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األربعاء 17 كانون األول 2014

حمتوى التقرير: 
أواًل: املقدمة. 

اثنياً: امللخص التنفيذي. 
اثلثاً: تفاصيل احلملة العسكرية 

وتداعياهتا على املدنيني.
رابعاً: األدلة واملرفقات. 
خامساً: االستنتاجات 

والتوصيات.

حي غويران حتت نريان القوات احلكومية 
وقوات اإلدارة الذاتية “الكردية”

أواًل: المقدمة:
يقع حي غويران يف اجلزء اجلنويب واجلنويب الشرقي من مدينة احلسكة، يقدر عدد سكانه 

أبكثر من 80 ألف نسمة معظمهم من قبائل البكارة واجلبور.
سيطرت فصائل املعارضة املسلحة وعناصر من تنظيم جبهة النصرة على احلي، -معظمهم 

من أبناء احلي-، يف النصف الثاين من عام 2012.
مل نتمكن من الوصول إىل احلي، ألن يف ذلك خماطر شديدة، لكننا حتدثنا مع بعض 
األهايل النازحني من احلي إىل تركيا، وحنن نعتقد من تقاطع األخبار اليت وردتنا، إضافة 
إىل مقاطع الفيديوهات والصور بصدقية األحداث اليت وقعت هناك يف الفرتة املذكورة.

متكنا من تسجيل مجيع أمساء الضحااي واملعتقلني مبختلف التفاصيل كاالسم والصورة 
واملوقع والزمان وغري ذلك، ومنتلك تلك القوائم كافة.

ثانيًا: الملخص التنفيذي:
يغطي التقرير االنتهاكات اليت حصلت من قبل القوات احلكومية وقوات اإلدارة الذاتية 

الكردية يف املدة الواقعة بني بداية آب/ 2014 حىت منتصف أيلول/ 2014. 
ألف: القتل خارج نطاق القانون: 

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 46 مدنياً، بينهم 3 أطفال، و3 سيدات 
يف حي غويران على يد القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات 
الشيعية األجنبية(، وميليشيات حزب هللا اللبناين وقوات اإلدارة الذاتية الكردية )بشكل 

رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي – وحدات محاية الشعب وقوات األسايش(.
ابء: االعتقال التعسفي: 

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان قيام القوات احلكومية ابعتقال 48 مدنياً من 
حي غويران خالل حماولتهم النزوح من احلي.

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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ثالثًا: تفاصيل الحملة العسكرية وتداعياتها على المدنيين:
شنت القوات احلكومية وميليشيا حزب هللا اللبناين – بزعامة شخص يُدعى أبو احلاج - وقوات اإلدارة الذاتية الكردية محلة 
عسكرية على احلي استخدمت فيها أسلحة القصف العشوائي والطريان احلريب واملروحي، إضافة إىل احلصار الذي نفذته القوات 

احلكومية على مجيع مداخل احلي.
متركزت القوات احلكومية يف حي النشوة واملرداين والفيالت احلمر واحلارة العسكرية، بينما متركزت ميليشيات حزب هللا البناين 

بني فوجي كوكب ومبىن فرع حزب البعث.

بدأت احلملة العسكرية إبغالق قوات اإلدارة الذاتية الكردية جلسر البريويت – املدخل األساسي للحي – بسواتر ترابية وحواجز 
عسكرية وقناصني على األبنية املرتفعة احمليطة ابحلي وتلى ذلك عمليات قصف عشوائي من قبل الدابابت واملدفعية احلكومية 
املتمركزة يف جبل كوكب ومن قبل احلواجز العسكرية يف منطقة الفيالت احلمر، كما قامت قوات اإلدارة الذاتية الكردية مع 

قوات الدفاع الوطين مبحاوالت لالقتحام الربي.

وقد سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 46 مدنياً، بينهم 3 أطفال، و3 سيدات على يد القوات احلكومية وقوات 
اإلدراة الذاتية الكردية؛ نتيجة لعمليات القصف العشوائي، فيما يلي نستعرض أبرز حوادث القصف:

األحد 31/ آب/ 2014 رصدت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان سقوط قرابة 60 قذيفة مصدرها حواجز عسكرية مشرتكة 
بني القوات احلكومية وقوات اإلدارة الذاتية الكردية على حي غويران؛ تسببت مبقتل 3 مدنيني من عائلة واحدة، بينهم سيدة، 

إضافة إىل دمار كبري يف احلي.
الثالاثء 2/ أيلول/ 2014 قام الطريان احلريب احلكومي إبلقاء قنابل برميلية مستهدفاً اجلامع الكبري وشارع الستني؛ ما أدى 

إىل دمار كبري يف عدد من املنازل. 
اخلميس 4/ أيلول/ 2014  قتلت القوات احلكومية 10 مدنيني نتيجة عمليات القصف العشوائي والقنص اليت تفذهتا على احلي.

تسببت احلملة العسكرية بتدهور الوضع الصحي والطيب السيئ أصاًل جراء احلصار املفروض على احلي حيث نفذت األدوية 
من الصيدليات واقتصرت اخلدمات الطبية على ما يُقدمه مستوصف ميداين صغري مل يستطع حتمل عدد اجلرحى الكبري.

خالل مدة ال تتجاوز 45 يوماً من بداية احلملة العسكرية نزح عن احلي ما اليقل عن 60 ألف مدين إىل األحياء اجملاورة 
القوات  للنزوح عرب حواجز  العامة، حيث اضطروا  اجلاهزة، واحلدائق  األبنية غري  النشوة والزهور، وجلأ بعضهم إىل  كأحياء 
احلكومية؛ ما أدى إىل اعتقال أكثر من 48 مدنياً، من أبرزهم ايسر ومصطفى أمحد الطويل وعمار فهد الطويل، الذين اعتقلوا 

بعد نزوحهم إىل حي النشوة فيالت يوم السبت 6/ أيلول/ 2014.
وتدعي قوات اإلدارة الذاتية الكردية والقوات احلكومية متركز مسلحني داخل األبنية السكنية للمدنيني ، اليت مت قصفها )وهو 
إن ثبت يعترب انتهاكاً للقانون الدويل اإلنساين من قبل مسلحي املعارضة(، لكن التحرايت أثبتت أن أغلب األهداف اليت مت 
قصفها كانت مدنية ومل يكن هناك تواجد عسكري طيلة فرتة القصف يف هذه املناطق، كما مل يراِع القصف مبدأ التناسب يف 
القوة، وحنن نرى أن الضرر مفرط عرب سقوط كل هذا الكم من الضحااي، مقابل الفائدة العسكري اليت كان من املرجو حتقيقها.
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رابعًا: األدلة والمرفقات: 
مقاطع الفيديو والصور:

احلسكة غويران، مشاهد تظهر قصف احلي واستهداف املباين 2/ أيلول/ 2014
مشهد من قصف حي غويران واستهداف املدنيني

فيديو يظهر آاثر قصف النظام وقوات اإلدارة الذاتية “الكردية” على حي غويران يف 4/ أيلول/ 2014
احلسكة - حي غويران 4/ أيلول/ 2014

آاثر الدمار الذي خلفه أحد الصواريخ يف مدرسة أمحد ايسني يف حي غويران احملاصر. 

صور لقصف حي غويران - احلسكة 2/ أيلول/ 2014

صور تظهر االنفجار جبانب اجلامع الكبري يف حي غويران جراء قصفه من قبل الطريان املروحي احلكومي بقنبلة برميلية.

احلسكة – غويران، صورة آلاثر الدمار جراء القصف على حي غويران 9/ أيلول/ 2014

http://www.sn4hr.org
http://youtu.be/1xof8GWCmME
https://www.youtube.com/watch?v=cwNnYvIEOXg
https://www.youtube.com/watch?v=cwNnYvIEOXg
https://www.youtube.com/watch?v=ma3MEQprf8U&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2OGFlcFdlSmh4d3M/edit
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2Mkt2MGJFSDk2TlE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2bzVHM2F5RGhVTTA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2Mms1b2trM0xsYU0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2ZFRfdm1SYkZOU0E/edit
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2NmExTGg5dk9ubTQ/edit
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خامسًا: االستنتاجات القانونية:
االستنتاجات القانونية:

القاضي بوقف   ،2139 التشكيك قرار جملس األمن رقم  يقبل  الذاتية بشكل ال  السوري وقوات اإلدارة  النظام  1. خرق 
اهلجمات العشوائية، وأيضاً انتهك عرب جرمية 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 جرمية حرب، وقد توفرت فيها األركان كافة.

3. إن اهلجمات الواردة يف التقرير واليت قام هبا النظام السوري وقوات اإلدارة الذاتية الكردية 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.

التوصيات:
إىل جملس األمن:

• يتوجب على جملس األمن اختاذ إجراءات إضافية بعد مرور أكثر من عام على القرار رقم 2139، وال يوجد التزامات بوقف 
عمليات القصف العشوائي، اليت تسبب التدمري والقتل اليومي.

التزويد ابألسلحة  إيقاف عمليات  الكردية من أجل  الذاتية  اإلدارة  السوري وقوات  للنظام  الداعمة  الدول  الضغط على   •
واخلربات بعد أن ثبت تورطه جبرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب.

• 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. 
• 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 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. 
والسعي إىل ممارسة الوالية القضائية العاملية بشأن هذه اجلرائم أمام احملاكم الوطنية، يف حماكمات عادلة جلميع األشخاص املتورطني.

• 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
خالص الشكر جلميع األهايل والنشطاء احملليني الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير بشكل فعال.

http://www.sn4hr.org

