النظام السوري هو املسؤول غالبا عن
قصف خميم للنازحني يف إدلب وقتل
 11طفال سورايً
ما ال يقل عن  79هجوماً على خميمات
للنازحني استهدفها النظام السوري
وحليفه الروسي يف غضون مثاين سنوات

اجلمعة  13كانون األول 2019
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R191205
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.

حمتوايت التقرير:

أوالً املقدمة واملنهجية.

اثنياً :توثيق اهلجوم على خميم قاح وحتديد مسؤولية النظام السوري عنه.

اثلثاً :النظام السوري والروسي مسؤوالن عن  79هجوماً على خميمات للنازحني حبسب قاعدة بياانت الشبكة السورية
حلقوق اإلنسان.

رابعاً :النظام السوري أسوأ نظام يف العامل يف استخدام الذخائر العنقودية.

خامساً :االستنتاجات والتوصيات.

أوالً :املقدمة واملنهجية:

خضعــت حمافظــة إدلــب ومــا حوهلــا (أجـزاء مــن حمافظــات محــاة وإدلــب والالذقيــة وحلــب) منــذ أاير  2017ملــا أطلــق عليــه اتفــاق

خفــض التصعيــد وقــد انبثــق عــن مســار أســتاان ،إال أن هــذا االتفــاق وعلــى غـرار كل االتفاقــات مــع روســيا بقيــت حـراً علــى ورق
ولتضليــل الـرأي العــام ،فقــد ظلــت املنطقــة تشــهد محــات عســكرية متتاليــة مــن قبــل قـوات احللــف الروســي الســوري مــن انحيــة،
ومــن انحيــة أخــرى اســتمرت يف اســتقبال مزيــد مــن املشــردين مــن مناطــق أخــرى مبــا فيهــا مناطــق يفــرض أهنــا خفــض تصعيــد،
ومل يُفلــح اتفــاق سوتشــي – أيلــول 2018 /يف وقــف آلــة القتــل اليوميــة الــي حتصــد أرواح الســوريني ،وبقيــت الطائـرات احلربيــة
الروســية والســورية ُتلِّــق وتقصــف مــى تشــاء وافتقــر االتفاقــان ومــا تالمهــا مــن اتفاقــات إىل آليــات تنفيــذ حقيقيــة تــردع النظــام

الســوري وحلفــاءه عــن االســتمرار يف ارتــكاب االنتهــاكات حبــق املدنيــن ،وحتولــت مصطلحــات مثــل“ :خفــض التصعيــد”،
“أســتاان” إىل جمــال للســخرية الســوداوية بــن الســوريني.
منذ  26نيســان املنصرم  2019شــهدت منطقة مشال غرب ســوراي ،اليت تشــمل (ريف محاة الشــمايل الشــرقي ،حمافظة إدلب،
ريــف حلــب اجلنــويب الغــريب ،ريــف الالذقيــة الشــمايل الغــريب) تصعيــداً عســكرايً مــن قبــل قـوات احللــف الســوري الروســي؛ أســفر

عن سيطرهتا على قرابة  % 20من جممل مساحة املنطقة اليت كانت تبلغ قرابة  7000كيلومرت مربع ويقطنها حنو  3ماليني
ـر
نســمة ،وتشـريد قرابــة  680ألــف مــدين حبســب مكتــب الشــؤون اإلنســانية التابــع لألمــم املتحــدة ،منهــم مــن اضطــر للنــزوح غـ َ
مــرة ،وكانــت املنطقــة قــد شــهدت اإلعــان عــن اتفاقــي وقــف إطــاق انر يف األول وال ـ  31مــن آب 2019 /أعلــن عنهمــا
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النظــام الســوري ومــا لبثــت قـوات احللــف الســوري الروســي أن خرقتهمــا ،ليعــود التصعيــد العســكري مــرة أخــرى بــدءاً مــن /30

تشـرين األول وتشــهد معــه املنطقــة حركــة نــزوح ابجتــاه الشــمال الســوري مــن قــرى وبلــدات مل يســبق أن نــزح عنهــا أهلهــا ،كبلــدات
بســقال وحيــش ،وكفــر ســجنة ،وكفرومــة ،وحــاس ،وتقــدر أعدادهــم بقرابــة  35ألــف نســمة؛ مــا اضطــر اآلالف ممــن تقطعــت
هبــم الســبل إىل اللجــوء إىل منطقــة خميمــات أطمــة الواقعــة يف ريــف إدلــب الشــمايل وهــي عبــارة عــن جتمــع كبــر للمخيمــات بــدأ
وتوســع تدرجيي ـاً ،تضـ ُّـم هــذه املخيمــات مــا يقــارب نصــف مليــون شــخص نصفهــم مــن األطفــال
أتسيســه هنايــة عــام َّ 2012
والنســاء يقطنــون يف ظــروف معيشــية ســيئة وال حيصلــون علــى احلــد األدىن مــن اخلدمــات األساســية كامليــاه واحلمامــات وخدمــات
ـح املســاعدات وعــدم انتظــام وصوهلــا إىل املخيمــات ،وابلتـوازي مــع الوضــع اإلنســاين الكارثــي يعيــش
الرعايــة الطبيَّــة ،ويعانــون شـ َّ

املدنيــون يف تلــك املخيمــات حتــت هتديــد مســتمر ابلقتــل بفعــل اهلجمــات الســورية الروســية الــي الحقتهــم إىل مــكان نزوحهــم.

الحــق النظــام الســوري الســوريني الذيــن تس ـبَّبت االنتهــاكات الــي مارســها هــو وحلفــاؤه يف تشــرديهم ،أي أنــه مل يكتفــي فقــط
بتشـريدهم وقصــف وتدمــر منازهلــم وسـ ِّـن قوانــن تُبيــح الســطو علــى ممتلكاهتــم ،بــل قــام مبالحقتهــم وقتلهــم حــى ضمــن املخيمــات
الــي أقامـوا فيهــا ،وهــذا التقريــر يوثـِّـق حادثــة قصــف النظــام الســوري ملخيــم للنازحــن واقــع يف ريــف إدلــب الشــمايل بعيــداً جــداً عــن

ـجع النظــام الســوري
ـجع رد فعــل اجملتمــع الــدويل املتســاهل علــى قصــف املخيمــات ،شـ َّ
ـك فقــد شـ َّ
خطــوط االشــتباك ،وبــدون شـ ٍّ

علــى تكـرار القصــف بــكل ســهولة.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“تثبــت هــذه الواقعــة جمــدداً لــدول العــامل كافــة َّ
أن النظــام الســوري يُشــكل هتديــداً صارخـاً للنازحــن ،وهــو املتســبب

الرئيــس وراء اســتمرار تدفــق الالجئــن وختوفهــم مــن العــودة واالســتقرار حــى يف املناطــق الــي ال يســيطر عليهــا ،عــر
عمليــات قصــف مســتمرة مل يســلم منهــا حــى األطفــال يف املخيمــات ،وعلــى الرغــم مــن كل هــذا التوحــش والرببريــة
نســمع أصـوات ومراكــز أحبــاث تــرر إعــادة التعامــل مــع النظــام الســوري بــدالً مــن املطالبــة مبحاســبته متهيــداً النتقــال

سياســي وعــودة طوعيــة ومســتدامة”.

املنهجية:
يُس ـلِّط هــذا التقريــر الضــوء علــى اهلجــوم ابلذخائــر العنقوديــة الــذي ش ـنَّه النظــام الســوري وامليليشــيات اإليرانيــة علــى خميــم قــاح
للنازحــن بريــف إدلــب الشــمايل.
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
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مثــاين ســنوات .كمــا اســتندان علــى شــهادات حصلنــا عليهــا عــر حديــث مباشــر مــع شــهود أو انجــن وليســت مأخــوذة مــن
مصــادر مفتوحــة ،ويســتعرض التقريــر ســبع رواايت منهــا ،وقــد شــرحنا للشــهود اهلــدف مــن املقابــات ،وحصلنــا علــى موافقتهــم
علــى اســتخدام املعلومــات الــي يُق ِّدموهنــا يف هــذا التَّقريــر دو َن أن نُق ـ ِّدم أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز ،كمــا حاولــت الشــبكة
تذكــر االنتهــاك ،ومتَّ منــح ضمـ ٍ
الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيــب الشــهود معــاانة ُّ
ـان بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف
ُ

اســتخدام اســم مســتعار.

إضافــة إىل ذلــك فقــد 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

ـث الضحــااي واملصابــن وحجــم الدمــار الكبــر الــذي تسـبَّبت بــه اهلجمــات وأظهــرت
مصــورة بثَّهــا انشــطون موقــع اهلجمــات وجثـ َ

صــور أخــرى بقــااي الصــاروخ املســتخدم يف اهلجــوم.

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.

أثبتت التَّحقيقات الواردة يف هذا التقرير َّ
أن املناطق املســتهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية وال يوجد فيها أية مراكز عســكرية
أو خمازن أســلحة اتبعة لفصائل يف املعارضة املســلحة أو التنظيمات اإلســامية املتشــددة أثناء اهلجمات أو حىت قبلها ،كما أنه
مل يتــم توجيــه أي حتذيــر مــن قبــل قـوات النظــام الســوري للمدنيــن قُبيــل اهلجمــات كمــا يشــرط القانــون الــدويل اإلنســاين.
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 :توثيق اهلجوم على خميم قاح وحتديد مسؤولية النظام السوري عنه:

أتســس هنايــة عــام  2012ويضــم قبــل وقــوع اهلجــوم قرابــة 2000
خميــم قــاح أحــد املخيمــات املنتشــرة يف مشــال حمافظــة إدلــبَّ ،
نســمة ،معظمهــم انزحــون مــن ريــف محــاة الشــمايل وريــف إدلــب اجلنــويب.
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يــوم األربعــاء  /20تشـرين الثــاين 2019 /بــن الســاعة  19:45و 20:00أطلقــت منصــة صواريــخ اتبعــة لقـوات النظــام الســوري
وامليليشــيات اإليرانيــة نعتقــد أهنــا متمركــزة يف منطقــة جبــل ع ـزان بريــف حلــب اجلنــويب صاروخ ـاً مــن منــط Tochka 9M79
حممـاً بذخائــر عنقوديــة مــن منــط  ،9N24ســقطت علــى خميــم قــاح للنازحــن؛ تسـبَّب القصــف يف مقتــل  16مدنيـاً ،بينهــم
 11طفالً و 3سيدات (أنثى ابلغة) ،وإصابة ما ال يقل عن  50آخرين.

أمساء الضحااي

انتشــرت معظــم الذخائــر الفرعيــة يف منطقــة جتمــع اخليــام وتس ـبَّب انفجارهــا يف تضــرر مــا ال يقــل عــن مثــاين خيــام إضافــة إىل
تضــرر مشــفى األمومــة املدعــوم مــن قبــل اجلمعيــة الطبيــة الســورية األمريكيــة ( ،)SAMSالواقــع علــى بعــد حنــو  150مــر مــن

خميــم قــاح ،ويُعـ ُّـد هــذا املشــفى مــن ضمــن املبــاين الصحيــة املدرجــة ضمــن اآلليــة اإلنســانية لتجنــب النـزاع التابعــة لألمــم املتحــدة.

خملفــات صــاروخ مــن منــط Tochka 9M79حممــل بذخائــر عنقوديــة مــن منــط  9N24أطلقتــه قـوات النظــام الســوري علــى خميــم
قــاح للنازحــن /إدلــب –  /20تشـرين الثــاين2019 /

4

www.sn4hr.org

info@sn4hr.org

snhr

َّ
أكــد الشــهود الذيــن تواصلنــا معهــم َّ
أن املخيــم خيلــو مــن أي هــدف عســكري حمتمــل وأنــه ال وجــود أليــة مقـرات عســكرية ضمــن
املخيــم ،وأشــارت حتقيقاتنــا إىل أن أقــرب مقـ ٍّـر عســكري يقــع علــى بعــد قرابــة  2.5كــم مشــال شــرق املخيــم وهــو مقــر القيــادة
التابــع لفصيــل فيلــق الشــام -أحــد الفصائــل يف املعارضــة املســلحة ،-وطبقـاً هلــذا فـ َّ
ـإن اســتهداف املخيــم يُشــكل جرميــة حــرب فقــد

اســتهدف النظــام الســوري منطقــة مدنيــة ابســتخدام ســاح عش ـوائي حممــل بذخائــر عنقوديــة؛ وتس ـبَّب اهلجــوم أبض ـرار ماديــة
وبشـرية كبــرة يف صفــوف املدنيــن وهــذا ينتهــك مبــدأ التمييــز والتناســب الــذي يُقــره القانــون الــدويل اإلنســاين.

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد كامــل- 1أحــد
عمــال اإلشــارة املركزيــة يف بلــدة س ـراقب بريــف إدلــب الشــرقي ،-يعمــل
كامــل مــع بقيــة عمــال اإلشــارة املركزيــة علــى تتبــع حركــة الطائـرات احلربيــة
الــي تقلــع مــن القواعــد اجلويــة الســورية أو الروســية وحتديــد مســارها،
ويســتطيع عمــال املراصــد يف كثــر مــن اهلجمــات حتديــد طـراز املقاتــات
والرمــوز الــي حتملهــا ،كمــا ميكنهــم رصــد اهلجمــات األرضيــة ،ال ســيما
املراصــد الذيــن يتمركــزون يف مناطــق مرتفعــة نســبياً مت ِّكنهــم مــن مراقبــة

حركــة الصواريــخ وانطالقهــا مــن املنصــات اخلاصــة هبــا .يقــول كامــل:

“تتضمــن آليــة عملنــا التَّعــاون بــن مجيــع املراصــد املوزعــة يف أحنــاء
َّ

مشــال البــاد حيــث تربــط فيمــا بيننــا شــبكة اتصــاالت ،قرابــة الســاعة
الســابعة والنصــف أخــران املرصــد العامــل بريــف حلــب اجلنــويب أنــه

رصــد ابلعــن اجملــردة صاروخـاً مــن نــوع توشــكا أطلقتــه قــوات النظــام
الســوري مــن منصــة الصواريــخ املتمركــزة شــرق جبــل ع ـزان بريــف
حلــب اجلنــويب ،وبــدأان حنــن املراصــد املوجوديــن يف املناطــق األخــرى

بتتبــع حركــة الصــاروخ الــذي ســقط يف املخيــم بعــد  3دقائــق مــن
إطالقــه” أخــران الراصــد كامــل أن امليلشــيات اإليرانيــة قــد ســيطرت

علــى منطقــة جبــل ع ـزان -الــي أُطلــق منهــا الصــاروخ -يف شــباط مــن
عــام  ،2016وذكــر أن املراصــد كث ـراً مــا ســجلت إدخــال امليليشــيات

اإليرانيــة منصــات صواريــخ حديثــة ومت تثبيتهــا علــى حميــط اجلبــل وداخلــه.

 1عرب تطبيق واتساب يف /27تشرين الثاين
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محــزة اإلبراهيــم – رضيــع قضــى متأثـراً جبراحــه الــي أصيــب هبــا
إثــر هجــوم أرضــي بصــاروخ مــن منــطTochka 9M79
مصــدره ق ـوات النظــام الســوري علــى خميــم قــاح للنازحــن/
إدلــب يف  /20تش ـرين الثــاين2019 /

تواصلت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان مع عبيدة دندوش 2مدير االســتجابة يف منظمة حملية لإلغاثة (منظمة ســوراي اإلغاثة
والتنميــة  ،)SRDكان عبيــدة علــى بعــد حنــو  1كــم مــن خميــم قــاح عندمــا وقــع اهلجــوم ،ووصــف لنــا مــا مسعــه“ :مسعــت صــوت
انفجــار ضخــم تبعتــه انفجــارات عــدة متتاليــة ،مل يســبق ذلــك أي حتليــق للطـران ،مسعــت نــداءات اســتغاثة تتحــدث عــن
حرائــق يف املخيــم ،كنــت هنــاك بعــد حنــو  15دقيقــة ،فــور وصــويل شــاهدت أربــع جثــث والكثــر مــن اجلرحــى ،وكان أهــايل
املخيــم يف حالــة خــوف وهلــع واجلميــع حيــاول اخلــروج مــن املخيــم خمافــة تكـرار القصــف” قــال عبيــدة إنــه أحصــى احـراق
عشــر خيــام يف مــكان اهلجــوم ،ومقتــل  12شــخصاً وإصابــة  53آخريــن ،ذلــك بعــد أن قــام جبولــة علــى املشــايف القريبــة مــن
املخيــم ،وأضــاف عبيــدة أنــه شــاهد عناصــر الدفــاع املــدين وهــم جيمعــون بقــااي الصــاروخ“ :كان الصــاروخ حممـاً بذخائــر عنقوديــة
وهــذا مــا ســاهم يف ارتفــاع عــدد اإلصــاابت ،لقــد انفجــرت مجيــع املخلفــات وتسـبَّبت بضــرر كبــر ،الكثــر مــن الســكان
غــادروا املخيــم ورمبــا لــن يعــودوا إليــه مــرة أخــرى”.
حتدثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد بــال عبــد الكــرمي الرمضــان ، 3مــن أهــايل بلــدة حــاس ويقيــم يف خميــم قــاح
منــذ عــام “ :2012ملــدة يومــن قبــل اهلجــوم كنــت أشــاهد طائ ـرات اســتطالع اتبعــة للنظــام الســوري حتلــق فــوق مســاء
املخيــم ،وحــى يــوم اهلجــوم وحتديــداً حلظــة وقوعــه ظلــت هــذه الطائ ـرات تتنــاوب علــى مســاء املنطقــة ،ويف اليــوم التــايل
للمجــزرة اســتطعت مشــاهدة طائــرة اســتطالع أخــرى ”.ذكــر بــال َّ
أن اهلجــوم وقــع بــن الســاعة  20:00و 20:15وقــال
أنــه مســع صــوت صفــر صــاروخ مث بــدأت االنفجــارات تتـواىل بعــد حنــو مخــس ثـو ٍان“ :أحسســت كأنــه يــوم القيامــة ،يف كل زاويــة
انفجــار ،وبــدأت أمســع صــوت ص ـراخ اجل ـران مــن حــويل ،خرجــت مــن خيمــي وشــاهدت الن ـران تلتهــم خيمــة جــاريت،
دخلــت إىل اخليمــة ألحــاول إنقاذهــا لكــن النـران كانــت قــد اشــتعلت جبســدها ،كانــت تصــرخ أبمل وهــي تلفــظ روحهــا”.
قــال بــال إنــه خشـ َـي علــى نفســه وعائلتــه مــن انفجــار املزيــد مــن املخلفــات العنقوديــة فغــادر املخيــم إىل أن يتــم التحقــق مــن
أكــد أن املخيــم خـ ٍ
التخلــص مــن مجيــع الذخائــر غــر املنفجــرة ،و َّ
ـال مــن أيــة مق ـرات عســكرية و َّ
أن مجيــع قاطنيــه مــن املدنيــن.
4
وســيم الرمضــان  ،إمــام مســجد يف خميــم قــاح ،تواصلــت معــه الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ،قــال وســيم إنــه مســع انفجــاراً
ضخم ـاً قرابــة الســاعة  19:33تبعتــه أص ـوات  15انفجــار تقريب ـاً يفصــل بــن االنفجــار واآلخــر منهــا أقـ َّـل مــن اثنيــة واحــدة:
“أخرجــت أطفــايل وزوجــي مــن اخليمــة وهرعــت هبــم إىل خــارج املخيــم ،كانــت احلرائــق تشــتعل يف اخليــام وحتاصــر النــاس
داخلهــا ،ســقطت إحــدى الذخائــر علــى بعــد  15مــر مــن خيمــي ،حاولنــا إخــاء األطفــال والنســاء إىل خــارج املخيــم
وعــدت مــع بعــض الشــبان إىل الداخــل لتفقــد األض ـرار وإســعاف املصابــن” قــال وســيم َّ
أن حالــة الرعــب والذعــر رافقــت
ـب اهلجــوم ،كانـوا خيافــون مــن تكـرار القصــف“ :مل تتعــرض هــذه املخيمــات الســتهداف قبــل
ســكان املخيــم مــدة ثالثــة أايم عقـ َ

ـل ســكاهنا مــن املدنيــن وال وجــود أليــة حتــركات عســكرية ،لقــد تسـبَّب هــذا
هــذا اليــوم ،فاملنطقــة علــى احلــدود الرتكيــة وجـ ُّ

اهلجــوم يف مقتــل  12شــخصاً بينهــم أطفــال ونســاء”.
 2عرب تطبيق واتساب يف /21تشرين الثاين
 3عرب تطبيق واتساب يف  /24تشرين الثاين
 4عرب تطبيق واتساب يف  /24تشرين الثاين
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أض ـرار يف إحــدى اخليــام إثـ َـر هجــوم أرضــي بصــاروخ مــن منــط Tochka 9M79مصــدره ق ـوات النظــام الســوري علــى خميــم قــاح للنازحــن/
إدلــب –  /20تش ـرين الثــاين2019 /

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد عــاء املوســى 5انشــط إعالمــي حملــي يقيــم يف جتمــع الكرامــة وهــو عبــارة
عــن خميــم يبعــد عــن خميــم قــاح قرابــة  5كــم ،توجــه عــاء إىل خميــم قــاح بعــد اهلجــوم وأفــادان مبشــاهداته“ :قرابــة الســاعة الثامنــة

مســاء مسعــت صــوت انفجــار قــوي جــداً ،بعدهــا بدقائــق عــدة شــاهدت بث ـاً مباش ـراً مــن مــكان اهلجــوم يقــوم بــه أحــد
أصدقائــي ،حــددت مــكان اهلجــوم وتوجهــت بســياريت مباشــرة ،كان علــي أن أقــدم أيــة مســاعدة ممكنــة ،عندمــا وصلــت

رأيــت النـران تلتهــم اخليــام ورأيــت عــدداً مــن املصابــن ،محلــت أحــد األطفــال وأســعفته إىل مشــفى أطمــة وبعدهــا عــدت

إىل املخيــم وقمــت بتصويــر األضـرار ،تضـ َّـررت خيــام عــدة بشــكل كبــر بســبب انفجــار أســطوانة غــاز داخــل أحــد اخليــام
إثــر إصابتهــا بشــظااي القنابــل العنقوديــة” قــال عــاء َّ
إن معظــم ســكان املخيــم هرب ـوا مؤخ ـراً مــن ريــف إدلــب اجلنــويب بســبب

القصــف ،لكــن املــوت الحقهــم إىل املخيــم“ :يف إحــدى اخليــام شــاهدت ألعــاابً لألطفــال اختلطــت بدمــاء األطفــال الذيــن
قتلــوا ،كان مشــهداً قاســياً لــن أنســاه مــا حييــت”.
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سبَّب انفجار املخلفات العنقودية أضراراً يف مبىن مشفى األمومة القريب من املخيم ،حتدثَّت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع

الســيد حممــد ســكر 6وهــو املديــر اإلداري للمشــفى“ :كنــت موجــوداً يف املشــفى حلظــة اهلجــوم ،مسعــت صــوت انفجــار قــوي جــداً
تعرضــت املشــفى ألضرار
يف منطقــة قريبــة مــن املشــفى ،وتــاه انفجــارات متتاليــة ملــدة  30اثنيــة تقريبـاً ،وكان الصــوت مروعـاًَّ ،
ماديــة جـراء انفجــار املخلفــات العنقوديــة حيــث حتطمــت األبـواب والنوافــذ مــن ضغــط االنفجــار وأوقعــت ثــاث إصــاابت

يف صفــوف كادر املشــفى ،منهــم خمــري وممــرض وطبيــب أطفــال ،لكــن احلــال يف املخيــم كان األصعــب ،تسـبَّب القصــف يف

إصــاابت ابلغــة يف صفــوف املدنيــن ،لقــد عاينــت عشـرات اإلصــاابت اخلطــرة ،وســجلت مقتــل مــدين واحــد علــى األقــل”.

أض ـرار يف مشــفى األمومــة إثـ َـر هجــوم أرضــي بصــاروخ مــن منــط Tochka 9M79مصــدره ق ـوات النظــام الســوري علــى خميــم قــاح للنازحــن/
إدلــب –  /20تش ـرين الثــاين2019 /
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7
ـاء ،هـ َّـز
تواصلــت الشــبكة الســورية مــع رجــب زيــدان مديــر خميــم قــاح للنازحــن ،وأفــاد ابلتــايل“ :قرابــة الســاعة الثامنــة مسـ ً
انفجــار عنيــف أط ـراف املخيــم اجلنوبيــة ،شــعران هبــزة قويــة تلتهــا انفجــارات متتاليــة لثـ ٍ
ـوان عديــدة ،خرجنــا علــى الفــور،

كانــت خيــام النازحــن حتــرق وحالــة فوضــى كبــرة تعـ ُّـم املخيــم ،اجلميــع يركــض وهــو جيهــل طريــق النجــاة مــن القصــف،

بعــض األهــايل نســوا أطفاهلــم يف اخليــام مــن شــدة الفــزع ،أســرعنا ابجتــاه اخليــام الــي حتــرق وبــدأان إســعاف املصابــن ،وصلــت
فــرق الدفــاع املــدين واملســعفون وبــدأ اجلميــع يعمــل علــى إمخــاد النـران وانتشــال الضحــااي واملصابــن ونقلهــم إىل املشــايف،

ـل الضحــااي مــن األطفــال والنســاء” أضــاف رجــب“ :يضـ ُّـم املخيــم قرابــة  900خيمــة ،ويــؤوي قرابــة  4000مــدين
وكان جـ ُّ

معظمهــم مــن أرايف محــاة وإدلــب ،لقــد هربــوا مــن جحيــم القصــف وفضلــوا العيــش يف خيــام مهرتئــة علــى املــوت حتــت
األنقــاض ،إال أهنــم مل يتوقعــوا أن يالحقهــم املــوت إىل هنــا ،احلرائــق التهمــت أزيــد مــن  15خيمــة ،وتس ـبَّبت يف تضــرر

أزيــد مــن  90خيمــة ،ومعظــم اخليــام أصيبــت بشــظااي تســببت يف متزقهــا وابتــت غــر صاحلــة للعيــش يف فصــل الشــتاء” قــال
رجــب إنــه جتـ َّـول يف املخيــم بعيــد اهلجــوم والحــظ رأس الصــاروخ الــذي ســقط علــى الطــرف اجلنــويب مــن املخيــم ،كمــا قــال أنــه
شــاهد القنابــل الــي انتشــرت يف كل أحنــاء املخيــم و َّ
أكــد أن املخيــم هــو مــكان جتمــع للمدنيــن وخيلــو مــن أي وجــود عســكري.
تسـبَّب اهلجــوم يف تشـريد قرابــة  % 80مــن ســكان املخيــم الذيــن نزحـوا خوفـاً مــن تعـ ُّـرض املخيــم ملزيــد مــن اهلجمــات ،وحــى
اتريــخ صــدور هــذا التقريــر مل نســجل ســوى عــودة نســبة بســيطة منهــم إىل املخيــم.
 الذخائر املستخدمة:أظهــرت لنــا مراجعــة وحتليــل صــور خملفــات األســلحة الــي عُثــر عليهــا يف املوقــع ،واملعلومــات مــن الشــهود ،وآاثر الدمــار ج ـراء
اهلجــوم اســتخدام صواريــخ ابلســتية تكتيكيــة مــن سلســلة ( ،)Tochka - 9M79تصنــع روســيا هــذه الصواريــخ ويتــم

ـزود الصــاروخ حباســوب حيافــظ علــى مســار الصــاروخ املرســوم لــه
توجيههــا بنظــام املالحــة ابلقصــور الــذايت  ،INSحيــث يـ َّ

ويُصححــه ليُبقيــه يف وضعيــة الثبــات حــى يصــل إىل هدفــه أبكــر دقــة ممكنــة مــع وجــود احتماليــة خطــأ تُقــدَّر ب ـ  150مــر،
ومــا مييــز هــذا الصــاروخ طريقــة إصابتــه اهلــدف حيــث ينفجــر فــوق اهلــدف علــى ارتفــاع  20 - 15مــر؛ مــا يــؤدي إىل تفجــر
كبــر علــى مســاحة  500مــر ،تُشــر مصــادر خمتصــة عديــدة إىل َّ
أن النظــام الســوري ميتلــك خمــزوانً مــن هــذه الصواريــخ ال ســيما
الــي يبلــغ مداهــا  70و 120كيلومــر ،ويف شــباط 2017 /ذكــرت صحيفــة فوكــس نيــوز األمريكيــة َّ
أن روســيا زودت النظــام

الســوري ،بدفعــة كبــرة مــن صواريــخ “توشــكا” تقــدر بــ 50صاروخ ـاً مــن النســخة الــي يبلــغ مداهــا  120كيلومــر.
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تزود هذه الصواريخ برؤوس حربية خمتلفة عنقودية أو كيميائية أو نووية ،ويف هجوم خميم قاح اســتطعنا التحقق
ومن املمكن أن َّ
مــن خــال رواايت الشــهود وحتليــل الصــور واملقاطــع املصــورة َّ
أن الصــاروخ كان مــزوداً بـرأس حــريب مــن منــط  9N123Kحممــل
بذخائــر عنقوديــة مــن منــط  9N24يبلــغ عددهــا حنــو  50ذخــرة.

ـجلنا مــا ال يقــل عــن  12هجومـاً نفَّذهتــا قـوات النظــام الســوري
وحبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فقــد سـ َّ

اســتخدمت فيهــا صواريــخ مــن سلســلة ، Tochkaولكــن ليــس لدينــا معلومــات كافيــة عــن نــوع الــرؤوس الــي كانــت حتملهــا
وحبســب مــا رصــدانه فـ َّ
ـإن ثالثــة منهــا علــى األقــل كانــت حمملــة بذخائــر عنقوديــة.
وحممــل
ـزود ب ـرأس حــريب مــن منــط َّ ،9N123K
تصميــم يســتعرض خملفــات صــاروخ مــن سلســلة ،Tochka-9M79مـ َّ
بذخائــر عنقوديــة مــن منــط  9N24عثـ َـر عليهــا يف منطقــة املخيــم إثـ َـر اهلجــوم:
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حتتــاج هــذه الذخائــر إلطالقهــا عربــة مــن ط ـراز ( )9P129وتُشــر رواايت عمــال املراصــد إىل َّ
أن الصــاروخ أطلــق مــن جهــة
اجلنــوب وعليــه فـ َّ
ـص مــكان رامجــة الصواريــخ هــي أربعــة أماكــن حمتملــة:
ـإن االحتمــاالت ال ـواردة فيمــا خيـ ُّ

قاعــداتن عســكريتان يف جبــل عـزان بريــف حلــب اجلنــويب بينهمــا مســافة تقــدر ب ـ  0.5كــم ،ونقطــة عســكرية يف منطقــة عبطــن

بريــف حلــب اجلنــويب ،ومعامــل الدفــاع بريــف حلــب اجلنــويب.
أمجعــت معظــم الــرواايت علــى َّ
أن املصــدر األكثــر ترجيحـاً إلطــاق هــذه الصواريــخ هــو منصــات إطــاق موجــودة يف منطقــة جبــل
عـزان بريــف حلــب اجلنــويب.

وتُظهر اخلريطة التالية مواقع املنصات اليت ميكن أن تكون املصدر الذي انطلق منه الصاروخ ابجتاه خميم قاح:
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ِ
تكمــن امليــزة العســكرية الســتخدام الذخائــر العنقوديــة يف َّ
ث أض ـراراً ابلغــة وعلــى نطــاق
أن إلقــاء شــحنة تفجرييــة واحــدة حيــد ُ

واســع جــداً ،وإن كانــت هــذه الذخائــر ال حتــدث دمــاراً واســعاً وهائـاً كمــا هــو احلــال مــع الرباميــل املتفجــرة أو صواريــخ الســكود
والصواريــخ الفراغيــة ،إال َّأنــا قــادرة علــى إحــداث أض ـرار ابلغــة يف املمتلــكات ،وضمــان قتــل وإصابــة أكــر عــدد ممكــن مــن
األشــخاص املوجوديــن يف املنطقــة.
ويُظهــر حتليــل الصــور الــذي أجرينــاه علــى صــور اخليــام الــي احرتقــت بفعــل اهلجــوم تفــاواتً كبـراً يف حجــم الدمــار بــن اخليمتــن
( )1-2املوضحتــن يف الصــورة واألض ـرار الــي وقعــت يف اخليــام األخــرى ،علــى الرغــم مــن َّ
ـهد انتشــار عــدد كبــر
أن املخيــم شـ َ

مــن خملفــات  ،9N24وتُظهــر إحــدى الصــور الــي حصلنــا عليهــا للخيمتــن  1و 2آاثر اح ـراق كامــل وتظهــر أيض ـاً بقــااي
حطــب وأخشــاب كثــرة جممعــة وهــي وســيلة التدفئــة املعتمــدة يف املخيــم ،ويبــدو أن انفجــار أحــد املخلفــات ابلقــرب مــن كومــة
احلطــب تسـبَّب يف اشــتعال احلرائــق بشــكل كبــر ،يف حــن أكــدت روايــة أحــد الشــهود َّ
أن إحــدى املخلفــات انفجــرت ابلقــرب
مــن أســطوانة غــاز؛ مــا أدى النفجارهــا واشــتعال احلرائــق يف اخليمتــن.

إثر اهلجوم:
حتليل بصري يظهر ستة مواقع يف املخيم َّ
تعرضت ألضرار متفاوتة َ
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اثلث ـاً :النظــام الســوري والروســي مســؤوالن عــن  79هجوم ـاً علــى خميمــات للنازحــن حبســب قاعــدة
بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان:
حبســب التحقيقــات الــي أجريناهــا فـ َّ
ـإن طائـرات االســتطالع التابعــة للنظــام الســوري ظلــت حتلــق فــوق مســاء املخيــم طـوال أايم
عــدة قبــل اهلجــوم ،وهــذا يُشــر إىل َّ
أن النظــام الســوري علــى علــم اتم مباهيــة اهلــدف وقاطنيــه ،إضافــة إىل ذلــك فقــد اختــار يف
ارتــكاب هــذا القصــف اســتخدام الذخائــر العنقوديــة؛ أي أن اهلجــوم يُشــكل جرميــة مركبــة.

ـجع تســاهل اجملتمــع الــدويل مــع قصــف النظــام الســوري ملخيمــات النازحــن علــى تكـرار ارتــكاب مثــل هــذه اجلرائــم بــكل
لقــد شـ َّ
بســاطة ،وابلتــايل فـ َّ
املتعمــد علــى خميــم قــاح وقتــل األطفــال ليــس مبســتغرب مــن قبــل النظــام الســوري ،فهــو أييت ضمــن
ـإن اهلجــوم َّ

إطــار واســع مــن اســتهداف النازحــن وقوافــل اإلغاثــة.

وفقـاً لقاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فقــد بلغــت حصيلــة حـوادث االعتــداء (ونعــي حبادثــة االعتــداء َّ
أن بعــض

ـر مــرة) علــى خميمــات النازحــن منــذ آذار 2011 /حــى هــذا اهلجــوم األخــر مــا ال
املخيمــات قــد يكــون قــد مت اســتهدافها غـ َ
يقــل عــن  79حادثــة اعتــداء نفَّذهتــا قـوات احللــف الســوري الروســي ،توزعــت علــى النحــو التــايل:
النظام السوري 61 :هجوماً على خميمات للنازحني

القوات الروسية 18 :هجوماً على خميمات للنازحني
ومــن ضمــن هــذه اهلجمــات وثَّقنــا  11هجومـاً علــى خميمــات النازحــن يف غضــون احلملــة العســكرية األخــرة الــي شـنَّتها قـوات

احللــف الســوري الروســي منــذ  /26نيســان.2019 /

رابعاً :النظام السوري أسوأ نظام يف العامل يف استخدام الذخائر العنقودية:

كانــت الذخائــر العنقوديــة مــن أبــرز أصنــاف األســلحة الــي اســتخدمها النظــام الســوري علــى حنـ ٍو كثيــف ومكـَّـرر وبعــد التدخــل

الروســي يف  /30أيلــول 2015 /رصــدان ارتفاعـاً ملحوظـاً يف وتــرة اســتخدام هــذا النــوع مــن الذخائــر كمــا أننــا ســجلنا اســتخدام

ذخائــر جديــدة مل تكــن تســتخدم قبــل التدخــل الروســي.
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن  487هجومـاً بذخائــر عنقوديــة منــذ أول اســتخدام موثـَّـق هلــا يف متــوز/
 2012حــى  /20تش ـرين الثــاين ،2019 /وهــذه اهلجمــات موثَّقــة ضمــن قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان
ـجل كل حادثــة مــع املعلومــات الــي اســتطعنا احلصــول عليهــا مــن الزمــان واملــكان ونــوع
عــر عمليــات التوثيــق املرتاكمــة ،حيــث تُسـ َّ

الذخائــر املســتخدمة ومــا نتـ َـج عنهــا مــن ضحــااي وإصــاابت ،وتتــوزع حصيلــة اهلجمــات حبســب اجلهــة الفاعلــة علــى النحــو التــايل:

• قوات النظام السوري243 :
• القوات الروسية236 :
• هجمات روسية /سورية8 :
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تسـبَّبت تلــك اهلجمــات يف مقتــل 1019مدنيـاً بينهــم  375طفـاً و 215ســيدة (أنثــى ابلغــة) إثـَـر هجمــات بذخائــر عنقوديــة

شـنَّتها قوات احللف الســوري الروســي منذ متوز 2012 /حىت  /20تشـرين الثاين.2019 /
كمــا وثَّقنــا مقتــل مــا ال يقــل عــن 357مدني ـاً بينهــم  107طف ـاً و 31ســيدة (أنثــى ابلغــة) إثــر انفجــار ذخائــر فرعيــة تعــود

الرغــم مــن صعوبــة حتديــد حصيلــة اجلرحــى الذيــن أُصيبـوا نتيجــة انفجــار الذخائــر
إىل هجمــات ســابقة بذخائــر عنقوديــة ،وعلــى َّ
العنقوديــة إال َّ
تعرضـوا لإلصابــة ،عــدد كبــر منهــم تعـَّـرض لبــر
أن الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تُق ِّدرهــا ب ــقرابة  4300مــدين َّ

يف األطـراف وحيتاجــون أطرافـاً صناعيــة وسلســلة مــن عمليــات إعــادة التَّأهيــل و َّ
الدعــم.

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.
َّ .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.
َّ .3
إن اســتخدام قـوات النظــام الســوري بقيــادة الفريــق بشــار األســد ،وكذلــك القـوات الروســية لذخائــر عنقوديــة يُعتــر انتهــاكاً
ـكل مــن مبــدأي التمييــز والتناســب يف القانــون الــدويل اإلنســاين ،ويُعتــر مبثابــة جرميــة حــرب.
لـ ٍّ
 .4تُشــر األدلــة املتضمنــة يف يف هــذا التقريــر إىل َّ
أن اســتخدام الذخائــر العنقوديــة قــد مت مــن قبــل قـوات النظــام الســوري ،وضـ َّـد
توجــه إىل غــرض عســكري حمــدَّد ،وتُشـ ِّكل ابلتــايل جرائــم حــرب.
أهــداف مدنيَّــة ،ومل َّ
 .5لقــد 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.
 .6تســببت عمليــات القصــف علــى خميمــات النازحــن والتجمعــات املدنيــة يف نشــر حالــة مــن اإلرهــاب واخلــوف بــن املشــردين
وفاقمــت بشــكل صــارخ مــن أوضاعهــم اإلنســانية الكارثيــة الــي تعــاين أصـاً مــن تدهــور مــن انحيــة االســتجابة اإلنســانية األوليــة.
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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
االنتقايل.
• 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.
• جيب على جملس األمن إصدار قرار خاص حبظر اســتخدام الذخائر العنقودية يف ســوراي على غرار حظر اســتخدام األســلحة

ويتضمــن نقــاط لكيفيــة نــزع خملفــات تلــك األســلحة اخلطرية.
الكيميائيــة
َّ

• جيــب أن ال متنــع عضويــة روســيا الدائمــة يف جملــس األمــن مســاءَلتَها مــن قبــل اجمللــس نفســه ،وإال فـ َّ
ـإن هــذا يُفقــده مصداقيتــه
املتبقيــة.

• إن اســتخدام الذخائــر العنقوديــة مــن قبــل النظــام الســوري يُه ـ ِّدد أمــن وســامة عش ـرات اآلالف مــن اجملتمــع الســوري وعلــى
جملــس األمــن التَّدخــل املباشــر والعاجــل حلمايــة الشــعب الســوري مــن اعتــداءات الســلطة احلاكمــة ،الــي تُشـ ِّكل جرائــم حــرب.

• ارسال قوات حفظ سالم حلماية النازحني وخميماهتم من هجمات قوات النظام السوري.
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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.

• إصدار تقرير عن هذه اجلادثة وادانة مرتكبيها بشكل واضح.
إىل دول أصدقاء الشعب السوري:
الضغــط عليهــا لوقــف اعتداءاهتــا
• إدانــة اســتخدام قـوات احللــف الســوري الروســي الذخائــر العنقوديــة ضـ َّـد اجملتمــع الســوري ،و َّ
املتكــررة واملســتمرة ،وهــذا يـ ُّ
ـدل علــى َّأنــا سياســة الدولــة الروســية.
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• رفض اعتبار احلكومة الروســية طرفاً يف احلوار واالنتقال السياســي يف ســوراي يف حال إصرارها على ارتكاب انتهاكات واســعة
أوضح من اســتخدام الذخائر العنقودية كدليل صارخ على انتهاكاهتا.
الشــعب الســوري ،وال
حبق َّ
وممنهجة ِّ
َ
إىل احلكومة الروسية:
• التَّوقــف الفــوري عــن إنتــاج الذخائــر العنقوديــة واســتخدامها يف ســوراي ،والبــدء بتدمــر خمزوهنــا واالنضمــام إىل معاهــدة حظــر
اســتخدام الذخائــر العنقوديــة.
• التَّحقيــق يف مجيــع االنتهــاكات ال ـواردة يف هــذا التَّقريــر ،وحنــن علــى اســتعداد للمســاعدة والتَّزويــد جبميــع األدلــة التفصيليــة،
وحماســبة مجيــع املتورطــن هبــا.
• نشــر خرائــط تفصيليــة ابملواقــع الــي ش ـنَّت فيهــا هجمــات ابلذخائــر العنقوديــة ،وتزويــد األمــم املتحــدة هبــا وإطــاع اجملتمــع
الســوري عليهــا ،وهــذا يُيســر عمليــات إزالــة املخلفــات الــي مل تنفجــر بعــد.

• تعويض اجملتمع السوري بشكل خاص الضحااي وأُسرهم عن مجيع ما تسبَّبت به تلك اهلجمات من أضرار مادية ومعنوية.
إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة :COI
الســابقة ،والشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان على
• فتح حتقيقات يف اهلجوم الوارد يف هذا التَّقرير واحلوادث الواردة يف التَّقارير َّ

اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل.
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.

شكر وعزاء

فعال.
خالص الشكر والعزاء جلميع أهايل خميم قاح والنشطاء احملليني ،الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير بشكل َّ
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