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اخلميس 12تشرين الثاين 2015

حمتوايت التقرير:
أواًل: املقدمة.

اثنياً: التفاصيل.
اثلثاً: املرفقات.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات.
شكر.

ماتوا وهم يلعبون
قوات النظام السوري تقتل أطفال حي الوعر يف محص اثلث أايم عيد األضحى

  أواًل: املقدمة:
يقع حي الوعر غرب مدينة محص ممتداً على مساحة 3 كم2، وخيضع  لسيطرة فصائل 
املعارضة املسلحة، يقطن فيه قرابة 12 ألف عائلة معظمهم انزحون من أحياء محص 

اجلنوبية وأحياء محص القدمية.

الشيعية  امليليشيات  احمللية،  امليليشيات  األمن،  )اجليش،  احلكومية  القوات  تفرض 
احلواجز  متنع  حيث   2013 األول/  تشرين   /10 منذ  احلي  على  حصاراً  األجنبية( 
اندرة،  ابستثناء حاالت  واحملروقات  واألدوية  األغذية  إدخال  احمليطة ابحلي  العسكرية 

تكون حتت الضغط واالبتزاز.

حييط حبي الوعر عدة نقاط ومراكز عسكرية: الكلية احلربية واملشفى العسكري، والقوات 
العسكرية املتمركزة يف بساتني الوعر، إضافة إىل امليليشيات املسلحة الشيعية املتمركزة يف 

قرييت الزرزورية واملزرعة.   

يف هذا التقرير نقوم بتوثيق حادثة استهداف القوات احلكومية حديقة لألطفال اثلث 
اإلعالمني  والناشطني  األهايل  من  عدد  مع  ابلتواصل  قمنا  وقد  األضحى،  عيد  أايم 
الواردة  الصور والفيديوهات  اثنتني منها كما راجعنا  وأجرينا عدة مقابالت، سنعرض 
إلينا وحتققنا من صدقيتها، وقد شرحنا للشهود اهلدف من املقابالت، وحصلنا على 
مبراجعة  قمنا  كما  التقرير،  هذا  يقدموهنا يف  اليت  املعلومات  استخدام  على  موافقتهم 
الصور والفيديوهات اليت وردتنا وحتققنا من صدقيتها، وحنتفظ بنسخ من مجيع مقاطع 

الفيديو والصور املذكورة يف هذا التقرير.

أثبت كل ذلك أن املناطق املستهدفة كانت مدنية ال تواجد فيها ألي مراكز عسكرية 
أو خمازن أسلحة اتبعة للمعارضة املسلحة خالل اهلجوم أو حىت قبله. 

وخطورة  حجم  من  توثيقه  من  متكنا  الذي  األدىن  احلد  مُيثل  التقرير  هذا  يف  ماورد 
واالقتصادية  االجتماعية  األبعاَد  احلديُث  يشمل  ال  كما  حصلت،  اليت  االنتهاكات 

والنفسية.

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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النظام السوري يُنكر مجيع هذه االهتامات، ويُهمل كافة أنواع املراسالت، كما ال يصدر أي تعليق رمسي أو عرب وسائل اإلعالم 
التابعة له عن هذه اهلجمات، كأن شيئاً مل حيدث، بل إنه غالباً ما يتهم هبا القاعدة واإلرهابيني، ومل تتم حماسبة أي مسؤول 
مهما كان صغرياً، كما مينع مجيع منظمات حقوق اإلنسان مبا فيها جلنة التحقيق الدولية املستقلة من العمل على األراضي 

السورية.

عمليات القصف وابلتايل القتل والتدمري املمنهج اليت يقوم هبا النظام احلاكم يبدو أهنا هتدف بشكل رئيس إىل إفشال إنشاء 
أي منوذج يُقدم بدياًل عنه، كما يؤدي إىل نزوح السكان من مناطق تسيطر عليها املعارضة إىل مناطق سيطرته اليت حتظى 

عملياً أبمان نسيب، وهذا ماخيطط له.

رابط يظهر موقع احلديقة املستهدفة ابلقصف من قبل القوات احلكومية.

   اثنياً: التفاصيل:

يوم السبت 26/ أيلول/ 2015، قرابة الساعة اخلامسة عصراً استهدفت القوات احلكومية بصاروخ يبدو أنه من نوع أرض - 
أرض قصري املدى حديقة ألعاب لألطفال، جتمع فيها ما يزيد عن 300 مدين، تقع احلديقة يف شارع كنيسة القديسني بطرس 
وبولس وابلقرب من مبىن امليتم اإلسالمي، وقد تسبب ذلك القصف حبسب ما وثقته الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مبقتل 

28 شخصاً، بينهم 17 طفاًل، و4 سيدات، كما ُأصيب ما اليقل عن 150 آخرين.
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حسن األمسر هو مدير جتمع مدين يف حي الوعر أفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بشهادته: 

»يبعد بييت عن احلديقة قرابة 800م، لقد قمنا بنصب بعض املعدات واأللعاب فيها خالل فرتة العيد إلسعاد 
األطفال يف ظل احلصار املطبق علينا.

قرابة الساعة اخلامسة عصراً مسعت انفجاراً قوايً توجهت إىل مصدر الصوت، لقد كان االستهداف بصاروخ 
أرض أرض حلديقة األلعاب، أعتقد أن مصدره الكلية احلربية، وصلت إىل املكان وشاهدت اجلثث واألشالء 
متأل املكان وسياريت اإلسعاف املتوفرتني يف احلي تنقل ما تسطيع من شهداء وجرحى، وقد نقلنا بعضهم إىل 
مشفى الرب الواقع حتت سيطرة النظام، كما نقلنا جرحى إىل املستوصفات امليدانية يف احلي بينما جتاوز عدد 

احلاالت احلرجة 45 حالة  اضطرران لنقلها خارج احلي«.

كنانة انشطة تعمل يف اجملال اإلغاثي أفادت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بشهادهتا:

»وصلت إىل املكان بعد القصف بدقائق كان املنظر مروعاً فاجلثث واألشالء يف كل مكان والنساء تصرخ 
وتبحث عن أطفاهلا، لقد كان يف احلديقة مئات األشخاص فهي الشيء الوحيد الذي كان يذكر األطفال 

ابلعيد يف حي الوعر احملاصر.
بدأان بنقل اجلرحى إىل مشفى الوليد، وشاهدت عشرات اجلرحى بعضهم ملقى على األرض إذ مل تتوفر أسرَّة 

تكفي اجلميع، واملعدات الطبية املتوفرة ضعيفة جداً.
مت نقل ابقي اجلرحى إىل مشفى الرب الواقع حتت سيطرة النظام كما اضطرران إىل نقل 44 جرحياً خارج حي 

الوعر وقد تعرضوا ملضايقات كبرية على احلواجز العسكرية احمليطة ابحلي.
شاهدت جثة أحد األطفال يف براد املوتى عندما كان أحد أقرابئه بتعرف عليه ،كان املنظر مؤملاً جداً فجثة 

الطفل مقطعة إىل نصفني، لقد كان املوت والرعب نصيب كل طفل فّكر أن يلعب يف العيد«. 

تفاصيل الضحااي.

   اثلثاً: املرفقات: 
مقطع فيديو يظهر بعض األطفال اجلرحى نتيجة القصف.
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مقطع فيديو يظهر حديقة األطفال اليت تعرضت للقصف من قبل القوات احلكومية.

مقطع فيديو يظهر إسعاف أحد املصابني. 

    رابعاً: االستنتاجات القانونية والتوصيات:

االستنتاجات القانونية:
1. خرق النظام السوري بشكل ال يقبل التشكيك قرار جملس األمن رقم 2139، القاضي بوقف اهلجمات العشوائية، وأيضاً 
انتهك عرب جرمية القتل العمد املادة السابعة من قانون روما األساسي وعلى حنو منهجي وواسع النطاق؛ ما يشكل جرائم 

ضد اإلنسانية.

2. نؤكد على أن القصف الوارد يف التقرير قد استهدف أفراداً مدنيني عزل، وابلتايل فإن القوات احلكومية والشبيحة انتهكت 
أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان الذي حيمي احلق يف احلياة. إضافة إىل أهنا ارتكبت يف ظل نزاع مسلح غري دويل فهي 

ترقى إىل جرمية حرب، وقد توفرت فيها األركان كافة.
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3. إن اهلجمات الواردة يف التقرير، واليت قام هبا النظام السوري تعترب مبثابة انتهاك للقانون اإلنساين الدويل العريف، ذلك أن 
القذائف قد أطلقت على مناطق مأهولة ابلسكان ومل توجه إىل هدف عسكري حمدد.

4. إن عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية يف حدوث خسائر طالت أرواح املدنيني أو إحلاق إصاابت هبم أو يف 
إحلاق الضرر الكبري ابألعيان املدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً حتمل على االعتقاد أبن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن 

ابلفائدة العسكرية املرجوة.

5. إن حجم القصف املنهجي الواسع واملتكرر، ومستوى القوة املفرطة املستخدمة فيه، والطابع املتعمد للقصف والطبيعة 
املنسقة للهجمات ال ميكن أن يكون ذلك إال بتوجيهات عليا وهي سياسة للنظام احلاكم.

6. إن النظام السوري بكافة أشكاله وقياداته متورط ابرتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب حبق الشعب السوري، وكل 
من يقدم له العون املادي والسياسي والعسكري، -كاحلكومة الروسية واإليرانية وحزب هللا اللبناين وغريهم، وشركات توريد 

األسلحة- يُعترب شريكاً يف تلك اجلرائم، ويكون عرضة للمالحقة اجلنائية.

7. فرض النظام السوري حصاراً شاماًل على أهايل حي الوعر، ومنع عمداً إدخال املساعدات اإلنسانية والطبية إىل أشخاص 
هم أبمس احلاجة إليها، ومارس عملية التجويع كسياسة منهجية وكأحد أساليب احلرب، وهذا يشكل جرمية حرب مبوجب 

املادة الثامنة من قانون روما األساسي.

التوصيات:
إىل جملس األمن:

• يتوجب على جملس األمن اختاذ إجراءات إضافية بعد مرور أكثر من عام على القرار رقم 2139 وال يوجد التزامات بوقف 
عمليات القصف العشوائي، اليت تسبب التدمري والقتل اليومي.

• الضغط على الدول الداعمة للنظام السوري من أجل إيقاف عمليات التزويد ابألسلحة واخلربات بعد أن ثبت تورطه جبرائم 
ضد اإلنسانية وجرائم حرب.

• جيب إحالة امللف السوري إىل احملكمة اجلنائية الدولية وحماسبة مجيع املتورطني.
والنهب  الدمار  من  وفنوهنم  وتراثهم  السوريني  أرواح  املدنيني، حلفظ  مسؤولية محاية  مبدأ  وتطبيق  والسالم  األمن  إحالل   •

والتخريب. 
• توسيع العقوابت لتشمل مجيع أركان النظام السوري والنظام اإليراين املتورطني بشكل مباشر يف ارتكاب جرائم حرب وجرائم 

ضد اإلنسانية ضد الشعب السوري.

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

اليت تلتها ابعتبارها عالمة صارخة يف ظل جمازر يومية متفرقة أقل حجماً، وحماولة تنفيذ التوصيات الواردة يف هذا التقرير.
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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، 
لتطبيق 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
خالص الشكر جلميع األهايل والنشطاء احملليني الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير بشكل فعال.
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