أبرز انتهاكات األطراف املشاركة يف
اللجنة الدستورية يف غضون األسبوع
األول جللساهتا
استمرار ارتكاب جرائم احلرب من قبل
النظام السوري وحلفائه دليل إضايف على
إهانة الدستور واجملتمع الدويل
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R191109
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.

اثنياً :على املبعوث الدويل والدول الداعمة للجنة الدستورية إيقاف جرائم احلرب قبل البدء ابلتفاصيل.

اثلثاً :امللخص التنفيذي.

رابعاً :عرض ألبرز انتهاكات األطراف املشاركة يف عمل اللجنة الدستورية حسب قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق

اإلنسان.

خامساً :االستنتاجات والتوصيات.

أوالً :مقدمة:

اإلثنــن  /23أيلــول أعلــن األمــن العــام لألمــم املتحــدة أنطونيــو غوترييــش ،يف مؤمتــر صحفــي عقــده يف املقــر الدائــم بنيويــورك،
موافقــة حكومــة اجلمهوريــة العربيــة الســورية وجلنــة املفاوضــات الســورية علــى إنشــاء جلنــة دســتورية ذات مصداقيــة ومتوازنــة وشــاملة
تســهلها األمم املتحدة يف جنيف كجزء من العملية السياســية إلهناء النزاع املســتمر يف البالد منذ عام  ،2011وقد أوضحت
رســالة موجهــة مــن األمــن العــام لألمــم املتحــدة إىل جملــس األمــن ،يف  /27أيلــول ،اختصاصــات هــذه اللجنــة وعملهــا.
ويُشــكل مؤمتــر سوتشــي الروســي الــذي انعقــد يف  /30كانــون الثــاين 2018 /مرجعيــة تشــكيل اللجنــة الدســتورية حيــث تعتــر

املخــرج األساســي منــه ،علــى الرغــم مــن أن املعارضــة الســورية السياســية قــد رفضــت املشــاركة فيــه ،وقــد مت تبــي فكــرة اللجنــة

الدســتورية الحق ـاً مــن قبــل املبعــوث الــدويل الســابق ســتافان دميســتورا ،وســار الســيد جــر بيدرســن املبعــوث األممــي احلــايل إىل

ســوراي على املســار ذاته ،وقد كانت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان قد وجهت إليه رســالة فور توليه مقاليد عمله طلبت منه
فيهــا إعــادة مســار العمليــة التفاوضيــة إىل تسلســله الطبيعــي ،الــذي يبــدأ بتشــكيل هيئــة حكــم انتقــايل تنبثــق عنهــا جلنــة دســتورية
وجلنــة انتخابيــة وتشــكل هيئــة احلكــم االنتقــايل مرجعيــة تلــك اللجــان ،وعــدم اتبــاع مــا خطَّــه الســيد دميســتورا مــن البــدء ابملقلــوب.
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يف  /30تش ـرين األول 2019 /انطلقــت اجتماعــات اللجنــة الدســتورية املوســعة ،املؤلفــة مــن  150عض ـواً ( 50منهــم مــن

طرف احلكومة الســورية و 50ميثلون املعارضة 50 ،ممثلون عن منظمات اجملتمع املدين ويتم اختيارهم من قبل مكتب املبعوث

األممــي وفــق آليــات وحمــددات هــو يضعهــا وغــر معلنــة ،كمــا أهنــا غــر مفهومــة حيــث حتتــوي شــخصيات ال عالقــة هلــا ابلقانــون
الدســتوري أو حقــوق اإلنســان أو العدالــة االنتقاليــة ومــا إىل ذلــك) يف مقــر األمــم املتحــدة جبنيــف ،برائســة كل مــن أمحــد كزبــري
عــن وفــد النظــام الســوري وهــادي البحــرة عــن وفــد املعارضــة وحبضــور الســيد جــر بيدرســن ،املبعــوث األممــي اخلــاص إىل ســوراي.
أعلن الســيد جري بيدرســن يف ختام اجتماعات اللجنة الدســتورية املوســعة ،يوم اجلمعة  /1تشـرين الثاين 2019 /عن االتفاق
علــى تشــكيل اهليئــة املصغــرة للجنــة الدســتورية الســورية ،املؤلفــة مــن  45عضـواً ( 15عــن كل جانــب) علــى أن تبــدأ عملهــا يف

 /4تش ـرين الثــاين ،ملــدة أســبوع ،والــي ســتعمل علــى إعــداد وصياغــة إصــاح دســتوري يطــرح للموافقــة العموميــة ،كإســهام يف
التســوية السياســية يف ســوراي ويف تطبيــق قـرار جملــس األمــن .2254
منهجية:

يهــدف التقريــر إىل اســتعراض أبــرز االنتهــاكات الــي َّ
متكــن فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن توثيقهــا مــن قبــل األطـراف
املشــاركة يف اللجنــة الدســتورية (قـوات النظــام الســوري وحليفــه الروســي وفصائــل يف املعارضــة املســلحة) يف غضــون أســبوع منــذ
بــدء جلســاهتا يف  /30تش ـرين األول حــى  /6تش ـرين الثــاين ،2019 /وابلتــايل ال يتضمــن التقريــر انتهــاكات ق ـوات ســوراي
الدميقراطيــة وال قـوات التحالــف الــدويل بقيــادة الــوالايت املتحــدة األمريكيــة وال قـوات عمليــة نبــع الســام (القـوات الرتكيــة واجليــش
الوطــي الســوري).
وقــد اعتمــدان علــى ابحثــن ميدانيــن عاملــن لدينــا ،حيــث قمنــا أبخــذ شــهادات مباشــرة مــن انجــن أو مــن أقـرابء لضحــااي أو
عمــال إغاثــة ونشــطاء إعالميــن ،ذلــك ابالعتمــاد علــى شــبكة العالقــات الواســعة الــي منتلكهــا مــن خــال عملنــا املســتمر منــذ
مثــاين ســنوات.
تعمــل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى توثيــق االنتهــاكات بشــكل يومــي ،وتُعتــر جرميــة القتــل اجلرميــة األعظــم ،وتُشـ ِّكل
ِ
ـجل هــذا التقريــر حصيلــة الضحــااي
ابلتــايل مؤشـراً أساســياً لتقييــم أثــر االتفاقــات ،وكذلــك اســتهداف املراكــز احليويــة املدنيَّــة .ويُسـ ّ
املدنيــن فقــط ،وتوزُّعهــا تبعـاً للمــكان الــذي قتلـوا فيــه وليــس تبعـاً للمحافظــة الــي ينتمــون إليهــا .نرجــو االطــاع علــى املنهجيــة
املتَّبعــة مــن قبــل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف توثيــق الضحــااي .1

 1منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان" ،الشبكة السورية حلقوق اإلنسان> > http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf<< ،
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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 انشــطون موقــع
ـث الضحــااي واملصابــن وحجــم الدمــار الكبــر الــذي تسـبَّبت بــه اهلجمــات.
اهلجمــات وجثـ َ

وحنتفظ بنسـ ٍـخ من مجيع مقاطع الفيديو والصور املذكورة يف هذا التَّقرير ضمن قاعدة بياانت إلكرتونية سـرية ،ونسـ ٍـخ احتياطية
علــى أقـر ٍ
اص صلبــة ،وابلرغــم مــن ذلــك ال َّ
ندعــي أننــا قُمنــا بتوثيــق احلــاالت كافــة ،ذلــك يف ظـ ِّـل احلظــر واملالحقــة مــن قبــل قـوات
النظام الســوري وبعض اجملموعات املســلحة األخرى.

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 َ

اثنياً :على املبعوث الدويل والدول الداعمة للجنة الدستورية إيقاف جرائم احلرب قبل البدء ابلتفاصيل:

توقــع اجملتمــع الســوري أن تنخفــض وتــرة االنتهــاكات املمارســة حبقــه وقســوهتا بعــد أن ينطلــق املســار الدســتوري ،وغالب ـاً مــا

يكــون البــدء ابملســار الدســتوري بعــد توقــف النـزاع والبــدء ابملفاوضــات وصــوالً إىل تســوية معينــة مث يقــوم األطـراف بصياغــة مــا متَّ
االتفــاق عليــه ضمــن وثيقــة إعــان دســتوري ،لكــن النـزاع يف ســوراي ال يـزال مســتمراً وال يـزال النظــام الســوري وحلفــاؤه ميارســون
خمتلــف أنـواع االنتهــاكات ،الــي يشــكل بعضهــا جرائــم ضــد اإلنســانية ويشــكل بعضهــا اآلخــر جرائــم حــرب ،فــا تـزال عمليــات
التعذيــب داخــل مراكــز االحتجــاز مســتمرة ،وال ت ـزال عمليــات قصــف املراكــز احليويــة وأبرزهــا املراكــز الطبيــة مســتمرة ،ومل يتــم
الكشــف عــن مصــر املختفــن قسـرايً لــدى األطـراف املتفاوضــة.

وقــد أكــد رئيــس النظــام الســوري بشــار األســد بشــكل واضــح يف مقابلــة أجراهــا معــه التلفزيــون الرمســي مت بثُّهــا يف  /31تشـرين

األول أن الوفــد الــذي أرســلته احلكومــة إىل جنيــف ال ميثــل احلكومــة قائ ـاً“ :البعــض يعتقــد أن الطــرف األول هــو الدولــة

الســورية أو احلكومــة الســورية .ال ،الطــرف األول هــو الــذي ميثــل وجهــة نظــر احلكومــة الســورية ،أمــا احلكومــة الســورية
فهــي ليســت جــزءاً مــن هــذه املفاوضــات وال مــن هــذا النقــاش”.

لقــد رصــد فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف غضــون األســبوع األول منــذ بدايــة جلســات اللجنــة الدســتورية عمليــات
قصــف عنيفــة وعشـوائية يف كثــر منهــا ،نفذهتــا قـوات النظــام الســوري علــى ريــف إدلــب اجلنــويب وريــف محــاة الغــريب ،مــع ارتفــاع
وتــرة القصــف علــى مدينــي كفــر نبــل وجســر الشــغور وحميطهمــا يف ريــف إدلــب ،كمــا شــهدت مدينــة عنــدان يف مشــال حمافظــة
حلــب ارتفاعـاً ملحوظـاً يف وتــرة اهلجمــات األرضيــة يف األايم الثالثــة األخــرة .وقــد بلــغ عــدد اهلجمــات األرضيــة الــي متكنــا مــن
توثيقهــا يف غضــون هــذا األســبوع قرابــة  162هجومـاً.
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إضافــة إىل ذلــك ،فقــد ســجلنا أول غــارة للطـران اثبــت اجلنــاح التابــع لقـوات النظــام الســوري ،يف  /4تشـرين الثــاين ،بعــد انقطــاع
اســتمر قرابــة شــهر ونصــف الشــهر ،وقــد ســجلنا مــا ال يقــل عــن  11غــارة مت تنفيذهــا علــى منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة
جلهــا يف ريــف حمافظــة إدلــب الغــريب ،-منــذ ذلــك التاريــخ.وعلــى الرغــم مــن أن اللجنــة الدســتورية فكــرة روســية إال أن القـوات الروســية تقــوم ابلتـوازي مــع جلســات جنيــف بقصــف عنيــف
ومركــز علــى بلــدات عــدة يف ريفــي إدلــب اجلنــويب والغــريب ،وبلــغ جممــوع تلــك اهلجمــات قرابــة  46غــارة.
اســتمرت قـوات النظــام الســوري يف سياســة االعتقــاالت خــال هــذا األســبوع وتركــزت هــذه االعتقــاالت يف حمافظــة ريــف دمشــق
مســتهدفة بشــكل أساســي األشــخاص الذين أجروا تســوايت ألوضاعهم األمنية ســابقاً.
كانــت حركــة النــزوح يف منطقــة إدلــب يف املــدة املذكــورة ضئيلــة جــداً واحنصــرت يف ريــف إدلــب اجلنــويب وبلــدات ريــف إدلــب

الغــريب ،حيــث أن مجيــع املناطــق الــي تعرضــت للقصــف خاليــة تقريب ـاً مــن ســكاهنا.

اثلثاً :امللخص التنفيذي:

نســتعرض فيمــا يلــي حصيلــة أبــرز االنتهــاكات الــي ارتكبتهــا قـوات النظــام الســوري وحليفــه الروســي منــذ بــدء انعقــاد جلســات
أعمــال اللجنــة الدســتورية يف  /30تشـرين األول حــى  /6تشـرين الثــاين.2019 /
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ألف :اجملازر وغريها من أعمال القتل غري املشروع:
ـجلنا مقتــل  24مدنيـاً ،بينهــم  6طفـاً ،و 1ســيدة (أنثــى ابلغــة) ،علــى يــد قـوات احللــف الســوري الروســي ،توزعــت حصيلــة
سـ َّ
الضحــااي حبســب األطـراف الفاعلــة علــى النحــو التــايل:

 قوات النظام السوري (اجليش ،األمن ،امليليشيات احمللية ،امليليشيات الشيعية األجنبية) 10 :مدنياً بينهم  2طفالً -القوات الروسية 14 :مدنياً بينهم  4طفالً و 1سيدة
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ابء :عمليات االعتقال واإلخفاء القسري:
وثقنا  19حالة اعتقال على يد قوات النظام السوري يف الفرتة اليت يغطيها التقرير.
اتء :االعتــداء علــى املراكــز احليويَّــة املدنيَّــة :وثقنــا مــا ال يقــل عــن  15حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة ،يف املــدة الــي

يغطيهــا التقريــر ،بينهــا  2علــى مــدارس و 2علــى منشــآت طبيــة ،و 1علــى مــكان عبــادة ،و 6علــى مراكــز للدفــاع املــدين (منشــآت
وآليــات) .ومجيعهــا علــى يــد قـوات احللــف الســوري الروســي ،توزعــت حســب اجلهــات الرئيســة الفاعلــة علــى النحــو التــايل:
 قوات النظام السوري 12 :حادثة اعتداء ،بينها  1على مدرسة ،و 2على منشآت طبية ،و 1على مكان عبادة. -القوات الروسية 3 :حادثة اعتداء ،بينها  1على مدرسة.

مل نســجل عمليــات قصــف تســببت يف وقــوع خســائر ماديــة أو بشـرية مــن قبــل فصائــل يف املعارضــة املســلحة علــى مناطــق ســيطرة
النظــام الســوري خــال املــدة الــي يغطيهــا التقريــر.

رابع ـاً :عــرض ألبــرز انتهــاكات األط ـراف املشــاركة يف عمــل اللجنــة الدســتورية حســب قاعــدة بيــاانت
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان:
ألف :أبرز أعمال القتل غري املشروع:

أوالً :قوات النظام السوري:

اإلثنــن  /4تشـرين الثــاين 2019 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح ( )Su-24اتبــع لقـوات النظــام الســوري -كان قــد أقلــع مــن

مطــار التيفــور بريــف حمافظــة محــص -ابلصواريــخ قريــة الكفــر بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل ثالثــة مدنيــن مــن
عائلــة واحــدة ،بينهــم طفــان اثنــان (ذكــر واحــد ،وأنثــى واحــدة) ،وإصابــة مدنيــن آخريــن جبـراح .ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة
بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
اثنيا :القوات الروسية:
اخلميــس  /31تشـرين األول 2019 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخـاً علــى قريــة الفطــرة بريــف حمافظــة

إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل مدنيــن اثنــن ،أحدمهــا رجــلٌمســن ،إضافــة إىل إصابــة عــدة مدنيــن آخريــن جب ـراح .ختضــع
القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
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اخلميــس  /31تشـرين األول 2019 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ قريــة حــاس بريــف حمافظــة إدلــب
اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة مدنيــن عــدة جبـراح ،وأثنــاء جتمــع املدنيــن إلســعاف اجلرحــى كــرر الطـران ذاتــه القصــف علــى املوقــع،
مــا تســبب يف مقتــل شــخصني اثنــن ،أحدمهــا مقاتــل ضمــن صفــوف فيلــق الشــام -أحــد الفصائــل يف املعارضــة املســلحة -كان
يعمــل علــى إســعاف اجلرحــى .ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
اخلميــس  /31تشـرين األول 2019 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى احلــي الشــمايل الغــريب
مــن مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل ثالثــة مدنيــن انزحــن مــن منطقــة ســهل الغــاب ،بينهــم
طفلــة واحــدة ،إضافــة إىل إصابــة مدنيــن عــدة جبـراح .ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة
حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
الســبت  /2تشـرين الثــاين 2019 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ منـزالً يف احلــي الشــمايل مــن قريــة

جبــاال بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل أربعــة مدنيــن مــن عائلــة واحــدة ،بينهــم ســيدة واحــدة ،إضافــة إىل دمــار
كبــر يف املنــزل وحميطــه .ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
الثــااثء  /5تشـرين الثــاين 2019 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ منـزالً -يقطنــه انزحــون مــن بلــدة

اللطامنــة بريــف حمافظــة محــاة -يف قريــة الــدار الكبــرة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل ثالثــة أطفــال أشــقاء (اثنتــان
مــن اإلانث ،وذكــر واحــد) ،وإصابــة والدهتــم جبـراح .ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر
الشــام وقــت احلادثــة.
ابء :عمليات االعتقال واإلخفاء القسري:

أوالً :قوات النظام السوري:

قامــت قـوات النظــام الســوري حبملــة دهــم واعتقــال يــوم الســبت  /2تشـرين الثــاين يف مدينــي دومــا وحرســتا يف الغوطــة الشــرقية
مبحافظــة ريــف دمشــق ،مت توثيــق اعتقــال  15مدنيـاً ،واقتيادهــم إىل جهــة جمهولــة.
عبــد اجلليــل حوتــري ،معلــم صــف ،مــن أبنــاء مدينــة دومــا مبحافظــة ريــف دمشــق ،يبلــغ مــن العمــر  45عام ـاً ،اعتقلتــه ق ـوات

النظــام الســوري يف  /2تشـرين الثــاين 2019 /إثـ َـر مدامهــة منزلــه يف مدينــة دومــا واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة .نشــر إىل أن عبــد

اجلليــل كان قــد أجــرى تســوية لوضعــه األمــي يف وقــت ســابق مــن عــام .2018

7

www.sn4hr.org

info@sn4hr.org

snhr

أمحــد مســلم األشــرف ،مــن أبنــاء بلــدة حــزة مبحافظــة ريــف دمشــق ،اعتقلتــه قـوات النظــام الســوري يف  /2تشـرين الثــاين2019 /
مــن بلــدة حــزة ،واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة .نشــر إىل أن أمحــد كان قــد أجــرى تســوية لوضعــه األمــي بعــد عودتــه مــن مــكان هتجــره
قسرايً يف حمافظة إدلب يف عام .2018
اتء :االعتداء على املراكز احليويَّة املدنيَّة:
أوالً :قوات النظام السوري:

اجلمعــة  /1تشـرين الثــاين 2019 /قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقـوات النظــام الســوري املدرســة االبتدائيــة يف بلــدة بدامــا بريــف

حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املدرســة ،ونشــوب حريــق يف خمــزن الكتــب ضمــن املدرســة .ختضــع بلــدة
بدامــا لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
األحــد  /3تش ـرين الثــاين 2019 /قصفــت مدفعيــة اتبعــة لق ـوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى مركــز الدفــاع املــدين يف
مدينــة عنــدان بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املركــز وإصابــة معداتــه وأربــع آليــات (ســياراتن
ملحــق صهريــج ،وســيارة جنــدة إطفــاء ،وشــاحنة قــاب) اتبعــة لــه أبضـرار ماديــة متفاوتــة .نشــر إىل أن عمليــة القصــف تكــررت
مــن املدفعيــة ذاهتــا علــى املركــز يف اليومــن التاليــن أيضـاً؛ مــا أدى إىل خــروج املركــز عــن اخلدمــة ،ختضــع مدينــة عنــدان لســيطرة
مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة وقــت احلادثــة.

أضـرار يف آليــات اتبعــة ملركــز الدفــاع املــدين يف مدينــة عنــدان /حلــب إثــر هجمــات أرضيــة لقـوات النظــام الســوري علــى مــدار
ثالثة أايم ،مت التقاط الصور يف  /5تشـرين الثاين - 2019 /الدفاع املدين الســوري
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اإلثنــن  /4تشـرين الثــاين 2019 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح ( )Su-24اتبــع لقـوات النظــام الســوري –كان قــد أقلــع مــن
مطــار التيفــور بريــف حمافظــة محــص -صواريــخ عــدة قــرب مســجد البشـرية يف قريــة البشـرية بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب ،الــذي
يتخــذ مركــز البش ـرية الصحــي الطابــق األرضــي منــه مق ـراً لــه ،ســقطت الصواريــخ علــى بعــد 100م مــن املســجد؛ مــا أدى إىل

إصابــة كالً مــن بنــاء املســجد واملركــز الصحــي أبضـرار ماديــة متوســطة .ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة

املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

اإلثنــن  /4تشـرين الثــاين 2019 /قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقـوات النظــام الســوري عشـرات الصواريــخ علــى أحيــاء مدينــة
جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب ،بشــكل متتــايل ،مــا أدى إىل إصابــة مدنيــن عــدة جبـراح ،إضافــة إىل ســقوط صواريــخ
عــدة علــى مراكــز حيويــة مدنيــة ،هــي:
املركــز الصحــي يف جســر الشــغور :قرابــة الســاعة  15:30ســقطت صواريــخ عــدة علــى بنــاء املركــز –املدعــوم مــن قبــل احتــاد
منظمــات اإلغاثــة والرعايــة الطبيــة “ -”UOSSMبشــكل مباشــر؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي فيــه وإصابــة جتهيزاتــه أبض ـرار
ماديــة متوســطة ،نشــر إىل أ ّن املركــز الصحــي يقــدم خدماتــه لقرابــة  9000مريــض شــهرايً.
سوق اخلضرة :تسبب القصف بدمار عدد من احملالت التجارية وإصابة مرافق السوق أبضرار مادية كبرية.

ســيارة إســعاف اتبعــة للدفــاع املــدين :طالــت الصواريــخ فريــق الدفــاع املــدين -مركــز جســر الشــغور يف أثنــاء توجهــه إلســعاف

مصابــن يف احلــي الشــرقي مــن املدينــة؛ مــا أدى إىل إصابــة ثالثــة عناصــر مــن الفريــق جب ـراح ،إضافــة إىل إصابــة ســيارة إســعاف
مــن نــوع فــان -أبضـرار ماديــة متوســطة .ختضــع مدينــة جســر الشــغور لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــةحتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

أضرار يف املركز الصحي يف جسر الشغور إثر هجوم أرضي لقوات النظام السوري على املدينة يف  /4تشرين الثاين2019 /
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الثــااثء  /5تشـرين الثــاين 2019 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب فــرن اجلانوديــة
اجلديــد (فــرن التقــوى ســابقاً) -الــذي تديــره منظمــة عطــاء لإلغاثــة والتنميــة -يف قريــة اجلانوديــة بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب،

ســقطت الصواريــخ علــى بعــد قرابــة 50م مــن املســجد؛ مــا أدى إىل إصابــة بنائــه وجتهيزاتــه أبضـرار ماديــة متوســطة .ختضــع القريــة
لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
ابء :القوات الروسية:

اخلميــس  /31تش ـرين األول 2019 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة قــرب مدرســة الب ـراس يف
األطـراف الغربيــة مــن مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب ،ســقطت الصواريــخ علــى بعــد قرابــة 50م مــن املدرســة؛ مــا
أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة وأاثثهــا أبضـرار ماديــة بســيطة .ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة
وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
اخلميــس  /31تش ـرين األول 2019 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ مركــز منظمــة شــباب حنــو
املســتقبل يف قريــة الفطــرة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املركــز ،وإصابــة أاثثــه أبض ـرار ماديــة
متوســطة ،نُشــر إىل أن املركــز متوقــف عــن العمــل منــذ أزيــد مــن مخســة أشــهر ،نتيجــة التصعيــد العســكري لقـوات احللــف الســوري

– الروســي علــى منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة .ختضــع قريــة الفطــرة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة

حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
اخلميــس  /31تشـرين األول 2019 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة قــرب قريــة اهلــدى للنازحــن
–جتمــع ســكين خمصــص إلي ـواء انزحــن مــن ريــف محــاة -يف احلــي الشــمايل الغــريب يف مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب
اجلنــويب؛ ســقطت الصواريــخ علــى بُعــد حنــو 50م مــن القريــة؛ مــا أدى إىل إصابــة عــدد مــن األبنيــة أبضـرار ماديــة متوســطة .ختضــع

املدينــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

خامساً :االستنتاجات والتوصيات:

 .1خرقت قوات احللف الســوري اإليراين الروســي بشــكل ال يقبل التَّشــكيك قراري جملس األمن  2139و 2254القاضيَني
بوقــف اهلجمــات العشـوائية ،وخرقــت عــدداً واســعاً مــن قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين العــريف ،وأيضـاً انتهكــت عــر جرميــة القتــل
العمــد املادتــن الســابعة والثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي؛ مــا يُشــكل جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية.
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َّ .2
إن عمليــات القصــف ،قــد تسـبَّبت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف
إحلــاق الضـَّـرر الكبــر ابألعيــان املدنيَّــة .وهنــاك مؤشـرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد َّ
الضــرر كان مفرطـاً جــداً إذا مــا قــورن
أبن َّ

ابلفائــدة العســكرية املرجــوة ،كمــا أن اهلجمــات مل متيــز بــن املدنيــن والعســكريني يف أغلــب احلــاالت ،ويبــدو أن بعــض اهلجمــات
تعمــدت اســتهداف مراكــز حيويــة ومناطــق مدنيــة.
 .3لقــد وافقــت الــدول ابإلمجــاع يف قمــة عــام  2005علــى مســؤولية كل دولــة عــن محايــة ســكاهنا مــن اجلرائــم ضــد اإلنســانية
وجرائــم احلــرب ،إن هــذه املســؤولية تســتلزم منــع هــذه اجلرائــم ،ومنــع التحريــض علــى ارتكاهبــا بكافــة الوســائل املمكنــة ،وعندمــا
ختفــق الدولــة بشــكل واضــح يف محايــة ســكاهنا مــن اجلرائــم الفظيعــة ،أو تقــوم هــي ابرتــكاب هــذه اجلرائــم كمــا يف حالــة النظــام
الســوري ،فــإن مــن مســؤولية اجملتمــع الــدويل التدخــل ابختــاذ إجـراءات محايــة بطريقــة مجاعيــة وحامســة ويف الوقــت املناســب.
التَّوصيات:

إىل املبعوث األممي إىل سوراي:
• إدانة مرتكيب اجلرائم واجملازر واملتسببني األساسيني يف عرقلة العملية السياسية.
• إعــادة تسلســل عمليــة الســام إىل شــكلها الطبيعــي بعــد حمــاوالت روســيا تشــويهها وتقــدمي اللجنــة الدســتورية علــى هيئــة احلكــم
االنتقــايل.
• الطلــب مــن النظــام الســوري وحليفــه الروســي وفصائــل املعارضــة التوقــف عــن كافــة االنتهــاكات وأتمــن إجـراءات حســن النيــة
عــن طريــق إيقــاف القصــف وكشــف مصــر املختفــن قسـرايً علــى أقــل تقديــر.
إىل جملس األمن الدويل:
ـص بشــكل واضــح علــى “توقــف
• يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجـراءات إضافيــة بعــد صــدور القـرار رقــم  ،2254الــذي نـ َّ
فــوراً أي هجمــات موجهــة ضــد املدنيــن واألهــداف املدنيــة يف حــد ذاهتــا”.

• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــن ،مبــن فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت
تورطــه يف ارتــكاب جرائــم حــرب.
• إحــال األمــن والســام وتطبيــق مبــدأ مســؤولية محايــة املدنيــن ،حلفــظ أرواح الســوريني وتراثهــم وفنوهنــم مــن الدمــار والنهــب
والتخريــب.

املختصــة ببــذل مزيــد مــن اجلهــود علــى صعيــد املســاعدات اإلنســانية الغذائيــة والطبيــة يف
• مطالبــة كل وكاالت األمــم املتحــدة
َّ
املناطــق الــي توقَّفــت فيهــا املعــارك ،ويف خميمــات املشــردين داخليـاً ومتابعــة الــدول ،الــي تعهــدت ابلتَّربعــات الالزمــة.
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إىل اجملتمع الدويل:
الشــعب
ظل انقســام جملس األمن وشــلله الكامل ،يتوجب التَّحرك على املســتوى الوطين واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم َّ
• يف ِّ

الســوري ،ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار ،وزايدة جرعــات َّ
الدعــم املقدمــة علــى الصعيــد
الســعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة ،يف حماكمــات عادلــة جلميــع
اإلغاثــي .و َّ
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 بـُ َّـد بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة ،الــذي
أقرتــه اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ،وال ي ـزال جملــس األمــن يُعرقــل محايــة املدنيــن يف ســوراي.

• جتديد الضَّغط 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 املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
الســامية أن تُقـ ِّدم تقريـراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــره مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن االنتهــاكات الـواردة
• علــى املفوضــة َّ
يف هــذا التقريــر وغــره مــن التقاريــر الســابقة ،ابعتبارهــا نـُِّفــذت مــن قبــل أطـراف النِّـزاع.
• تدريــب املنظمــات الســورية علــى البــدء إبزالــة األلغــام والذخائــر العنقوديــة غــر املنفجــرة ورفــع التَّوعيــة احملليــة ملثــل هــذا النــوع
مــن املخاطــر.
منصــة جتمــع عــدداً مــن املنظمــات الســورية الفاعلــة يف جمــال توثيــق االنتهــاكات واملســاعدة اإلنســانية؛ هبــدف تبــادل
• إنشــاء َّ

اخل ـرات مــع اجملتمــع الســوري.

إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة :COI
الســابقة ،والشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان على اســتعداد للتَّعاون
• فتح حتقيقات يف احلاالت الواردة يف هذا التَّقرير والتَّقارير َّ

والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل.
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• حتديــد املســؤولني عــن اهلجمــات بشــكل واضــح يف حــال التوصــل إىل نتائــج ترجــح ذلــك ،وبشــكل خــاص الق ـوات الروســية
الــي تــكاد ختلــو تقاريــر جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة بشــأن اجلمهوريــة العربيــة الســورية مــن حـوادث حتملهــا مســؤولية هجمــات
جويــة ابســتثناء حادثــة واحــدة فقــط طيلــة ثــاث ســنوات مــن التدخــل الروســي يف ســوراي.
إىل النظام السوري:
• التَّوقف عن انتهاك الدستور السوري عرب قتل املواطنني السوريني وتدمري منازهلم وإخفاء وتعذيب عشرات اآلالف منهم.
• إيقــاف عمليــات القصــف العش ـوائي واســتهداف املناطــق الســكنية واملستشــفيات واملــدارس واألس ـواق واســتخدام الذخائــر
احملرمــة والرباميــل املتفجــرة.
• إيقاف عمليات التعذيب اليت تسبَّبت يف موت آالف املواطنني السوريني داخل مراكز االحتجاز.

• االمتثال لقرارات جملس األمن الدويل والقانون العريف اإلنساين والدستور والقانون السوري.
إىل النظام الروسي:

• فتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف التَّقرير ،وإطالع اجملتمع السوري على نتائجها ،وحماسبة املتورطني.
• تعويــض املراكــز واملنشــآت املتضــررة كافــة وإعــادة بنائهــا وجتهيزهــا مــن جديــد ،وتعويــض أُســر الضحــااي واجلرحــى كافــة ،الذيــن
قتلهــم النظــام الروســي احلــايل.
• التَّوقف التام عن قصف املشايف واألعيان املشمولة ابلرعاية واملناطق املدنيَّة واحرتام القانون العريف اإلنساين.

شكر وتقدير

كل الشكر جلميع األهايل وذوي وأصدقاء الضحااي وشهود العيان والنشطاء احملليني الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير.
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