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معالي األمين العام لألمم المتحدة
السيد بان كي مون
تحية طيبة و بعد ،،،،،،
اتخذت روسيا قرارها على المضي باالحتالل العسكري المباشر لسوريا  ،واستهدفت المدنيين وأماكن
تجمعاتهم في المناطق الخارجة عن سيطرة السلطة الحاكمة في محاولة منها لدعم سلطة بشار األسد
الفاقد للشرعية  ،واستكمال مخططها مع ايران في احتالل األراضي السورية  ،وقتل الشعب السوري
باستخدام أحدث األسلحة حتى المحرمة منها دوليا ً كالقنابل العنقودية ،والصواريخ البالستية  ،والصواريخ
العابرة للقارات عبر قواتها  ،ومليشيات مرتزقة تابعة لها  ،ومن قبلها مليشيات طائفية تابعة إليران ،
وفي مقدمتها الحرس الثوري اإليراني  ،و مليشيا حزب هللا اللبناني  ،و مليشيات من جنسيات متعددة .
واليوم وبعد شهر من بداية العدوان الروسي على الشعب السوري الذي استهدف في  %59منه مناطق
المدنيين  ،ومقرات الجيش السوري الحر يتضح لنا ولكم  ،هدف هذا العدوان في االستمرار بقتل الشعب
السوري  ،والقضاء على ثورته  ،وتدمير ما تبقى من المرافق الحيوية  ،والبنى التحتية في سوريا
استكماالً لما بدأه حليفهم بشار األسد  ،وقواته المجرمة  ،عبر مئات الغارات الجوية لسالح الجو الروسي
بشكل يومي فقد تمكنا من توثيق استشهاد ما يزيد عن ( )444مدنيا ً بينهم ( )341أطفال  ،و ()95
امرأة  ،وما يزيد عن  3944جريح  ،ومصاب مرتكبة ( )49مجزرة كما تسببت هذه الهجمات بنزوح ،
وتهجير ما يزيد عن ( )344ألف مدني من بلداتهم  ،وقراهم مستهدفة المنشآت الحيوية  ،وأدت الى
دمار  )4( :منشآت طبية  ،ومدرستين  ،و ( )4مساجد  ،و ( )1مؤسسات خدمية  ،ومنشأة صناعية
واحدة  ،ومخيما ً للنازحين  ،واثنين من أفران الخبز  ،وموقعا ً أثريا ً  ،وسوقا ً شعبيا ً بالتوازي مع دخول
قوات عسكرية إيرانية برية للمشاركة في قتل الشعب السوري في احتالل روسي إيراني مزدوج لسوريا
 ،وهذا ما أكدته الكثير من التقارير الحقوقية الصادرة عن المنظمات الحقوقية الدولية الحيادية  ،وذات
المصداقية .

معالي األمين العام
إن العدوان الروسي على سوريا غير شرعي وغير قانوني بموجب ميثاق األمم المتحدة والقانون
الدولي في النقاط التالية :
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يخالف هذا العدوان الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الميثاق في عدم جواز استعمال القوة
في العالقات الدولية والتي نصت " يمتنع أعضاء الهيئة جميعا ً في عالقاتهم الدولية عن التهديد
باستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة أو على أي
وجه آخر ال يتفق ومقاصد "األمم المتحدة".
يخالف هذا العدوان الفقرة األولى من المادة الرابعة والعشرين من الميثاق واجب روسيا في
الحفاظ على السلم  ،واألمن الدوليين كونها دولة دائمة العضوية في مجلس األمن  ،والتي نصت
"رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به "األمم المتحدة" سريعا ً فعاالً  ،يعهد أعضاء تلك الهيئة
إلى مجلس األمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم واألمن الدولي " .
يخالف هذا العدوان المادة الواحدة والخمسين من الميثاق التي أجازت للدول استخدام القوة في
حال الدفاع عن النفس  ،وكما هو معلوم ال توجد حدود برية لسوريا مع روسيا  ،وال يوجد أية
حالة اعتداء على األراضي الروسية من قبل السوريين مما ال يجيز لها التدخل العسكري في
سوريا النتفاء حالة الدفاع عن النفس .
يخالف هذا العدوان قرار مجلس االمن رقم  2111لعام  ،2114والذي ينص على عدم تلقائية
الخيار العسكري للدول في تطبيق مكافحة اإلرهاب بل اشترط الرجوع الى مجلس االمن ألخذ
هذا القرار .
يخالف هذا العدوان مبدأ القانون الدولي بعدم التدخل والذي ينص " أن الشرعية الدولية ال تبقى
دائما ً بجانب الحكومات القائمة ففي حالة حق الشعوب في تقرير مصيرها تحل الشرعية للشعوب
بدل الحكومات " وبالتالي ال يحق لروسيا التذرع بأن بشار األسد هو من طلب التدخل في
سوريا كونه رئيس غير شرعي بعد ثورة الشعب السوري على نظام حكمه منذ عام ، 2111
فالشرعية الدستورية في سوريا انتقلت الى الشعب السوري عبر ممثليه الشرعيين بموجب
قرار األمم المتحدة رقم  61/262عام  ، 2112وقرارات جامعة الدول العربية ذات األرقام
 /1212/لعام  ، 2112والقرار رقم  /281/لعام  ، 2112والقرار رقم  /611/لعام ، 2114
والتي اعتبرت االئتالف الوطني لقوى الثورة  ،والمعارضة السوري الممثل الشرعي ،
والوحيد للشعب السوري  ،والمحاور الرئيسي عنه .
إن الشرعية في سوريا هي شرعية متنازع عليها بين قوى الثورة السورية  ،وبين السلطة
الحاكمة بالتالي ال يملك بشار األسد شرعية طلب تدخل حكومات أخرى الى جانبه في الصراع
الدائر .

معالي األمين العام
مما تقدم ومع ثبوت ارتكاب القوات الروسية لجرائم حرب  ،وجرائم ضد اإلنسانية بحق الشعب السوري
حيث ُتشكل هجماتها العشوائية  ،والتي تتسبب بأذى غير متناسب للمدنيين انتهاكات خطيرة لقوانين
الحرب  ،وعدم تقيدها بااللتزامات المترتبة عليهما بمقتضى القانون اإلنساني الدولي ،بما فيها عدم
استهداف المدنيين ،وإعطاء إنذار مسبق بجميع الهجمات التي قد تؤثر على المدنيين  ،والسماح لوكاالت
المساعدات بالوصول الفوري الى المناطق المستهدفة بالقصف .
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وبناء على ما تقدم فإن االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية  ،و الذي يمثل الشعب
السوري والمحاور عنه  ،يطالب األمين العام لألمم المتحدة باتخاذ الخطوات التالية:
أوالً_ الدعوة الى اجتماع طارئ لمجلس األمن لمناقشة هذه المجازر الجماعية التي ترتكبها القوات
الروسية عبر سالح الجو التابع لها  ،ومطالبة روسيا بالوقف الفوري لهذه الهجمات العشوائية التي
تستهدف المدنيين ووقف دعمها العسكري لبشار األسد وسلطته الحاكمة وإخراج قواتها  ،وسائر
المليشيات والمقاتلين األجانب من سوريا وخاصة منهم الذين يأتمرون بأوامر النظام اإليراني  ،واتخاذ
القرارات الكفيلة بحماية المدنيين خاصة وأن الهجمات الروسية تعتبر هجوما ً غير متناسب القوة
وغير قانوني ،حيث تشكل الهجمات التي تفوق فيها الخسائر المدنية المتوقعة المكاسب العسكرية
المتوقعة انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب .
ثانياً_ التدخل السريع والعاجل لألمم المتحدة من خالل مجلس األمن ،لفرض منطقة حظر جوي في
سوريا لحماية المدنيين  ،والحفاظ على أرواحهم  ،ولحفظ األمن  ،والسلم الدوليين  ،وإجبار السلطة
الحاكمة في سوريا  ،والقوات الروسية  ،وااليرانية التي تقاتل الى جانبها على وقف المجازر ،وتنفيذ
قراراته السابقة الخاصة بالوضع السوري  ،وخاصة القرار رقم ( ) 2122الصادر بتاريخ
 2114/2/22والقرار رقم ( )2142الصادر بتاريخ . 2112 /4 /14
ثالثاً_ تشكيل لجنة تقصي حقائق هدفها التحقيق في االنتهاكات الروسية ونتائج عدوانها العسكري
وتوثيق ممارساتها غير المشروعة بحق الشعب السوري.

وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير

المحامي هيثم المالح
بالتفويض عن الدكتور خالد خوجة
رئيس االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
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