراً عــن انتهــاك مبحــاوالت متعــددة ملتابعــة مــا َ
هــذا اخلــر وحماولــة التَّحقــق ومجــع أدلــة وبيــاانت ،ويف بعــض األحيــان َّ
متكــن الباحــث مــن زايرة موقــع احلــدث يف أســرع وقــت
ممكــن ،لكـ َّـن هــذا اندراً مــا حيــدث؛ نظـراً للمخاطــر األمنيــة املرتفعــة جــداً ،ولكثــرة حـوادث االنتهــاكات ،وأيضـاً نتيجــة حمدوديــة

اإلمــكاانت البشـرية واملاديــة؛ وهلــذا ختتلــف إمكانيــة الوصــول إىل األدلــة ،وابلتــايل درجــة تصنيفهــا ،وغالبـاً مــا نقــوم يف الشــبكة

ـدر
الســورية حلقــوق اإلنســان يف مثــل هــذه احلــاالت ابالعتمــاد علــى شــهادات انجــن َّ
تعرضـوا لالنتهــاك مباشــرة؛ حيــث حنــاول قـ َ
ـاه َد أو صـ َّـور هــذا االنتهــاك ،إضافــة إىل حتليــل املـواد املتوفــرة يف مصــادر
اإلمــكان الوصــول إليهــم مباشــرة ،وبدرجــة اثنيــة َمـ ْـن شـ َ
مفتوحــة كشــبكة اإلنرتنــت ،ووســائط اإلعــام ،واثلث ـاً عــر احلديــث مــع ك ـوادر طبيَّــة قامــت بعــاج املصابــن وعاينــت جثــث
الضحــااي وحــدَّدت ســبب الوفــاة.
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تعرضــت
ويف أثنــاء عملنــا علــى هــذا التقريــر ،ويف بعــض األحيــان واجهتنــا صعوبــة يف توثيــق احلـوادث بســبب كثافــة القصــف الــذي َّ
لــه هــذه املناطــق.

كمــا حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــورة والصــور الــي نُشــرت عــر اإلنرتنــت ،أو الــي أرســلها لنــا نشــطاء
حمليــون عــر الربيــد اإللكــروين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي ،وأظهــرت مقاطــع مصــورة بثَّهــا
ـث ضحــااي ومصابــن وحجــم الدمــار الكبــر الــذي تس ـبَّبت بــه اهلجمــات.
انشــطون موقــع اهلجمــات وجثـ َ
حنتفــظ بنسـ ٍـخ مــن مجيــع مقاطــع الفيديــو والصــور املذكــورة يف هــذا التقريــر ضمــن قاعــدة بيــاانت إلكرتونيــة سـرية ،ونسـ ٍـخ احتياطيــة
علــى أقـر ٍ
اص صلبــة ،وعلــى الرغــم مــن ذلــك ال َّ
ندعــي أننــا قُمنــا بتوثيــق احلــاالت كافــة ،ذلــك يف ظـ ِّـل احلظــر واملالحقــة املفروضــن
علينــا مــن قبــل قـوات النظــام الســوري وبعــض اجملموعــات املســلحة األخــرى .وملزيــد مــن التَّفاصيــل نرجــو االطــاع علــى املنهجيــة

املتَّبعــة مــن قبــل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.
ورد يف هــذا التقريــر ُيثِّــل احلـ َّـد األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل ،كمــا ال يشــمل
مــا َ
ـاد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.
احلديـ ُ
ـث األبعـ َ
يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“إن عــدم اك ـراث اجملتمــع الــدويل وبشــكل خــاص الــدول القياديــة املتحضــرة يف العــامل ملــا حيصــل يف مشــال غــرب
ســوراي قــد فسـ َـح اجملــال واســعاً لروســيا كــي تُعلــن بشــكل فظيــع عــن تســويقها ألنـواع جديــدة مــن األســلحة جمربــة يف
ســورايَّ ،
ومكــن النظــام الســوري مــن إعــادة اســتخدام الرباميــل املتفجــرة والذخائــر العنقوديــة واألســلحة الكيميائيــة،
ومل تتــم إهانــة القانــون الــدويل اإلنســاين علــى هــذا النحــو مــن قبــل ،جيــب علــى كل القانونيــن يف العــامل الوقــوف يف
وجــه جرائــم احلــرب الــي ترتكبهــا قـوات النظــام الســوري وروســيا وبقيــة أطـراف النـزاع”.

4

www.sn4hr.org

info@sn4hr.org

snhr

اثنياً :أبرز األسلحة املستخدمة يف احلملة العسكرية الروسية السورية على منطقة خفض التصعيد الرابعة:

ألــف :إحصائيــات حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ملــا متَّ تســجيله عــن اســتخدام األســلحة ومــا
خلَّفتــه مــن ضحــااي ومشــردين وتدمــر ألبــرز املنشــآت املدنيــة:

وثَّقت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان منذ بداية التصعيد واهلجوم العســكري للقوات الروســية واإليرانية والنظام الســوري على
منطقة خفض التصعيد الرابعة يف  /26نيسان 2019 /حىت  /19آب:
 - 1براميل متفجرة 3172 :برميالً متفجراً
 - 2ذخائر عنقودية 22 :هجوماً
 - 3أسلحة حارقة 20 :هجوم

 - 4صواريخ مسمارية 7 :هجوماً
 - 5أسلحة كيميائية 1 :هجوماً
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل مــا ال يقــل عــن  843مدنيـاً ،بينهــم  223طفـاً ،و 152ســيدة (أنثــى ابلغــة)،

توزعـوا علــى النحــو التــايل:
يف منطقــة خفــض التَّصعيــد الرابعــة منــذ  /26نيســان 2019 /حــى  /19آبَّ .2019 /
 -قوات النظام السوري 670 :مدنياً ،بينهم  184طفالً و 120سيدة ،توزعوا على النحو التايل:

حمافظة إدلب 522 :بينهم  157طفالً ،و 96سيدة.
حمافظة محاة 95 :بينهم  14طفالً ،و 16سيدة.

حمافظة حلب 53 :بينهم  13طفالً ،و 8سيدات.

 القوات الروسية 173 :مدنياً بينهم  39طفالً و 32سيدة .توزعوا على النحو التايل:حمافظة إدلب 125 :بينهم  32طفالً ،و 19سيدة.
حمافظة محاة 48 :بينهم  7طفالً ،و 13سيدة.

كمــا تسـبَّبت هجمــات قـوات احللــف الســوري الروســي يف مــا ال يقــل عــن  381حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيَّــة ،مــن
توزعــت
بينهــا  82علــى أماكــن عبــادة ،و 112علــى مــدارس ،و 48علــى منشــآت طبيــة ،و 39علــى مراكــز للدفــاع املــدينَّ ،

هــذه احلـوادث علــى النحــو التــايل:
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 ق ـوات النظــام الســوري 284 :حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة ،مــن بينهــا  74علــى أماكــن عبــادة ،و 89علــىمــدارس ،و 31علــى منشــآت طبيــة ،و 18علــى مراكــز للدفــاع املــدين توزعــت علــى النحــو التــايل:
حمافظة إدلب255 :
حمافظة حلب6 :
حمافظة محاة23 :
 القـوات الروســية 97 :حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيَّــة ،مــن بينهــا  8علــى أماكــن عبــادة ،و 23علــى مــدارس ،و17علــى منشــآت طبيــة ،و 21علــى مراكــز للدفــاع املــدين توزعــت علــى النحــو التــايل:
حمافظة إدلب65 :
حمافظة محاة32 :
ابء :تفاصيل األسلحة املستخدمة:

 - 1الرباميل املتفجرة:

كان األثــر األكــر التفــاق سوتشــي علــى املدنيــن يف منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة هــو توقــف النظــام الســوري عــن اســتخدام
ســاح الرباميــل املتفجــرة ،لكنــه يف  /30نيســان ،2019 /أي بعــد بــدء احلملــة العســكرية األخــرة علــى املنطقــة أبربعــة أايم
عــاود اســتخدام هــذا الســاح بشــكل مكثَّــف.
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان إلقــاء ســاح الطـران املروحــي واثبــت اجلنــاح التابــع لقـوات النظــام الســوري مــا ال يقــل
عــن  3172برمي ـاً متفج ـراً منــذ  /26نيســان 2019 /حــى  /19آب ،2019 /علــى منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة،
توزعــت علــى النحــو التــايل:
 حمافظة إدلب1392 : حمافظة محاة1572 : حمافظة الالذقية208 :وقــد تس ـبَّبت هــذه اهلجمــات يف مقتــل  67مدني ـاً ،بينهــم  16طف ـاً ،و 20ســيدة (أنثــى ابلغــة) ،توزعــت حصيلــة الضحــااي

حبســب احملافظــات علــى النحــو التــايل:

إدلب 62 :مدنياً ،بينهم  15طفالً ،و 19سيدة.

محاة 5 :مدنيني ،بينهم طفلة واحدة ،وسيدة واحدة.
وتسـبَّبت هــذه اهلجمــات يف مــا ال يقــل عــن  47حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة .مــن بينهــا  11علــى أماكــن عبــادة،
و 18علــى مــدارس ،و 5علــى منشــآت طبيــة ،و 2علــى مراكــز للدفــاع املــدين.
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خريطة تظهر توزع هجمات شنَّتها قوات النظام السوري ابلرباميل املتفجرة على منطقة خفض التصعيد الرابعة منذ /26
نيسان حىت  /19آب:
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تُظهــر اخلريطــة ترُّكــز اهلجمــات يف ريــف إدلــب اجلنــويب وريــف محــاة الشــمايل ،وانتشــارها يف مســاحات شاســعة أدت إىل إفراغهــا

مــن ســكاهنا ونزوحهــم ابجتــاه الشــمال ،تفــاوت عــدد الرباميــل الــي ألقاهــا ســاح اجلــو الســوري بــن املناطــق ،فكانــت بلــدات
اللطامنــة وكفــر زيتــا وكفــر نبــودة يف ريــف محــاة الشــمايل وقريــة الكبينــة يف ريــف الالذقيــة الغــريب مــن أكثــر املناطــق تعرضـاً للقصــف.
يرتافــق ارتفــاع وتــرة اســتخدام النظــام الســوري للرباميــل املتفجــرة مــع حماوالتــه إحـراز تقــدم عســكري علــى اجلبهــات وهــذا مــا يشــر

إليــه املخطــط الزمــي.
أبرز اهلجمات ابلرباميل املتفجرة:
اجلمعــة  /3أاير 2019 /ألقــى الطـران املروحــي التابــع لقـوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة -عــدة مـرات علــى مــدار اليــوم-
علــى بلــدة إحســم يف جبــل الزاويــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل أربعــة مدنيــن ،بينهــم ســيداتن اثنتــان .ختضــع
البلــدة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
الثــااثء  /7أاير 2019 /ألقــى الطـران املروحــي التابــع لقـوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى مركــز الغــاب األوســط
الصحــي يف قريــة احلوجيــة يف ســهل الغــاب بريــف حمافظــة محــاة الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املركــز وإصابــة معداتــه
أبض ـرار ماديــة كبــرة ،نشــر إىل َّ
أن إدارة املركــز علقــت العمــل فيــه منــذ  /1أاير 2019 /إثــر التصعيــد العســكري األخــر مــن
قبــل قـوات احللــف الســوري الروســي علــى املنطقــة .ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر
الشــام وقــت احلادثــة.
الثــااثء  /28أاير 2019 /ألقــى الطـران املروحــي التابــع لقـوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى منطقــة ســكنية يف
قريــة ســفوهن بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل ثالثــة مدنيــن ،بينهــم ســيداتن اثنتــان ،إضافــة إىل دمــار كبــر يف
املنــازل واملرافــق العامــة .ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
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ضحيــة إثــر هجــوم جــوي للنظــام الســوري ابلرباميــل املتفجــرة علــى قريــة ســفوهن /إدلــب –  /28أاير – 2019 /الدفــاع املــدين
الســوري مبحافظــة إدلــب

األربعــاء  /29أاير 2019 /ألقــى الطـران املروحــي التابــع لقـوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى قريــة البــارة بريــف
حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل أربعــة مدنيــن (طفــان ووالدمهــا ،وســيدة) .ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل
يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
اجلمعــة  /5متــوز 2019 /قرابــة الســاعة  21:00ألقــت طائـراتن مروحيتــان اتبعتــان لقـوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة
علــى ثالثــة مواقــع يف بلــدة حممبــل بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل  13مدنيـاً ،بينهــم ســبعة أطفــال وجنــن واحــد
وثــاث ســيدات ،وجــرح  20آخريــن ،توزعــت حصيلــة الضحــااي املدنيــن علــى املواقــع الثالثــة علــى النحــو التــايل:

املوقــع األول :علــى بعــد قرابــة 200م عــن مدرســة الشــهيد حممــد صــاحل عبــد العــال االبتدائيــة يف األطـراف الغربيــة مــن البلــدة؛
ســقطت براميــل متفجــرة علــى جمموعــة أبنيــة ســكنية؛ مــا تسـبَّب مبجــزرة راح ضحيتهــا ســبعة مدنيــن مــن عائلــة واحــدة -كانـوا
داخــل قبــو أحــد املنــازل ،-بينهــم أربعـةُ أطفــال ( 3ذكــور وأنثــى) وســيداتن اثنتــان.

املوقــع الثــاين :أبنيــة ســكنية تقــع أمــام مدرســة الشــهيد حممــد صــاحل عبــد العــال االبتدائيــة؛ مــا تسـبَّب يف مقتــل ثالثــة مدنيــن،

بينهــم طفــان اثنــان.

املوقــع الثالــث :أبنيــة ســكنية تقــع قــرب مبــى اإلرشــادية الزراعيــة يف األطـراف الشــمالية مــن البلــدة؛ مــا تسـبَّب يف مقتــل ثالثــة
مدنيــن -انزحــون مــن حمافظــة ريــف دمشــق( -ســيدة وطفلهــا وجنينهــا) .ختضــع بلــدة حممبــل لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف

املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
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دمار يف مبىن اإلرشادية الزراعية يف بلدة حممبل إبدلب؛ إثر هجوم جوي سوري ابلرباميل املتفجرة –  /5متوز2019 /

اخلميــس  /25متــوز 2019 /ألقــى الطـران املروحــي التابــع لقـوات النظــام الســوري عــدداً مــن الرباميــل املتفجــرة علــى قريــة كفرومــة

بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب ،ســقط عــدد منهــا قــرب مدرســة ابــن حيــان واملســجد الكبــر؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء
املدرســة وســاحتها ،وإصابــة بنــاء املســجد أبض ـرار ماديــة متوســطة ،إضافــة إىل دمــار كبــر يف عــدد مــن املنــازل .ختضــع القريــة
لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

برميل متفجر مل ينفجر ألقاه طريان النظام السوري على أحد املنازل يف قرية كفرومة /إدلب –  /25متوز2019 /
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كـرات حديديــة مــن خملفــات أحــد الرباميــل املتفجــرة الــي ألقاهــا طـران النظــام الســوري علــى قريــة كفرومــة /إدلــب –
 /25متــوز2019 /

 - 2الذخائر العنقودية:
الحـ َظ فريــق الرصــد والتوثيــق يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أن قـوات احللــف الروســي الســوري قــد اعتمــدت بشــكل واســع
ومكثَّــف علــى اســتخدام الذخائــر العنقوديــة منــذ بدايــة محلتهــا العســكرية األخــرة يف  26نيســان ،حيــث متكـ َّـن فريقنــا مــن توثيــق

مــا ال يقــل عــن  22هجومـاً بذخائــر عنقوديــة شـنَّتها قـوات احللــف الســوري الروســي منــذ  /26نيســان حــى  /19آب اجلــاري

وتوزعــت
 ،2019علــى منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة ،معظــم هــذه اهلجمــات وقعــت يف قــرى وبلــدات ريــف إدلــب اجلنــويبَّ ،

حبســب اجلهــة املســؤولة علــى النحــو التــايل:
 قوات النظام السوري 19 :مجيعها يف حمافظة ادلب القوات الروسية 1( 3 :يف حمافظة محاة ،و 2يف حمافظة إدلب)تسـبَّبت هــذه اهلجمــات يف انتشــار واســع ملئــات القنيبــات الصغــرة بــن املنــازل ويف احلقــول والطرقــات ،كمــا تســببَّت يف مقتــل
 9مدنيــن بينهــم  3ســيدات وإصابــة  16شــخصاً ،مجيعهــم علــى يــد قـوات النظــام الســوري يف حمافظــة إدلــب.
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خريطــة تُظهــر مواقــع تقريبيــة هلجمــات بذخائــر عنقوديــة ش ـنَّتها ق ـوات احللــف الســوري الروســي يف محلتهــا العســكرية األخــرة

علــى منطقــة خفــض التَّصعيــد الرابعــة:
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تُظهــر اخلريطــة َّ
ـجلنا  11هجومـاً أرضيـاً ابلذخائــر
أن معظــم اهلجمــات الــي شـنَّتها قـوات النظــام الســوري كانــت أرضيــة ،حيــث سـ َّ

العنقوديــة مــن بــن  19هجومـاً لقـوات النظــام الســوري مجيعهــا يف حمافظــة إدلــب ،فيمــا شـنَّت القـوات الروســية ثــاث هجمــات
جويــة ،اثنتــان منهــا يف حمافظــة إدلــب وواحــدة يف حمافظــة محــاة.

أبرز اهلجمات ابستخدام الذخائر العنقودية:
األحــد  /23حزيـران 2019 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري صاروخــن مــن منــط  RBKحمملــن
بذخــرة عنقوديــة مــن منــط  ، PTAB -1Mانتشــرت املخلفــات علــى مقربــة مــن مشــروع مســتودعات بــرول كفــر بطيــخ قــرب
قريــة كفــر بطيــخ بريــف إدلــب الشــمايل الشــرقي .اســتخدمت هــذه املســتودعات يف غضــون احلملــة العســكرية األخــرة كأماكــن
إقامة للنازحني الذين تعرضوا للتشـريد القســري جراء القصف ،ختضع املنطقة لســيطرة مشــركة بني فصائل يف املعارضة املســلحة
وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
األحــد  /14متــوز 2019 /شـ َّـن طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي غــارات عــدة علــى مدينــة معــرة النعمــان يف ريــف حمافظــة

إدلــب اجلنــويب ،اســتخدم يف إحداهــا قنبلتــن مــن منــط  RBK-500حمملتــن بذخائــر عنقوديــة مــن منــط AO-2.5RT،
 AO-2.5RTMســقطت املخلفــات العنقوديــة علــى خـزان ميــاه تغذيــة مدينــة معــرة النعمــان “حمطــة ميــاه خـزان الزرقــاء”
يف األطـراف الغربيــة مــن املدينــة؛ مــا تسـبَّب بدمــار متوســط يف بنــاء اخلـزان ،كمــا حلقــت مبعداتــه أضـرار ماديــة متوســطة ،إضافــة

إىل إصابــة أربعــة أشــخاص مــن ح ـراس املوقــع .ختضــع املنطقــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر
الشــام وقــت احلادثــة.

بقــااي حاضنــة عنقوديــة مــن منــط  RBK-500عثـَـر عليهــا يف مدينــة معــرة النعمــان /إدلــب إثـَـر هجــوم جــوي روســي علــى “حمطــة ميــاه خـزان الزرقــاء”
  /14متــوز2019 /13
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اخلميس  /25متوز 2019 /قصفت رامجة صواريخ قوات النظام السوري صواريخ حتمل ذخرية عنقودية من منط ،DPICM
انتشــرت املخلفــات علــى أطـراف قريــة القنيــة بريــف مدينــة جســر الشــغور بريــف إدلــب الغــريب ،ختضــع املنطقــة لســيطرة مشــركة
بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
 - 3األسلحة احلارقة:
اســتعانت قـوات النظــام الســوري ابألســلحة احلارقــة بشــكل متكــرر يف اســتهداف مناطــق مدنيــة بعيــدة عــن خطــوط اجلبهــات؛
هبــدف نشــر الرعــب واإلرهــاب يف قلــوب الســكان ودفعهــم إىل اهلــروب واالستســام ،واســتخدمت بشــكل رئيــس النــوع الــذي
يتــم إطالقــه عــر منصــات أرضيــة ،وهــذا النــوع يُشــبه يف درجــة عشـوائيته الذخائــر العنقوديــة ،وقــد تسـبَّب ذلــك يف انــدالع حرائــق
يف مناطــق عديــدة وانتشــارها علــى مســاحات واســعة ،إن أثــر هــذه األســلحة ال يقتصــر فقــط علــى االنفجــارات الــي تُســبِّبها بــل

ميكــن أن تســبِّب املـواد املشــتعلة إصــاابت وحــروق ابلغــة الشــدة يف صفــوف الســكان.
وثَّقت الشــبكة الســورية حلقوق االنســان منذ  /26نيســان حىت  /19آب ما ال يقل عن  20هجوم أبســلحة حارقة يف منطقة
خفــض التصعيــد الرابعــة ،مجيعهــا نفذهتــا رامجــات صواريــخ اتبعــة لقـوات النظــام الســوري ،توزعــت علــى النحــو التايل:
حمافظة محاة9 :
حمافظة إدلب11 :
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خريطــة تُظهــر مواقــع تقريبيــة للمناطــق الــي تعرضــت هلجمــات ابألســلحة احلارقــة يف ظــل احلملــة العســكرية األخــرة علــى منطقــة

خفــض التصعيــد الرابعــة:

تظهــر اخلريطــة أن ق ـوات النظــام الســوري كانــت مســؤولة عــن مجيــع اهلجمــات الــي اســتهدفت منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة
بذخائــر حارقــة يف املــدة الــي يغطيهــا التقريــر وقــد كانــت مجيعهــا هجمــات أرضيــة ،وقــد شــهدت بعــض املناطــق أزيـ َـد مــن هجــوم
واحــد ،كمدينــة كفــر زيتــا يف ريــف محــاة الشــمايل الــي وثقنــا فيهــا مخــس هجمــات.
أبرز اهلجمات ابستخدام األسلحة احلارقة:
الســبت  /25أاير 2019 /قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لق ـوات النظــام الســوري ،متمركــزة يف معســكر بريديــج بريــف محــاة
الشــمايل ،صواريــخ عــدة ُمملــة مبـواد حارقــة؛ اســتهدفت أر ٍ
اض زراعيــة يف قريــة عابديــن بريــف إدلــب اجلنــويب ،تسـبَّب اســتخدام

األســلحة احلارقــة يف اشــتعال حرائــق كبــرة يف احلقــول الزراعيــة واملنــازل .ختضــع املنطقــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة
املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
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اإلثنــن  /1متــوز 2019 /قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقـوات النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن  10صواريــخ حمملــة مبـواد حارقــة
اســتهدفت األراضــي الزراعيــة ومنــازل املدنيــن يف قريــة ركااي بريــف إدلــب اجلنــويب؛ تسـبَّب اهلجــوم يف انــدالع حرائــق يف املنــازل
واحلقــول الزراعيــة ،ختضــع املنطقــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

 - 4صواريخ مسمارية:
يف ظـ ِّـل عــدم اســتنكار وإدانــة النظــام الســوري الســتخدام الرباميــل املتفجــرة والذخائــر العنقوديــة ،قــام مؤخـراً ابســتخدام ســاح

بربــري عشـوائي آخــر ،عبــارة عــن صواريــخ صغــرة احلجــم رأســها مملــوء مبئــات املســامري الفوالذيــة ،الــي تتطايــر يف مجيــع االجتاهــات
عقب انفجار الصاروخ ،وتثري الذعر واإلرهاب بني الســكان ،وقد مت اســتخدام معظمها َّ
ضد مناطق مأهولة ابلســكان لدفعهم
ـجلناه فقــد الحظنــا أن هــذه اهلجمــات يُنفذهــا طـران اثبــت اجلنــاح مــن طـراز ،L-39
لالستســام أو التشــرد ،وحبســب مــا سـ َّ

ويتوجــب علــى املفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان التحقيــق يف ذلــك وإدانــة اســتخدام مثــل هكــذا أن ـواع مهجيــة مــن األســلحة

ضــد املدنيــن.
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ  /26نيســان حــى  /19آب ،مــا ال يقــل عــن  7هجمــات بصواريــخ مســمارية،
مجيعهــا نفذهتــا قـوات النظــام الســوري يف حمافظــة إدلــب.
أبرز اهلجمات ابلصواريخ املسمارية:
األربعــاء  /10متــوز 2019 /شـ َّـن طـران اثبــت اجلنــاح ( )L-39اتبــع لقـوات النظــام الســوري غــارةً ابلرشاشــات -مســتخدماً
صواريــخ مســمارية صغــرة احلجــم -علــى مشــفى معــرة النعمــان املركــزي املعــروف ابملشــفى الوطــي الــذي يُعتــر مــن أكــر مشــايف
ضمن اآللية اإلنسانية لتجنب النزاع –واملدعوم من قبل اجلمعية الطبية السورية األمريكية (سامز)-
الشمال السوري وال ـ ُـم َ
درِج َ

يف مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املشــفى ومعداتــه أبضـرار ماديــة متوســطة .ختضــع
مدينــة معــرة النعمــان لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
وقــد أصــدرت اجلمعيــة األمريكيــة الســورية “ســامز” الداعمــة للمشــفى بيــاانً يُديــن االعتــداء علــى املنشــآت الصحيــة ويدعــو األمــم

املتحــدة للتحقيــق يف اهلجمــات عليهــا واختــاذ خطـوات حلمايتهــا.
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اإلثنــن  /12آب 2019 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح ( )L-39اتبــع لقـوات النظــام الســوري صواريــخ مســمارية علــى قريــة
حيــش بريــف إدلــب اجلنــويب؛ مــا تس ـبَّب يف إصابــة أشــخاص عــدة .ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة
املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

تُظهر الصور التالية خملفات الصواريخ واملسامري اليت أطلقتها ،وإحدى اإلصاابت النامجة عنها:
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نشرت صحيفة  Bildاألملانية مصوراً توضيحياً لسالح الصواريخ املسمارية الذي استخدمته قوات النظام السوري:
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 - 5األسلحة الكيميائية:
ـجلنا يــوم األحــد /19
جــدَّد النظــام الســوري اســتخدامه للســاح الكيميائــي يف إطــار تقدمــه العســكري يف ريــف الالذقيــة وسـ َّ
ـف رامجــة صواريــخ اتبعــة لق ـوات النظــام الســوري متمركــزة يف منطقــة اجلــب األمحــر
أاير 2019 /قرابــة الســاعة  08:00قصـ َ

جنــوب قريــة الكبينــة الواقعــة يف ريــف الالذقيــة الشــرقي ،ثالثــة صواريــخ حمملــة بغــازات ســامة اســتهدفت هــذه الصواريــخ نقطــة
متركــز اتبعــة هليئــة حتريــر الشــام يف تلــة واقعــة يف األطـراف اجلنوبيــة الغربيــة مــن قريــة الكبينــة؛ مــا أدى إىل إصابــة أربعــة مقاتلــن مــن
هيئــة حتريــر الشــام ظهــرت عليهــم أعـراض صعوبــة يف التَّنفــس وامحـرار يف العــن ودمــاع .وقــد أصــدران تقريـراً حــول احلادثــة.
خريطة تظهر موقع هجوم كيميائي شنَّته قوات النظام السوري على قرية الكبينة يف  /19أاير:
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اثلث ـاً :االســتخدام العشــوائي والكثيــف لألســلحة علــى مناطــق مأهولــة ابلســكان هــو الســبب املباشــر
وراء تش ـريد مــا ال يقــل عــن نصــف مليــون شــخص:

تسـبَّب اســتخدام النظــام الســوري والروســي ألنـواع خمتلفــة مــن األســلحة املرجتلــة وبشــكل عشـوائي وأحيــاانً مقصــود ضـ َّـد مناطــق

مأهولــة ابلســكان ومنشــآت حيويــة يف حالــة مــن الرعــب واإلرهــاب بــن األهــايل؛ مــا دفعهــم إىل التشــرد والنــزوح داخليـاً أو اللجــوء
خارجياً ،أو االضطرار إىل النزوح ابجتاه مناطق يُســيطر عليها النظام الســوري أو قوات ســوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية؛

ذلــك ألهنــا مناطــق أكثــر أمن ـاً ،وبشــكل خــاص نظ ـراً لعــدم وجــود قصــف جــوي عليهــا يهــدد بشــكل يومــي ومفاجــئ حيــاة

األشــخاص ،إضافــة إىل مــا تتســبب بــه تلــك األســلحة مــن تدمــر للممتلــكات واملنــازل واحملــات الــي يقضــي الســوريون ســنوات
طويلــة مــن العمــر لبنائهــا وامتالكهــا ،وتدمريهــا يعــي تشـريد أهلهــا وجتريدهــم مــن أغلــى ممتلكاهتــم ودفعهــم إىل حافــة اإلفــاس.
وحبســب تقرير منظمة أوتشــا التاســع حول حالة حقوق اإلنســان يف ســوراي الذي أصدرته يف  /8آب 2019 /فقد مت تســجيل
قرابة  500ألف مدين نزحوا يف منطقة خفض التصعيد الرابعة منذ  /1أاير حىت  /30متوز.2019 /
أعلنت الوكالة العربية الســورية لألنباء “ســاان” يف  /1آب نقالً عن مصدر عســكري املوافقة على وقف إطالق انر يف منطقة

خفــض التصعيــد إبدلــب اعتبــاراً مــن ليــل اليــوم ذاتــه بشــرط تطبيــق اتفــاق سوتشــي الــذي يُعــى بتلــك املنطقــة .رصــدت الشــبكة
ـب دخــول اتفــاق وقــف إطــاق النــار حيِّــز التنفيــذ يف  /2آب حــى ال ـ  5مــن الشــهر ذاتــه عــودة
الســورية حلقــوق اإلنســان عقـ َ
حمــدودة للنازحــن إىل قراهــم وبلداهتــم وتُشــر التقديـرات إىل عــودة قرابــة  30ألــف فقــط.

دمار انجم عن هجوم جوي روسي على مدينة معرة النعمان /إدلب أسفر عن جمزرة يف  /22متوز2019 /
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رابعاً :مسؤولية محاية املدنيني يف سوراي:

لقــد ارتكــب النظــام الســوري علــى مــدى مثــاين ســنوات جرائــم وانتهــاكات فظيعــة حبــق املدنيــن الســوريني ،ومل يســتجب ألي

مــن مطالــب جلنــة التَّحقيــق الدوليــة بشــأن اجلمهوريــة العربيــة الســورية ،وال مطالــب املفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان ،وال حــى
ق ـرارات جملــس األمــن ،وكان يفــرض مبجلــس األمــن أن يتَّخــذ تدابــر مجاعيــة ويتحــرك مبوجــب املادتــن  41و 42مــن ميثــاق
األمــم املتحــدة ،لكنــه فشــل أيض ـاً بســبب احلصانــة الــي منحتهــا روســيا للنظــام الســوري ،كمــا َّأنــا مل ُتجــم عــن اســتخدام

حــق النقــض (الفيتــو) يف حالــة النظــام الســوري ،الــذي ليــس فقــط مل يلتــزم مبســؤولية محايــة املدنيــن ،بــل هــو مــن ارتكــب أفظــع

االنتهــاكات حبقهــم ،وصلــت مرتبــة جرائــم ضـ َّـد اإلنســانية ،وإابدة داخــل مراكــز االحتجــاز عــر عمليــات التعذيــب.
َّ
أكــدت اللجنــة الدوليــة املعنيــة ابلتدخــل وســيادة الــدول يف تقريرهــا املنشــور يف كانــون األول  2001علــى َّ
أن“ :إ ْن ختلَّــف جملــس
األمــن عــن الوفــاء مبســؤوليته يف أوضــاع هتــز الضمــر وتســتصرخ النجــدة فســيكون مــن غــر املعقــول أن نتوقــع مــن الــدول املعنيــة أن
تســتبعد اســتخدام وســائل أخــرى أو اختــاذ أشــكال أخــرى مــن التدابــر للتصــدي خلطــورة وإحلــاح هــذه األوضــاع”.
وهــذا مــا حصــل متامـاً يف ســوراي وليــس يف جمــزرة واحــدة أو يف انتهــاك واحــد بــل يف عمليــات القتــل والتعذيــب ،والعنــف اجلنســي،
واإلخفــاء القســري ،واســتخدام األســلحة الكيميائيــة ،والرباميــل املتفجــرة ،وحصــار املدنيــن ،والقائمــة تطــول ،لقــد ختلَّــف جملــس
األمــن عــن مســؤولياته يف احلالــة الســورية الــي اســتصرخت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان واملنظمــات الدوليــة وجلــان التحقيــق
األمميــة النجــدة مــن جملــس األمــن ألجلهــا آالف املـرات ،ويف هــذا الســياق َّ
أكــدت اللجنــة الدوليــة املعنيــة ابلتدخــل وســيادة الــدول
يف التقريــر ذاتــه“ :يســتحيل التوصــل إىل توافــق يف الـرأي حــول أيــة جمموعــة مــن اقرتاحــات القيــام بتدخــل عســكري يعــرف بصحــة
أي تدخــل مل أيذن بــه جملــس األمــن أو اجلمعيــة العامــة .ولكــن هــذا رمبــا يــرك ظروفـاً يتخلــف فيهــا جملــس األمــن عــن الوفــاء مبــا

تعتــره هــذه اللجنــة مســؤوليته عــن احلمايــة يف وضــع يهــز الضمــر ويســتصرخ النجــدة .إهنــا ملســألة حقيقيــة يف هــذه الظــروف حيــث
ِ
ـح النــاس
ـاوز جملــس األمــن أو يف اإلض ـرار بذلــك النظــام إذا ذُبـ َ
يقــع أشــد الضــرر :يف اإلض ـرار ابلنظــام الــدويل إذا مت جتـ ُ
وجملــس األمــن واقــف وقفــة املتفــرج”.

خامساً :االستنتاجات والتوصيات:

• َّ
ـكل مــن مبــدأي التمييــز
إن اســتخدام قـوات النظــام الســوري ،وكذلــك القـوات الروســية لألســلحة غــر املشــروعة يُعتــر انتهــاكاً لـ ٍّ

والتناســب يف القانــون الــدويل اإلنســاين ،ويُعتــر مبثابــة جرميــة حــرب.

• خرقــت احلكومــة الســورية بشــكل ال يقبــل التشــكيك ق ـراري جملــس األمــن رقــم  2139و ،2254واســتخدمت الرباميــل

املتفجــرة علــى حنــو منهجــي وواســع النطــاق ،وأيضـاً انتهكــت عــر جرميــة القتــل العمــد املــادة الســابعة مــن قانــون رومــا األساســي
علــى حنــو منهجــي وواســع النطــاق مــا يُشــكل جرائــم ضــد اإلنســانية.
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• تُشــر األدلــة املتضمنــة يف احل ـوادث ال ـواردة يف هــذا التقريــر إىل َّ
أن اســتخدام األســلحة غــر املشــروعة قــد مت مــن قبــل ق ـوات
توجــه إىل غــرض عســكري حمــدَّد ،وتُش ـ ِّكل ابلتــايل جرائــم حــرب.
احللــف الســوري الروســي ،وضـ َّـد أهــداف مدنيَّــة ،ومل َّ
• تؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى أن القصــف ابألســلحة الـواردة يف هــذا التقريــر هــو قصــف عشـوائي اســتهدف
أف ـراداً مدنيــن عــزل ،وتس ـبَّب بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف إحلــاق
الضرر الكبري ابألعيان املدنية .وهناك مؤشـرات قوية جداً حتمل على االعتقاد َّ
أن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن ابلفائدة

العســكرية املرجــوة.

• انتهكــت قـوات النظــام الســوري أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلــق يف احليــاة .إضافــة إىل أهنــا ارتكبــت
يف ظــل نـزاع مســلح غــر دويل فهــي ترقــى إىل جرميــة حــرب ،وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة.
• َّ
إن حجــم القصــف املنهجــي الواســع املتكــرر ،ومســتوى القــوة املفرطــة املســتخدمة فيــه ،والطابــع العشـوائي للقصــف والطبيعــة
املنســقة للهجمــات ال ميكــن أن يكــون ذلــك إال بتوجيهــات عليــا وهــي سياســة دولــة.
• َّ
إن ق ـوات النظــام الســوري أبشــكاهلا وقادهتــا كافــة متورطــة يف ارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب حبــق الشــعب
الســوري ،وكل مــن يُقـ ِّدم هلــا العــون املــادي والسياســي والعســكري- ،كاحلكومــة الروســية واإليرانيــة وحــزب هللا اللبنــاين وغريهــم،
وأيض ـاً شــركات توريــد األســلحة -يُعتــر ش ـريكاً يف تلــك اجلرائــم ،ويكــون عرضــة للمالحقــة اجلنائيــة.
التوصيات:

إىل جملس األمن الدويل:

• يتوجــب علــى جملــس األمــن أن يضمــن التنفيــذ اجلِـ ّدي للقـرارات الصــادرة عنــه ،وبشــكل خــاص القـرار  2139اخلــاص بوقــف

اســتخدام النظــام الســوري للرباميــل املتفجــرة ،لقــد حتولــت قراراتــه إىل جمــرد حــر علــى ورق ،وابلتــايل فَقـ َـد كامــل مصداقيتــه
ومشــروعية وجــوده.

• علــى الــدول األربــع الدائمــة العضويــة الضغــط علــى احلكومــة الروســية لوقــف دعمهــا للنظــام الســوري الــذي يســتخدم األســلحة
الصــدد.
الكيميائيــة والرباميــل املتفجــرة ،وكشــف تورطهــا يف هــذا َّ

• فــرض حظــر أســلحة علــى احلكومــة الســورية ،ومالحقــة مجيــع مــن يقــوم بعمليــات تزويدهــا ابملــال والســاح ،نظ ـراً خلطــر

اســتخدام هــذه األســلحة يف جرائــم وانتهــاكات جســيمة حلقــوق اإلنســان.

• جملــس األمــن يف احلالــة الســورية هــو املخــول إبحالــة املســألة إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ،وهــو منــذ مخــس ســنوات يُعرقــل

ذلــك بــدالً مــن أن يقــدم كل التســهيالت ويقــوم بفــرض الســلم واألمــان ،جيــب ومنــذ اآلن البــدء مبقاضــاة كل مــن ثبــت تورطــه يف
ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية.
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إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان:
• إصــدار بيــان يُديــن اســتخدام احللــف الســوري الروســي األســلحة العش ـوائية وغــر املشــروعة علــى مناطــق مشــال غــرب ســوراي
هبــذه الوحشــية والكثافــة.

• الطلــب مــن جملــس األمــن الــدويل ســرعة التحــرك حلمايــة املدنيــن يف مشــال غــرب ســوراي مــن اهلجمــات العش ـوائية والتش ـريد
القســري وغــر ذلــك مــن االنتهــاكات الــي تُش ـ ِّكل جرائــم ضـ َّـد اإلنســانية وجرائــم حــرب.

• علــى املفوضيــة الســامية أن تُقــدم تقريـراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــره مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن احلـوادث الـواردة يف
هــذا التقريــر ،وغريهــا مــن احلـوادث املوثَّقــة يف تقاريـران الســابقة وحماولــة تنفيــذ التوصيــات الـواردة يف هــذا التقريــر.
إىل جلنة التَّحقيق الدولية :COI

• االهتمام بتوثيق احلوادث اليت تُشري إىل استخدام قوات احللف السوري الروسي األسلحة العشوائية وغري املشروعة.

• إعــداد تقريــر خــاص حــول املواقــع الــي اســتخدمت فيهــا ق ـوات احللــف الســوري الروســي القنابــل العنقوديــة مــن أجــل حتذيــر
أهــايل تلــك املناطــق واإلسـراع يف عمليــات إزالــة املتفجـرات الــي مل تنفجــر ،لقــد تلوثــت آالف اهليكتــارات يف ســوراي مبخلفــات
الذخائــر العنقوديــة ،والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مســتعدة للمســامهة يف ذلــك.
إىل دول أصدقاء الشعب السوري:
الضغــط عليهــا
• إدانــة اســتخدام ق ـوات احللــف الســوري الروســي األســلحة العش ـوائية وغــر املشــروعة ضـ َّـد اجملتمــع الســوري ،و َّ
لوقــف اعتداءاهتــا املتكــررة واملســتمرة ،وهــذا يـ ُّ
ـدل علــى َّأنــا سياســة الدولــة الروســية.
• رفض اعتبار احلكومة الروســية طرفاً يف احلوار واالنتقال السياســي يف ســوراي يف حال إصرارها على ارتكاب انتهاكات واســعة
أوضح من اســتخدام الذخائر العنقودية كدليل صارخ على انتهاكاهتا.
الشــعب الســوري ،وال
حبق َّ
وممنهجة ِّ
َ
إىل اجملتمع الدويل:
ظل انقســام جملس األمن وشــلله الكامل ،يتوجب التحرك على املســتوى الوطين واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشــعب
• يف ِّ

الســوري ،ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي والســعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم
أمــام احملاكــم الوطنيــة ،يف حماكمــات عادلــة جلميــع األشــخاص املتورطــن.
• الضغــط علــى احلكومــة الســورية لالنضمــام إىل الربوتوكــول الثالــث بشــأن األســلحة التقليديــة والضغــط عليهــا لالمتثــال لقيــود
الربوتوكــول.
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• 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 مت اســتنفاذ
اخلطـوات السياســية عــر اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة الســيد كــويف عنــان ومــا جــاء بعدهــا مــن بيــاانت لوقــف األعمــال العدائيــة
أقرتــه
واتفاقــات أســتاان ،وابلتــايل ال بـ َّـد بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة ،الــذي َّ

اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ،وال يـزال جملــس األمــن يعرقــل 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 عــر اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس حقــوق اإلنســان ،واســتخدام
مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة.
إىل النظامني الروسي واإليراين:
• التوقــف عــن دعــم النظــام الســوري ابلســاح والقـوات بعــد أن أثبتــت هيئــات عديــدة يف األمــم املتحــدة ومنظمــات دوليــة تورطــه
يف ارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب ،وإن االســتمرار يف دعــم النظــام الســوري يعتــر تورطـاً يف تلــك اجلرائــم.
• التوقف عن عمليات القصف العشوائي واستهداف األماكن السكنية واملراكز احليوية كاملشايف واملدارس.
• التوقف عن اعتبار األراضي السورية ساحات اختبار لألسلحة الروسية من أجل تسويقها وبيعها.
إىل النظام السوري:
• التوقــف عــن اســتخدام األســلحة واملعــدات العســكرية يف مواجهــة أبنــاء مــن الشــعب الســوري الذيــن ســامهوا عــر ســنوات مــن
دفــع الضرائــب يف شـرائها.
• التوقف عن تســخري مؤسســات الدولة كاجليش واملواصالت والطاقة خلدمة بقاء حكم عائلة يف ســوراي حىت إن تســبب ذلك
يف قتل وتشـريد املاليني وخســارة مليارات الدوالرات.

شكر وعزاء

خالــص العـزاء جلميــع أُسـ ِر الضحــااي واملتضرريــن الذيــن متكنَّــا مــن التَّعــرف عليهــم وتوثيــق أمسائهــم ،وكل الشــكر لألهــايل والنشــطاء

احملليــن وذوي الضحــااي ،الذيــن لــوال تعاوهنــم مل نكــن لنتمكــن مــن بنــاء مثــل هكــذا قاعــدة بيــاانت وإصــدار هــذا التقريــر.
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