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السبت 9 نيسان 2015

حمتوايت التقرير:
أواًل: املقدمة.

اثنياً: التفاصيل.
اثلثاً: املرفقات وامللحقات.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات.
شكر.

أعظم خروقات وقف األعمال العدائية جمازر وقصف بلدة دير العصافري على يد القوات احلكومية
البد من فتح حتقيق يف احلادثة وحماسبة اجلهة اليت خرقت االتفاقية

أواًل: المقدمة:
رصدت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان خروقات اتفاقية وقف األعمال العدائية وأصدران 
تقارير يومية تفصيلية حىت اتريخ 14/ آذار/ 2016، كما أصدران تقريراً مفصاًل عن 
اخلروقات اليت مت ارتكاهبا خالل اجلولة األوىل من املفاوضات أي منذ 15/ آذار حىت 
25/ آذار، حيث بلغ جممل خروقات القوات احلكومية حىت ذلك التاريخ 804 خروق 
فريق  املساعدات، وقد الحظ  اعتقال، وإعاقة لدخول  قتالية وعمليات  بني عمليات 
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أن خمتلف احملافظات السورية شهدت تراجعاً ملحوظاً 
املعارضة  لسيطرة  اخلاضعة  املناطق  وبشكل خاص  القتالية  العمليات  يف  نسبياً  وجيداً 
املسلحة، واليت شهدت عودة األطفال إىل املدارس وزايدة األعمال اخلاصة برتميم البىن 
التحيتة، وإقبااًل على املستشفيات واألسواق، كما َنشَط عمل اإلدارات احمللية يف خمتلف 
بداية  املتفرقة إىل  االنتهاكات  استمراره وإيقاف  قد يؤدي يف حال  ما  احلياة،  نواحي 

أتسيس دورة حياة اجتماعية متكاملة.

بناء على ذلك يعترب النظام السوري املتضرر األكرب من استمرار وقف األعمال العدائية، 
ذلك  يف  ويشبه  واإلرهاب،  الفوضى  على  يعتاش  األنظمة  من  النوع  هذا  مثل  ألن 
التنظيمات املتطرفة، وهلذا فهو حياول مراراً وتكراراً إحداث ثغرات عرب ارتكاب العشرات 
قامت  الصدد  هذا  ويف  إليه،  مايطمح  إىل  النهاية  يف  تفضي  قد  اليت  اخلروقات،  من 
القوات احلكومية بشن هجمات متتالية على مواقع مدنية يف بلدة دير العصافري بتاريخ 

31/ آذار/ 2016، تسببت ابرتكاب جمازر وتدمري مراكز حيوية داخل البلدة.

الملخص التنفيذي:
ختضع البلدة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وتفرض القوات احلكومية )األمن واجليش 
 2013 األول/  منذ تشرين  البلدة  على  املوالية( حصاراً  احمللية واألجنبية  وامليليشيات 

حاهلا حاُل بقية مناطق الغوطة الشرقية.
أتيت أمهية البلدة من موقعها االسرتاتيجي الواقع على طريق مطار دمشق الدويل، كما 
احلكومية  القوات  مع  األول  اجلبهة  خط  تُعد  اليت  النولة،  بلدة  منها  الغرب  إىل  تقع 
القطاع  تتبع  العصافري  دير  بلدة  فإن  ذلك  إىل  إضافة  سلمان،  دير  بلدة  املتمركزة يف 
اجلنويب من الغوطة الشرقية والذي يعترب من أهم مصادر املنتجات الزراعية اليت تساهم 

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ ٢٠١١ 
وهي منظمة مستقلة، حمايدة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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يف ختفيف وطأة احلصار املفروض على الغوطة الشرقية، وهلذا تسعى القوات احلكومية لفصله عن ابقي مناطق الغوطة؛ ما 
يؤدي إىل تشديد احلصار القائم.

يف هذا التقرير نقوم بتوثيق ارتكاب القوات احلكومية جمزرتني يف بلدة دير العصافري، إضافة إىل قصفها عدة مراكز حيوية مدنية 
يف  أكرب خرق ارتكبته القوات احلكومية منذ دخول اتفاقية وقف األعمال العدائية حيَِّز التنفيذ، قام فريق الشبكة السورية 
حلقوق اإلنسان  ابلتواصل مع عدد من أهايل البلدة وشهود العيان وانجني من احلوادث، ومع نشطاء إعالميني حمليني، ونعرض 
يف هذا التقرير شهادتني منها، كما راجعنا الصور والفيديوهات الواردة إلينا وحتققنا من صدقيتها، وقد شرحنا للشهود اهلدف 
من املقابالت، وحصلنا على موافقتهم على استخدام املعلومات اليت يقدموهنا يف هذا التقرير، وحنتفظ بنسخ من مجيع مقاطع 

الفيديو والصور املذكورة يف هذا التقرير.
أثبتت التحقيقات الواردة يف هذا التقرير أن املناطق املستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية واليوجد فيها أي مراكز عسكرية 

أو خمازن أسلحة اتبعة للمعارضة املسلحة أو للتنظيمات اإلسالمية املتشددة خالل اهلجوم أو حىت قبله.

ماورد يف هذا التقرير ُيثل احلد األدىن الذي متكنا من توثيقه من حجم وخطورة االنتهاك الذي حصل، كما ال يشمل احلديُث 
األبعاَد االجتماعية واالقتصادية والنفسية.

ثانيًا: التفاصيل:
يوم اخلميس 31/ آذار/ 2016 أغار الطريان احلريب احلكومي مبا اليقل عن 14 خالل قرابة 4 ساعات يف مناطق متفرقة 
من بلدة دير العصافري؛ ما أدى إىل مقتل 31 مدنياً، بينهم 12 طفاًل دون سن 18، و9 سيدات، وقد سجلنا أبرز ماخلفته 

هذه اهلجمات على البلدة:

احلادثة األوىل: قرابة الساعة 9:20 صباحاً قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخني استهدفا شارع الفلسطينية؛ ما أدى إىل 
مقتل شخصني وجرح قرابة 8 آخرين.

احلادثة الثانية: قرابة الساعة 9:25 صباحاً قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخني استهدفا مسجد البلدة الكبري، سقط 
الصاروخان يف حديقة املسجد، ما أدى إىل أضرار مادية بسيطة يف النوافذ واألبواب، إضافة إىل أضرار مادية يف بناء اجمللس 

البلدي الذي يبعد عن املسجد قرابة 50م.

احلادثة الثالثة: قرابة الساعة 9:37 صباحاً قصف الطريان احلريب احلكومي ما اليقل عن 8 صواريخ استهدفت احلي الغريب؛ 
تسبب القصف مبقتل 10 مدنيني؛ بينهم 6 من عائلة واحدة قضوا يف قصف منزهلم، إضافة إىل تضرر ما اليقل عن  6 أبنية 

سكنية أبضرار مادية كبرية. 

احلادثة الرابعة: قرابة الساعة 9:50 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً استهدف اجلهة الغربية من بناء يضم النقطة الطبية 
ومركز الدفاع املدين؛ ما أدى إىل مقتل 13 مدنياً، من بني الضحااي معلم ومسعف واثنان من عناصر الشرطة املدنية وسائق 
سيارة إسعاف، تسبب القصف بتضرر معدات املشفى امليداين ومركز الدفاع املدين، إضافة إىل دمار كامل يف سيارة إسعاف 

كانت تقلُّ جرحى، كما تضرر مركز الشرطة املدنية القريب من املكان أبضرار مادية.
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احلادثة اخلامسة :قرابة الساعة 12:20 ظهراً قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخني استهدفا مدرسة دير العصافري اجلديدة؛ 
ما أدى إىل إصابة 5 مدنيني، ودمار كبري يف ابحتها وبعض الصفوف؛ ما تسبب خبروجها عن اخلدمة.

كما سجلنا غارات أخرى يف مناطق متفرقة يف البلدة تسببت مجيعها مبقتل 6 مدنيني.

متكنت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من التواصل مع السيد أبو بشري أحد عناصر الدفاع املدين الذين توجهوا إلسعاف 
املصابني وأفادان بشهادته:

الدفاع املدين،  العمليات املشرتكة لفرق  العصافري عرب غرفة  بلدة دير  له  »علمنا عن قصف عنيف تتعرض 
توجهت الفرقة األوىل ملؤازرة فرق الدفاع املدين يف البلدة، ولدى وصوهلا موقع مركز الدفاع املدين، مت استهدافه 
ابلغارات احلربية وأصيبت سيارة إسعاف اتبعة لنا ما أدى إىل دمارها بشكل كامل، ومقتل سائقها، ويف هذا 
املكان حصلت اجملزرة األكرب يف ذلك اليوم فالبناء الذي تعرض للقصف حيوي نقطة طبية ومركز دفاع مدين 

وملجأ حيتمي فيه املدنيون عند القصف.
توجهُت مع الفرقة الثانية إىل البلدة، شاهدت أطفااًل ونساء يركضون ويصرخون واخلوف واملوت ينتشر يف كل 
شارع، وجدان صعوبة يف التحرك فبعض الشوارع كانت مغلقة نتيجة اهنيارات يف املباين، انتهى النهار بوقوع 
عشرات الضحااي أقدرهم بـ 31 شهيداً وقرابة 57 جرحياً. كل هذا يف بلدة صغرية ال وجود فيها ألي مقرات 

عسكرية تتبع تنظيم داعش أو تنظيم جبهة النصرة حىت ُيربر النظام قصفه هلا.
إن النظام حياول فصل بلدات القطاع اجلنويب عن ابقي بلدات الغوطة الشرقية وعمد إىل ارتكاب هذه اجملازر 

بغرض هتجري األهايل والبدء بعملية السيطرة عليها«. 

املصور الصحفي احمللي عامر الشامي الذي توجه إىل مكان اجملزرة، تواصلت معه الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، وأفادان 
بشهادته:

»قطعت ما يزيد عن 10 كم ألصل إىل مكان احلادثة بعد أن علمت ابلقصف العنيف الذي تتعرض له 
البلدة، يف الطريق شاهدت عدداً من سيارت اإلسعاف اليت كان تتجه إلسعاف الضحااي واجلرحى، يف األجواء 

شاهدت عدة طائرات كانت حتلق على ارتفاع منخفض جداً.
عندما وصلت شاهدت الدمار الذي حلق ابملبىن احملصن وهو مبناً يضم مشفى ميدانياً ومركزاً للدفاع املدين، 

إضافة إىل استهداف سيارة إسعاف ومقتل كل من فيها.
عاشت البلدة حالة من الذعر واخلوف طوال 8 ساعات متواصلة مل تنتِه إال مبقتل قرابة 30 شخصاً نصفهم 

من األطفال، مجيع املناطق اليت مت استهدافها كانت مناطق مدنية ختلو من أي وجود عسكري«.
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ثالثًا: الملحقات والمرفقات:

     أمساء الضحااي

آاثر الدمار جراء قصف الطريان احلريب احلكومي ابلصوارخ النقطة الطبية يف بلدة دير العصافري بريف دمشق يف 31/ آذار/ 2016

بقااي سيارة إسعاف جراء قصف الطريان احلريب احلكومي ابلصوارخ 
بلدة دير العصافري بريف دمشق يف 31/ آذار/ 2016

صورة تظهر آاثر الدمار جراء قصف الطريان احلريب احلكومي ابلصوارخ بلدة دير العصافري بريف دمشق يف 31/ آذار/ 2016

احلكومي  احلريب  الطريان  قصف  جراء  الدمار  آاثر 
العصافري  دير  بلدة  يف  املدين  الدفاع  مركز  ابلصوارخ 

بريف دمشق يف 31/ آذار/ 2016

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0ODFKOTdna09mY0E/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0LTl3QXh1Vklpcms/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0dl9CSC0zTXZLbUE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0OU41VHBUY01PR2c/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0c1g1SDJqXzVGYUk/view
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آاثر الدمار جراء قصف الطريان احلريب احلكومي ابلصوارخ مدرسة دير العصافري اجلديدة يف بلدة دير العصافري بريف دمشق 
يف 31/ آذار/ 2016

فيديو يظهر آاثر الدمار جراء قصف الطريان احلريب احلكومي بلدة دير العصافري بريف دمشق يف 31/ آذار/ 2016
فيديو يظهر ضحااي جراء قصف الطريان احلريب احلكومي بلدة دير العصافري بريف دمشق يف 31/ آذار/ 2016 

فيديو يظهر ضحااي وجرحى يف املشفى امليداين جراء قصف الطريان احلريب احلكومي بلدة دير العصافري بريف دمشق يف 31/ 
آذار/ 2016

رابعًا: االستنتاجات القانونية والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

1. خرق النظام السوري بشكل ال يقبل التشكيك قرار جملس األمن رقم 2139 وقرار جملس األمن 2254 واتفاقية وقف 
األعمال العدائية يف أبشع صورة ممكنة، وأيضاً انتهك عرب جرية 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 جرية حرب، وقد توفرت فيها األركان كافة.

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 املتكرر، ومستوى القوة املفرطة املستخدمة فيه، والطابع املتعمد للقصف والطبيعة 
املنسقة للهجمات ال يكن أن يكون ذلك إال بتوجيهات عليا وهي سياسة للنظام احلاكم.

http://www.sn4hr.org
https://www.facebook.com/syiraalhadth/videos/1057291427650857/?fref=nf
https://www.youtube.com/watch?v=fpViy9a379s
https://youtu.be/fpViy9a379s
https://www.youtube.com/watch?v=69my6KzZBF8
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0VVR4OEE5RmdKZVE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0RGxfTjUySUE1ZmM/view
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6. ان 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.

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

مبوجب املادة الثامنة من قانون روما األساسي.

التوصيات:
إىل طريف اتفاق وقف األعمال العدائية:

نطلب من اللجنة األمريكية الروسية املشرتكة التحقيق يف هذه احلوادث يف أسرع وقت ممكن، وإطالع اجملتمع السوري على 
نتائج التحقيقات، وضمان منع تكرار حدوثها.

نطلب من اجملتمع الدويل أن يرتبط وقف إطالق النار إبطالق عملية سياسية حنو مرحلة انتقالية تفضي إىل نظام ديقراطي، 
وهذا األمر هو ماسينهي معاانة اجملتمع السوري بشكل حقيقي.

إذا استمرت اخلروقات على ما هي عليه دون رادٍع حقيقي للنظام السوري، فإن اهلدنة ولألسف الشديد مهددة ابالهنيار يف 
أية حلظة، على الوالايت املتحدة ابعتبارها راٍع أساسي أن تبذل جهداً أكرب إلقناع الطرف اآلخر الروسي بوقف خروقاته، 

والضغط على حليفه النظام السوري لوقفها أيضاً.

إىل جملس األمن:
بوقف عمليات  التزامات  يوجد  2139 و2254 وال  قراراته  لتطبيق  إضافية  إجراءات  اختاذ  األمن  يتوجب على جملس   •

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.
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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.

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