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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 واملنهجية.

اثنياً :ملخص كانون الثاين.

اثلثاً :أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان يف سوراي يف كانون الثاين.

رابعاً :املرفقات.

خامساً :االستنتاجات والتوصيات.

أوالً :املقدمة واملنهجية:

ـهدت ســوراي حجــم انتهــاكات غــر مســبوق منــذ انطــاق احلـراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة يف آذار  ،2011وأتيت عمليــات
شـ َ

القتــل خــارج نطــاق القانــون وعمليــات االعتقــال والتعذيــب واإلخفــاء القســري علــى رأس قائمــة االنتهــاكات الــي تعـ َّـرض هلــا

ـتمر يف ذلــك كجهــة وحيــدة
املواطــن الســوري ،وبــدأ النظــام الســوري وامليليشــيات التابعــة لــه ممارسـةَ تلــك االنتهــاكات وغريهــا واسـ َّ
ـتمرت الشــبكة الســورية حلقوق
قرابة ســبعة أشــهر ،مث ما لبثت أن دخلت أطراف أخرى يف انتهاك حقوق املواطن الســوري ،واسـ َّ

اإلنســان يف توثيــق مــا يتمكــن فريقهــا مــن التَّحقــق منــه ،وتصاعــدت تلــك االنتهــاكات بشــكل كبــر جــداً يف عامــي 2012
ِ
ـجل وتُــرز اســتمرار معــاانة الســوريني ،وقــد وصلــت إىل مثانيــة
و2013؛ مــا دفعنــا إىل تكثيــف إصــدار تقاريــر شــهرية دوريــة تُسـ ّ
ـدر بدايــة كل شــهر ،ومتَّ بنــاء قاعــدة بيــاانت واســعة تضـ ُّـم مئــات آالف احلـوادث الــي تنضــوي كل واحــدة منهــا علــى
تقاريــر تصـ ُ
منــط مــن أمنــاط االنتهــاكات الــي متكنَّــا مــن توثيقهــا.
الســابقة وقمنــا جبمــع
مــع هنايــة عــام  2018ومــع اخنفــاض حجــم العنــف عمــا كان عليــه ســابقاً ،قمنــا بتغيــر يف اس ـراتيجيتنا َّ
التقاريــر ضمـ َـن تقريــر شــهري واحــد ،يشــمل أبــرز االنتهــاكات الــي وقعــت يف ســوراي ،الــي متكنــا مــن توثيقهــا ،ويُرّكِــز تقريـران هــذا
علــى حالــة حقــوق اإلنســان يف ســوراي يف شــهر كانــون الثــاين  ،2020ويســتعرض حصيلــة الضحــااي املدنيــن ،الذيــن وثقنــا يف
هــذا الشــهر مقتلهــم علــى يــد أطـراف النـزاع الرئيســة يف هــذا الشــهر ،إضافــة إىل حصيلــة حــاالت االعتقــال واإلخفــاء القســري،
ويُسـلِّط التقريــر الضــوء علــى اهلجمــات العشـوائية واســتخدام األســلحة غــر املشــروعة (الذخائــر العنقوديــة ،األســلحة الكيميائيــة،
الرباميــل املتفجــرة ،األســلحة احلارقــة) وعلــى عمليــات االعتــداء علــى األعيــان املدنيَّــة.
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ويتضمــن التقريــر توزيع ـاً حلصيلــة هــذه االنتهــاكات تبع ـاً للجهــات الرئيســة الفاعلــة ،وهــذا حيتــاج يف بعــض األحيــان ملزيــد مــن
َّ

الوقــت والتَّحقيــق وخاصــة يف حــال اهلجمــات املشــركة ،وعندمــا مل نتمكــن يف بعــض األحيــان مــن إســناد مســؤولية هجمــات
بعينهــا إىل جهــة حمــددة ،كمــا حصــل يف اهلجمــات اجلويــة الــي تُنفذهــا الطائ ـرات احلربيــة الســورية أو الروســية ،أو اهلجمــات
الســورية اإليرانيــة أو ق ـوات ســوراي الدميقراطيــة وق ـوات التَّحالــف الــدويل ،فإننــا نُشــر يف تلــك احلالــة إىل َّ
أن هــذا اهلجــوم هــو

مسؤولية مشرتكة من حلف إىل أن يتم ترجيح مسؤولية أحد اجلهتني عن اهلجوم ،أو يثبت لدينا َّ
أن اهلجوم فعالً كان مشرتكاً
عــر تنســيق اجلهتــن مع ـاً فيمــا بينهمــا.
خــال عمليــات املراقبــة املســتمرة للح ـوادث 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
فريقنــا عندمــا تــردان أو نُشــاهد عــر شــبكة اإلنرتنــت ووســائل اإلعــام أخبــاراً عــن انتهــاك مبحــاوالت متعــددة ملتابعــة مــا َورَد يف
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 َ
ـث
مفتوحــة كشــبكة اإلنرتنــت ،ووســائط اإلعــام ،واثلث ـاً عــر احلديــث مــع ك ـوادر طبيــة قامــت بعــاج املصابــن وعاينــت جثـ َ
الضحــااي وحــدَّدت ســبب الوفــاة.
الصــور ،الــي وثَّقهــا فريقنــا أو الــي نُشــرت عــر اإلنرتنــت ،أو الــي
حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصـ َّـورة و ّ
وتتضمــن تلــك
أرســلها لنــا نشــطاء حمليــون عــر الربيــد اإللكــروين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي،
َّ
ـث الضحــااي واملصابــن ،حجــم الدمــار ،أســلحة وبقــااي ذخائــر
الصــور والفيديوهــات علــى ســبيل املثــال :مواقــع اهلجمــات ،جثـ َ

عنقوديــة ،وذخائــر حارقــة ،كمــا ميكــن أن تعــود هــذه الصــور لضحــااي بســبب التعذيــب ،وضحــااي مــن الكـوادر الطبيــة واإلعالميــة،
الذيــن قض ـوا يف هجمــات ش ـنَّتها أط ـراف النِّ ـزاع .وحنتفــظ بنسـ ٍـخ مــن مجيــع املقاطــع املصـ ّـورة والصـ َّـور ضمــن قاعــدة بيــاانت
إلكرتونيــة سـرية ،ونسـ ٍـخ احتياطيــة علــى أقـر ٍ
اص صلبــة ،وحنــرص دائمـاً علــى حفــظ مجيــع هــذه البيــاانت مــع املصــدر اخلــاص هبــا،
وعلــى الرغــم مــن ذلــك ال َّ
ندعــي أننــا قُمنــا بتوثيــق احلــاالت كافــة ،ذلــك يف ظـ ِّـل احلظــر واملالحقــة مــن قبــل قـوات النظــام الســوري
وبعــض اجملموعــات املســلحة األخــرى ،نرجــو االطــاع علــى منهجيتنــا. 1
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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 :ملخص كانون الثاين:

شــهد كانــون الثــاين اســتمرار املعــاانة يف مشــال غــرب ســوراي وتدهــور األوضــاع اإلنســانية إثــر اســتمرار التصعيــد العســكري لقـوات
احللــف الســوري الروســي الــذي ترافــق مــع موجــة نــزوح تعــد األسـوأ علــى الصعيــد اإلنســاين .ترافقــت هــذه احلملــة مــع تقــدم لقـوات
احللــف الســوري الروســي علــى األرض أســفر عــن الســيطرة علــى مــدن وبلــدات عــدة مــن أمههــا مدينــة معــرة النعمــان الــي غــدت

حتــت ســيطرة قـوات النظــام الســوري يف ال ـ  28مــن هــذا الشــهر.
خضــع مشــال غــرب ســوراي التفاقــي وقــف إطــاق انر يف كانــون الثــاين املنصــرم ،األول يف ال ـ  9منــه ،حــن أعلــن الل ـواء يــوري
بورينكــوف ،رئيــس مركــز املصاحلــة بــن األطـراف املتحاربــة يف ســوراي ،بــدء العمــل بنظــام وقــف إطــاق النــار يف منطقــة خفــض
التصعيــد يف إدلــب بــدءاً مــن الســاعة  14:00مــن اليــوم ذاتــه ،وأعلنــت يف اليــوم التــايل وزارة الدفــاع الرتكيــة عــن توصلهــا مــع
روســيا إىل اتفــاق وقــف إطــاق انر يدخــل حيِّــز التنفيــذ يف الســاعة  00:01مــن يــوم  /12كانــون الثــاين .مل ينجــم عــن االتفــاق

األول أي ختفيــض يف وتــرة العمليــات العســكرية ،وعلــى الرغــم مــن اإلعــان الثــاين فقــد اســتمرت اهلجمــات األرضيــة لق ـوات
النظــام الســوري ،مــع توقــف اهلجمــات اجلويــة لقـوات احللــف الســوري الروســي حــى  /14كانــون الثــاين ،2020 /حيــث ســجل
فريــق الرصــد يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قصــف طـران روســي اثبــت اجلنــاح بلــدة خــان الســبل يف ريــف إدلــب اجلنــويب،
ليتـواىل القصــف والتصعيــد عقــب ذلــك ،وترتكــب قـوات النظــام الســوري جمــزرة تعــد األكــر مــن حيــث اخلســائر البشـرية يف مشــال
غــرب ســوراي منــذ  /26نيســان 2019 /يف مدينــة إدلــب ،الــي جنــم عنهــا مقتــل  22مدني ـاً يف  /15كانــون الثــاين .ترَّكــزت
احلملــة العســكرية عقــب االتفــاق الثــاين لوقــف إطــاق النــار علــى ريــف حلــب الغــريب متســببة يف مقتــل عش ـرات مــن املدنيــن
واعتــداءات علــى مراكــز حيويــة مدنيــة .وقــد أصــدران تقريـراً اســتعرض أبــرز االنتهــاكات املرتكبــة مــن قبــل قـوات احللــف الســوري

الروســي يف ظــل هــذا االتفــاق

اســتمر االنفــات األمــي يف معظــم مناطــق ســوراي ،حيــث وثقنــا عمليــات اغتيــال عــدة علــى يــد جمهولــن يف حمافظــة درعــا يف هــذا
الشــهر ،كمــا ســجلنا حـوادث قتــل علــى يــد جمهولــن يف معظــم املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة قـوات النظــام الســوري ،وترَّكــزت يف
ابديــي حمافظــي ديــر الــزور والرقــة ،كان أبرزهــا العثــور علــى جثامــن  21راع لألغنــام يف أماكــن متفرقــة مــن ابديــة انحيــة الســبخة
يف ريــف الرقــة الشــرقي يف  /5كانــون الثــاين ،وقــد مت إعدامهــم إبطــاق النــار عليهــم ،وال تـزال الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان
حتــاول التواصــل مــع انجــن أو شــهود عــن احلادثــة ملعرفــة تفاصيــل أكــر.
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ـتمرت قوات النظام الســوري يف كانون الثاين مبالحقة واعتقال األشــخاص الذين أجروا تســوية ألوضاعهم األمنية يف املناطق
اسـ َّ

الــي وقعــت اتفاقيــات تســوية مــع ق ـوات النظــام الســوري ،كمــا رصــدان اعتقــاالت جــرت بســبب إج ـراء اتصــاالت هاتفيــة مــع

ـتمرت قـوات ســوراي الدميقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة يف كانــون
املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري ،مــن جهــة أخــرى اسـ َّ
الثــاين ابعتقــال نشــطاء وأفـراد مــن منظمــات اجملتمــع املــدين املعارضــة لسياســاهتا ،كمــا اســتهدفت األطفــال بعمليــات االعتقــال؛
هبــدف اقتيادهــم للتجنيــد القســري.
ـهد كانــون الثــاين عمليــات اعتقــال قامــت هبــا هيئــة حتريــر الشــام مشلــت نشــطاء يف مؤسســات جمتمــع مــدين ،ونشــطاء إعالميــن
شـ َ
ومدنيــن ،ومعظــم هــذه االعتقــاالت حصلــت بســبب منشــورات علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي تنتقــد سياســة إدارة

اهليئــة ملناطــق ســيطرهتا ،كمــا قامــت فصائــل يف املعارضــة املســلحة بعمليــات اعتقــال وخطــف معظمهــا حــدث بشــكل مجاعــي
واســتهدفت يف حــاالت عــدة أفـراداً مــن عائلــة واحــدة.
رصــد فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان إنشــاء القـوات الرتكيــة نقطــي مراقبــة جديدتــن يف حميــط مدينــة سـراقب يف ريــف
إدلــب اجلنــويب ،األوىل أنشــأهتا يف  /28كانــون الثــاين جنــوب املدينــة يف اجلهــة املقابلــة لقريــة جــوابس علــى الطريــق الــدويل ،M5
بينمــا أنشــأت الثانيــة يف ال ـ  30مــن الشــهر ذاتــه ،يف األط ـراف الشــمالية مــن املدينــة عنــد نقطــة تالقــي طريــق الالذقيــة حلــب
الــدويل  M4مــع طريــق دمشــق حلــب الــدويل  M5مشــال املدينــة.
تعــد موجــة النــزوح الــي شــهدها مشــال غــرب ســوراي يف هــذا الشــهر هــي األسـوأ علــى الصعيــد اإلنســاين يف ظــل احنســار املناطــق
اخلارجــة عــن ســيطرة قـوات النظــام الســوري وســوء األحـوال اجلويــة ،وضعــف اســتجابة املنظمــات اإلنســانية .وقــد أصــدرت أوتشــا
يف  /30كانــون الثــاين تقريرهــا الســابع حــول الوضــع اإلنســاين يف مشــال غــرب ســوراي ،الــذي ذكــرت فيــه أن قرابــة  390ألــف
شــخصاً نزح ـوا منــذ  /1كانــون األول 2019 /حــى  /29كانــون الثــاين 2020 /وأن معظــم مــن نزح ـوا منــذ  /15كانــون

الثــاين ســبق هلــم النــزوح غــر مــرة.

يف  /10كانــون الثــاين وافــق جملــس األمــن الــدويل علــى متديــد آليّــة تســليم املســاعدات اإلنســانيّة عــر احلــدود إىل ســوراي ،لكــن

ـر نقطتَــن حدوديـّتَــن مــع تركيــا حصـراً .ذلــك بعــد اســتخدام كل مــن روســيا والصــن حــق النقــض الفيتــو
ملـ ّدة ســتّة أشــهر فقــط وعـ َ

ضـ َّـد جتديــد قـرار جملــس األمــن رقــم  ،2449الــذي يقتضــي علــى إعــادة تفويــض األمــم املتحــدة إبدخــال املســاعدات إىل ســوراي
ابســتخدام املعابــر احلدوديــة ،الــي ال تســيطر عليهــا قـوات النظــام الســوري يف  /20كانــون األول.2019 /
اســتخدم النظــام الســوري ســاح الرباميــل املتفجــرة بشــكل كبــر علــى مناطــق مدنيــة يف الشــهر املنصــرم ضمــن سياســته املعهــودة يف
ســبيل إحـراز تقــدم علــى األرض ،كمــا ســجلنا يف كانــون الثــاين اســتخدامه هــذا الســاح يف حمافظــة حلــب للمــرة األوىل منــذ شــباط
 .2018كمــا اســتخدم ســاح الذخائــر العنقوديــة وقــد وثقنــا مــع بدايــة الشــهر املنصــرم اســتخدام هــذا الســاح علــى منطقــة مدنيــة
يف مدينــة ســرمني يف ريــف إدلــب اجلنــويب تضــم مدرســة ومركــز إيـواء لنازحــن؛ مــا أســفر عــن مقتــل  9مدنيــن ،جلهــم أطفــال ونســاء.
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اثلثاً :أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان يف سوراي يف كانون الثاين:

يســتعرض التقريــر أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان الــي وثَّقتهــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف كانــون الثــاين علــى يــد
أطـراف النـزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي.

5

www.sn4hr.org

info@sn4hr.org

snhr

ألف :القتل خارج نطاق القانون:
وثَّقت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان يف كانون الثاين مقتل  286مدنياً ،بينهم  73طفالً و 30ســيدة (أنثى ابلغة) النســبة

األكــر منهــم علــى يــد قـوات احللــف الســوري الروســي ،مــن بــن الضحــااي  1مــن الكـوادر الطبيــة و 3مــن كـوادر الدفــاع املــدين.
كمــا وثقنــا مقتــل  7أشــخاص قضـوا بســبب التعذيــب .وســجلنا مــا ال يقــل عــن  11جمــزرة .وقــد أصــدران تقريـراً يف األول مــن

مفصــل عــن الضحــااي املدنيــن الذيــن قتلـوا علــى يــد األطـراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي.
الشــهر اجلــاري يتحــدَّث بشــكل َّ
تتوزع حصيلة الضحااي حبسب اجلهات الرئيسة على النحو التايل:
واحد :األطراف الرئيسة:

•قــوات النظــام الســوري (اجليــش ،األمــن ،امليليشــيات احملليــة ،امليليشــيات الشــيعية األجنبيــة) 111 :بينهــم  28طفـاً
و 10ســيدات.
•القوات الروسية 75 :بينهم  31طفالً ،و 10سيدات.
•تنظيم داعش3 :

•فصائل يف املعارضة املسلحة1 :

•قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية (حزب االحتاد الدميقراطي) 4 :بينهم  2طفالً ،و 1سيدة.
اثنان :جهات أخرى:
•قذائف جمهولة املصدر 6 :بينهم  3أطفال و 1سيدة
•ألغام جمهولة املصدر 7 :بينهم  3أطفال

•رصاص جمهول املصدر 57 :بينهم  3أطفال و 4سيدات
•حرس احلدود الرتكي 3 :بينهم  1سيدة

•تفجريات مل نتمكن من حتديد مرتكبيها 6 :بينهم  2طفالً
•قتل على يد جمهولني 9 :بينهم  3سيدات
•الغرق 4 :بينهم  1طفالً
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ابء :االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف كانــون الثــاين مــا ال يقــل عــن  161حالــة اعتقــال تعســفي بينهــا  2طفـاً و 1ســيدة

(أنثــى ابلغــة) علــى يــد أط ـراف الن ـزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي ،كانــت النســبة األكــر منهــا علــى يــد ق ـوات النظــام الســوري
مفصــل عــن حصيلــة
يف حمافظــي ريــف دمشــق مث ديــر الــزور .وقــد أصــدران تقريـراً يف الثــاين مــن الشــهر اجلــاري يتحــدَّث بشــكل َّ

حــاالت االعتقــال واالختفــاء القســري علــى يــد أطـراف النـزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي.
تتوزَّع حصيلة االعتقال التَّعسفي حبسب اجلهات الرئيسة الفاعلة على النحو التايل:
•قوات النظام السوري 69 :بينهم  1سيدة
•التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
هيئة حترير الشام3 :

o

•فصائل يف املعارضة املسلحة37 :

•قوات سوراي الدميقراطية 52 :بينهم طفلتان.
اتء :االعتداء على املراكز احليويَّة املدنيَّة:
ـجلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف كانــون الثــاين مــا ال يقــل عــن  111حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويـَّـة مدنيَّــة،
سـ َّ
 105مــن هــذه اهلجمــات كانــت علــى يــد ق ـوات احللــف الســوري الروســي ومعظمهــا يف حمافظــة إدلــب.
من بني هذه اهلجمات وثَّقنا  14حادثة اعتداء على مدارس ،و 3على منشآت طبية ،و 33على أماكن عبادة.
تتوزع هذه اهلجمات حبسب األطراف الرئيسة الفاعلة على النحو التايل:
•قوات النظام السوري80 :
•القوات الروسية25 :

•جهات أخرى 6 :حوادث اعتداء ،توزعوا على النحو التايل:
تفجريات مل نتمكن من حتديد مرتكبيها4 :

-

قذائف جمهولة املصدر2 :

-
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توزعت حصيلة حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنيَّة حسب اجلهة الفاعلة يف هذا الشهر على النحو التايل:
اجلهة الفاعلة

املركز املـُعتدى عليه

قوات النظام السوري

القوات الروسية

جهات أخرى
تفجريات مل نتمكن
من حتديد مرتكبيها

قذائــف جمهولة
املصدر

املراكز احليوية الدينية
املساجد

26

7

-

-

املراكز احليوية الرتبوية
املدارس

13

1

-

-

املعاهد التعليمية

2

-

-

-

اجلامعات

2

-

-

1

رايض األطفال

2

-

-

-

املراكز احليوية الطبية
املنشآت الطبية

1

1

1

-

املراكز احليوية الثقافية
املتاحف

1

-

-

-

املربعات السكانية
األسواق

12

-

1

1

املالعب

-

1

-

-

البىن التحتية
حمطات ومصادر الطاقة

-

-

1

-

مراكز الدفاع املدين

9

6

-

-

املنشآت واملصادر املائية

2

1

-

-

املقرات اخلدمية الرمسية

4

3

-

-

األفران

1

2

-

-

وسائط النقل

-

-

1

-

املنشآت الصناعية

1

2

-

-

منظمات اجملتمع املدين

2

-

-

-

خميمات النازحني

8

خميمات النازحني

2

1

-

-

اجملموع:

80

25

4
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نستعرض فيما يلي أبرز حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنيَّة يف كانون الثاين:

األحــد  /5كانــون الثــاين 2020 /قرابــة الســاعة  13:00قصــف طـران اثبــت اجلنــاح ( )Su-24اتبــع لقـوات النظــام الســوري
صاروخــن قــرب روضــة املســلم الصغــر الواقــع قــرب املســجد احلديــدي يف احلــي الغــريب يف مدينــة أرحيــا بريــف حمافظــة إدلــب
اجلنويب؛ ما أدى إىل إصابة بناء الروضة وأاثثه أبضرار مادية كبرية .ختضع مدينة أرحيا لســيطرة مشــركة بني فصائل يف املعارضة

املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
الثــااثء  /7كانــون الثــاين 2020 /قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لق ـوات النظــام الســوري مســجد احلامديــة القــدمي يف قريــة
احلامديــة الواقعــة جنــوب غــرب مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املســجد،
وإصابــة أاثثــه أبضـرار ماديــة كبــرة .ختضــع قريــة احلامديــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام
وقــت احلادثــة.
األربعــاء  /8كانــون الثــاين 2020 /قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقـوات النظــام الســوري مشــفى معــرة النعمــان املركــزي املعــروف
ابملشــفى الوطــي -الــذي يعمــل كنقطــة إســعافية -يف مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب ،مــا أدى إىل دمــار جزئــي
يف بنــاء املشــفى وأقســامه ،وإصابــة معداتــه وخـزاانت امليــاه التابعــة لــه أبضـرار ماديــة متوســطة ،نُشــر إىل أن املشــفى هــو املنشــأة

الطبيــة الوحيــدة العاملــة يف منطقــة معــرة النعمــان ،بعــد توقــف معظــم املنشــآت الطبيــة عــن العمــل أو خروجهــا عــن اخلدمــة ،إثــر
محلــة التصعيــد العســكرية املســتمرة مــن قبــل قـوات احللــف الســوري  -الروســي علــى منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة منــذ /26
نيســان ،2019 /ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
الســبت  /11كانــون الثــاين 2020 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح ( )MiG-23اتبــع لق ـوات النظــام الســوري ابلصواريــخ
الســوق الشــعيب وســط مدينــة بنــش بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف عــدد مــن احملــات التجاريــة،
وإصابــة مرافــق الســوق أبضـرار ماديــة كبــرة .ختضــع مدينــة بنــش لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر
الشــام وقــت احلادثــة.
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دمــار إثــر هجــوم جــوي للنظــام الســوري علــى الســوق الشــعيب يف مدينــة بنــش /إدلــب –  /11كانــون الثــاين/
2020

األحــد  /12كانــون الثــاين 2020 /انفجــرت عبــوة انســفة جمهولــة املصــدر يف ســوق اهلــال يف مدينــة طفــس بريــف حمافظــة درعــا
الغــريب؛ مــا أدى إىل إصابــة أحــد احملــات التجاريــة أبضـرار ماديــة كبــرة ،ال نـزال حنــاول الوصــول إىل شــهود وانجــن مــن تلــك
احلادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل .ختضــع مدينــة طفــس لســيطرة قـوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.
األحــد  /12كانــون الثــاين 2020 /ســقطت عــدة قذائــف صاروخيــة جمهولــة املصــدر علــى عــدة أحيــاء يف مدينــة حلــب،
أصابــت إحداهــا جامعــة االحتــاد اخلاصــة يف حــي الشــهباء اجلديــدة؛ مــا أدى إىل مقتــل طالـ ٍ
ـب مــن كليــة اهلندســة املعلوماتيــة،
إضافــة إىل إصابــة بنــاء اجلامعــة وأاثثهــا أبض ـرار ماديــة متوســطة ،ال ن ـزال حنــاول الوصــول إىل شــهود وانجــن مــن تلــك احلادثــة
للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل .ختضــع مدينــة حلــب لســيطرة ق ـوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.
األربعــاء  /15كانــون الثــاين 2020 /قرابــة الســاعة  14:05قصــف طـران اثبــت اجلنــاح ( )MiG-23اتبــع لقـوات النظــام
الســوري صاروخــن علــى مدينــة إدلــب ،ســقط أحدمهــا وســط املنطقــة الصناعيــة الواقعــة جنــوب ســوق اهلــال يف منطقــة دوار
احملـراب شــرق املدينــة؛ مــا تســبّب مبجــزرة ،إضافـةً إىل دمــار كبــر يف عــدد مــن احملــات الصناعيــة يف املنطقــة .ختضــع مدينــة إدلــب

لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
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صــورة جويــة تظهــر الدمــار إثــر هجــوم جــوي للنظــام الســوري علــى املنطقــة الصناعيــة شــرق
مدينــة إدلــب يف  /15كانــون الثــاين – 2020 /عــز الديــن القاســم

األربعــاء  /15كانــون الثــاين 2020 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري ابلصواريــخ قــرب مســجد الروضــة
الواقــع قــرب الســوق اجلديــد وســط مدينــة أرحيــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب ،مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد وأاثثــه أبض ـرار
ماديــة متوســطة .نُشــر إىل أ ّن االعتــداء حــدث يف اليــوم الثالــث مــن اتفــاق وقــف إطــاق النــار املعلــن بــن روســيا وتركيــا يف منطقــة
ُ
خفــض التصعيــد الرابعــة ،والــذي دخــل حيّــز التنفيــذ يف الســاعة  00:00مــن يــوم األحــد  /12كانــون الثــاين .2020 /ختضــع
مدينــة أرحيــا لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
اجلمعــة  /17كانــون الثــاين 2020 /قرابــة الســاعة  11:00قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة قــرب
فــرن عينجــارة اآليل للخبــز شــرق قريــة عينجــارة بريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء الفــرن ،وإصابــة
معداتــه أبض ـرار ماديــة متوســطة .ختضــع قريــة عينجــارة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام
وقــت احلادثــة.
اجلمعــة  /17كانــون الثــاين 2020 /قرابــة الســاعة  11:30قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ مــأوى
للنازحــن يقــع يف منطقــة علــى أطـراف قريــة كفرانهــا بريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ مــا تســبب خبســائر بشـرية ،إضافـةً إىل إصابــة

ـأوى هلــم.
املــأوى أبضـرار ماديــة كبــرة ،نُشــر إىل أن النازحــن يتخــذون مــن معمــل بيــويت (مشــفى أنصــار انرتانشــوانل) ســابقاً مـ ً

ختضــع املنطقــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
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الثــااثء  /21كانــون الثــاين 2020 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ قــرب خـزان امليــاه الرئيــس العــايل
الواقــع يف أطـراف قريــة جــدرااي بريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ مــا تســبب خبســائر بشـرية ،إضافــة إىل إصابــة اخلـزان أبضـرار ماديــة
متوســطة .ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
اخلميــس  /23كانــون الثــاين 2020 /قرابــة الســاعة  09:30قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ طريــق
احلــج الواقــع علــى ســفح جبــل األربعــن يف األط ـراف الشــرقية مــن مدينــة أرحيــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب ،أثنــاء عمــل فــرق
الدفــاع املــدين – مركــز أرحيــا علــى تفقــد املوقــع إثــر قصــف ســابق للق ـوات ذاهتــا عليــه ،أصــاب أحــد الصواريــخ ســيارة إســعاف
اتبعــة للفريــق بشــكل مباشــر ،مــا أدى إىل احرتاقهــا وإصابتهــا أبضـرار ماديــة كبــرة ،وخروجهــا عــن اخلدمــة .ختضــع املدينــة لســيطرة
مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
عرب حساهبا الرمسي على منصة التواصل االجتماعي “تويرت”.
وقد نشرت منظمة الدفاع املدين السوري خرباً عن احلادثة َ

احـراق ســيارة إٍســعاف اتبعــة للدفــاع املــدين إثــر هجــوم جــوي نعتقــد أنــه روســي شــرق مدينــة أرحيــا /إدلــب
–  /23كانــون الثــاين2020 /
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اخلميــس  /23كانــون الثــاين 2020 /قرابــة الســاعة  08:40قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري صاروخـاً
علــى مدرســة مزرعــة خــان الســبل جنــوب قريــة خــان الســبل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء
املدرســة ،وإصابــة أاثثهــا أبضـرار ماديــة كبــرة .ختضــع قريــة خــان الســبل لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة
حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

دمــار إثـ َـر هجــوم جــوي للنظــام الســوري علــى مدرســة مزرعــة خــان الســبل يف قريــة خــان الســبل/
إدلــب –  /23كانــون الثــاين2020 /

األحــد  /26كانــون الثــاين 2020 /ألقــى الطـران املروحــي التابــع لقـوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى منــزل ســكين
أثنــاء وجــود فريــق الدفــاع املــدين عنــده يف قريــة بزابــور يف جبــل الزاويــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب ،ملســاعدة قاطنيــه علــى اخلــروج
مــن القريــة إىل مــكان أكثــر أمنـاً؛ مــا تســبب خبســائر بشـرية ،إضافـةً إىل إصابــة آليــة –رافعــة زنــد -اتبعــة للدفــاع املــدين أبضـرار
ماديــة متوســطة .ختضــع قريــة بزابــور لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

عرب حساهبا الرمسي على منصة التواصل االجتماعي “تويرت”.
وقد نشرت منظمة الدفاع املدين السوري خرباً عن احلادثة َ
األحــد  /26كانــون الثــاين 2020 /قرابــة الســاعة  04:10قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ مشــفى
اإلميــان شــرق قريــة ســرجة يف جبــل الزاويــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة عــدد مــن املدنيــن املراجعــن للمشــفى
جبـراح ،إضافـةً إىل دمــار كبــر يف بنــاء املشــفى ،وإصابــة معداتــه أبضـرار ماديــة كبــرة ،وخروجــه عــن اخلدمــة .ختضــع قريــة ســرجة

لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
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دمــار وأض ـرار إثــر هجــوم جــوي نعتقــد أنــه روســي علــى مشــفى اإلميــان يف قريــة ســرجة /إدلــب
–  /26كانــون الثــاين2020 /

اإلثنــن  /27كانــون الثــاين 2020 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ قــرب مســجد النــور يف قريــة بزابــور
يف جبــل الزاويــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املســجد ،وإصابــة أاثثهــا أبض ـرار ماديــة كبــرة،
نُشــر إىل أن املســجد تعــرض العتـ ٍ
ـداء سـ ٍ
ـابق علــى يــد طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري يــوم الســبت  /21كانــون
ّ
األول .2019 /ختضــع قريــة بزابــور لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

دمار إثر هجوم جوي نعتقد أنه روسي على مسجد النور يف قرية بزابور /إدلب –  /27كانون الثاين2020 /
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اثء :حصيلة اهلجمات العشوائية واألسلحة غري املشروعة:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف كانــون الثــاين مــا ال يقــل عــن  3هجمــات اســتخدمت فيهــا الذخائــر العنقوديــة،
مجيعهــا نفذهتــا قـوات النظــام الســوري يف حمافظــة إدلــب ،وقــد تسـبَّبت هــذه اهلجمــات يف مقتــل  9مدنيـاً ،بينهــم  6طفـاً و2

ســيدة ،وإصابــة  22شــخصاً.
وألقــى طـران النظــام الســوري املروحــي واثبــت اجلنــاح التابــع لقـوات النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن  353برميـاً متفجـراً ،توزعــت

علــى النحــو التايل:
-

حمافظة إدلب269 :

-

حمافظة حلب82 :

-

حمافظة محاة2 :

وقــد أســفرت اهلجمــات ابســتخدام الرباميــل املتفجــرة عــن مقتــل  5مدنيـاً ،بينهــم  1طفـاً ،و 2ســيدة ،و 1مــن كـوادر الدفــاع

املــدين ،مجيعهــم يف حمافظــة إدلــب ،ومــا ال يقــل عــن  21حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة ،بينهــا  4علــى مــدارس ،و7

علــى أماكــن عبــادة.
نســتعرض فيمــا يلــي أبــرز ح ـوادث اهلجمــات العش ـوائية واســتخدام األســلحة غــر املشــروعة الــي متكنــا مــن توثيقهــا يف كانــون
الثــاين:
األربعــاء  /1كانــون الثــاين 2020 /قرابــة الســاعة  ،11:43أطلقــت منصــة صواريــخ اتبعــة لقـوات النظــام الســوري نعتقــد أهنــا
متمركــزة يف منطقــة أبــو الظهــور بريــف إدلــب الشــرقي صاروخـاً مــن منــط  Tochka 9M79حممـاً بذخائــر عنقوديــة مــن منــط
 ،9N24ســقط علــى احلــي الشــرقي مــن مدينــة ســرمني بريــف إدلــب الشــرقي؛ انتشــرت معظــم الذخائــر الفرعيــة يف منطقــة مدنيــة

تضــم مدرســة ومعهــد شــرعي ومركــز إيـواء لعائــات انزحــة مــن مناطــق ريــف إدلــب اجلنــويب .تسـبَّب القصــف يف مقتــل  9مدنيـاً،
بينهــم  6طفـاً و 2ســيدة ،وإصابــة مــا ال يقــل عــن  20آخريــن.

كمــا انتشــرت بعــض الذخائــر الفرعيــة يف ســوق مدينــة ســرمني الرئيــس ،وابلقــرب مــن مســجد الفــردوس ومســجد عثمــان بــن
عفــان ،وتســبب انفجارهــا أبض ـرار ماديــة متفاوتــة يف مرافــق الســوق ومبــى املســجدين.
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اجلمعــة  /10كانــون الثــاين 2020 /بــن الســاعة  23:11و 23:47قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لق ـوات النظــام الســوري
صواريــخ عــدة مــن منــط  Urgan 9M27Kحمملــة بذخــرة عنقوديــة علــى قريــة ســرجة يف جبــل الزاويــة بريــف إدلــب اجلنــويب،
ســقطت الصواريــخ بــن منــازل املدنيــن وعلــى أطـراف القريــة؛ مــا أدى إىل إصابــة مدنيــن اثنــن ،ختضــع املنطقــة لســيطرة فصائــل
يف املعارضــة املســلحة.

خملفــات حاضنــة عنقوديــة مــن منــط  Urgan 9M27Kقصفتهــا رامجــة صواريــخ اتبعــة لقـوات النظــام
الســوري علــى قريــة ســرجة يف إدلــب ،يف  /10كانــون الثــاين2020 /

متفجريــن علــى مركــز قطــاع
الســبت  /11كانــون الثــاين 2020 /ألقــى الطـران املروحــي التابــع لقـوات النظــام الســوري برميلَــن
َ

معــرة النعمــان التابــع للدفــاع املــدين يف مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املركــز،
وإصابــة معداتــه أبضـرار ماديــة كبــرة .نُشــر إىل أن الدفــاع املــدين يتّخــذ مــن مبــى اإلطفائيــة القدميــة ســابقاً مقـراً لــه .ختضــع مدينــة

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

ـر حســاهبا الرمســي علــى منصــة التواصــل االجتماعــي
وقــد نشــرت منظمــة الدفــاع املــدين الســوري خــر عــن اســتهداف املركــز عـ َ
“تويــر”.

األربعــاء  /15كانــون الثــاين 2020 /ألقــى الط ـران املروحــي التابــع لق ـوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى قريــة
كفرومــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا تســبب أبض ـرار ماديــة يف املمتلــكات العامــة واخلاصــة ،نُشــر إىل أن القريــة خاليــة

مــن معظــم ُســكاهنا ،إثــر نزوحهــم نتيجــة هجمــات قـوات احللــف الســوري – الروســي املســتمرة علــى املنطقــة منــذ  /26نيســان/

 ،2019الــي تركــزت يف األايم األخــرة علــى معــرة النعمــان وحميطهــا .ختضــع قريــة كفرومــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف

املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

16

www.sn4hr.org

info@sn4hr.org

snhr

مقطــع مصــور يســتعرض حلظــة إلقــاء طـران النظــام الســوري برميـاً متفجـراً حــى وصولــه األرض
وانفجــاره يف قريــة كفرومــة /إدلــب –  /15كانــون الثــاين2020 /

الثــااثء  /25كانــون الثــاين 2020 /ألقــى الط ـران املروحــي التابــع لق ـوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى قريــة
احلمــرة بريــف حمافظــة حلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل أضـرار ماديــة يف املمتلــكات العامــة واخلاصــة .ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة
بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

رابعاً :مرفقات:

توثيق مقتل  286مدنيا بينهم  4من الكوادر الطبية والدفاع املدين يف سوراي يف كانون الثاين 2020

توثيق ما ال يقل عن  161حالة اعتقال تعسفي يف سوراي يف كانون الثاين 2020
بينها  109حالة اختفاء قسري

خامساً :االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات:

•أشــارت األدلــة الــي مجعناهــا إىل َّ
أن اهلجمــات ُو ّجهــت ضـ َّـد املدنيــن وأعيــان مدنيــة ،وقــد ارتكبــت قـوات احللــف الســوري

الروســي جرائــم متنوعــة مــن القتــل خــارج نطــاق القانــون ،إىل االعتقــال والتَّعذيــب واإلخفــاء القســري ،كمــا تسـبَّبت هجماهتــا
وعمليــات القصــف العش ـوائي يف تدمــر املنشــآت واألبنيــة ،وهنــاك أســباب معقولــة حتمــل علــى االعتقــاد أبنـَّـه مت ارتــكاب

جرميــة احلــرب املتمثلــة يف اهلجــوم علــى املدنيــن يف كثــر مــن احلــاالت.
•مل تكتـ ِ
ـف احلكومــة الســورية خبــرق القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون العــريف ،بــل طــال اخلــرق قـرارات جملــس األمــن الــدويل،
وبشــكل خــاص القـرار رقــم  ،2139والقـرار رقــم  2042املتعلِّــق ابإلفـراج عــن املعتقلــن ،والقـرار رقــم  2254وكل ذلــك
دون أيــة حماســبة.
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ِ
ـجل قيــام قـوات النظــام الســوري أو الروســي أو التحالــف الــدويل بتوجيــه حتذيــر قبــل أيــة هجمــة مــن اهلجمــات حبســب
•مل نُسـ ّ
اشـراطات القانــون الــدويل اإلنســاين ،وهــذا مل حيصــل مطلقـاً منــذ بدايــة احلـراك الشــعيب ،ويـ ُّ
ـدل بشــكل صــارخ علــى اســتهتار
اتم حبيــاة املدنيــن يف ســوراي.
• َّ
إن حجــم االنتهــاكات وطبيعتهــا املتكــررة ،ومســتوى القــوة املفرطــة املســتخدمة فيهــا ،والطابــع العشـوائي للقصــف والطبيعــة
املنســقة للهجمــات ال ميكــن أن يكــون ذلــك إال بتوجيهــات عليــا وهــي سياســة دولــة.
َّ

•إن عمليات القصف العشوائي غري املتناسب اليت نفَّذهتا قوات احللف “قوات التحالف الدويل ،وقوات سوراي الدميقراطية
ذات القيادة الكردية” تعترب خرقاً واضحاً للقانون الدويل اإلنساين ،وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إىل جرائم حرب.

•انتهكت التنظيمات اإلســامية املتشــددة القانون الدويل اإلنســاينُ ،متســببة يف مقتل العديد من املدنيني ،وأضرار يف مراكز
حيويــة مدنية.

•خرقــت فصائــل يف املعارضــة املســلحة قـرار جملــس األمــن رقــم  2139عــر هجمــات تعتــر مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين
الــدويل العــريف ،متســببة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو إحلــاق إصــاابت هبــم بصــورة عرضيــة.
•إن مجيــع اهلجمــات الــي وثقهــا التقريــر ،وال ســيما عمليــات القصــف ،قــد تسـبَّبت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت

الضــرر ابألعيــان املدنيَّــة .وهنــاك مؤشـرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد
أرواح املدنيــن أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف إحلــاق َّ
َّ
الضــرر كان مفرطـاً جــداً إذا مــا قــورن ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.
أبن َّ
• َّ
إن اســتخدام األســلحة الناســفة الســتهداف مناطــق ســكانية مكتظــة يُعـِّـر عــن عقليــة إجراميــة ونيــة ُمبيَّتــة هبــدف إيقــاع أكــر
قــدر ممكــن مــن القتلــى ،وهــذا ُيالــف بشــكل واضــح القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان ،وخــرق صــارخ التفاقيــة جنيــف 4
امل ـواد (.)32 ،31 ،27

التَّوصيات:

إىل جملس األمن الدويل:
ـص بشــكل واضــح علــى
•يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إج ـراءات إضافيــة بعــد صــدور الق ـرار رقــم  ،2254الــذي نـ َّ
“توقــف 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.
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•جيــب علــى جملــس األمــن إصــدار ق ـرار خــاص حبظــر اســتخدام الذخائــر العنقوديــة يف ســوراي علــى غ ـرار حظــر اســتخدام
ويتضمــن نقــاط لكيفيــة نــزع خملفــات تلــك األســلحة اخلطــرة.
األســلحة الكيميائيــة
َّ

•علــى األعضــاء األربعــة دائمــي العضويــة ،الضغــط علــى احلكومــة الروســية لوقــف دعمهــا للنظــام الســوري ،الــذي يســتخدم
الصــدد.
ـف تورطهــا يف هــذا َّ
األســلحة الكيميائيــة ،وكشـ َ

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.
إىل اجملتمع الدويل:
•يف ظـ ِّـل انقســام جملــس األمــن وشــلله الكامــل ،يتوجــب التَّحــرك علــى املســتوى الوطــي واإلقليمــي إلقامــة حتالفــات لدعــم
الشــعب الســوري ،ويتجلــى 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 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 من أجل إحقاق العدالة واحملاســبة يف ســوراي عرب اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملس حقوق اإلنســان ،واســتخدام
• َّ
مبــدأ الواليــة القضائيــة العاملية.

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.
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منصــة جتمــع عــدداً مــن املنظمــات الســورية الفاعلــة يف جمــال توثيــق االنتهــاكات واملســاعدة اإلنســانية؛ هبــدف تبــادل
•إنشــاء َّ
اخلـرات مــع اجملتمــع الســوري.

إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة :COI
الســابقة ،والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد
•فتــح حتقيقــات يف احلــاالت ال ـواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر َّ
للتَّعــاون والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل.

إىل اآللية الدولية احملايدة املستقلة :IIIM
•مجع مزيد من األدلة حول اجلرائم اليت متَّ توثيقها يف هذا التقرير.
إىل املبعوث األممي إىل سوراي:
•إدانة مرتكيب اجلرائم واجملازر واملتسببني األساسيني يف تدمري اتفاقات خفض التَّصعيد.
•إعــادة تسلســل عمليــة الســام إىل شــكلها الطبيعــي بعــد حمــاوالت روســيا تشــويهها وتقــدمي اللجنــة الدســتورية علــى هيئــة
احلكــم االنتقــايل.
إىل النظام السوري:
•التَّوقــف عــن 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.

•الكشف عن مصري قرابة  83ألف مواطن سوري اعتقلتهم األجهزة األمنية وأخفت مصريهم حىت اآلن.
•االمتثال لقرارات جملس األمن الدويل والقانون العريف اإلنساين.

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.
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•التَّوقف التام عن قصف املشايف واألعيان املشمولة ابلرعاية واملناطق املدنيَّة واحرتام القانون العريف اإلنساين.

•علــى النظــام الروســي ابعتبــاره طــرف ضامــن يف حمــاداثت أســتاان التَّوقــف عــن إفشــال اتفاقــات خفــض التَّصعيــد ،والضغــط
علــى النظــام الســوري لوقــف اهلجمــات العشـوائية كافــة ،والســماح غــر املشــروط بدخــول املســاعدات اإلنســانية إىل املناطــق
احملاصــرة.
•التَّوقــف عــن اســتخدام األســلحة احلارقــة يف املناطــق املأهولــة ابلســكان وتعويــض الضحــااي وذويهــم عــن مجيــع األضـرار البشـرية
واملاديــة ،الــي حلقــت هبــم مــن اســتخدام هــذه األســلحة ،وتقــدمي العــاج لعشـرات املصابــن املدنيــن.
•نشــر خرائــط تفصيليــة ابملواقــع ،الــي ش ـنَّت فيهــا الق ـوات الروســية هجمــات ابلذخائــر العنقوديــة ،وتزويــد األمــم املتحــدة
وإطــاع اجملتمــع الســوري عليهــا ،وهــذا يُيســر عمليــات إزالــة املخلفــات الــي مل تنفجــر بعــد.
•البدء يف حتقيق اخرتاق يف قضية املعتقلني عرب الكشف عن مصري  83ألف ٍ
خمتف لدى النظام السوري.
إىل احللف (قوات التحالف الدويل ،وقوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية):

ـض عمليــات القصــف خلَّفــت قتلــى مدنيــن أبـرايء،
• َّ
يتوجــب علــى دول التَّحالــف الــدويل أن تعــرف بشــكل صريــح أب ّن بعـ َ
وأن حتــاول بــدالً عــن اإلنــكار املســارعة يف فتــح حتقيقــات جديـَّـة ،واإلس ـراع يف عمليــات تعويــض الضحــااي واملتضرريــن،

واالعتــذار منهــم.

الضغــط عليهــا لوقــف جتاوزاهتــا كافــة يف مجيــع املناطــق والبلــدات الــي
•جيــب علــى الــدول الداعمــة لقـوات ســوراي الدميقراطيــة َّ
تُســيطر عليهــا.

•جيــب علــى الــدول الداعمــة لق ـوات ســوراي الدميقراطيــة تعليــق كافــة أشــكال الدعــم إىل أن تلتــزم ق ـوات ســوراي الدميقراطيــة
بقواعــد القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين ،وهــذه مســؤولية الــدول الداعمــةَّ ،
وإن اســتمرار تزويــد
قـوات ســوراي الدميقراطيــة ابلســاح و َّ
الدعــم مــع العلــم أبهنــا تقــوم ابنتهــاك قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين يعتــر مســامهة يف
هــذه االنتهــاكات.
•علــى ق ـوات ســوراي الدميقراطيــة التَّوقــف الفــوري عــن جتنيــد األطفــال وحماســبة الضبــاط املتورطــن يف ذلــك ،والتَّعهــد إبعــادة
مجيــع األطفــال ،الذيــن متَّ اعتقاهلــم هبــدف عمليــات التَّجنيــد فــوراً.
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إىل فصائل املعارضة املسلحة:
•ضمــان محايــة املدنيــن يف مجيــع املناطــق وضــرورة التمييــز بــن األهــداف العســكرية واملدنيــة ،واالمتنــاع عــن أيــة هجمــات
عش ـوائية.

•التَّعهد ابلتَّوقف عن أيَّة عمليات اعتقال تعسفي ،والتَّحقيق يف احلوادث اليت خلَّفت انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين.

•اختاذ إجراءات عقابية حبق العناصر اليت ترتكب انتهاكات للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين.
املنظمات اإلنسانية:
وضع خطط تنفيذية عاجلة هبدف أتمني مراكز إيواء كرمية للمشردين داخلياً.

شكر وتقدير

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