
   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 1

األحد 25 كانون األول 2016

حمتوايت التقرير:
أواًل: مقدمة

اثنياً: التفاصيل
اثلثاً: املرفقات

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات
شكر وعزاء

النظام السوري يستهدف آخر نقطة طبية يف بلدة مضااي
جيب على األمم املتحدة ابحلد األدىن محاية املراكز الطبية

أواًل: المقدمة:
تتبع بلدة مضااي حمافظة ريف دمشق وتقع مشال غرب مدينة دمشق، يبلغ عدد سكاهنا 
حالياً ما اليقل عن 40 ألف معظمهم انزحون من مدينة الزبداين، فرض النظام السوري 
ومع   ،2013 عام  هناية  منذ  عليها  حصاراً  له  املوالية  األجنبية  الشيعية  وامليليشيات 
جن اجلماعي، حيث منعت احلواجز  بداية متوز/ 2015 حتّول احلصار إىل ما ُيشبه السِّ
العسكرية احملاصرة للبلدة وبعض الثكنات العسكرية احمليطة هبا األهايل من إدخال أية 
مواد غذائية أو طبية أو حمروقات، إضافة إىل ذلك قامت قوات النظام السوري بزرع 

مئات األلغام املضادة لألفراد يف األراضي الزراعية احمليطة ابلبلدة.

إدخال  بنودها  أحد  كان    2015 أيلول/   /24 يف  هدنة  التفاقية  البلدة  خضعت 
منذ  الغذائية  املواد  بدخول  السماح  يتم  مل  أنه  إال  للبلدة  والطبية  الغذائية  املساعدات 
قافلة  أّول  بدء سراين اهلدنة حىت اتريخ 18/ تشرين األول/ 2015 حيث دخلت 
مساعدات برعاية األمم املتحدة، وقد تسببت مادة البسكويت املنتهية الصالحية اليت 
وزعت مع ابقي املساعدات يف ما اليقل عن 200 حالة تسمم يف بلدة مضااي، ويف 
هذا الصدد أصدران تقريراً طالبنا فيه األمم املتحدة بفتح حتقيق وحماسبة املسؤولني عن 

توزيع املواد الغذائية الفاسدة، األمر الذي مل حيدث حىت  اآلن.

األحد 18/ كانون األول/ 2016 مت اإلعالن عن اتفاق جديد بني النظام الروسي 
واإليراين من جهة والنظام الرتكي وفصائل املعارضة املسلحة من جهة أخرى، ويتضمَّن 
املدنيني  بنوده إجالء 1500 شخص من بلديت مضااي والزبداين مقابل إجالء  أحد 
من بلديت كفراي والفوعة، وذلك ابلتنسيق مع عملية إخراج األهايل والثوار املقاتلني من 

أحياء حلب الشرقية.

مروحيات  قبل  من  مضااي  بلدة  يف  طبية  نقطة  آخر  استهداف  نوثِّق  التقرير  هذا  يف 
حكومية، وقد قام فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ابلتواصل مع عدد من أهايل 
املدينة وشهود العيان وانجني من احلوادث، ومع نشطاء إعالميني حمليني، ونعرض يف 
هذا التقرير 2 منها، وقد شرحنا للشهود اهلدف من املقابالت، وحصلنا على موافقتهم 

على استخدام املعلومات اليت يُقدموهنا يف هذا التقرير.

حزيران/  هناية  يف  أتسست  اإلنسان،  حلقوق  السورية  الشبكة 
2011 وهي منظمة مستقلة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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كما راجعنا الصور الواردة إلينا وحتقَّقنا من صدقيتها، وقد أظهرت الدمار الكبري يف النقطة الطبية وحجم الضرر الذي حلق 
مبعداهتا جراء القصف. 

أثبتت التحقيقات الواردة يف هذا التقرير أنَّ املناطق املستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية وال يوجد فيها أية مراكز عسكرية 
أو خمازن أسلحة اتبعة للتنظيمات اإلسالمية املتشددة أثناء اهلجوم أو حىت قبله.

ما وَرَد يف هذا التقرير ُيثِّل احلد األدىن الذي متكنَّا من توثيقه من حجم وخطورة االنتهاك الذي حصل، كما ال يشمل احلديُث 
األبعاَد االجتماعية واالقتصادية والنفسية.

ثانيًا: التفاصيل:
األحد 4/ كانون األول/ 2016 شنَّت قوات النظام السوري وامليليشيات الشيعية املوالية له )بشكل خاص ميليشيات حزب 
هللا اللبناين( محلة عسكرية على بلدة مضااي استخدمت فيها الرباميل املتفجرة وقذائف اهلاون وصواريخ أرض - أرض اليت 
أطلقتها احلواجز العسكرية احمليطة ابلبلدة، أبرزها: “حاجز قلعة التل، وحاجز قلعة الكرسي، وحاجز احلرش ...” ورصدان 
خالل هذه احلملة دماراً  كبرياً يف البنية التحتية للبلدة، ومقتل ما اليقل عن 8 أشخاص بينهم 3 أطفال و2 من كوادر الدفاع 
املدين منذ 4/ كانون األول حىت حلظة إعداد هذا التقرير، إضافة إىل إصابة ما اليقل عن 58 شخصاً، بينهم 2 من كوادر 
الدفاع املدين، و36 حالة حرجة، ويعود سبب هذه احلملة حبسب ما أخربان به بعض سكان بلدة مضااي إىل تصاعد عمليات 
القصف يف حمافظة إدلب وردِّ فصائل املعارضة املسلحة على ذلك بقصف بلديت كفراي والفوعة املواليـََتني للنظام فردَّت قوات 

النظام وميليشيات حزب هللا اللبناين بقصف بلدة مضااي. 

الطبية  النقطة  ُمتفجرين قرب  برميلني  ألقت مروحيات حكومية   17:00 الساعة  قرابة   2016 األول/  5/ كانون  اإلثنني 
األخرية يف بلدة مضااي واليت كانت تُقدِّم اخلدمات الطبية ملا اليقل عن 40 ألف شخص يف البلدة، وبعد وصول فرق الدفاع 
املدين واإلسعاف عاودت املروحيات احلكومية استهداَف املنطقة بربميلني متفجرين آخرين وقد تسبب القصف يف دمار كبري 

يف مبىن النقطة الطبية وتضرُّر يف معداهتا، وخروجها عن اخلدمة، إضافة إىل دمار كبري يف املنازل واألبنية السكنية اجملاورة. 
حسن يونس أحد كوادر الدفاع املدين -تواصلنا معه عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك- وأفادان: 

“ألقت املروحيات احلكومية 4 براميل، اثنان منها استهدفا النقطة الطبية األخرية اليت مازالت ختدم سكان مضااي وبرميالن 
آخران سقطا يف املنطقة ذاهتا لكن بعد وصول فرقنا إىل املكان فاستشهد اثنان من كوادران بينما أصيب آخران، أحدمها بشظية 
يف رأسه واآلخر بشظااي يف رجليه وتضرَّر مبىن النقطة الطبية وخرجت عن اخلدمة على الرغم من عدم وجود أية مظاهر عسكرية 

يف املنطقة املستهدفة إالَّ أهّنا كانت هدفاً للنظام وميليشياته.”

السيد أبو القاسم أحد سكان بلدة مضااي، -تواصلنا معه عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك-أفاد الشبكة 
السورية حلقوق اإلنسان: 

“إهنا آخر مكان نتلقَّى فيه بعض اخلدمات الطبية حيث يوجد بعض املعدات واألدوية وكادر طيب مؤلف ممن لديه خربة يف 
مبادئ اإلسعاف األويل أو أية مؤهالت طبية أخرى، مل تسلم هذه النقطة الطبية من براميل النظام الذي استهدفها مرتني بفارق 
5 - 7 دقائق، قتل يف الغارات شاابن من الدفاع املدين ومدين آخر وأصيب أيضاً عناصر من كادر الدفاع املدين، وتدمرت 

النقطة وخرجت عن اخلدمة.
بدأ النظام محلة عسكرية على بلدتنا رداً على قصف الثوار لبلديت كفراي والفوعة، إهنم يستهدفوننا ابلرباميل والصواريخ والقذائف 

من احلواجز احمليطة بنا، ويزرعون األلغام حول البلدة من أجل منعنا من اخلروج واهلرب”.
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ثالثًا: المرفقات:

رابعًا: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

1. خرَق النظام السوري بشكل ال يقبل التشكيك قراري جملس األمن رقم 2139 و2254 القاضيان بوقف اهلجمات 
العشوائية، وأيضاً انتهك عرب جرية القتل العمد املادة الثامنة من قانون روما األساسي، ما ُيشكل جرائم حرب، كما خرق 

عدة قواعد أساسية يف القانون العريف اإلنساين.
2. نؤكد على أن القصف الوارد يف التقرير قد استهدف أفراداً مدنيني ُعزَّل، وابلتايل فإن القوات احلكومية 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، اليت قام هبا النظام السوري تُعترب 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.

التوصيات:
إىل جملس األمن:

• يتوجب على جملس األمن اختاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2139 وال يوجد التزامات بوقف عمليات القصف 
العشوائي، وجيب أن يلتزم هبا مجيع أطراف النزاع، إىل جانب االلتزام بقواعد القانون الدويل اإلنساين.

• جيب إحالة امللف السوري إىل احملكمة اجلنائية الدولية وحماسبة مجيع املتورطني.
• إحالل األمن والسالم وتطبيق مبدأ مسؤولية محاية املدنيني، حلفظ أرواح السوريني وتراثهم وفنوهنم من الدمار والنهب والتخريب.
ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد  مباشر يف  بشكل  املتورطني  اإليراين  والنظام  السوري  النظام  لتشمل  العقوابت  توسيع   •

اإلنسانية ضد الشعب السوري.

فيديو يظهر أحد الكوادر الطبية يُعلن خروج النقطة 
الطبية عن اخلدمة 

فيديو يظهر األضرار يف النقطة الطبية 

http://www.sn4hr.org
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إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
على املفوضة السامية أن تُقدِّم تقريراً إىل جملس حقوق اإلنسان وغريه من هيئات األمم املتحدة عن استهداف املراكز احليوية 
املدنية وعلى وجه اخلصوص الطبية منها وحتديداً هذه احلادثة، واحلوادث اليت سبقتها ابعتبارها عالمة صارخة يف ظل اعتداءات 

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 
الصعيد  على  املقدمة  الدعم  جرعات  وزايدة  احلصار،  ورفع  اليومي  القتل  عمليات  من  محايته  يف  ذلك  ويتجلى  السوري، 
اإلغاثي والطيب. والسعي إىل ممارسة الوالية القضائية العاملية بشأن هذه اجلرائم أمام احملاكم الوطنية، يف حماكمات عادلة جلميع 

األشخاص املتورطني.
• دعت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مراراً وتكراراً يف عشرات الدراسات والتقارير وابعتبارها عضو يف التحالف الدويل، 
إىل تطبيق 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 وعزاء
خالص الشكر والعزاء جلميع األهايل والنشطاء احملليني الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير بشكل فعال.
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