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اجلمعة 21 نيسان 2017

بلدة خان الشيح ضحية إضافية 
للتشريد القسري 

لوا بصمت ُرحِّ
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حمتوايت التقرير: 
أواًل: املقدمة عن تشريد ماليني السوريني

اثنياً: بلدة خان الشيح 
اثلثاً: هدن قسرية هتدف إىل مزيد من التشريد القسري

رابعاً: ملخص ألبرز االنتهاكات اليت تسببت يف التهجري القسري
خامساً: التفاصيل 

سادساً: االستنتاجات والتوصيات

أواًل: املقدمة:
تسببت عمليات القصف الربي واجلوي اليت مارسها النظام السوري منذ األايم األوىل للحراك الشعيب حنو الدميقراطية يف 
آذار/ 2011 حبوادث قتل وجمازر مل تتوقف يوماً واحداً، ودمار مئات آالف املنازل، ونعتقد يف الشبكة السورية حلقوق 

اإلنسان أن هذا هو املتسبب الرئيس يف التشريد القسري، السبب الثاين: ماكينات النظام الثالثية املكونة من: “االعتقال 
التعسفي، التعذيب، اإلخفاء القسري”، السبب الثالث: العنف اجلنسي، السبب الرابع: احلصار، إضافة إىل عدة عناصر 

وانتهاكات أخرى، لقد تسبب كل ذلك يف شلل اجملتمع وهرب السكان حفاظاً على حياهتم، وحصل تشريد قسري 
داخلي ملا اليقل عن 6 مليون مواطن سوري نزحوا عن أماكن إقامتهم األصلية، وتشريد قرابة 7 مليون خارج سوراي حتولوا 

إىل الجئني يف دول اجلوار والعامل.

يتصدَّر النظام السوري وحليفاه اإليراين والروسي ما اليقل عن 85 % من عمليات التشريد القسري يف سوراي، يليه تنظيم 
داعش )الذي يطلق على نفسه اسم اخلالفة اإلسالمية(، يليه حزب االحتاد الدميقراطي فرع حزب العمال الكردستاين، وقد 

تسببت هذه األطراف الثالثة يف تشريد معظم النازحني والالجئني، ومن خالل الدراسات والتقارير الدورية اليت نصدرها 
عن خمتلف ألوان االنتهاكات، جتمَّعت لدينا أسباب تدعوان لالعتقاد أن هذه األطراف قد مارست التشريد يف إطار 

منهجي وواسع النطاق، ومنظَّم ضد السكان املدنيني، وُيشكِّل ذلك خرقاً صارخاً التفاقيات جنيف، ويرقى إىل جرمية 

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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ضد اإلنسانية مبوجب املادة السابعة من ميثاق روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، كما مل تـَُقم هذه األطراف أبية 
تدابري لتوفري مأوى أو رعاية صحية أو غذاء للمدنيني املشردين، وال مُيكننا تربير معظم عمليات التشريد أبسباب عسكرية أو 

هبدف محاية املدنيني، ألنَّ هذه اجلهات مازالت حىت اآلن متنع عودة من تشردوا، بل إن معظمهم مهددون خبطر املالحقة 
والقتل، وذلك خالفاً للقاعدة 132 من القانون الدويل اإلنساين العريف.

وقد محلت بعض عمليات التشريد القسري اليت قام هبا النظام السوري صبغة طائفية، أما تنظيم داعش فقد محلت عملياته 
ثنا عن ذلك يف عدة تقارير  صبغة طائفية عندما هاجم مناطق مسيحية، وصبغة إثنية عندما قام بتهجري الُكرد، كما حتدَّ

سابقة، أما حزب االحتاد الدميقراطي الكردي فقد محلت بعض عمليات التشريد اليت مارسها صبغة إثنية جتاه العرب، ذلك 
يف حمافظة احلسكة ومنطقة تل أبيض يف حمافظة الرقة، كما أشران إىل ذلك يف تقارير سابقة، ويشكل ذلك السلوك جرمية 

حرب مبوجب املادة الثامنة من ميثاق روما األساسي.
كما تسبَّبت هجمات لفصائل يف املعارضة املسلحة بنزوح ُسّكان وابلتايل تشرُّدهم يف بعض املناطق، كما أدى قصف 

قوات التحالف الدويل، إىل عمليات تشريد إضافية.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“يُقيم مئات آالف املشردين داخلياً يف خميمات، ويف بساتني، أو يف بلدات ومدن غري مناطق سكنهم، يعتمد معظمهم 

على املساعدات اإلنسانية، اليستطيعون العودة إىل منازهلم األصلية، بسبب استمرار عمليات القصف، اخلوف من 
االعتقال، التعذيب، السحب للتجنيد يف صفوف جيش وميليشيات النظام السوري، يُعاين معظمهم من حاالت فقر 

قاسية، كل ذلك أدى إىل تفكٍك وختريب شديد يف اجملتمع وعاداته”.

اثنياً: بلدة خان الشيح:
تتبع بلدة خان الشيح حمافظة ريف دمشق وتبعد قرابة 25 كم غرب العاصمة دمشق، تضم البلدة خميماً لالجئني الفلسطني 

هو “خميم خان الشيح” يغطي قرابة 22 % من مساحة البلدة، نزح إليها آالف املدنيني من بلدات السبينة وجديدة 
عرطوز وأحياء جنوب دمشق يف منتصف عام 2012 ووصل عدد السكان حينها إىل ما يزيد عن 28 ألف نسمة.

حُتيط ابلبلدة ثكنات عسكرية هي الفوج 137 من جهة اجلنوب واجلنوب الشرقي، وتلة الكابوسية من جهة الشمال 
الغريب، واللواء 68 من جهة اجلنوب الغريب.

http://sn4hr.org/arabic/?p=5105
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مطلع عام 2013 انسحبت قوات النظام السوري من املخيم، واقتصر وجودها على منطقة اإلسكان العسكري اليت 
سيطرت عليها فصائل املعارضة يف منتصف آذار 2013، وتسلَّمت فصائل فلسطينية أمهها لواء العز السيطرة على املخيم، 

أما القسم املتبقي من البلدة فقد شهد اشتباكات بني فصائل املعارضة املسلحة وقوات النظام السوري منذ منتصف عام 
2012 وخضعت بشكل كامل لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة يف 24/كانون األول/ 2013 مع وجود بسيط لعناصر 

تنظيم جبهة فتح الشام )النصرة سابقاً(.

يف 24 /كانون األول/ 2013 سيطرت فصائل املعارضة املسلحة على حاجز اللواء 68 وكتيبة املدفعية جنوب البلدة، 
وابلتايل أُغلق املدخل اجلنويب للبلدة ومل يتبَق إال معرب بني بلدة خان الشيح وبلدة زاكية، إضافة إىل طرق ترابية بني البلدتني 

–ختضع بلدة زاكية التفاقية هدنة مع قوات النظام السوري وتسيطر املعارضة املسلحة على أجزاء منها– وقد سجلنا 
استهداف قوات النظام السوري املارين عرب هذا الطريق ابلرشاشات والقناصة؛ وبذلك أحكمت قوات النظام السوري الطوق 

على البلدة.

هناية أيلول/ 2016 سيطرت قوات النظام السوري على بلدة دير خبية مث على الطريق الرتايب ابجتاه بلدة زاكية  فاشتدَّ 
احلصار على أهايل بلدة خان الشيح وتدهور الوضع املعيشي والطيب خالل شهرين من احلصار املشدَّد على ما اليقل 

عن مثانية آالف شخص، ترافق ذلك مع محلة عسكرية واسعة شنَّها احللف الروسي السوري على البلدة  كثَّف فيها من 
هجماته اجلوية والقصف املدفعي.

 اثلثاً: هدن قسرية تفضي إىل تغيري دميغرايف:
مجيع اهلدن واملصاحلات طُبِّقت على حساب إلغاء القانون الدويل اإلنساين، فلو طبقت قواعده ملا ُعِقدت هدنة أو مصاحلة 

واحدة، مجيع اهلدن واملصاحلات، إن جاز تسميتها بذلك، متَّت حتت القهر والقمع وانتهاك القانون الدويل اإلنساين، 
عرب احلصار والقصف العشوائي والتجويع ومنع دخول وخروج املساعدات والسكان املدنيني، ويبقى خيار القبول ابهلدن 
واملصاحلات هو أهون الشرور، فال يوجد رغبة أو نيَّة يف عقد أية هدنة أو مصاحلة مع النظام احلاكم، الذي قام بنقض 

العديد منها.
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ويف عام 2016 طُبقت هذه اهلدن يف عدة مناطق يف ريف دمشق كمدينة داراي اليت أصدران تقريراً عنها وبلدة املعضمية، 
واألحياء الشرقية يف مدينة حلب، وحي الوعر مبدينة محص، وقد اعتربت جلنة التحقيق الدولية يف تقريرها الصادر يف 2/ 
شباط/ 2017، الذي مت ختصيصه للحديث عن اجلزء الشرقي من مدينة حلب أن التهجري الذي تعرَّض له السكان يف 

االحياء الشرقية ملدينة حلب يرقى إىل جرمية حرب.

متَّ ختصيص هذا التقرير للحديث عن بلدة خان الشيح، حيث سنستعرض بشكل أساسي ما تعرَّضت له البلدة، حيث 
القصف، واالعتقال، واإلخفاء القسري، واحلصار وتداعياته أبرز أسباب التشريد القسري الذي حصل يف البلدة  مؤخراً.
سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عرب عمليات توثيقها اليومية ألحداث سوراي وبشكل تراكمي تعرَُّض بلدة خان 

الشيح منذ بداية احلراك الشعيب حنو الدميقراطية يف آذار/ 2011 حىت 28/ تشرين الثاين/ 2016 إىل:
• قتل خارج نطاق القانون

• براميل متفجرة
• أسلحة حارقة 
• ذخائر عنقودية

• استهداف مراكز حيوية
• إخفاء قسري

• موت بسبب احلصار

اعتمدان يف هذا التقرير بشكل رئيس على أرشيف وحتقيقات الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، إضافة إىل رواايت أهايل 
وسكان البلدة، واملعلومات الواردة من النشطاء احملليني، ونعرض يف هذا التقرير 8 شهادات، كما قمنا بتحليل الصور 
والفيديوهات اليت وردتنا، وحنتفظ بنسٍخ من مجيع مقاطع الفيديو والصور املذكورة يف هذا التقرير، ضمن قاعدة بياانت 

إلكرتونية سرية، ونسٍخ احتياطية على أقراص صلبة، وملزيد من التفاصيل نرجو االطالع على منهجية عملنا العامة. 
وكل ماورد يف هذا التقرير هو احلد األدىن وهو ما متكَّنا من تسجيله يف ظلِّ ظروف احلصار وكثافة وحجم االنتهاكات، 

ومجيع احلوادث مسجلة ابلتاريخ والصورة واملكان وغري ذلك من التفاصيل، مل ُنشر إىل دمار األبنية لصعوبة إحصائها، ومل 
نذكر التداعيات النفسية.

http://sn4hr.org/arabic/?p=6874
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/026/64/PDF/G1702664.pdf?OpenElement
http://sn4hr.org/arabic/?p=7928
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 5

بعد هتجري السكان األصليني تقوم ميليشيات حملية موالية للنظام السوري بعمليات هنب وختريب للمنازل واملمتلكات، وقد 
حصل هذا األمر يف ابنياس ومحص، حيث مل يعد أهايل مدينة ابنياس إىل مدينتهم، بل حلَّ يف بعض منازهلم مستوطنون 

يتبعون للطائفة العلوية املسيطرة على النظام الفئوي احلاكم يف سوراي.

رابعاً: ملخص ألبرز االنتهاكات اليت تسببت يف التهجري القسري:
تشمل اإلحصائيات املدة الواقعة منذ بداية احلراك الشعيب حنو الدميقراطية يف آذار/ 2011 حىت اإلثنني 28/ تشرين الثاين/ 

2016. استعرضنا أبرز اهلجمات املوثَّقة اليت نفذها احللف السوري الروسي.
ألف: اجملازر والقتل غري املشروع: سجلنا مقتل ما اليقل عن283  مدنياً، بينهم58  طفاًل، و42 سيدة )أنثى ابلغة(. 

ابء: استهداف املراكز احليوية املدنية: سجلنا ما اليقل عن 29 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية.
جيم: اهلجمات العشوائية )الرباميل املتفجرة(: سجلنا ما اليقل عن 3127 برمياًل متفجراً.

دال: األسلحة غري املشروعة )الذخائر العنقودية(: سجلنا ما اليقل عن 6 هجمات بذخائر عنقودية.  
هاء: األسلحة احلارقة: سجلنا 3 هجمات أبسلحة حارقة. 

واو: احلصار: مل نسجل ضحااي قضوا نتيجة نقص الغذاء والدواء، لكننا وثقنا مقتل 12 شخصاً بينهم سيدة أثناء حماولتهم 
فكَّ احلصار، مجيعهم برصاص قناص قوات النظام السوري.

زاي: االختفاء القسري: سجلنا ما اليقل عن 289 شخصاً، بينهم 4 أطفال، و5 سيدات )أنثى ابلغة(.
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https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0N3Mxd25zV09FUm8
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خامساً: التفاصيل:
ألف: اجملازر والقتل غري املشروع:

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن283  مدنياً، بينهم58  طفاًل، و42 سيدة )أنثى ابلغة( على يد 
قوات النظام السوري منذ آذار/ 2011 حىت 28/ تشرين الثاين/ 2016، كما سجلنا ارتكاهبا 7 جمازر على األقل.

السبت 21/ حزيران/ 2014 ألقى الطريان املروحي التابع لقوات النظام السوري برمياًل متفجراً على أحد املنازل يف خميم 
خان الشيح؛ ما أدى إىل مقتل 11 شخصاً من عائلة واحدة، بينهم 7 أطفال وسيداتن.

األربعاء 29/ حزيران/ 2016 شن طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام السوري 4 غارات جوية ابلصواريخ على بناء 
سكين يف خميم خان الشيح؛ ما تسبب يف مقتل 6 أشخاص، بينهم طفل وسيدة، وإصابة 4 آخرين جبراح. 

الثالاثء 18/ تشرين األول/ 2016 قصفت مدفعية قوات النظام السوري عدة قذائف تزامناً مع إطالقها الرصاص من 
رشاشاهتا على حافلة تُِقلُّ مدنيني على الطريق الواصل بني بلديت خان الشيح وزاكية يف الغوطة الغربية مبحافظة ريف دمشق؛ 

ما أدى إىل مقتل 5 مدنيني دفعة واحدة، بينهم طفلتان ووالدهتما.

ابء: استهداف املراكز احليوية املدنية:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 29 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد قوات النظام 

السوري منذ آذار/ 2011 حىت 28/ تشرين الثاين/ 2016 توزعت إىل:
• 9 من املراكز احليوية الطبية 
• 8 من املراكز احليوية الرتبوية
• 5 من املراكز احليوية الدينية
• 4 من املربعات السكانية 

• 3 من البىن التحتية 

األحد 7/ كانون األول/ 2014 قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام السوري صاروخني على مشفى الشهيد 
الدكتور زايد البقاعي امليداين؛ ما أدى إىل إصابة 4 أشخاص من الكادر الطيب جبراح خمتلفة، إضافة إىل خروج املشفى عن 

اخلدمة بسبب الدمار الكبري الذي أصابه.

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=412&token=q0tame6epnqklaMPFgqLvCQANtVeMQM3
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuQlpsYTNuZkZUc0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuNXZDRFpOcmUxbU0/view
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الثالاثء 16/ حزيران/ 2015 ألقى طريان النظام السوري املروحي برمياًل متفجراً على مدرسة بئر السبع التابعة لوكالة األمم 
املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )األونروا(؛ ما أدى إىل مقتل سيدة، ودمار شبه كامل يف معظم أبنية املدرسة. 

السبت 2/ نيسان/ 2016 قصفت مدفعية النظام السوري قذيفة على مسجد اهلدى؛ ما أدى إىل تضرُّر الطابق العلوي 
بشكل كبري، وهتدُّم جدرانه وحتطُّم زجاج نوافذه.

اإلثنني 4/ متوز/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام السوري ابلصواريخ مركز جفرا الصديق للطفل للدعم 
النفسي يف املخيم، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار كبري يف بناء املركز وخروجه عن اخلدمة.

األربعاء 28/ أيلول/ 2016 قصفت مدفعية قوات النظام السوري قذيفيت هاون على مدرسة بئر السبع اإلعدادية لإلانث 
التابعة لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )األونروا(، أثناء دوام الطالب؛ ما أدى إىل إصابة 4 من 

الطالب واثنني من الكادر التدريسي جبراح، إضافة إىل دمار جزئي يف جدران أحد الغرف الصفية وإصابة أاثثها أبضرار 
مادية كبرية.

آاثر الدمار يف مبىن مدرسة بئر السبع بعد استهدافها بربميل متفجر من قبل مروحيات حكومية 16/ 6/ 2015

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SU5VTmd3SGVXVlU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RHV5NGFZMGVUR2s/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWHpYWHppeTgxM1k/view
https://www.youtube.com/watch?v=QrW_-_trqCk&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQ0U0SUVQQy1fcEE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSERMRTRZSnpnazg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNldoYXl2WHlzUUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRUtJRHlYSGtVbGs/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0akRjdWlYVWFaWFk/view
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األربعاء واخلميس 5 و 6/ تشرين األول/ 2016 استهدفت قوات النظام السوري مشفى الشهيد الدكتور زايد البقاعي 
امليداين بقذائف اهلاون كما ألقى الطريان املروحي التابع له عدة براميل متفجرة كان بعضها حمماًل ابلناابمل احلارق؛ تسبب 

ذلك بتضرر كبري يف مبىن املشفى وأاثثه وخروجه عن اخلدمة. 
قال سامر أحد الكوادر الطبية للشبكة السورية حلقوق اإلنسان –تواصلنا معه عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي 

فيسبوك- إن القصف يف اليوم األول حصل ظهراً أبربعة براميل متفجرة من مروحيات اتبعة للنظام السوري وقد تسبب 
القصف بتضرر مبىن املشفى واحرتاق مولدات الكهرابء: “كنا يف غرفة العمليات حلظة القصف بعد تضرر املولدات 

اضطرران إلكمال العملية اجلراحية على أضواء اهلواتف احملمولة، لقد اتبعت قوات النظام استهداف املشفى بعد القصف 
اجلوي بقذائف اهلاون واملدفعية، أحصيت أكثر من 50 قذيفة”.

وقال أن القصف يف اليوم التايل كان أيضاً ابلرباميل املتفجرة، لكنَّه وصفها أبهنا براميل حتمل مواد حارقة: سقط الربميل قرب 
املشفى، لكنه مل ينفجر، سعدان بذلك ولكن عند خروجنا وجدان احلرائق حتيط ابملشفى، لقد احرتقت كل األشجار يف حميط 

املبىن، وعادت املدفعية يف تلة الكابوسية الستهدافنا ابلقذائف، كنا حناول إنقاذ اجلرحى واملرضى يف املشفى، كان املوت 
حييط بنا من كل جانب فإما أن منوت ابلناابمل أو حتت وابل القصف والرباميل”.

صــورة تظهــر الدمــار يف مدرســة بئــر الســبع اإلعداديــة لــإلانث جــراء قصــف مدفعيــة قــوات النظــام الســوري 
قذيفــيت هــاون يف 28/ أيلــول/ 2016 -مصــدر الصــورة الناشــط يوســف زيــد  

https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdGdYaVliNUdqbXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPOERIR1diWmphd2c/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbUltXzh4cEFDdmc/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPenJuaXdZbkNwdUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPTkdCOVVERW9qZDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPU3NsWnR6Q0YxNVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPU3NsWnR6Q0YxNVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPb0Rwd3VpcldzajQ/view
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مساء اجلمعة 7/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام السوري صواريخ
عدة يف حميط السوق القدمي يف خميم خان الشيح لالجئني الفلسطينيني؛ ما أدى إىل إصابة عدد من احملالت التجارية أبضرار 

مادية متوسطة.

األحد 6/ تشرين الثاين/ 2016 قصفت مدفعية قوات النظام السوري قذيفتني مدفعيتني على خزان املياه الرئيس يف 
املخيم؛ اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء اخلزان وخروجه عن اخلدمة. 

اخلميس 17/ تشرين الثاين/ 2016 قصفت رامجة صواريخ قوات النظام السوري صاروخ أرض - أرض على مدرسة برياي 
االبتدائية التابعة لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )األونروا(؛ ما أدى إىل دمار كبري يف قسم من 

بناء املدرسة وإصابة مواد إكسائها وأاثثها أبضرار مادية كبرية وخروجها عن اخلدمة، يراتد املدرسة أكثر من 160 طالباً وقد 
علَّقت دوامها قبل 3 أايم من استهدافها جراء القصف الذي تتعرَّض له املنطقة. 

جيم: اهلجمات العشوائية )الرباميل املتفجرة(:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 3127 برميالً متفجراً ألقاها الطريان املروحي التابع لقوات النظام السوري 

على بلدة خان الشيخ يف الغوطة الغربية يف حمافظة ريف دمشق، منذ آذار/ 2011 حىت 28/ تشرين الثاين/ 2016 

دمار يف مبىن مدرسة برياي االبتدائية بعد استهدافها بصواريخ من قبل قوات النظام السوري 17/ 11/ 2016

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFam1KcDdvZWltQXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdFJIZllUOUxuN1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeXBBdkxweUM4TWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZkE0c2FUMFdkWHM/view
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األحد 11/ تشرين األول/ 2015 ألقى الطريان املروحي التابع لقوات النظام السوري 4 براميل متفجرة على بلدة خان 
الشيح؛ ما تسبب يف مقتل شخص واحد.

الثالاثء 17/ أاير/ 2016 ألقى الطريان املروحي التابع لقوات النظام السوري 4 براميل متفجرة قرب مشفى الشهيد الدكتور 
زايد البقاعي امليداين يف بلدة خان الشيح؛ ما أدى إىل إصابة بناء املشفى أبضرار مادية متوسطة وخروجه عن اخلدمة. 

األربعاء 28/ أيلول/ 2016 ألقى الطريان املروحي التابع لقوات النظام السوري عدة براميل متفجرة على السوق القدمي يف 
بلدة خان الشيح؛ ما أدى إىل إصابة عدد من احملالت التجارية أبضرار مادية كبرية.

دال: األسلحة غري املشروعة )الذخائر العنقودية(:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان استخدام قوات سورية/ روسية )مازال قيد التحقيق واملتابعة( الذخائر العنقودية ما 

اليقل عن 6 مرات منذ آذار/ 2011 حىت 28/ تشرين الثاين/ 2016 

اخلميس 14/ متوز/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح سوري/ روسي صاروخني حُممَّلني بذخائر عنقودية على مزراع 
العباسة جنوب بلدة خان الشيح، حيث يتواجد يف املنطقة املستهدفة عناصر تتبع لفصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح 

الشام )النصرة سابقاً(. بث مركز خان الشيخ اإلعالمي مقطع فيديو يظهر فيه انفجار الذخائر العنقودية 

اإلثنني 8/ آب/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح سوري/ روسي صاروخاً من منطRBK500  حُمماًل بذخائر عنقودية 
من منط  AO-2.5RTM   / AO-2.5RT على خميم خان الشيح؛ ما تسبب يف مقتل مدين واحد وإصابة 

اثنني آخرين.
 AO-2.5RTM   / زوَّدان أحد عناصر الدفاع املدين عماد مسلماين بصورة ُتظهر ذخائر صغرية غري منفجرة من منط

AO-2.5RT

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=387&token=09fMiZC3Q1WiKB6iIiKHBAgpW3AP58GV
https://www.youtube.com/watch?v=TksStpAiwjA&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPU3NxNDNqZWlfam8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWVE1X1NGcjRkNFE/view
https://www.youtube.com/watch?v=5bK2mAqiDcs&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SnUtbzBwdWZCZm8/view
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وبثت صفحة وكالة الالجئني الفلسطينني فيديو يظهر ذخائر عنقودية مت مجعها يف خميم خان الشيح بعد قصف طريان اثبت 
اجلناح سوري/ روسي على بلدة خان الشيح 

اإلثنني 3/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح سوري/ روسي 3 صواريخ من نوع RBK500  حُممَّلة 
بذخائر عنقودية من منط ShOAB-0.5؛ مستهدفاً وسط خميم خان الشيخ؛ ما أدى إىل مقتل شخصني، إضافة إىل 

أضرار مادية يف أحد املنازل. 

أخرب ضياء السعود من سكان املخيم الشبكة السورية حلقوق اإلنسان -تواصلنا معه عرب تطبيق واتس اب-، أن القصف 
حصل صباحاً قرابة الساعة 06:00 وأنه ميز الطريان الروسي من خالل ارتفاعه الشاهق وصوت هدير الطائرة املرعب: 

سقطت ثالثة صواريخ انفجر أحدها يف السماء وتناثرت منه قنابل صغرية على شكل كرات، سقطت ابلقرب من بييت، تويف 
جاري بعد انفجار إحدى هذه القنابل ابلقرب منه”.

ذخائر صغرية غري منفجرة من منط   AO-2.5RTM   / AO-2.5RTمت مجعها عقب هجوم جوي روسي/سوري 
استهدف بلدة خان الشيح 8/ 8/ 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=8nph7vrSacs&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OVg5NHpHZ3ltR0E/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ai1JNDA1N01SZU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MnFwZ1RiMWRoYkE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ay1DSnNndEZOU2s/view
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ذخائر صغرية غري منفجرة من منطShOAB-0.5  عثر عليها يف خميم خان الشيح 3/ 10/ 2016 - 
مصدر الصورة ضياء العسود

الغالف اخلارجي حلاضنة من منطRBK500  حُممَّلة بذخائر عنقودية من منط ShOAB-0.5 بعد هجوم جوي 
نفذته قوات سورية/ روسية على بلدة خان الشيح 3/ 10/ 2016 -مصدر الصورة ضياء العسود

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0LUNEbmdFSWt1RU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RlhCdXEwSWlnSEE/view
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اخلميس 6/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح سوري/ روسي 3 صواريخ من منطRBK500 حُممَّلة 
:PTAB-1M بذخائر عنقودية من نوع

• صاروخان استهدفا اجلهة الشرقية من خميم خان الشيح يف منطقة سكنية؛ ما أدى إىل مقتل شخصني أحدمها طفلة. 
• صاروخ استهدف منطقة املزارع يف حميط املخيم على بعد قرابة 400م من مكان سقوط الصاروخني السابقني. 

أخرب إعالمي يعمل مع منظمة الدفاع املدين السوري )عماد مسلماين( الشبكة السورية حلقوق اإلنسان -تواصلنا معه عرب 
حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك- إن القصف حصل فجراً قرابة الساعة الثانية بصاروخني سقطا شرق املخيم 
يف منطقة سكنية وتسبب ذلك يف مقتل طفلة وإصابة مدين: “لقد أحدث الصاروخان انفجارات عديدة متتالية واستمرت 
االنفجارات مدة طويلة، وعادت الطائرة ذاهتا وقصفت بعد مخس دقائق صاروخاً مماثاًل يف منطقة املزارع”. وأضاف عماد 

أن املناطق املستهدفة خالية من املظاهر املسلحة ومجيعها مناطق مدنية.

السبت 8/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح سوري/ روسي صواريخ حُمملة بذخائر عنقودية على خميم خان 
الشيح وأظهر مقطع فيديو بثَّته اهليئة السورية لإلعالم انفجار الذخائر العنقودية.  

ذخرية صغرية غري منفجرة من منط PTAB-1M عثر عليها يف حميط خميم
خان الشيح 6/ 10/ 2016

https://www.youtube.com/watch?v=5qXQj_jhQaI&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dEZNOXJPUVU2cjQ/view
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هاء: األسلحة احلارقة:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 3 هجمات أبسلحة حارقة من قبل احللف السوري الروسي منذ آذار/ 
2011 حىت 28/ تشرين الثاين/ 2016، ونشري إىل أن مصطلح األسلحة احلارقة هنا يعين الذخائر احململة ابلثرياميت أو 

الفوسفور أو الناابمل.

األربعاء 24/ آب/ 2016 استخدمت طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية أسلحة حارقة؛ مستهدفة منطقة قرَب خميم 
خان الشيح؛ ما أدى إىل حرائق وأضرار مادية يف املنطقة املستهدفة. 

حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد مصطفى الديراين، مراسل اهليئة السورية لإلعالم يف دمشق وريفها –عرب 
حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك– والذي وصف القصف الذي حصل لياًل بنريان تساقطت من السماء 

ُمسببة حرائق كبرية غرب املخيم: “استمرت احلرائق ساعة ونصف مل نتمكن من إمخادها ابملاء؛ ألن األكسجني ُيساعد يف 
اشتعاهلا”.

فيديو يظهر حلظة استهداف البلدة  

حاضنة حمملة بذخائر حارقة ألقتها طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية 24/ 8/ 2016

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MVlDX2NhdTdYRWM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SXBnSlNIek40Tlk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dmgzaVJjRUR5N1U/view
https://www.youtube.com/watch?v=C7cT8D5rziA&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VEhoYnRpTWQwZnM/view
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اخلميس 6/ تشرين األول/ 2016 ألقى الطريان املروحي التابع لقوات النظام السوري قرابة 16 برمياًل متفجراً، 4 منها 
على األقل كانت حُمملة ابلناابمل، يف حميط مشفى الشهيد الدكتور زايد البقاعي امليداين؛ ما أدى إىل دمار كبري يف البناء 

وتضرر األاثث، وخروجه عن اخلدمة وقد أصدران بياانً يوثق احلادثة. 

اإلثنني 10/ تشرين األول/ 2016 استخدم طريان اثبت اجلناح سوري/ روسي أسلحة حارقة مستهدفاً خميم خان الشيح؛ 
ما أدى إىل حريق ضخم يف املنطقة املستهدفة.

أخربان أبو مسلم الديراين وهو عنصر دفاع مدين يف خميم خان الشيح للشبكة السورية حلقوق اإلنسان -تواصلنا معه عرب 
حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك- أن االستهداف كان ابلقرب من مشفى مهجور وخارج عن اخلدمة وأن 

املكان ليس فيه أي مظاهر عسكرية تتبع للمعارضة املسلحة: “حصل القصف قرابة الساعة 00:30 بصاروخ حيمل قنابل 
فوسفورية وتسببت حبريق ضخم جدًا”.

فيديو يظهر احلريق جراء هجوم أبسلحة حارقة 

حرائق انمجة عن غارات أبسلحة حارقة بعد هجوم جوي نفذته قوات نعتقد أهنا روسية 24/ 8/ 2016 

http://sn4hr.org/arabic/?p=7082
http://sn4hr.org/arabic/?p=7082
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SmRzU3dGaWZlVzA/view
https://drive.google.com/file/u/1/d/0B7O1jbPIaDd0bkVGY0s0TmhTcVE/view?usp=drive_web
https://www.youtube.com/watch?v=Bv9RiPncQy0&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SUlPUHJTZjJoams/view
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ذخائر حارقة ُعثر عليها يف خميم خان الشيح بعد هجوم جوي نفذته قوات سورية/ روسية يف 10/ 10/ 2016 
-مصدر الصورة عماد مسلماين 

ذيل حاضنة حمملة بذخائر حارقة عثر عليها يف خميم خان الشيح بعد هجوم جوي نفذته قوات سورية/ روسية  يف 
10/ 10/ 2016 -مصدر الصورة عماد مسلماين

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0YVZBT3pxNl93eFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dDJWVGlSclRYaDg/view
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واو: احلصار:
يف 24/ كانون األول/ 2013 سيطرت فصائل املعارضة املسلحة على حاجز اللواء 68 وكتيبة املدفعية جنوب البلدة 

وابلتايل أغلق املدخل اجلنويب هلا، وأحكمت قوات النظام السوري حصارها على البلدة ومنعت إدخال املواد الغذائية والطبية 
واحملروقات، أما حركة املدنيني من موظفني وطالب جامعات فكانت ختضع للتضييق بني احلني واآلخر.  

اعتمد السكان على طريق يصل بني بلديت خان الشيح وزاكية اليت كانت ختضع لشروط هدنة مع قوات النظام السوري، 
لكن هذا الطريق كان مستهدفاً من قبل قناصي النظام السوري وقد سجلنا مقتل العشرات على هذا الطريق أثناء حماولتهم 

إدخال األغذية للبلدة.

يف هناية أيلول/ 2016 سيطرت قوات النظام السوري على بلدة دير خبية مث على الطريق الرتايب ابجتاه بلدة زاكية فاشتدَّ 
احلصار على أهايل البلدة وتدهور الوضع املعيشي والطيب يف غضوِن شهرين من احلصار املشدَّد على ما اليقل عن مثانية 

آالف شخص.

أخرب سامر –وهو أحد الكوادر الطبية يف بلدة خان الشيح تواصلنا معه عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي 
فيسبوك- الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عن الوضع املعيشي املرتدي بسبب احلصار وخاصة بعد تشديده يف أيلول/ 
2016 “كان لدينا قرابة 60 مصاب حبالة برت طرف، 10 منهم توفوا. وقرابة 40 جريح أجرى عمليات جراحية يف 

البطن مجيعهم حيتاجون إىل رعاية طبية وأدوية “وأضاف سامر أن سكان املخيم عانوا من نقص الغذاء واملؤن وتقييد حركة 
املدنيني: “مل أنكل اخلبز منذ شهرين ومل تدخل األدوية منذ 4 سنوات كنا نعتمد على طرق التهريب اخلطرة لتهريب أي 

دواء”.

حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع خليل ديراين وهو إعالمي يعمل لدى منظمة الدفاع املدين يف البلدة -عرب 
حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك- وأخربان أن الطريق الذي كان يسلكه األهايل لتدبري حاجياهتم من الغذاء 

والدواء كان على مرمى نريان قوات النظام السوري حيث كان يستهدف املارة ابلقذائف والرشاشات والقناصة: “منذ مطلع 
2015 بدأت قوات النظام السوري املتمركزة يف الفوج 137 وتل الكابوسية ابستهدافها املارة  على طريق خان الشيح – 

زاكية وأصبحنا نسلك طرقاً ترابية، لكنَّها مل تكن يف مأمٍن من االستهداف أيضاً، خاصة بعد أن سيطرت قوات النظام على 
دير خبية ابتت كل الطرق مكشوفة وابت املوت حتمياً لكلُّ من يعرب هذه الطرق”.

وأضاف خليل أن احلصار مشل الغذاء والدواء وحركة املوظفني والطلبة ومل تتوقف املعاانة عند احلصار بل صعدت قوات 
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احللف السوري الروسي من استهدافها للبلدة واملخيم بشكل خاص ابلرباميل املتفجرة وقذائف اهلاون: “ترافق احلصار حبملة 
قصف عنيفة، وقد استهدفت قوات النظام مدرسة اتبعة لألونروا مرتني أثناء الدوام املدرسي، ومرة اثلثة تسببت يف خروج 

املدرسة عن اخلدمة”.

التقت مسا احلسين عضو الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف إسطنبول، عماد مسلماين أحد عناصر الدفاع املدين يف بلدة 
خان الشيح بعد خروجه من البلدة وأخربان عن تعرُّضه لإلصابة على الطريق الواصل بني بلديت خان الشيح وزاكية يف 

حزيران/ 2015 بعد استهدافه من قبل قوات النظام السوري: “استهدفنا رشاش من عيار 23ملم أثناء عبوران الطريق 
فاصطدمنا بسيارة؛ ما أدى إىل إصابيت مع صديقي بكسور متعددة، خضعت لعدة عمليات جراحية ونتيجة لنقص املعدات 

والكوادر املتخصصة تعرَّضُت ملضاعفات طبية أفقدتين القدرة السليمة على املشي”.

تسبب احلصار املفروض على البلدة بتدهور الوضع املعيشي للسكان؛ مل نسجل ضحااي قضوا نتيجة نقص الغذاء والدواء، 
لكننا وثقنا مقتل 12 شخصاً بينهم سيدة أثناء حماولتهم فكَّ احلصار، مجيعهم برصاص قناص قوات النظام السوري. منذ 

آذار/ 2011 حىت 28/ تشرين الثاين/ 2016 يتوزعون إىل:

زاي: االختفاء القسري:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 289 شخصاً بينهم 4 أطفال، و5 سيدات )أنثى ابلغة( من أبناء 

بلدة خان الشيح مبحافظة ريف دمشق، مازالوا قيد االعتقال أو االختفاء القسري يف مراكز االحتجاز التابعة لقوات النظام 
السوري، وذلك منذ آذار/ 2011 حىت 28/ تشرين الثاين/ 2016.

نتيجة هلذه االنتهاكات املمنهجة والواسعة النطاق، وصلت البلدة إىل مرحلة استنزاف كامل، اضطر أهلها لقبول التسوية 
اليت اقرتحتها السلطات السورية على فصائل املعارضة املسلحة يف البلدة، ومت توقيع االتفاق يف 26/تشرين الثاين/ 2016 
ومت البدء بتنفيذ بنود االتفاق يف 28/ تشرين الثاين/ 2016 واليت نصَّت على خروج ما اليقل عن 3500 شخص من 

مقاتلي املعارضة املسلحة وعائالهتم إىل حمافظة إدلب وتسوية أوضاع من بقي من املدنيني، ومشل االتفاق بلدات يف الغوطة 
الغربية )زاكية والدير خبية، والكسوة(.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNlRoZUVHLV82M1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFS3FRTG1lYVhLMVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSDFXWkVScGpGU0E/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWkRQNDNZNWNBSVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbzlmbmthZzVtX28/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcm5NRUV5OXQ0UUE/view
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سادساً: االستنتاجات والتوصيات:
القانون الدويل اإلنساين حيظر بشكل واضح التشريد القسري، مع استثناءات مشروطة، واعترب أي انتهاك ألحكامه يف هذا 

الصدد يرقى إىل جرمية حرب، وأيضاً النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، )املاداتن -2-8ب7- و-2-8هـ8- من 
النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية(.

إن التشريد القسري جرمية حرب يف النزاعات املسلحة غري الدولية. وعندما يرتكب يف إطار هجوم واسع النطاق أو ممنهج 
ضّد السكان املدنيني، فإن النقل القسري للسكان يعترب خرقاً خطرياً التفاقيات جنيف. وميكن اعتبارها أيضاً جرائم ضّد 
اإلنسانية )املادة -1-7 د من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية(، إضافة إىل القواعد 129، 130، 131، 

132، 133، من القانون الدويل اإلنساين العريف، وُيشكل ما 
قام به النظام السوري يف بلدة خان الشيح يف سياق هجوم منظم مدروس واسع النطاق عرب اسرتاتيجيات خمطط هلا، وهو 

ابلتايل يشكل جرمية ضد اإلنسانية، كما أهنا ارتكبت يف سياق نزاع مسلح داخلي، وتشكل جرمية حرب.

التوصيات:
جملس األمن:

• إلزام النظام السوري إبيقاف عمليات االستيطان واإلحالل اليت يقوم هبا يف املدن واألحياء اليت يُهّجر سكاهنا.
• ضمان حق العودة لالجئني والنازحني، واحلصول على أراضيهم وممتلكاهتم كاملة.

• إّن التشريد القسري يُهدُِّد اإلقليم ويُهدُِّد األراضي السورية، ويؤدي إىل زعزعة األمن واالستقرار، وإنَّ إحالل السلم واألمان 
يف سوراي من صلب مهام ومسؤوليات وقدرات جملس األمن.

احللف السوري اإليراين الروسي:
احلكومة السورية من الدول األطراف يف “العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية”، فهي ملزمة 

ابالمتناع عن تنفيذ عمليات اإلخالء القسري، بل أن متنع حدوثها، وأن توفر احلماية للسكان من هذه العمليات، ال أن 
تقوم هي بتنفيذها، بدعم واضح من النظام اإليراين.

جملس حقوق اإلنسان واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
التَّطرق بشكل أوسع لعملية التشريد القسري وخماطرها يف سوراي، وإدانة ممارسات النظام السوري ومجيع املتورطني يف ذلك.

شكر 
خالص الشكر والتقدير جلميع األهايل والنشطاء والشهود من بلدة خان الشيح  الذين سامهت مشاركتهم بشكل فعال يف 

خروج هذا التقرير.
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