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االثنني 26 كانون األول 2016

حمتوايت التقرير: 
أواًل: مقدمة.

اثنياً: تفاصيل احلادثة.
اثلثاً: امللحقات واملرفقات.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات.
شكر وعزاء

مقتل 25 مدنياً يف قصف حكومي
ابلذخائر العنقودية على مدينة امليادين

أواًل: مقدمة:
بدأ النظام السوري ابستخدام الذخائر العنقودية يف عام 2012 واستمر يف ذلك حىت 
أول  منذ  232 هجمة  ما اليقل عن  اليت رصدانها  اهلجمات  بلغ عدد  اآلن حيث 
استخدام هلا يف متوز/ 2012 حىت 15/ كانون األول/ 2016، وقد أصدران عدة 
تقارير توثق ذلك خالل السنوات اخلمس املاضية، وحتدثنا أن النظام السوري هو األسوأ 
يف العامل من انحية استخدام الذخائر العنقودية يف األعوام السابقة، وقد أصدر الزمالء 
يف التحالف الدويل حلظر الذخائر العنقودية عدة تقارير تثبت ذلك، إضافة إىل الزمالء 
يف هيومان رايتس ووتش، ومنذ عام 2013 أدانت 113 دولة يف اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة استخدام النظام السوري املكثَّف للذخائر العنقودية، لكن ذلك مل يوقف النظام 
السوري بل استمرَّ يف استخدامها وقد شهد عام 2016 اخنفاضاً ملحوظاً يف وترية 
استخدام الذخائر العنقودية من قبل النظام السوري يف مقابل تصاعد استخدامها من 
قبل القوات الروسية حيث وثقنا ما اليقل عن 147 هجمة ابلذخائر العنقودية من 
قبل القوات الروسية وحدها، وذلك منذ بداية تدخلها يف سوراي 30/ أيلول/ 2015.

الزور  امليادين يف حمافظة دير  الكراج يف مدينة  التقرير نوثِّق استهداف ساحة  يف هذا 
مدينة  تقع  اجلناح،  اثبتة  طائرات حكومية  قبل  من  عنقودية  بذخائر  حُممَّلة  بصواريخ 
امليادين يف ريف دير الزور الشرقي، وتبعد عن مدينة دير الزور قرابة 45 كم، يبلغ عدد 
سكاهنا ما اليقل عن 200 ألف نسمة معظمهم انزحون من خمتلف مناطق احملافظة، 

ختضع املدينة لسيطرة تنظيم داعش منذ 3/ متوز/ 2014.

لذخائر  أظهرت خملفاٍت  وقد  إلينا وحتققنا من صدقيتها،  الواردة  الصور  راجعنا  كما 
عنقودية من منط ShOAB-0.5 وحنتفظ بنسٍخ من مجيع مقاطع الفيديو والصور 

املذكورة يف هذا التقرير.
أثبتت التحقيقات الواردة يف هذا التقرير أن املناطق املستهدفة كانت عبارة عن مناطق 
مدنية وال يوجد فيها أية مراكز عسكرية أو خمازن أسلحة اتبعة للتنظيمات اإلسالمية 

املتشددة أثناء اهلجوم أو حىت قبله.

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ 2011 
قبل  من  معتمدة  رحبية،  مستقلة، غري حكومية، غري  منظمة  وهي 

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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ما وَرَد يف هذا التقرير ُيثِّل احلد األدىن الذي متكنَّا من توثيقه من حجم وخطورة االنتهاك الذي حصل، كما اليشمل احلديُث 
األبعاَد االجتماعية واالقتصادية والنفسية.

اثنياً: تفاصيل احلادثة:
اخلميس 15/ أيلول/ 2016 قصفت طائرات حكومية اثبتة اجلناح عدة صواريخ من منطRBK-500  حتمل ذخائر 
تضمُّ  منطقة حيوية  الكراج  تُعترب ساحة  امليادين،  مدينة  الكراج يف  ShOAB-0.5مستهدفة ساحة  من منط   عنقودية 
لنقِل املدنيني وأكشاَك جتاريَّة. تسبب القصف يف مقتل 25 مدنياً، بينهم 9 أطفال و3 سيدات، وإصابة قرابة  حافالت 

30آخرين.

صورة تظهر موقع ساحة الكراج 

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، مع السيد أبو أمحد –عرب تطبيق واتس اب–، الذي أفادان بروايته:
“بدأت غارات الطريان منذ الصباح استهدفت إحداها قلعة الرحبة يف املدينة، استمرت الغارات قرابة ساعتني 

وقد سقط صاروخ ابلقرب من القبو الذي احتميُت فيه مع عائليت؛ ما أدى إىل حتطُّم زجاج النوافذ.
قرابة الساعة 12:30 ظهراً مسعنا صوت سيارات اإلسعاف واندى مسجد الروضة بضرورة التوجه إىل مشفى 
النور  للتربُّع ابلدم، توجهت إىل املشفى وشاهدت أعداداً  كبرية من الضحااي واملصابني، بعضهم كان ملقًى 

يف املمر وكثريون منهم كانوا من األطفال وكبار السن.
علمُت من أحد املوجودين أنَّ القصف استهدف ساحة الكراجات املكتظَّة ابملدنيني بصواريخ حمملة مبئات 
من  التجمع خوفاً  الناس من  التنظيم منعوا  السَّاحة ألن عناصر  الذهاب إىل  العنقودية، مل أستطع  الذخائر 

قصف آخر.
السَّاحة منطقة حيوية حتوي عدداً من احلافالت وبعض األكشاك الصغرية وال وجود ألي مقر للتنظيم أو حىت 

قاتليه”.
ُ
مل
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اثلثاً: امللحقات واملرفقات:
       أمساء الضحااي

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
الدويل  القانون  يف  والتناسب  التمييز  مبدَأي  من  لكل  انتهاكاً  يُعترب  العنقودية  للذخائر  احلكومية  القوات  استخدام  إن   .1
اإلنساين، وترقى احلادثة الواردة يف التقرير إىل جرية حرب، وخاصة أن األدلة ُتشري إىل استخدامها ضد أهداف مدنية، ومل 

توجَّه إىل أغراض عسكرية حمددة.
2. على الرغم من تنديد أكثر من 140 دولة حول العامل عرب اجلمعية العامة لألمم املتحدة، ابستخدام النظام السوري للذخائر 
العنقودية، مازال مصراً على استخدامها، بل توَّسع بشكل رهيب يف عام 2014؛ ما يدل على إهانة واستخفاف واضح 

ابلرغم من إمجاع تلك الدول مجيعاً.
3. إنَّ القصف الوارد يف التقرير قد استهدف أفراداً مدنيني عزل، وابلتايل فإن القوات السورية انتهكت أحكام القانون الدويل 
حلقوق اإلنسان الذي حيمي احلق يف احلياة. إضافة إىل أهنا ارتكبت يف ظلِّ نزاع مسلح غري دويل فهي ترقى إىل جرية حرب، 

وقد توفرت فيها األركان كافة.

التوصيات:
إىل جملس األمن:

• على جملس األمن إصدار قرار ُملزم بتدمري كافة الذخائر العنقودية يف سوراي على غرار تدمري األسلحة الكيميائية.
• يتوجب على جملس األمن اختاذ إجراءات إضافية بعد مرور أكثر من عامني على القرار رقم 2139 وال يوجد التزامات 
بوقف عمليات القصف العشوائي، وجيب أن يلتزم هبا مجيع أطراف النزاع، إىل جانب االلتزام بقواعد القانون الدويل اإلنساين.
• جيب إحالة امللف السوري إىل احملكمة اجلنائية الدولية وحماسبة مجيع املتورطني، مبا فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه 

ابرتكاب جرائم حرب.
والنهب  الدمار  من  وفنوهنم  وتراثهم  السوريني  أرواح  املدنيني، حلفظ  مسؤولية محاية  مبدأ  وتطبيق  والسالم  األمن  إحالل   •

والتخريب. 
وجرائم ضد  جرائم حرب  ارتكاب  يف  مباشر  بشكل  املتورطني  اإليراين  والنظام  الروسي  النظام  لتشمل  العقوابت  توسيع   •

اإلنسانية ضد الشعب السوري.

صورة تظهر جزءاً من ذخرية عنقودية خلَّفها القصف الذي نفذته طائرات 
حكومية اثبتة اجلناح على مدينة امليادين 
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إىل احلكومة الروسية:
يتوجب على احلكومة الروسية حتديداً التوقف عن إمداد احلكومة السورية ابألسلحة؛ ألنه قد ثبت استخدام القوات احلكومية 
لتلك األسلحة يف جرائم ضد اإلنسانية، وجرائم حرب جتاه مواطنني مدنيني، ومن انحية أخرى جيب على الدول أصدقاء 

الشعب السوري ممارسة ضغط حقيقي على خمتلف األصعدة االقتصادية والسياسية على احلكومة الروسية من أجل ذلك.

إىل األمم املتحدة:
يتوجب على األمم املتحدة منذ اآلن إعداد دراسات واسعة حول املواقع اليت استخدمت فيها القوات احلكومية القنابل العنقودية 
من أجل حتذير أهايل تلك املناطق واإلسراع يف عمليات إزالة املتفجرات اليت مل تنفجر، لقد تلوثت آالف اهليكتارات يف سوراي 

مبخلفات الذخائر العنقودية، والشبكة السورية حلقوق اإلنسان ُمستعدة كعادهتا دائماً للمساعدة يف ذلك.

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
على املفوضة السامية أن تُقدِّم تقريراً إىل جملس حقوق اإلنسان وغريه من هيئات األمم املتحدة عن هذه اجملزرة حتديداً، واجملازر 

اليت سبقتها ابعتبارها عالمة صارخة يف ظل جمازر يومية متفرقة أقل حجماً، وحماولة تنفيذ التوصيات الواردة يف هذا التقرير.

إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظل انقسام جملس األمن وشلله الكامل، يتوجب التحرك على املستوى الوطين واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشعب 
السوري، ويتجلى ذلك يف محايته من عمليات القتل اليومي ورفع احلصار، وزايدة جرعات الدعم املقدمة على الصعيد اإلغاثي. 
الوطنية، يف حماكمات عادلة جلميع األشخاص  أمام احملاكم  العاملية بشأن هذه اجلرائم  القضائية  الوالية  والسعي إىل ممارسة 

املتورطني.

• دعت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مراراً وتكراراً يف عشرات الدراسات والتقارير وابعتبارها عضو يف التحالف الدويل، 
إىل تطبيق مبدأ مسؤولية احلماية )ICRtoP(، وقد مت استنفاذ اخلطوات السياسية عرب اتفاقية اجلامعة العربية مث خطة السيد 
كويف عنان، وابلتايل البد بعد تلك الفرتة من اللجوء إىل الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية احلماية )R2P(، الذي أقرته 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة، ومازال جملس األمن يعرقل محاية املدنيني يف سوراي.
• جتديد الضغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

• السعي من أجل إحقاق العدالة واحملاسبة يف سوراي عرب اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملس حقوق اإلنسان، واستخدام 
مبدأ الوالية القضائية العاملية.

شكر وعزاء
خالص الشكر والعزاء جلميع األهايل والنشطاء احملليني الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير بشكل فعال.
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