سكان حي الوعر ينضمون إىل 12
مليون سوري مشرد قسرايً
ال خيار هلم

الثالاثء  18نيسان 2017
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الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ،تأسست نهاية حزيران 2011

وهي منظمة مستقلة ،غير حكومية ،غير ربحية ،معتمدة من قبل األمم

المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.

حمتوايت التقرير:

أوالً :املقدمة عن تشريد ماليني السوريني

اثنياً :حي الوعر

اثلثاً :هدن قسرية هتدف إىل مزيد من التشريد القسري

رابعاً :ملخص ألبرز االنتهاكات اليت تسببت يف التهجري القسري

خامساً :التفاصيل

سادساً :االستنتاجات والتوصيات
سابعاً :املرفقات

أوالً :املقدمة:

تســببت عمليــات القصــف الــري واجلــوي الــي مارســها النظــام الســوري منــذ األايم األوىل للحـراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة يف
آذار 2011 /حبـوادث قتــل وجمــازر مل تتوقــف يومـاً واحــداً ،ودمــار مئــات آالف املنــازل ،ونعتقــد يف الشــبكة الســورية حلقــوق

اإلنســان أن هــذا هــو املتســبب الرئيــس يف التشـريد القســري ،الســبب الثــاين :ماكينــات النظــام الثالثيــة املكونــة مــن“ :االعتقــال
التعســفي ،التعذيــب ،اإلخفــاء القســري” ،الســبب الثالــث :العنــف اجلنســي ،الســبب الرابــع :احلصــار ،إضافــة إىل عــدة عناصــر
وانتهــاكات أخــرى ،لقــد تســبب كل ذلــك يف شــلل اجملتمــع وهــرب الســكان حفاظ ـاً علــى حياهتــم ،وحصــل تش ـريد قســري
داخلــي ملــا اليقــل عــن  6مليــون مواطــن ســوري نزحـوا عــن أماكــن إقامتهــم األصليــة ،وتشـريد قرابــة  7مليــون خــارج ســوراي حتولـوا

إىل الجئــن يف دول اجلـوار والعــامل.
يتصــدَّر النظــام الســوري وحليفــاه اإليـراين والروســي مــا اليقــل عــن  % 85مــن عمليــات التشـريد القســري يف ســوراي ،يليــه تنظيــم
داعش (الذي يطلق على نفســه اســم اخلالفة اإلســامية) ،يليه حزب االحتاد الدميقراطي فرع حزب العمال الكردســتاين ،وقد
تســببت هــذه األطـراف الثالثــة يف تشـريد معظــم النازحــن والالجئــن ،ومــن خــال الدراســات والتقاريــر الدوريــة الــي نصدرهــا
جتمعــت لدينــا أســباب تدعــوان لالعتقــاد أن هــذه األط ـراف قــد مارســت التش ـريد يف إطــار
عــن خمتلــف أل ـوان االنتهــاكاتَّ ،
منهجــي وواســع النطــاق ،ومنظَّــم ضــد الســكان املدنيــن ،ويُش ـ ِّكل ذلــك خرق ـاً صارخ ـاً التفاقيــات جنيــف ،ويرقــى إىل جرميــة
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ضــد اإلنســانية مبوجــب املــادة الســابعة مــن ميثــاق رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة ،كمــا مل تـَُقــم هــذه األطـراف أبيــة
تدابري لتوفري مأوى أو رعاية صحية أو غذاء للمدنيني املشــردين ،وال ُيكننا تربير معظم عمليات التشـريد أبســباب عســكرية أو
هبــدف محايــة املدنيــنَّ ،
ألن هــذه اجلهــات مازالــت حــى اآلن متنــع عــودة مــن تشــردوا ،بــل إن معظمهــم مهــددون خبطــر املالحقــة
والقتــل ،وذلــك خالفـاً للقاعــدة  132مــن القانــون الــدويل اإلنســاين العــريف.
وقــد محلــت بعــض عمليــات التشـريد القســري الــي قــام هبــا النظــام الســوري صبغــة طائفيــة ،أمــا تنظيــم داعــش فقــد محلــت عملياتــه
صبغــة طائفيــة عندمــا هاجــم مناطــق مســيحية ،وصبغــة إثنيــة عندمــا قــام بتهجــر ال ُكــرد ،كمــا حتدَّثنــا عــن ذلــك يف عــدة تقاريــر

ســابقة ،أمــا حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي فقــد محلــت بعــض عمليــات التشـريد الــي مارســها صبغــة إثنيــة جتــاه العــرب ،ذلــك
يف حمافظــة احلســكة ومنطقــة تــل أبيــض يف حمافظــة الرقــة ،كمــا أشـران إىل ذلــك يف تقاريــر ســابقة ،ويشــكل ذلــك الســلوك جرميــة
حــرب مبوجــب املــادة الثامنــة مــن ميثــاق رومــا األساســي.
كمــا تس ـبَّبت هجمــات لفصائــل يف املعارضــة املســلحة بنــزوح ُس ـ ّكان وابلتــايل تشـ ُّـردهم يف بعــض املناطــق ،كمــا أدى قصــف
ق ـوات التحالــف الــدويل ،إىل عمليــات تش ـريد إضافيــة.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“يُقيــم مئــات آالف املشــردين داخليـاً يف خميمــات ،ويف بســاتني ،أو يف بلــدات ومــدن غــر مناطــق ســكنهم ،يعتمــد معظمهــم

علــى املســاعدات اإلنســانية ،اليســتطيعون العــودة إىل منازهلــم األصليــة ،بســبب اســتمرار عمليــات القصــف ،اخلــوف مــن
االعتقــال ،التعذيــب ،الســحب للتجنيــد يف صفــوف جيــش وميليشــيات النظــام الســوري ،يُعــاين معظمهــم مــن حــاالت فقــر
قاســية ،كل ذلــك أدى إىل تفـ ٍ
ـكك وختريــب شــديد يف اجملتمــع وعاداتــه”.
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منذ هناية شباط2013 /

اثنياً :حي الوعر:

خضع حي الوعر الواقع غرب مدينة محص واملمتد على مساحة  3كم ،2لسيطرة

فصائل املعارضة املسلحة وصل عدد سكان احلي إىل ما اليقل عن  350ألف شخص
معظمهم انزحون من أحياء محص اجلنوبية وأحياء محص القدمية يف منتصف عام
.2012
ُتيط 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 ذات األغلبية الشيعية كما تستهدف رامجة الصواريخ والقناصة
بني احلني واآلخر.
املتمركزون على برج الكاردينيا َّ
احلي َ
اخلميس  /10تشرين األول2013 /

فرضت قوات النظام السوري حصاراً على حي الوعر وكان عدد السكان حينها ما

اليقل عن  100ألف شخص ومنعت احلواجز العسكرية احمليطة ابحلي إدخال األغذية
واألدوية واحملروقات ابستثناء حاالت اندرة ،تكون حتت الضغط واالبتزاز.

صعِد من استهدافها
َّ
تعرض احلي حلمالت عسكرية عديدة وكانت قوات النظام السوري تُ ّ
للحي وتُش ِّدد من حصارها بني حني وآخر ،ومتَّ إبرام عدد من االتفاقيات واهلدن بني

النظام السوري وفصائل املعارضة املسلحة:
السبت  /8تشرين الثاين2014 /

خضع احلي لشروط هدنة أُبرمت بني فصائل املعارضة املسلحة وقوات النظام السوري
تقضي بوقف إطالق النار وإدخال  12ألف سلة غذائية للمحاصرين داخل احلي وذلك
منظمت الصليب األمحر الدويل
بطلب من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وبرعاية
َ

واهلالل األمحر السوري ،يف اليوم التايل خرقت قوات النظام السوري اهلدنة واستهدفت

احلي ابلصواريخ وقذائف اهلاون وقذائف الدابابت وتسبب ذلك يف عرقلة إدخال قافلة
املساعدات وقد وثَّقنا ذلك يف تقرير سابق.
الثالاثء  /1كانون األول2015 /

مت عقد اتفاق هدنة جديد برعاية األمم املتحدة ،ومتَّ االتفاق على تنفيذه على عدة

مراحل تقضي خبروج دفعات من مقاتلي املعارضة املسلحة مع عائالهتم من حي الوعر
إىل ريف إدلب وريف محص الشمايل مقابل إفراج قوات النظام السوري عن عدد من
نص االتفاق على دخول املواد
املعتقلني واإلفصاح عن مصري معتقلني آخرين كما َّ
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الغذائية والطبية وتسهيل حركة املدنيني من وإىل احلي ،متَّ تنفيذ بعض شروط االتفاق

كوقف إطالق النار وفتح معرب املهندسني كما خرجت دفعة من مقاتلي املعارضة

املسلحة مع عائالهتم يف  /9كانون األول 2015 /إىل ريف إدلب وخرجت بعض
العائالت عرب معرب املهندسني إىل ابقي أحياء محص.
اخلميس  /10آذار2016 /

عاودت قوات النظام السوري إغالق املعرب بشكل كامل ،ومنعت دخول املواد الغذائية
والطبية ،وقيَّدت حركة املدنيني؛ ما تسبب يف زايدة معاانة املدنيني وتراجع الوضع

املعيشي والصحي للسكان ووثقنا ذلك يف تقرير سابق بعنوان “استمرار حصار الوعر
وداراي خرق متكرر التفاقية وقف األعمال العدائية”
يف هناية أيلول2016 /

خرجت دفعة اثنية تنفيذاً التفاق األمم املتحدة إىل ريف محص الشمايل وفُتحت املعابر
شهراً واحداً فقط مث عادت قوات النظام السوري إلغالقها وتشديد احلصار على ما
اليقل عن  28ألف مدين ممن بقي داخل احلي.

يف  /5شباط2017 /

صعدت قوات النظام السوري وامليليشيات الشيعية املتحالفة معه من استهدافها للحي
ّ

وقصفت أبنية سكنية ومراكز حيوية مدنية بقذائف اهلاون واملدفعية إضافة إىل استهداف
احلي بعشرات الغارات ،واستخدام
طريان من طراز َّ su 22،su 24 ، mig 23
صواريخ حمملة مبظالت شديدة االنفجار.
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طائرة من طراز su 22استهدفت حي الوعر بعدة غارات - 2017 /2 /27مصدر الصورة مهند احلمود

صاروخ ُم ّمل مبظلة قصفته طائرة اثبتة اجلناح اتبعة للنظام السوري على حي الوعر يف 2017 /3 /2
-مصدر الصورة مهند احلمود-
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اثلثاً :هد ٌن قسرية هتدف إىل مزيد من التشريد القسري:

مجيــع اهلــدن واملصاحلــات طُبِّقــت علــى حســاب إلغــاء القانــون الــدويل اإلنســاين ،فلــو طبقــت قواعــده ملــا عُ ِقــدت هدنــة أو مصاحلــة
واحــدة ،مجيــع اهلــدن واملصاحلــات ،إن جــاز تســميتها بذلــك ،متـَّـت حتــت القهــر والقمــع وانتهــاك القانــون الــدويل اإلنســاين ،عــر
احلصار والقصف العشوائي والتجويع ومنع دخول وخروج املساعدات والسكان املدنيني ،ويبقى خيار القبول ابهلدن واملصاحلات
هــو أهــون الشــرور ،فــا يوجــد رغبــة أو نيَّــة يف عقــد أيــة هدنــة أو مصاحلــة مــع النظــام احلاكــم ،الــذي قــام بنقــض العديــد منهــا.
ـدت املعضميــة
ويف عــام  2016طبقــت هــذه اهلــدن يف عــدة مناطــق يف ريــف دمشــق كمدينــة داراي الــي أصــدران تقريـراً عنهــا وبلـ َ

وخــان الشــيح يف ريــف دمشــق ،واألحيــاء الشــرقية يف مدينــة حلــب ،وقــد اعتــرت جلنــة التحقيــق الدوليــة يف تقريرهــا الصــادر يف
 /2شــباط 2017 /والــذي مت ختصيصــه للحديــث عــن اجلــزء الشــرقي مــن مدينــة حلــب أن التهجــر الــذي تعـَّـرض لــه الســكان

يف األحيــاء الشــرقية ملدينــة حلــب يرقــى إىل جرميــة حــرب.

متَّ ختصيــص هــذا التقريــر للحديــث عــن حــي الوعــر ،حيــث سنســتعرض بشــكل أساســي مــا تعـ َّـرض لــه احلــي ،حيــث القصــف،

واالعتقــال ،واإلخفــاء القســري ،واحلصــار وتداعياتــه ،أبــرز أســباب التشـريد القســري الــذي حصــل يف احلــي مؤخـراً.
ســجلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــر عمليــات توثيقهــا اليوميــة ألحــداث ســوراي وبشــكل تراكمــي تعـ ُّـرض حــي الوعــر

منــذ بدايــة احلـراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة يف آذار 2011 /حــى  /13آذار 2017 /إىل:
• قتل خارج نطاق القانون
• براميل متفجرة
• أسلحة حارقة
• استهداف مراكز حيوية مدنية
• إخفاء قسري
• موت بسبب احلصار

هــذا هــو احلــد األدىن وهــو مــا متكنَّــا مــن تســجيله يف ظـ ِّـل ظــروف احلصــار وكثافــة وحجــم االنتهــاكات ،ومجيــع احلـوادث ُمســجلة
ابلتاريــخ والصــورة واملــكان وغــر ذلــك مــن التفاصيــل ،مل نُ ِشــر إىل دمــار األبنيــة لصعوبــة إحصائهــا ،ومل نذكــر التداعيــات النفســية.
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بعــد هتجــر الســكان األصليــن تقــوم ميليشــيات حمليــة مواليــة للنظــام الســوري بعمليــات هنــب وختريــب للمنــازل واملمتلــكات،
وقــد حصــل هــذا األمــر يف ابنيــاس ومحــص القدميــة ،حيــث مل يـَعُــد أهــايل مدينــة ابنيــاس إىل مدينتهــم ،بــل حـ َّـل يف بعــض منازهلــم

مســتوطنون يتبعــون الطائفــة العلويــة املســيطرة علــى النظــام الفئــوي احلاكــم يف ســوراي.

رابعاً :ملخص ألبرز االنتهاكات اليت تسببت يف التهجري القسري:

تشمل اإلحصائيات املدة الواقعة منذ بداية احلراك الشعيب حنو الدميقراطية يف آذار 2011 /حىت  /13آذار:2017 /
استعرضنا أبرز اهلجمات املوثَّقة اليت نفذهتا قوات النظام السوري وحلفاؤها:
ألف :اجملازر والقتل غري املشروع :سجلنا مقتل ما اليقل عن  891مدنياً ،بينهم  58طفالً ،و 56سيدة (أنثى ابلغة).
ابء :استهداف املراكز احليوية املدنية :سجلنا ما اليقل عن  31حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية.
جيم :اهلجمات غري املشروعة (الرباميل املتفجرة) :سجلنا ما اليقل عن  152برميالً متفجراً.
دال :األسلحة احلارقة 1 :هجمة.
هاء :احلصار :سجلنا مقتل  16مدنياً بسبب احلصار يتوزعون إىل:

• نقص الطعام 13 :مدنياً ،بينهم  5طفالً ،و 2سيدة (أنثى ابلغة)

• نقص الدواء 3 :مدنياً ،بينهم  2طفالً
واو :االختفاء القسري :سجلنا ما اليقل عن  647شخصاً ،بينهم 9طفالً ،و 11سيدة (أنثى ابلغة).

خامساً :التفاصيل:

ألف :اجملازر والقتل غري املشروع:

وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل مــا اليقــل عــن  891مدنيـاً ،بينهــم  58طفـاً ،و 56ســيدة (أنثــى ابلغــة) علــى

يــد ق ـوات النظــام الســوري منــذ آذار 2011 /حــى  /13آذار ،2017 /مــن بــن الضحــااي 173شــخصاً قض ـوا برصــاص
قنــاص بينهــم  12طفـاً ،و 9ســيدات (أنثــى ابلغــة) .كمــا ســجلنا ارتكاهبــا مــا اليقــل عــن  10جمــازر.

الســبت  /11كانــون الثــاين 2014 /قصفــت مدفعيــة اتبعــة لق ـوات النظــام الســوري قذائــف هــاون عــدة علــى احلــي ،أســفر
القصــف عــن مقتــل  28شــخصاً ،بينهــم طفــل وســيداتن ،إضافــة إىل تضــرر عــدة مبـ ٍ
ـان ســكنية وانــدالع حرائــق يف املنطقــة.
األربعــاء  /15تشـرين األول 2014 /قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقـوات النظــام الســوري أســطوانة متفجــرة علــى احلــي؛ مــا أدى إىل
مقتــل  10أشــخاص ،بينهــم طفــان وســيداتن ،إضافــة إىل دمــار يف بعــض األبنيــة الســكنية.
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الســبت  /25تشـرين األول 2014 /قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقـوات النظــام الســوري أســطوانة متفجــرة علــى احلــي؛ مــا أدى إىل
مقتــل  7أشــخاص بينهــم طفــل.
ـت غــارات ابلصواريــخ علــى
الثــااثء  /16كانــون األول 2014 /شـ َّـن ط ـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لق ـوات النظــام الســوري سـ َّ
احلــي؛ مــا أدى إىل مقتــل  40شــخصاً ،بينهــم  7أطفــال ،و 10ســيدات ،إضافــة إىل دمــار بــرج ســكين وإصابــة العديــد مــن
املبــاين أبض ـرار ماديــة كبــرة.
الســبت  /26أيلــول 2015 /قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقـوات النظــام الســوري صــاروخ أرض  -أرض علــى حديقــة ألعــاب
أطفــال يف احلــي ،أثنــاء جتمــع األطفــال وعائــات فيهــا؛ مــا أدى إىل مقتــل  29شــخصاً ،بينهــم  17طفـاً ،و 4ســيدات وقــد
أصــدران تقريـراً وثقنــا فيــه تفاصيــل تلــك احلادثــة.
األربعــاء  /8شــباط 2017 /قصفــت قـوات النظــام الســوري عــدة صواريــخ مــن طـراز فيــل تزامنـاً مــع قصــف مدفعيتهــا قذائــف
هــاون عــدة علــى احلــي؛ مــا تســبب يف مقتــل  11شــخصاً ،بينهــم  4أطفــال وســيداتن.
ابء :استهداف املراكز احليوية املدنية:
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا اليقــل عــن  31حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة يف حــي الوعــر مــن قبــل
ق ـوات النظــام الســوري منــذ آذار 2011 /حــى  /13آذار2017 /
•  8حوادث اعتداء على مراكز دينية (مساجد)
•  7حوادث اعتداء على مراكز تربوية
•  8حوادث اعتداء على منشات طبية
•  5حوادث اعتداء على مراكز ملنظمة الدفاع املدين
حادثت اعتداء على مربعات سكنية
•2
َ
•  1حادثة اعتداء على حمطة لتوليد الطاقة الكهرابئية
اإلثنــن  /18تشـرين الثــاين 2013 /قصفــت قـوات النظــام الســوري صــاروخ أرض – أرض اســتهدف مبــى مشــفى الوليــد يف
احلــي؛ مــا أدى إىل مقتــل  8أشــخاص بينهــم طفــل وســيداتن ،و 4مــن الطاقــم الطــي ،وإصابــة  40آخريــن ،وأض ـرار كبــرة يف
مبــى املشــفى .وقــد أصــدران تقريـراً وثقنــا فيــه تلــك احلادثــة.
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اجلمعــة  /3كانــون الثــاين 2014 /قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقـوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى مســجد الرئيــس “املعــروف
ابســم املســجد العمــري” يف احلــي ،مــا أدى إىل دمــار مـواد إكســاء الواجهــة اجلنوبيــة للمســجد بشــكل شــبه كامــل.
الســبت  /29آذار 2014 /قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقـوات النظــام الســوري صــاروخ أرض  -أرض قــرب مشــفى ميــداين
يف احلــي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املشــفى أبضـرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة.
اجلمعــة  /15آب 2014 /قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقـوات النظــام الســوري قذيفــة علــى مدرســة الكنــدي التابعــة ملنظمــة األمــم
املتحــدة للطفولــة (اليونيســيف) يف حــي الوعــر؛ مــا تســبب بدمــار جزئــي يف بنــاء املدرســة.
جممــع جتــاري
األحــد  /26تشـرين األول 2014 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى ّ
جمــع.
يف احلــي؛ مــا أدى إىل هتــدم أجـزاء مــن بنــاء امل َّ
ُ

اإلثنــن  /3تشـرين الثــاين 2014 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري صاروخـاً علــى املســجد التابــع للميتــم

اإلســامي يف احلــي ،مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد وأاثثــه ومئذنتــه أبضـرار ماديــة كبــرة.

صورة تظهر دماراً يف مسجد امليتم اإلسالمي يف حي الوعر /محص 2014 /11 /3

9

www.sn4hr.org

info@sn4hr.org

snhr

اجلمعــة  /20آذار 2015 /قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقـوات النظــام الســوري قذائــف شــيلكا عــدة علــى مئذنــة مســجد فاطمــة يف
احلــي ،مــا أحلــق هبــا أضـراراً جزئيــة.
األحــد  /12نيســان 2015 /قصفــت مدفعيــة اتبعــة لق ـوات النظــام الســوري أســطواانت متفجــرة عــدة علــى مدرســة الشــهيد
أمحــد العيســى يف احلــي؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املدرســة وإصابــة م ـواد إكســائها أبض ـرار ماديــة متوســطة.
اجلمعــة  /19آب 2016 /قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقـوات النظــام الســوري ابلقذائــف مشــفى الــر يف احلــي؛ مــا أدى إىل إصابــة
بنــاء املشــفى ومـواد إكســائه أبضـرار ماديــة متوســطة.
الســبت  /27آب 2016 /قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقـوات النظــام الســوري قذائــف هــاون عــدة علــى مشــفى الوليــد للتوليــد يف
احلــي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املشــفى أبضـرار ماديــة متوســطة.
الثــااثء  /15تشـرين الثــاين 2016 /قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقـوات النظــام الســوري صاروخـاً مــن طـراز فيــل علــى مركــز

العيــادات الطبيــة يف احلــي؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املركــز وإصابــة جتهيزاتــه أبضـرار ماديــة متوســطة وخروجــه عــن اخلدمــة.
اإلثنــن  /19كانــون األول 2016 /قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقـوات النظــام الســوري أســطواانت متفجــرة عــدة قــرب مركــز الدفــاع
املــدين يف احلــي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املركــز ومـواد إكســائه أبضـرار ماديــة متوســطة ،إضافــة إىل خــروج ســيارة إســعاف اتبعــة
لــه عــن اخلدمــة نتيجــة دمارهــا جزئيـاً.
األربعــاء  /8شــباط 2017 /قصفــت ق ـوات النظــام الســوري صاروخ ـاً مــن ط ـراز فيــل علــى مركــز الدفــاع املــدين يف احلــي ،مــا

أدى إىل إصابــة أحــد عناصــر الدفــاع املــدين جبـراح ،إضافــة إىل إصابــة بنــاء املركــز وســيارة إســعاف اتبعــة لــه أبضـرار ماديــة كبــرة
وخروجهمــا عــن اخلدمــة.
األحــد  /26شــباط 2017 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لق ـوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة ج ـو َار مدرســة قرطبــة

االبتدائيــة يف احلــي؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف ســور املدرســة ،وإصابــة بنائهــا وم ـواد إكســائها أبض ـرار ماديــة كبــرة.
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آاثر الدمار يف مبىن مدرسة قرطبة يف حي الوعر 2017 /2 /26

جيم :الرباميل املتفجرة:
ألقــى الطـران املروحــي التابــع للنظــام الســوري مــا اليقــل عــن  152برميـاً متفجـراً علــى حــي الوعــر منــذ آذار 2011 /حــى
 /13آذار2017 /

دال :األسلحة احلارقة:
وثَّقنا استخدام قوات النظام السوري أسلحة حارقة مرة واحدة منذ آذار 2011 /حىت  /13آذار2017/
اجلمعــة  /26آب 2016 /قصفــت قـوات النظــام الســوري عــدة قذائــف حمملــة مبــادة حارقــة يُعتقــد أهنــا النــاابمل علــى مركــز “نــوري

حـوا” لإليـواء؛ مــا أدى إىل مقتــل طفلــن.
هاء احلصار:

فرضــت قـوات النظــام الســوري وامليليشــيات الشــيعية املتحالفــة معــه حصــاراً علــى حــي الوعــر منــذ اخلميــس  /10تشـرين األول/

 2013ومنعــت إدخــال املـواد التموينيــة والطبيــة ومـواد التدفئــة؛ مــا تســبب بـزايدة أســعار املـواد األساســية بشــكل كبــر ،إضافــة

إىل قطــع خدمــة الكهـرابء وامليــاه مــدة طويلــة قــد تصــل إىل عــدة أســابيع.
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صعِــد مــن عملياهتــا العســكرية وتُشــدد احلصــار بــن احلــن واآلخــر وتُقيِّــد حركــة املدنيــن مــن
وكانــت ق ـوات النظــام الســوري تُ ّ

موظفــن وطــاب جامعــات ،فيمــا تســمح وتســهل مــن مرورهــم يف أوقــات أخــرى ،وكانــت قـوات النظــام هتــدف مــن خــال ذلــك
إىل زايدة عمليــات النــزوح مــن احلــي إىل ابقــي أحيــاء محــص حيــث اخنفــض عــدد الســكان مبايقــارب  % 60منــذ بدايــة احلصــار.
يف  /19شــباط 2017 /كان مــن املفــرض أن يشــهد احلــي دخــول فاقلــة مســاعدات إبش ـراف األمــم املتحــدة عــر طريــق
تعرضــت إىل إطــاق انر مــن قبــل القناصــة املتمركــزة يف بــرج الكاردينيــا ،يف اليــوم التــايل جــدَّدت األمــم
طرابلــس ،لكـ َّـن القافلــة َّ
املتحــدة ابلتعــاون مــع منظَّمــي الصليــب األمحــر واهلــال األمحــر حماولتهــا إدخــال املســاعدات ،لكــن متَّ اعرتاضهــا مــن قبــل ميليشــيا

الرضــا الشــيعية التابعــة حلــزب هللا اللبنــاين واملتمركــزة يف قريــة املزرعــة احملاذيــة للحــي ،اســتولت امليليشــيات علــى نصــف عــدد

حملــة ابألدويــة وامل ـواد الغذائيــة األساســية ،كمــا مت االعتــداء علــى ســائقي الشــاحنات ابلضــرب.
الشــاحنات امل َّ
ُ
ونشــرت صفحــة مركــز محــص اإلخبــاري املواليــة للنظــام الســوري تصرحيـاً نقلــت فيــه احلادثــة وقالــت أن قـوات الرضــا قامــت بذلــك

ووزعــت املســاعدات علــى أهــل قريــة املزرعــة
َّ

تس ـبَّب احلصــار املفــروض بتدهــور الوضــع املعيشــي والصحــي؛ مــا أدى إىل وفيــات بســبب نقــص الغــذاء والــدواء وقــد ســجلنا

مقتــل  16مدني ـاً بســبب ظــروف احلصــار:

• نقص الطعام 13 :مدنياً ،بينهم  5طفالً ،و 2سيدة (أنثى ابلغة)
• نقص الدواء 3 :مدنياً ،بينهم  2طفالً

واو :االختفاء القسري:
وثقت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان ما اليقل عن  647شــخصاً ،بينهم  9أطفال ،و 11ســيدة (أنثى ابلغة) ،من ســكان

حــي الوعــر يف مدينــة محــص ،مازال ـوا قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري ،ذلــك منــذ بــدء احل ـراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة يف
آذار 2011 /حــى  /13آذار2017 /
ومل يكتـ ِ
ـف النظــام ابالعتقــاالت العشـوائية الــي يُن ِّفذهــا بــل ســجلنا اعتقالــه أفـراد جلنــة املفاوضــات املكلفــة ابلتفــاوض عــن فصائــل

املعارضــة املســلحة يف محــص ،كمــا حــدث مــع الدكتــور أمــن احلل ـواين ،مــن مدينــة محــص ،وهــو طبيــب بشــري ومديــر مشــفى
األمــن يف مدينــة محــص ،وعُـِّـن وســيطاً مفاوضـاً ابســم فصائــل املعارضــة املســلحة يف أحيــاء مدينــة محــص القدميــة وحــي الوعــر،
ـب خروجــه مــن اجتمــاع مــع حمافــظ محــص،
اعتقلتــه قـوات النظــام يف أاير 2014 /ابلقــرب مــن فنــدق الســفري مبدينــة محــص ،عقـ َ

مــازال مصــره جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضـاً.
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اإلثنــن  /30أاير ،2016 /اعتقلــت ق ـوات النظــام الســوري أعضــاء جلنــة التفــاوض اخلاصــة حبــي الوعــر وعددهــم أربعــة
أشــخاص ،بعــد اســتدعائهم حبجــة مناقشــة بنــود اهلدنــة ،حيــث جــرى اعتقاهلــم لــدى وصوهلــم إىل أحــد نقــاط التفتيــش التابعــة
لق ـوات النظــام الســوري علــى أط ـراف احلــي ،ليفــرج عنهــم يف اليــوم ذاتــه.
األحــد  /11أيلــول ،2016 /ســجلنا إفـراج قـوات النظــام الســوري عــن  194معتقـاً ،بينهــم  19ســيدة مــن خمتلــف مناطــق
حمافظــة محــص ،ذلــك مبوجــب االتفــاق املــرم مــع فصائــل املعارضــة املســلحة يف حــي الوعــر مبدينــة محــص الــذي مت االتفــاق عليــه
يف /1كانــون األول.2015 /
نتيجــة هلــذه االنتهــاكات املمنهجــة والواســعة النطــاق ،وصــل احلــي إىل مرحلــة اســتنزاف كامــل ،اضطــر أهلــه لقبــول التســوية الــي
اقرتحتهــا الســلطات الســورية إبشـراف الســلطات الروســية علــى فصائــل املعارضــة املســلحة يف املدينــة ،ومت توقيــع االتفــاق يف /13
نصــت بنــوده علــى خــروج دفعــات مــن مقاتلــي املعارضــة املســلحة وعائالهتــم وبعــض املدنيــن إىل ريــف حلــب
آذار ،2017 /وقــد ّ

ختص إطالق سـراح املعتقلني.
وإدلب وإجراء تســوية ملن يرغب من املدنيني واملقاتلني البقاءَ يف احلي ،إضافة إىل بعض البنود اليت ُّ
خــرج قرابــة  1400شــخص بينهــم قرابــة  500مقاتــل مــن مســلحي املعارضــة يف  /18آذار 2017 /وكان ـوا الدفعــة األوىل،
علــى أن يتـ َّـم اســتكمال بقيــة الدفعــات يف غضـ ِ
ـون شــهرين مــن اتريــخ بــدء تنفيــذ االتفــاق.
اإلثنــن  /20آذار 2017 /متَّ عقــد اجتمــاع جديــد بــن جلنــة املفاوضــات عــن حــي الوعــر وبــن قـوات النظــام الســوري حبضــور

مركــز التنســيق الروســي ،وألغــى مركــز التنســيق الروســي مجيــع البنــود املتعلقــة إبطــاق س ـراح املعتقلــن ،واكتفــى ابلتَّعهــد بعــدم
اعتقــال النظــام الســوري ألشــخاص جــدد مــن حــي الوعــر بعــد تســوية أوضاعهــم وعــدم اعتقــال الذيــن لديهــم صــات قــرىب مــع
أف ـراد يف فصائــل املعارضــة املســلحة وبضمانــة اجلانــب الروســي.
بعــد اســتثناء شــرط إطــاق سـراح املعتقلــن يف االتفــاق األخــر وخاصــة إطــاق سـراح احملتجزيــن يف ســجن محــص املركــزي الذيــن
اعتقل ـوا بتهــم تتعلــق ابملشــاركة يف احل ـراك الســلمي ،نتخـ َّـوف مــن إهنـ ِ
ـاء النِّظــام الســوري اســتعصاءَ ســجن محــص املركــزي الــذي
يُن ِّفذه املعتقلون منذ منتصف عام  2012احتجاجاً على املعاملة الســيئة هلم من قبل إدارة الســجن وعلى حماكمتهم يف حماكم
عســكرية وحمكمــة مكافحــة اإلرهــاب اســتناداً إىل االعرتافــات الــي انتزعــت منهــم ابلتعذيــب أو عــر التقاريــر األمنيــة،
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كمــا خنشــى أن يلجــأ النظــام الســوري كعادتــه إىل اســتخدام القــوة أثنــاء إهنائــه اســتعصاء املعتقلــن واقتيادهــم إىل جهــات جمهولــة؛
خاصــة بعــد صــدور أحــكام إعــدام حبــق عــدد منهــم مــن قبــل حمكمــة مكافحــة اإلرهــاب بدمشــق وحمكمــة امليــدان العســكرية
السـريَّة ،وقــد َّ
حتدثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع عــدد مــن املعتقلــن عــر اهلاتــف مــن داخــل الســجن ،وقــد عـ َّـر مجيــع

ـجن ومعاقبتهــم واالنتقــام منهــم بعــد اســتثنائهم مــن
مــن حتدثنــا إليهــم عــن خوفهــم الشــديد مــن اقتحــام قـوات النظــام الســوري السـ َ

مفاوضــات حــي الوعــر األخــرة.

سادساً :االستنتاجات والتوصيات:

القانــون الــدويل اإلنســاين حيظــر بشــكل واضــح التشـريد القســري ،مــع اســتثناءات مشــروطة ،واعتــر أي انتهــاك ألحكامــه يف هــذا

الصــدد يرقــى إىل جرميــة حــرب ،وأيضـاً النظــام األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة( ،املــاداتن 8-2-ب -7و8-2-هــ-8

مــن النظــام األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة).

إن التشـريد القســري جرميــة حــرب يف النزاعــات املســلحة غــر الدوليــة .وعندمــا يرتكــب يف إطــار هجــوم واســع النطــاق أو ممنهــج
ضـ ّد الســكان املدنيــن ،فــإن النقــل القســري للســكان يعتــر خرقـاً خطـراً التفاقيــات جنيــف .وميكــن اعتبارهــا أيضـاً جرائــم ضـ ّد
اإلنســانية (املــادة  7-1-د مــن النظــام األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة) ،إضافــة إىل القواعــد ،131 ،130 ،129
 ،133 ،132مــن القانــون الــدويل اإلنســاين العــريف ،ويُشــكل ماقــام بــه النظــام الســوري يف حــي الوعــر يف ســياق هجــوم منظــم

مــدروس واســع النطــاق عــر اسـراتيجيات خمطــط هلــا ،وهــو ابلتــايل يشــكل جرميــة ضــد اإلنســانية ،كمــا أهنــا ارتكبــت يف ســياق
نـزاع مســلح داخلــي ،وتشــكل جرميــة حــرب.
التوصيات:

جملس األمن:

هجر سكاهنا.
• إلزام النظام السوري إبيقاف عمليات االستيطان واإلحالل اليت يقوم هبا يف املدن واألحياء اليت يُ ّ

• ضمان حق العودة لالجئني والنازحني ،واحلصول على أراضيهم وممتلكاهتم كاملة.
• إ ّن التشـريد القســري يُه ِّد ُد اإلقليم ويُه ِّد ُد األراضي الســورية ،ويؤدي إىل زعزعة األمن واالســتقرارَّ ،
وإن إحالل الســلم واألمان
يف ســوراي مــن صلــب مهــام ومســؤوليات وقــدرات جملــس األمــن.
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احللف السوري اإليراين الروسي:
احلكومــة الســورية مــن الــدول األط ـراف يف “العهــد الــدويل اخلــاص ابحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة” ،فهــي ملزمــة
ابالمتنــاع عــن تنفيــذ عمليــات اإلخــاء القســري ،بــل أن متنــع حدوثهــا ،وأن توفــر احلمايــة للســكان مــن هــذه العمليــات ،ال أن
تقــوم هــي بتنفيذهــا ،بدعــم واضــح مــن النظــام اإليـراين.
جملس حقوق اإلنسان واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
التَّطرق بشكل أوسع لعملية التشريد القسري وخماطرها يف سوراي ،وإدانة ممارسات النظام السوري ومجيع املتورطني يف ذلك.

سابعاً :املرفقات:

توثيق تعرض مسجد الرئيس يف حي الوعر لقصف من قبل قوات احلكومة السورية

قصف حي الوعر يزيد معاانة  15ألف عائلة حماصرة ويقتل العشرات

شكر

خالــص الشــكر والتقديــر جلميــع األهــايل والنشــطاء والشــهود مــن حــي الوعــر الذيــن ســامهت مشــاركتهم بشــكل فعــال يف خــروج
هــذا التقريــر.

15

www.sn4hr.org

info@sn4hr.org

snhr

@snhr
Info@sn4hr.org

www.sn4hr.org
snhr

info@sn4hr.org

www.sn4hr.org

16

