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األحد 1 متوز 2018

قرابة 198 ألف انزح ومقتل 214 مدنياً 
جنوب سوراي، وجملس األمن ال يتحرك

ختلي الرئيس ترامب عن التزاماته يف حمافظة درعا 
ُيشبه ختلي أوابما عن خطه الكيميائي األمحر
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احملتوى:
أواًل: اجلنوب السوري خاضع التفاقات عدة، أبرزها االتفاق الثنائي بني ترامب وبوتني

 اثنياً: االتفاقات الدولية فشلت يف محاية املدنيني جنوب سوراي
االنتهاكات األخرية تسبَّبت يف تشريد قسري لقرابة 198 ألف شخص 

رابعاً: التوصيف القانوين والتوصيات

أواًل: اجلنوب السوري خاضع التفاقات عدة، أبرزها االتفاق الثنائي بني ترامب وبوتني:
بعــد قصــف وتدمــري معظــم مبــاين الغوطــة الشــرقية وتشــريد أهلهــا أو إخضاعهــم التفاقيــات ُمذلــة، وهــي املنطقــة اخلاضعــة التفــاق 
ــعب الســوري هبــدف االســتفراد  خفــض التَّصعيــد مبوجــب حمــاداثت أســتانة، -الــي أثبــت الواقــع أهنــا كانــت خديعــة كــرى للشَّ
ابملناطق وقصفها وتدمريها وتشــريد أهلها الواحدة تلو األخرى-، أييت اهلجوم على حمافظة درعا ليفضح هذا املســار، فجنوب 
غــرب ســوراي )أجــزاء مــن حمافظــات درعــا والقنيطــرة والســويداء( خاضــع أواًل التفــاق خفــض التَّصعيــد، الــذي أُبــرم ضمــن حمــاداثت 
أســتانة الرابعــة، ودخــَل حيِّــَز التَّنفيــذ يف أاير 2017، وخيضــع أيضــاً التفــاق يُعتــر أكثــر أمهيــة وهــو االتفــاق الثنائــي الروســي 
األمريكــي لوقــف إطــاق النــار، الــذي دخــل حيِّــز التَّنفيــذ يف 9/ متــوز/ 2017، تــا ذلــك توقيــع مذكــرة تقضــي بتـــأسيس منطقــة 
خفــض التَّصعيــد جنــوب ســوراي بــني ممثلــي الــدول الثــاث )روســيا والــوالايت املتحــدة األمريكيــة، واألردن( يــوم الســبت 11/ 

تشــرين الثــاين/ 2017.
 

لقــد نــصَّ االتفاقــان علــى وقــف شــامل للعمليــات القتاليــة والقصــف اجلــوي، وكان لذلــك أثــر ملمــوس يف معيشــة األهــايل، حيــث 
اخنفضــت مســتوايت القتــل والتدمــري، ونتيجــة لاتفــاق الثنائــي اخنفضــت وتــرية االنتهــاكات الــي ارتكبتهــا قــوات احللــف الســوري 
الروســي يف املنطقــة اجلنوبيــة عــن بقيــة املناطــق املشــمولة فقــط ابتفــاق خفــض التَّصعيــد. وابلتأكيــد مل ختــُل احلقبــة الســابقة مــن 

هجمــات مقصــودة نفَّذهــا النظــام الســوري بــني احلــني واآلخــر واســتهدف مــن خاهلــا املدنيــني واملراكــز احليويَّــة املدنيّــة.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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ويف كلٍّ مــن 25/ أاير أوالً و14/ حزيــران اثنيــاً أصــدرت اخلارجيــة األمريكيــة بيانــني أشــارت فيهمــا إىل قلــق أمريكــي مــن حتضــري 
قــوات النظــام الســوري عمليــة عســكرية ضــدَّ املنطقــة اجلنوبيــة، وأكَّــدت أنَّ ذلــك ُيشــكِّل خرقــاً التفــاق خفــض التَّصعيــد، واالتفــاق 
الروسي األمريكي، ودعت روسيا إىل ممارسة نفوذها الدبلوماسي ملنع النظام السوري من خرق االتفاقات الي تعهَّد اباللتزام هبا.

ويف 21/ حزيــران أي بعــد قرابــة أســبوع مــن بدايــة احلملــة العســكرية علــى حمافظــة درعــا أصــدرت اخلارجيــة األمريكيــة جمــدداً بيــاانً 
اســتندت فيــه علــى تقاريــر إعاميــة تؤكِّــد شــنَّ النظــام الســوري وامليليشــيات املواليــة لــه هجمــات عســكرية علــى املنطقــة اجلنوبيــة، 

وطالبــت روســيا ابلضغــط علــى النِّظــام الســوري إليقــاف هجماتــه. 
 

يف 28/ حزيــران أعلــن الســفري الروســي لــدى األمــم املتحــدة “فاســيلي نيبينــزاي” أنَّ مناطــق خفــض التَّصعيــد مل تـَُقــْم لألبــد وإمنــا 
أُنشــَئت ملــدة حمــدَّدة؛ هبــدف متكــني النــاس مــن العيــش يف ظــروف مقبولــة، وأشــار إىل وجــود 15 ألــف إرهــايب مــن التَّنظيمــات 

اإلســامية املتشــددة يف حمافظــة درعــا.

لطــرد  حيــوايً  املســلحة، وُتشــكِّل منوذجــاً  املعارضــة  املنطقــة اجلنوبيــة ختضــع لســيطرة فصائــل معتدلــة يف  وتُبــنيِّ معلوماتنــا أنَّ 
التَّنظيمــات اإلســامية املتشــددة، الــي انتشــرت بشــكل حمــدود جــداً يف أقصــى املناطــق اجلنوبيــة الغربيــة )بلــدات تســيل وعــدوان، 
ل أنَّ هــذه املناطــق قــد تعرَّضــت أليِّ هجمــات عســكرية ســورية روســية يف غضــون األشــهر املاضيــة. وســهم اجلــوالن(، ومل ُنســجِّ

إضافــة إىل ذلــك فــإنَّ مجيــع الذرائــع الــي تســتخدمها احلكومــة الروســية يف تريــر هجماهتــا علــى مناطــق خفــض التَّصعيــد يف الغوطــة 
الشــرقية وإدلــب، ومحــص، وأخــرياً يف درعــا حــول وجــود إرهابيــني ومســلحني ُمتشــددين، ال جيــب أن تلفــت االنتبــاه عــن انتهاكاهتــا 
اجلســيمة حلقــوق اإلنســان وعــدم التزامهــا ابالتفاقــات الدوليــة، وبــدون أدىن شــك فــا توجــد أي مصداقيــة للحكومــة الروســية وال 

لســفرائها بعــد أن تبــنيَّ زيــف ادعاءاهتــم مئــات املــرات، واســتمرارهم يف اخلــداع حــى بعــد كشــف احلقائــق.

وأخــرياً أتســف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن عــدم وضــوح تصريــح املفــوِّض الســامي حلقــوق اإلنســان األمــري زيــد بــن 
ــل روســيا والنظــام الســوري  رعــد احلســني أن املدنيــني ســيحاصرون بــني القــوات احلكوميــة واملعارضــة وتنظيــم داعــش، دوَن أن ُيمِّ
املســؤولية املباشــرة واألساســية عــن اخلســائر البشــرية والقصــف اجلــوي وابلتــايل عــن تشــريد املدنيــني، وهــذه خروقــات صارخــة 

للقانــون الــدويل قبــل أن تكــون خروقــات التفــاق خفــض التَّصعيــد.

https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/06/283252.htm
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/06/283252.htm
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/05/282540.htm
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/05/282540.htm
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/06/283391.htm
https://arabic.rt.com/russia/953654-%D9%86%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%B2%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%AA%D9%81%D9%87%D9%85-%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%87%D9%85%D8%A7/amp/
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23292&LangID=A
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23292&LangID=A
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يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“جيــب علــى إدارة الرئيــس ترامــب اإليفــاء بتعهداهتــا يف محايــة املدنيــني يف اجلنــوب الســوري مــن اهلجمــات الوحشــية 
ــا ترســل رســالة مشــوَّهة إىل اجملتمــع الســوري هنــاك، ُتذكِّرهــم بتعهــدات  الــي تُنفِّذهــا القــوات الســورية والروســية، إهنَّ
الرئيــس أوابمــا، الــي مل يفــي هبــا؛ مــا تســبَّب يف تعقيــد األوضــاع وإفــات جمرمــي األســلحة الكيميائيــة مــن العقــاب”. 

اثنياً: االتفاقات الدولية فشلت يف محاية املدنيني جنوب سوراي: 
ُيســلِّط هــذا التقريــر الضــوء علــى اهلجمــات مــن قبــل قــوات النظــام الســوري والروســي علــى حمافظــة درعــا يف اجلنــوب الســوري منــذ 
منتصــف حزيــران حــى هنايتــه، وقــد اعتمــدان عــر ابحثــني ميدانيــني عاملــني لدينــا علــى أخــذ شــهادات مباشــرة مــن انجــني أو مــن 
أقــرابء الضحــااي، ذلــك ابالعتمــاد علــى شــبكة العاقــات الواســعة الــي منتلكهــا مــن خــال عملنــا املســتمر منــذ ســبع ســنوات، كمــا 
ُقمنــا بعمليــات حتليــل للصــور والفيديوهــات الــي وردتنــا، ويتــوي هــذا التَّقريــر علــى شــهادتني حصلنــا عليهمــا عــر حديــث مباشــر 
مــع الشــهود، وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، وقــد شــرحنا للشــهود اهلــدف مــن املقابــات، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى 
اســتخدام املعلومات الي يُقدِّموهنا يف هذا التقرير دوَن أن نُقدِّم أو نعرض عليهم أيَّة حوافز، وقد حاولت الشــبكة الســورية حلقوق 
ــر االنتهــاك، ومتَّ منــُح ضمــاٍن بعــدم كشــف هويــة مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار. اإلنســان جتنيــَب الشــهود معــاانة تذكُّ

تعمل الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان على توثيق يومي لانتهاكات يف اجلنوب الســوري، وتُعتر جرمية القتل اجلرمية األعظم، 
وُتشــكِّل ابلتــايل مؤشــراً سياســياً لتقييــم أثــر االتفاقــات، كذلــك اســتهداف املراكــز احليويــة املدنيَّــة، ونســتعرض أبــرز مــا ســجَّلناه 
مــن انتهــاكات منــذ بدايــة اتفــاق خفــض التَّصعيــد مث منــذ بدايــة االتفــاق الثنائــي الروســي األمريكــي، وأخــرياً مــا حصــل يف ظــلِّ 

اهلجــوم الــري واجلــوي املشــرك منــذ منتصــف حزيــران:
ألف: حصيلة الضحااي منذ بداية اتفاقات خفض التَّصعيد واالتفاق الروسي األمريكي:

حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قُتــل يف حمافظــة درعــا مــا ال يقــل عــن 416 مدنيــاً، بينهــم 117 طفــًا، 
و79 ســيدة )أنثى ابلغة( على يد قوات احللف الســوري الروســي منذ أاير/ 2017 حى 30/ حزيران/ 2018 منهم 283 

مدنيــاً، بينهــم 87 طفــًا، و58 ســيدة قتلــوا بعــد دخــول االتفــاق الروســي األمريكــي حيِّــَز التَّنفيــذ يف 9/ متــوز/ 2017.
 

ابء: تصاعد يف االنتهاكات الفظيعة وبدء االجتياح الربي منذ منتصف حزيران:
يف 15/ حزيــران/ 2018 بــدأت قــوات النظــام الســوري بدعــم روســي كبــري مل نرصــده منــذ تدخلهــا يف ســوراي يف 30/ أيلــول/ 
2015 بشــنِّ غــارات جويــة ُمكثَّفــة، إضافــة إىل عمليــات قصــف مدفعــي نفَّذهتــا قــوات النظــام الســوري املتمركــزة بشــكل خــاص 
يف مدينــة إزرع ومطــار الثعلــة العســكري، واألفــرع األمنيــة يف الســويداء علــى مناطــق يف ريــف درعــا الشــرقي )بصــر احلريــر، مليحــة 

العطــش، انحتــة، احلــراك( والشــمايل.
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الروســي ابنتهــاكات جســيمة حلقــوق  الســوري  احللــف  الــي شــنَّها  املتواصلــة  العســكرية والغــارات اجلويــة  العمليــات  ترافقــت 
اإلنســان، ســجَّلنا هجمــات اســتهدفت منشــآت حيويــة مدنيَّــة عــدة، كان أبرزهــا مشــاٍف ومراكــز للدفــاع املــدين وقــد وثَّقــت 

الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف حمافظــة درعــا منــذ 15 حــى 30/ حزيــران/ 2018:
• مقتل ما ال يقل عن 214 مدنياً بينهم 65 طفًا، و43 سيدة.

• 6 جمازر
• 14 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، بينها 5 منشآت طبيَّة.

• ما ال يقل عن 397 برميًا متفجراً ألقاها الطريان املروحي التابع للنظام السوري.
• قرابة 258 صاروخ أرض – أرض.
• قرابة 293 قذيفة هاون ومدفعية.

https://drive.google.com/file/d/1HY_fHXGybO3_GsbOJ3v29vwAYBuue_cA/view
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قــال أمحــد موســى -انشــط إعامــي حملــي عمــل علــى تغطيــة عمليــات القصــف الــي شــهدهتا حمافظــة درعــا مؤخــرًا-، إنَّ املنطقــة مل 
تشــهد قصفــاً مماثــًا منــذ مــدة طويلــة: “مــا تلبــث الغــارات هتــدأ حــى يتجــدَّد القصــف برامجــات الصواريــخ وقذائــف اهلــاون، 
ــا، لقــد  ــم حيرقونن لقــد أحصيــت 150 غــارة جويــة روســية يف يــوم واحــد فقــط، ســقطت علــى مناطــق عــدة يف درعــا، إنَّ
دمَّــروا مجيــع بلــدات الريــف الشــرقي واســتهدفوا املشــايف واملراكــز الطبيَّــة”. علمنــا مــن أمحــد أنَّــه كان شــاهداً علــى تعــرُّض 
مدينــة احلــراك بدرعــا لقرابــة 40 صــاروخ أرض - أرض يف أوَّل أايم احلملــة العســكرية: “شــاهدت ســيدة وابنتهــا متشــيان، ويف 

حلظــة حتولتــا إىل جثتــني هامدتــني، صــاروخ واحــد كان كفيــًا إبنــاء حياهتمــا”.

يف 26/ حزيــران متكَّنــت قــوات النظــام الســوري مــن الســيطرة علــى بلــدة بصــر احلريــر يف ريــف درعــا الشــرقي وبذلــك أطبقــت 
احلصــار علــى منطقــة اللجــاة، الــي قــد فــرَّ غالبيــة أهلهــا؛ نتيجــة الغــارات اجلويــة الــي ســبقت احلصــار، أمــا مــن اضطــرَّ للبقــاء 
فقــد ســجلنا منــع قــوات النظــام الســوري هلــم مــن املغــادرة ابجتــاه مناطــق ســيطرته وأبلغنــا بعــض الناشــطني عــن فــرض بنــود مصاحلــة 

وإجــراءات تســوية ســيخضع هلــا احملاصــرون يف منطقــة اللجــاة.

يف 28/ حزيــران مت اإلعــان عــن هدنــة ملــدة 12 ســاعة يف حمافظــة درعــا بــني اجلانــب الروســي وفصائــل يف املعارضــة املســلحة 
تبــدأ منتصــف ليــل اخلميــس، مل تظهــر قــوات احللــف الســوري الروســي أيَّ التــزام ابهلدنــة وســجَّلنا عــدة هجمــات روســية ســورية 

يف مدينــة نــوى وبلــدة الســهوة بريــف درعــا.

اثلثاً: االنتهاكات األخرية تسبَّبت يف تشريد قسري لقرابة 198 ألف شخص: 
تســبَّبت عمليــات القصــف والقتــل والتدمــري الــي بــدأت منتصــف حزيــران يف نــزوح مــا ال يقــل عــن 198 ألــف شــخص مــن قــرى 
احلــراك وانحتــة، وبصــر احلريــر، واملليحــة الشــرقية، ونــوى، واحلــارة، وعقــراب، وتوجهــوا حنــو القــرى اجلنوبيــة والقــرى احلدوديــة مــع 

ــريط احلــدودي مــع منطقــة اجلــوالن. ــه قســم آخــر ابجتــاه الشَّ اململكــة األردنيَّــة، كمــا توجَّ

ــذت عمليــات النــزوح طابعــاً مأســاوايً للغايــة إذ اضطــرَّ آالف النَّازحــني لإلقامــة يف املــدارس ومراكــز إيــواء متَّ إنشــاؤها علــى  اختَّ
ــم  عجــل، وإبمكانيــات ُمعظمهــا حملــي، وُمهيئــة لطاقــة اســتيعاب حمــدودة جــداً، ولقــد أخــران عــدد مــن األهــايل الذيــن تشــرَّدوا أهنَّ
قــد اضطــروا للبقــاء يف العــراء، مث قامــوا بنصــب خيــٍم بدائيــة يف القــرى القريبــة مــن الشــريط احلــدودي األردين يف ظــلِّ جــٍو حــارٍّ 

وتــدٍن ُميــٍف يف توفــري املســتلزمات األساســية كميــاه الشــرب والطعــام واألدويــة.
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موســى الزعــي -انشــط يعمــل يف جمــال اإلغاثــة- أخــر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــن األوضــاع املزريــة، قــال موســى إنَّ 
بعــض النازحــني اضطــروا للنَّــوم داخــل ســياراهتم، واألفضــل حــااًل اســتطاعوا إجيــاد غرفــة يف مدرســة أو مؤسســة عامــة، وأضــاف أنَّ 
ــز معظــم النازحــني ابت أســوأ مــن ذي قبــل فاملــواد األساســية فُقــدت مــن األســواق وابتــوا  الوضــع يف املناطــق اجلنوبيــة حيــث يركَّ
يفتقــرون للمــواد األوليــة مــن حمروقــات وطحني”قــد يتحــوَّل الوضــع إىل كارثــة أكــرب يف األايم القادمــة فالقصــف ال يهــدأ، إننــا 
نشــهد غــارات جويــة متواصلــة وتدفقــاً للنَّازحــني ال ميكــن وصفــه، ُمعظمهــم نســاء وأطفــال، مجيــع اخلدمــات الــي قدَّمناهــا 

هلــم مجعناهــا مــن تربُّعــات شــخصية، ال وجــود أليِّ منظمــات أو هيئــات إغاثيــة قــد ُتســهم يف ختفيــف املعــاانة”.

هــذه احلركــة الكثيفــة والواســعة آلالف األشــخاص مل تدفــع جملــس األمــن لانعقــاد للتَّــداول يف مصــري 198 ألــف مواطــن ســوري 
تشــرَّد قســرايً، وأصبــح بــدون مــأوى، وإضافــة إىل ذلــك فقــد صــرَّح وزيــر اخلارجيــة األردين أنَّ احلــدود ســوف تبقــى مغلقــة وأنَّ 

اململكــة لــن تتحمــل تبعــات خــرق وقــف التَّصعيــد يف اجلنــوب ولــن تســتقبل املزيــد مــن الاجئــني. 

وأخــرياً فقــد أعلــن مكتــب األمــم املتحــدة للشــؤون اإلنســانية عــن توقِّــف مســاعداهتا العابــرة للحــدود  بســبب املعــارك الــي تشــهدها 
املنطقــة. إنَّ مجيــع مــا أشــران إليــه يعــي ختلــي اتم للمجتمــع الــدويل عــن التزاماتــه القانونيــة واألخاقيــة جتــاه الشــعب الســوري هبــدف 
إعــان استســامه والعــودة اإلجباريــة للخضــوع السَّــاحق لنظــام العائلــة يف ســوراي، فمــاذا يعــي تشــريد 198 ألــف دون أي حتــرُّك 

عاجــل أو إدانــة أو جمــرد تقــدمي مســاعدات فوريــة.

رابعاً: التوصيف القانوين والتوصيات:
لقــد خرقــت قــوات احللــف الســوري الروســي اتفــاق خفــض التَّصعيــد واالتفــاق الروســي األمريكــي، إضافــة إىل خرقهــا قــراري جملــس 
األمــن رقــم 2139 و2254 القاضيَــني بوقــف اهلجمــات العشــوائية، وأيضــاً انتهكــت عــر جرميــة القتــل العمــد املادتــني الســابعة 

والثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي؛ مــا ُيشــكل جرائــم حــرب.
كمــا مارســت قــوات احللــف الســوري الروســي جرميــة التَّشــريد يف إطــار منهجــي وواســع النِّطــاق، ومنظَّــم ضــدَّ الســكان املدنيــني، 
وُيشــكِّل ذلــك خرقــاً صارخــاً التفاقيــات جنيــف، ويرقــى إىل جرميــة ضــدَّ اإلنســانية مبوجــب املــادة الســابعة مــن ميثــاق رومــا األساســي 
ل قيــام هــذه القــوات أبيــة تدابــري لتوفــري مــأوى أو رعايــة صحيــة أو غــذاء للمدنيــني املشــرَّدين. للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة، ومل ُنســجِّ

https://drive.google.com/file/d/1ncuEiL7H9q5v-hwpVJlM-bpyvW8e6Qp_/view
https://drive.google.com/open?id=12dSObyMxM6GsplVoPlsLqJ4mFS0wieTa
https://drive.google.com/open?id=1-wB9j-BBIAsRiXVWGjxKgJWt9gI4uy_Q
https://drive.google.com/file/d/1ncuEiL7H9q5v-hwpVJlM-bpyvW8e6Qp_/view
https://news.un.org/en/story/2018/06/1013422
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التوصيات:
جملس األمن الدويل:

• جيــب علــى جملــس األمــن الــدويل إصــدار قــرار بشــأن قرابــة 7 مليــون انزح داخــل ســوراي يُعــاجل عمليــة التَّشــريد القســري وعــدم 
حتــوُّل النــزوح إىل حالــة مســتدامة، والضغــط علــى النظــام الســوري إليقــاف التَّهجــري وشــرعنة قوانــني تســتهدف هنــب ممتلــكات 

النَّازحــني وعقاراهتــم.

اجلمعية العامة لألمم املتحدة:
• حتميــل النِّظــام الســوري احلاكــم املســؤولية الكاملــة عــن تشــريد ثلــث الشــعب الســوري، مبــا يف ذلــك املســؤولية القانونيــة واملاديــة، 

وضمــان نيــل الضحــااي التَّعويــض الكامــل عــن اخلســائر الفادحــة الــي طالتهــم مبــا يف ذلــك رد املمتلــكات املنهوبــة إىل أصحاهبــا.

إىل املبعوث األممي إىل سوراي:
• إدانــة مرتكــي اجلرائــم واجملــازر واملتســببني األساســيني يف تدمــري اتفاقيــات خفــض التَّصعيــد، وابلتــايل إعــان حتطيــم وانتهــاء 

العمليــة السياســية ابلكامــل وحتميــل مســؤولية ذلــك كاملــة للحلــف الســوري الروســي.
• مكاشــفة الشــعب الســوري بســعي روســيا للســيطرة الكاملــة علــى األراضــي الســورية ابلقــوة ورغبتهــا العلنيــة يف إعــادة أتهيــل 

النظــام احلــايل؛ مــا يعــي تشــكيل حــلٍّ سياســي وفــق مصاحلهــا.

الدول املاحنة ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية:
• جيــب علــى اجملتمــع الــدويل والــدول املاحنــة أتمــني مســتلزمات احليــاة األساســية واالهتمــام والرعايــة بـــ 198 ألــف انزح جنــوب 

ســوراي، ويف مقدِّمتهــا املــاء والغــذاء واملســكن وامللبــس وخدمــات الرعايــة الطبيَّــة.

الوالايت املتحدة األمريكية:
• على اإلدارة األمريكية الوفاء بتعهداهتا يف محاية املنطقة اجلنوبية، الي كانت أحد مرجات االتفاق الروسي األمريكي.

• علــى الرئيــس دوانلــد ترامــب أال يســري علــى خطــى وتعهــدات الرئيــس الســابق أوابمــا، وأال تكــون صفقــة اجلنــوب الســوري علــى 
غــرار صفقــة تســليم الســاح الكيميائــي املهينــة.
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احلكومة األردنية:
• علــى احلكومــة األردنيــة السَّــماح بدخــول اآلالف ممَّــن شــرَّدهتم العمليــات العســكرية، والذيــن دمــرت منازهلــم ومتاجرهــم وبشــكل 
خــاص األطفــال والنســاء واحلــاالت احلرجــة، وتســهيل دخــول املنظمــات اإلغاثيــة عــر احلــدود األردنيــة إلغاثــة آالف األشــخاص 
العالقــني يف العــراء، وحتميــل مســؤولية ذلــك للطــرف املعتــدي الســوري والروســي وليــس للضحيــة، وحماولــة إجيــاد حــل لذلــك عــر 

إاثرة هــذه املأســاة لــدى اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة.

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