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الثالاثء ١٠ شباط ٢٠١٤

حمتوايت التقرير:
أواًل: مقدمة

اثنياً: حصيلة الضحااي واجلرحى
اثلثاً: أبرز احلوادث

رابعاً: أبرز املراكز احليوية اليت مت 
استهدافها

خامساً: االستنتاجات 
والتوصيات

سادساً: امللحقات واملرفقات

الغوطة الشرقية تتعرض حلملة قتل عشوائية
مقتل ١٤3 مدنياً بينهم ٢8 امرأة و٢9 طفاًل يف مخسة أايم

 أواًل: مقدمة:
ارتكبت القوات احلكومية العديد من اجلرائم ضد اإلنسانية عرب عمليات القتل اليومي، 
والعديد من جرائم احلرب عرب عمليات القصف العشوائي والعدمي التمييز بني املدنيني 
واملقاتلني، وتشري اإلحصائيات وأمساء وصور الضحااي إىل أن القتل والقصف يستهدف 
املدنيني بشكل صارخ، وهو نوع من إرهاب وسحق القاعدة الشعبية للمقاتلني، ويبدو 
أن القوات احلكومية بقيادة بشار األسد تقوم ابلرد على اهلجمات الصاروخية اليت قام 
هبا جيش اإلسالم ضد مناطق متعددة يف العاصمة دمشق، ولكن احلقائق تشري إىل أن 
هذا الرد بدا مفرطاً يف استخدام القوة الغري مربرة، وقد تبني لنا أن مجيع املناطق اليت مت 
استهدافها من قبل القوات احلكومية مل تكن تشهد وجوداً للمقاتلني من قوات املعارضة، 
وال توجد حوهلا جتمعات أو آليات حربية، مل يظهر لنا أن العملية هلا هدف عسكري 
حمدد، وقد مت استهداف األحياء واملستشفيات واألسواق وقتل املواطنني بغض النظر عن 
معتقداهتم األساسية، وقد وردان قرابة 35 مقطع فيديو و50 صورة تظهر بشكل واضح 

الضحااي واجلرحى واألضرار الواسعة اليت حلقت ابملراكز احليوية.
ال تشكل املعلومات الواردة سوى احلد األدىن عن حجم وكمية االنتهاكات اليت حصلت 

خالل عمليات القصف العنيف واملتواصل.
وقد زاد من شدة احلملة العسكرية فقدان الدواء والغذاء والوقود وخمتلف االحتياجات 
الرئيسة؛ بسبب احلصار الرهيب املفروض على مناطق الغوطة الشرقية كافة، ما تسبب 
يف وفاة عدد من اجلرحى متأثرين جبراحهم بسبب عدم التمكن من معاجلتهم، وعلى 
اإلنسانية  املساعدات  إبدخال  والقاضي  األمن 2165  جملس  قرار  من صدور  الرغم 
العابرة للحدود، إال أن املناطق الداخلية مل يصلها شيء من تلك املساعدات، اليت غالباً 
ما تذهب إىل مناطق مؤيدة للحكومة، كما أشران إىل ذلك مطواًل يف تقرير موسع بعنوان 

»الغوطة الشرقية حتت احلصار«

يقول فضل عبد الغين رئيس الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
الكاملة لالستمرار يف ممارساهتم الوحشية  »إن اجملرمني يف سوراي يتمتعون ابجلرأة 
بسبب عجز اجملتمع الدويل ممثاًل مبجلس األمن عن اختاذ أي وسيلة ردع ممكنة 
تؤدي إىل محاية أرواح املدنيني، جيب أن يتم حتييد املدنيني عن عمليات القصف 
صلب  من  هي  السالم  وإقرار  محايتهم  ومسؤولية  بشكل كامل،  واالستهداف 

مهمات اجملتمع الدويل«.
  

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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 اثنياً: حصيلة الضحااي واجلرحى:

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان قيام القوات احلكومية منذ 5/ شباط/ 2015 وحىت هناية 9/ شباط/ 2015 يف خمتلف 
مناطق الغوطة الشرقية مقتل ما اليقل عن 178 شخصاً يتوزعون إىل:

مدنيني: 143، بينهم 28 امرأة، و29 طفاًل.
مقاتلني: 35

تبلغ نسبة الضحااي املدنيني 80% من اجملموع الكلي للضحااي، ابإلضافة إىل أن نسبة النساء واألطفال إىل اجملموع الكلي 
للضحااي تبلغ 32% وهي نسبة مرتفعة جداً وتظهر بشكل واضح تعمد استهداف املدنيني.

خلفت عمليات القصف حبسب التقارير من املشايف احمللية، وحبسب ما أفادان الدكتور »فادي درويش« عضو الشبكة السورية 
حلقوق اإلنسان يف الغوطة الشرقية، ما اليقل عن 370 جرحياً بينهم قرابة 60 طفاًل، و75 امرأة، أي أن 36% من اجلرحى 

نساء وأطفال.

 اثلثاً: أبرز احلوادث:
١-  مدينة دوما اخلميس 5/ شباط/ ٢٠١5:

 قصفت القوات احلكومية مدينة دوما بقذائف هاون عدة، ونفذ الطريان احلريب احلكومي قرابة 30 غارة استهدفت أحياء 
سكنية، تسبب ذلك مبقتل ما اليقل عن 35 مدنياً، بينهم 8 سيدات.

٢-  مدينة عربني اخلميس 5/ شباط/ ٢٠١5:
أغار الطريان احلريب احلكومي على مدينة عربني مستهدفاً أحياء سكنية؛ تسبب ذلك مبقتل ما اليقل عن 11 مدنياً، بينهم 

طفالن و3 سيدات.
3-  مدينة كفر بطنا اخلميس 5/ شباط /٢٠١5:

استهدفت القوات احلكومية السوق الشعيب وسط مدينة كفر بطنا بقرابة 4 صواريخ؛ تسبب ذلك مبقتل ما اليقل عن 39 
مدنياً، بينهم 4 أطفال، و3 سيدات.

٤- مدينة دوما اجلمعة 6/ شباط /٢٠١5:
نفذ الطريان احلريب احلكومي أكثر من 10 غارات على مدينة دوما، كما قصفت رامجات الصواريخ ما يزيد عن 60 صاروخاً؛ 

تسبب ذلك مبقتل ما اليقل عن 28 مدنياً، بينهم 7 أطفال، و4 سيدات.
5- مدينة دوما اإلثنني 9/ شباط/٢٠١5:

استهدفت القوات احلكومية أحياء سكنية عدة يف مدينة دوما بصواريخ يعتقد أهنا فراغية، تسبب ذلك مبقتل ما اليقل عن 9 
مدنيني، بينهم طفل.

  رابعاً: أبرز املراكز احليوية اليت مت استهدافها:
كما دمرت عمليات القصف اجلوي ابلرباميل املتفجرة والصواريخ عشرات من األبينة السكنية، وسجلنا 7 عمليات استهداف 

ملراكز ومنشآت حيوية:
يوم اخلميس 5/ شباط، استهدف الطريان احلريب احلكومي بصاروخ سياريت إسعاف يف مدينة دوما بريف دمشق، ما أدى 

إلصابتهما أبضرار مادية كبرية.
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يوم اخلميس 5/ شباط، استهدف الطريان احلريب احلكومي السوق الشعيب مبدينة كفر بطنا بريف دمشق، ما أدى إىل دمار 
عدد كبري من احملالت التجارية.

يوم اخلميس 5/ شباط، استهدف الطريان احلريب احلكومي جتمعاً للمدارس مبدينة عربني بريف دمشق، ما أحلق هبم أضراراً 
مادية.

يوم السبت 7/ شباط، قصفت مدفعية القوات احلكومية مأذنة أحد مساجد مدينة عربني، ما أحلق هبا أضراراً مادية.
يوم األحد 8/ شباط، قصفت رامجات صواريخ القوات احلكومية مدرستني يف مدينة دوما.

يوم اإلثنني 9/ شباط، قصف الطريان احلريب احلكومي نقطة اإلسعاف املركزي ونقطة االستشفاء يف مدينة دوما بريف دمشق، 
ما أدى إىل خروجهما عن اخلدمة بسبب الدمار الكبري الذي أصاهبما.

يوم اإلثنني 9/ شباط، استهدفت مدفعية القوات احلكومية الثقيلة السوق الشعيب يف مدينة دوما بريف دمشق، ما أدى إىل 
دمار واحرتاق عدد من احملالت التجارية.

  خامساً: االستنتاجات والتوصيات:
القتل غري املشروع، وقد مت ذلك عرب هجمات منهجية يومية واسعة مشلت السكان  القوات احلكومية جرمية  لقد ارتكبت 
املدنيني، ويشري تكرار مثل هذا النوع من اهلجمات واستمراريتها إىل أهنا سياسة مؤسساتية، وترقى جرائم القتل إىل جرائم 
ضد اإلنسانية، جناهتا الرئيسون هم القائد العام للجيش ورئيس الدولة، ووزير الدفاع، وقادة سالح الطريان واملدفعية، مل متنع 
هذه القيادات جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية، كما مل يقم حىت اآلن أي حتقيق هبا، بل شاركت بشكل رئيس ابرتكاهبا 

والتشجيع عليها وإصدار مراسيم تشجع على اإلفالت التام من العقاب.
والفيديوهات  الصور  إىل  إضافة  الضحااي،  أقرابء  من  العيان  ورواايت شهود  والتحقيقات  للضحااي  اهلائل  العدد  أظهر  لقد 
للضحااي واجلرحى أن أغلب اهلجمات كانت متعمدة ضد السكان، كما كان الكثري من اهلجمات عشوائياً، ويشكل ذلك 

انتهاكاً صارخاً للقانون الدويل ويرقى إىل جرائم حرب.

 التوصيات:
جملس األمن:

نرجو من جملس األمن أن يتابع القرارت اليت أصدرها بشأن سوراي كي ال تبقى جمرد حرب على ورق، ويف هذا الصدد الذي 
حنن فيه نشري إىل القرار 2139، وحنن على أعتاب الذكرى السنوية له، الذي يقضي بوقف اهلجمات العشوائية ويتوعد ابختاذ 

إجراءات إضافية يف حال مل يتم ذلك.
املبعوث األممي:

نرجو من املبعوث األممي السيد دي مستورا القيام بزايرة برفقة حمققني إىل الغوطة الشرقية، اليت ال تبعد سوا عشر دقائق عن 
العاصمة دمشق لالطالع واملشاهدة العينية على األوضاع الكارثية اليت خلفتها اهلجمات الرببرية واحلصار القاسي.
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 سادساً: امللحقات واملرفقات:

أ: الضحااي:
كفر بطنا: ضحااي يف املشفى امليداين جراء قصف الطريان احلريب احلكومي، يوم اخلميس 5 شباط

عني ترما: انتشال ضحااي جراء قصف الطريان احلريب احلكومي، يوم اخلميس 5 شباط
دوما: إسعاف أحد الضحااي جراء القصف على املدينة يوم اإلثنني 9 شباط

ب: اجلرحى:
دوما: طفلة جرحية جراء القصف على املدينة يوم اخلميس 5 شباط 

دوما: إسعاف أحد الضحااي جراء القصف على املدينة يوم اجلمعة 6 شباط 
دوما: جرحى جراء القصف على املدينة يوم اإلثنني 9 شباط

كفربطنا :جمزرة جراء غارة جوية على األسواق

ريف دمشق دوما اسعاف اطفال ضحااي غارة الطريان

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=VH8750vO8LA
https://www.youtube.com/watch?v=FQleZWMRHYY
https://www.youtube.com/watch?v=754o3MTJwgg
https://www.youtube.com/watch?v=8Y9QqL3BdUA
https://www.youtube.com/watch?v=yZGtyC0arS4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=z2_sDOVNmu0
https://www.youtube.com/watch?v=qGwx-2Ii31w
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ت: الدمار:
دوما: الدمار واحلرائق املشتعلة جراء قصف مدفعية القوات احلكومية الثقيلة السوق الشعيب يف املدينة، يوم اإلثنني 9 شباط

دوما: الدمار الذي حلق بسياريت إسعاف جراء قصف الطريان احلريب احلكومي، يوم اخلميس 5 شباط

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=UhRFxNImlgE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EDUwB87X9B8&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuVDJScmxmNGFRbGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuWFRXSWEzSmtkZWs/view
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuSnlIcG5FM1Z4QVE/view?usp=sharing
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كفر بطنا: الدمار الذي حلق ابلسوق الشعيب جراء قصف الطريان احلريب احلكومي، يوم اخلميس 5 شباط

شكر وعزاء:
كل العزاء لذوي الضحااي، وهلم خالص الشكر على املسامهة، ولكافة النشطاء احملليني وشهود العيان الذين سامهت 

جهودهم بشكل فعال يف ظهور التقرير على هذا النحو.

الدمار الذي حلق ابلسوق الشعيب جراء قصف الطريان احلريب احلكومي

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuUDFpVUZBV0prNkE/view
https://www.youtube.com/watch?v=hawEWYFW4lc

