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األحد 30 نيسان 2017

النظام السوري يرتكب جمزرة يف 
بلدة محورية بعد يومني على بدء 

مفاوضات جنيف اخلامسة

مقتل 17 مدنياً بينهم 3 أطفال
و7 سيدات
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حمتوايت التقرير: 
أواًل: املقدمة

اثنياً: التفاصيل
اثلثاً: املرفقات

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات

أواًل: املقدمة:
تتبــع بلــدة محوريــة الغوطــة الشــرقية يف ريــف دمشــق وتبعــد عــن العاصمــة دمشــق قرابــة 7كــم، ختضــع البلــدة لســيطرة املعارضــة 
املســلحة منــذ عــام 2012 وتفــرض قــوات النظــام الســوري حصــاراً عليهــا منــذ تشــرين األول/ 2012 ويبلــغ عــدد ســكاهنا 

احلــايل قرابــة 30 ألــف نســمة بينهــم انزحــون مــن مناطــق جوبــر واملليحــة وحتيتــة الرتكمــان واملــرج.

يف هــذا التقريــر نوثـِّـق اســتهداف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ســوقاً يف بلــدة محوريــة، حيــث قــام فريــق الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان ابلتواصــل مــع عــدد مــن أهــايل املدينــة وشــهود العيــان وانجــن مــن احلــوادث، ومــع نشــطاء إعالميــن 
حمليــن، ونعــرض يف هــذا التقريــر 3 شــهادات، وقــد شــرحنا للشــهود اهلــدف مــن املقابــالت، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى 
استخدام املعلومات اليت يُقدموهنا يف هذا التقرير دون أن نُقدِّم أو نعرض هلم أية حوافز، كما حاولت الشبكة السورية حلقوق 
اإلنســان جتنيبهــم معــاانة تذكــر االنتهــاك، ومتَّ منــح ضمــان بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار.

كمــا راجعنــا الصــور والفيديوهــات الــواردة إلينــا وحتققنــا مــن صدقيتهــا، حيــث أظهــرت آاثر الدمــار الكبــر الــذي تســبب بــه 
القصــف، إضافــة إىل صــور ُتظهــر ضحــااي مــن األطفــال وحنتفــظ بنســٍخ مــن مجيــع مقاطــع الفيديــو والصــور املذكــورة يف هــذا 
التقريــر ضمــن قاعــدة بيــاانت إلكرتونيــة ســرية، ونســٍخ احتياطيــة علــى أقــراص صلبــة، وملزيــد مــن التفاصيــل نرجــو االطــالع علــى 

منهجيــة عملنــا العامــة.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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أثبتــت التحقيقــات الــواردة يف هــذا التقريــر أنَّ املناطــق املســتهدفة كانــت عبــارة عــن مناطــق مدنيــة واليوجــد فيهــا أيــة مراكــز 
عســكرية أو خمــازن أســلحة اتبعــة لفصائــل املعارضــة املســلحة أو التنظيمــات اإلســالمية املتشــددة يف أثنــاء اهلجــوم أو حــى قبلــه.

مــا ورَد يف هــذا التقريــر ُيثِّــل احلــد األدىن الــذي متكنــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال يشــمل 
احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنفســية.  

اثنياً: التفاصيل :
الســبت 25/ آذار/ 2017 قرابــة الســاعة 09:40 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري مــا اليقــل عــن 
4 صواريــخ، اســتهدفت وســط شــارع الروضــة عنــد الســوق الرئيــس وســط بلــدة محوريــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 17 مدنيــاً، بينهــم 3 
أطفــال، و7 ســيدات )أنثــى ابلغــة( وإصابــة مــا اليقــل عــن 30 آخريــن، إضافــة إىل تضــرُّر مســجد الروضــة بشــكل كبــر وتدمــر 

عشــرات احملــال التجاريــة وعــدد مــن الســيارات.

طائرة اثبتة اجلناح من طرازSU-22  اتبعة للنظام السوري استهدفت سوق بلدة محورية السبت 25/ 3/ 2017 

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OHZjcmZTUTJhWTg/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UFNuUHYtYlJYQkk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UFNuUHYtYlJYQkk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eW4tU1YwbGJnUU0/view
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قــال لنــا خالــد العمــري –عــر حســابه علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك- وهــو عضــو مكتــب املؤسســة الدوليــة للتنميــة 
االجتماعيــة يف الغوطــة الشــرقية وكان موجــوداً علــى بعــد أمتــار مــن موقــع القصــف أنــه كان ذاهبــاً للتبضــع مــن الســوق عندمــا مت 
اســتهدافه يف الســاعة 09:40 وحــدَّد مــكان االســتهداف يف شــارع الروضــة قــرب مســجد الروضــة: “إنــه الســوق األكــر يف 
القطــاع األوســط مــن الغوطــة الشــرقية ويــكاد يكــون مــن أكثــر األماكــن اكتظاظــاً ابملدنيــن، أحصيــُت مــا يزيــد عــن 70 حمــاًل مدمــراً 

ابلكامــل وعــدة جثــث ألطفــال ونســاء، أيــن هــم املســلحون الذيــن يســتهدفوهنم؟!”
زوَّدان خالــد مبقطــع مصــور صــوَّره داخــل النقطــة الطبيــة يف بلــدة محوريــة يظهــر املقطــع عــدداً كبــراً مــن اجلرحــى بينهــم مــا اليقــل 

عــن 3 أطفــال، إصابــة أحدهــم خطــرة.

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=955&token=KPr46GrnZmqZQSokIpdEeMBchfHbkreV
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OTJKaTg2eVRreXM/view
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مســلم عبــد الباســط مصــور فوتوغــرايف زار الســوق بُعيــد الغــارة الــيت اســتهدفته أخــران -تواصلنــا معــه عــر حســابه علــى موقــع 
التواصــل االجتماعــي فيســبوك– إنــه مســع صــوت االنفجــارات حيــث كان علــى بعــد كيلــو مــرت واحــد مــن الســوق وشــاهَد فــرق 
اإلســعاف والدفــاع املــدين ُيمــدون احلرائــق وينتشــلون املصابــن والضحــااي “انتشــلوا ضحــااي مــن حتــت أنقــاض متجــر لبيــع ألعــاب 
األطفــال وضحــااي آخريــن مــن حتــت أنقــاض متجــٍر لبيــع املنظفــات، مجيعــم مدنيــون كانــوا يبتاعــون حوائجهــم، رأيــُت أيضــاً نســاء 
عالقــات حتــت أنقــاض منازهلــن، التقطــت بعــض الصــور للســوق والدمــار والضحــااي وبعــد عــدة ســاعات عــاودت قــوات النظــام 

اســتهدافها للســوق بقذائــف اهلــاون”.

تواصلنــا مــع عبــد املعــن محــص وهــو أحــد املســؤولن عــن التوثيــق يف النقطــة الطبيــة يف بلــدة محوريــة -عــر حســابه علــى موقــع 
التواصــل االجتماعــي فيســبوك- وأفــادان عــن عــدد الضحــااي واملصابــن الذيــن متَّ إســعافهم إىل النقطــة الطبيــة: “أتخــرت ســيارات 
اإلســعاف حــى وصلــت إىل املصابــن يف موقــع القصــف ألنَّ حجــم الدمــار الكبــر الــذي خلَّفتــه الغــارات أعــاق حركــة املــرور 
ــز بعضهــا يف الــرأس والعينــن، إضافــة إىل 5  حــاالت بــرت أطــراف، وقــد  بشــكل كبــر، وردت إلينــا عشــرات اإلصــاابت وتركَّ
أجــرى األطبــاء مــا اليقــل عــن 20 عمــاًل جراحيــاً معظمهــا لنســاء وأطفــال ال تتجــاوز أعمارهــم األربــع ســنوات، كمــا بلــغ عــدد 

اإلصــاابت اخلطــرة 25 إصابــة”.
ادَّعــى النظــام أنــه اســتهدف جتمُّعــاً لفيلــق الرمحــن، لكــن املنطقــة تُعــدُّ مــن أكثــر األماكــن ازدحامــاً ابملدنيــن والوجــود أليــة 

مظاهــر مســلحة”. 

اثلثاً: املرفقات:
أمساء الضحااي

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0amJ3ekY1UXFoSnM/view
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دمار يف سوق بلدة محورية بعد قصف جوي نفَّذته قوات النظام السوري 

طفــالن مصــاابن يف النقطــة الطبيــة يف بلــدة محوريــة بعــد قصــف جــوي نفَّذتــه قــوات النظــام الســوري -مصــدر الصــورة مســلم 
عبــد الباســط  

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcFZ2TW1ULWlaX0E/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eGRqYnVWendvbDQ/view
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 رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

1. خــرق النظــام الســوري بشــكل ال يقبــل التشــكيك قــراَري جملــس األمــن رقــم 2139 و2254 القاضيــان بوقــف اهلجمــات 
العشــوائية، وأيضــاً انتهــك عــر جريــة القتــل العمــد املــادة الثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي؛ مــا ُيشــكل جرائــم حــرب.

2. نؤكــد علــى أن القصــف الــوارد يف التقريــر قــد اســتهدف أفــراداً مدنيــن عــزل، وابلتــايل فــإن القــوات الســورية انتهكــت أحــكام 
القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلــق يف احليــاة. إضافــة إىل أهنــا ارتكبــت يف ظــلِّ نــزاع مســلح غــر دويل فهــي ترقــى 

إىل جريــة حــرب، وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة.
3. إنَّ اهلجمــات الــواردة يف التقريــر، الــيت قــام هبــا النظــام الســوري تُعتــر مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين الــدويل العــريف، ذلــك أن 

ــه إىل هــدف عســكري حمــدد. القذائــف قــد أُطلقــت علــى مناطــق مأهولــة ابلســكان ومل توجَّ
4. إن عمليــات القصــف، قــد تســببت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف 
إحلــاق الضَّــرر الكبــر ابألعيــان املدنيــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أبنَّ الضَّــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن 

ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.

ثالث ضحااي بينهم طفالن بعد قصف جوي نفذته قوات النظام السوري على سوق يف بلدة محورية

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0U1dvZEo1ZFZXMUE/view
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التوصيات:
إىل جملس األمن:

يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القــرار رقــم 2139 وال يوجــد التزامــات بوقــف عمليــات القصــف 
العشــوائي، وجيــب أن يلتــزم هبــا مجيــع أطــراف النــزاع، إىل جانــب االلتــزام بقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين.

جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــن، مبــا فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت تورطــه 
ابرتــكاب جرائــم حــرب.

إحالل األمن والسالم وتطبيق مبدأ مسؤولية محاية املدنين، حلفظ أرواح السورين وتراثهم وفنوهنم من الدمار والنهب والتخريب. 

توســيع العقــوابت لتشــمل النظــام الســوري والنظــام اإليــراين املتورطــن بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد 
اإلنســانية ضــد الشــعب الســوري.

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
علــى املفوضيــة الســامية أن تُقــدم تقريــراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــره مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن هــذه اجملــزرة حتديــداً، 
واجملــازر الــيت ســبقتها ابعتبارهــا عالمــة صارخــة يف ظــلِّ جمــازر يوميــة متفرقــة أقــل حجمــاً، وحماولــة تنفيــذ التوصيــات الــواردة يف هــذا 

التقريــر.

إىل اجملتمع الدويل:
يف ظــلِّ انقســام جملــس األمــن وشــلله الكامــل، يتوجــب التحــرك علــى املســتوى الوطــي واإلقليمــي إلقامــة حتالفــات لدعــم الشــعب 
الســوري، ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزايدة جرعــات الدعــم املقدمــة علــى الصعيــد 
اإلغاثــي. والســعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة، يف حماكمــات عادلــة جلميــع 

األشــخاص املتورطــن.

إىل االحتاد األورويب والوالايت املتحدة األمريكية:
دعــم اآلليــة الدوليــة احملايــدة املنشــأة بقــرار اجلمعيــة العامــة رقــم 71/248 الصــادر يف 21/ كانــون األول/ 2016 وفتــح حماكــم 

الــدول احملليــة الــيت لديهــا مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة، ومالحقــة جرائــم احلــرب املرتكبــة يف ســوراي.
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• دعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــراراً وتكــراراً يف عشــرات الدراســات والتقاريــر وابعتبارهــا عضــو يف التحالــف الــدويل، 
إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )ICRtoP(، وقــد مت اســتنفاذ اخلطــوات السياســية عــر اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة 
 ،)R2P( الســيد كــويف عنــان، وابلتــايل البــد بعــد تلــك الفــرتة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة

الــذي أقرتــه اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، ومــازال جملــس األمــن يعرقــل محايــة املدنيــن يف ســوراي.
• جتديد الضغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

• الســعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة واحملاســبة يف ســوراي عــر اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس حقــوق اإلنســان، واســتخدام 
مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة. 

شكر وعزاء
خالص الشكر والعزاء جلميع األهايل والنشطاء احمللين يف بلدة محورية الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير بشكل فعال.
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