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األربعاء 28 شباط 2018

مقتل 107 مدنياً بينهم 34 طفاًل يف الـ 72 
ساعة األوىل بعد قرار جملس األمن 2401

أبرز انتهاكات قرار جملس األمن 2401 
يف غضون ثالثة أايم
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احملتوى: 
أواًل: مقدمة ومنهجية التقرير.

اثنياً: ملخص تنفيذي.
اثلثاً: تفاصيل التقرير.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: املقدمة ومنهجية التقرير:
أييت قــرار جملــس األمــن رقــم 2401 يف وقــت بلــغ فيــه أتثــر جملــس األمــن يف الكارثــة الســورية أقصــى درجــات الســلبية والعدميــة، 
ــا بقيــت يف معظــم األحيــان جمــرَّد حــر علــى ورق، مبــا فيهــا القــرارات الــي  فعلــى الرغــم مــن صــدور 18 قــراراً عــن ســوراي، إال أنَّ
ــن صيغــاً حتذيريــة، وُتــدِّد إبجــراءات عقابيــة يف حــال عــدم االمتثــال، كالقــرار رقــم 2139 اخلــاص إبيقــاف اســتخدام  تتضمَّ
الراميــل املتفجــرة، والقــرارات رقــم 2118، 2209، 2235 املتعلقــة بتكــرار اســتخدام األســلحة الكيميائيــة، والــي انُتِهَكــت 

مئــات املــرات مــن قبــل النظــام الســوري، وظــلَّ جملــس األمــن صامتــاً حمكومــاً مــن قبــل روســيا بشــكل مطلــق.

مل يتغــر األمــر كثــراً يف حــال القــرار رقــم 2401، الــذي جــاءت عباراتــه هزيلــة، وغــر إلزاميــة، وال حتمــل أيَّ صيغــة جزائيــة، أو 
عواقــب يف حــال عــدم االلتــزام، فــكان ذلــك مبثابــة ضــوء أخضــر للنظــام الســوري وحلفائــه مبمارســة عمليــات القتــل والقصــف، 
وكأنَّ شــيئاً مل يكــن، حيــث عــاد القصــف العنيــف والعشــوائي بعــد بضــع ســاعات فقــط مــن صــدور القــرار، ويف ذلــك عــدة رســائل 
مــن النظــام الســوري وحلفائــه، أبرزهــا إهانــة بقيــة أعضــاء جملــس األمــن الدائمــن وغــر الدائمــن، وتــال ذلــك قيــام وزيــر الدفــاع 
الروســي “ســرغي شــويغو” بتفســر شــخصي وغــر منطقــي لقــرار جملــس األمــن إبعطــاء هدنــة مخســة ســاعات مــن 09:00 
صباحــاً حــى 14:00 بعــد الظهــر، وابلتــايل اســتمرار عمليــات القصــف والقتــل يف الـــ 19 ســاعة املتبقيــة، وذلــك خــالل هدنــة 

الـــ 30 يــوم، ممــا يعــي أنــه بعــد انتهــاء 30 يــوم، ســوف يعــود القتــل والقصــف علــى مــدار الـــ 24 ســاعة.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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يقول فضل عبد الغين مدير الشكة السورية حلقوق اإلنسان:
“يف مجيــع مبــادرات وقــف إطــالق النــار وختفيــض التَّصعيــد الســابقة، كنــا نلحــظ نوعــاً مــن “اخلجــل” حيــث 
تنخفــض معــدالت القتــل والقصــف ليومــن أو ثالثــة أايم قبــل أن تعــود إىل ســابق عهدهــا، أمــا مــا حصــل يف حالــة 
القــرار 2401 فهــو أمــر غــر مســبوق حيــث مل ميــِض ســوى بضــع ســاعات علــى صــدور القــرار إال عــاوَد النظــام 

الســوري وحلفــاؤه عمليــات القصــف والقتــل واالقتحــام”.

ُيشــكِّل الوضــع اإلنســاين يف الغوطــة الشــرقية بعــد مــرور عشــرة أايم علــى تصعيــد اهلجمــات العســكرية كارثــة حقيقيــة يف ظــلِّ قيــام 
قــوات احللــف الســوري اإليــراين الروســي بتطبيــق سياســتها املعتــادة بدايــة كل محلــة عســكرية وهــي اســتهداف املشــايف والنقــاط 
الطبيــة وحــى ســيارات اإلســعاف وفــرق الدفــاع املــدين؛ مــا زاد مــن معــاانة اجلرحــى واملرضــى الذيــن يعانــون مــن ُشــحِّ املــواد الطبيــة 
أصاًل بســبب احلصار، يف الغوطة الشــرقية اليوم ما ال يقل عن 1350 جريح بينهم قرابة 670 حباجة إىل عناية طبيَّة خاصة، 

وقرابــة 270 حباجــة إىل أطــراف صناعيــة ُمتعــددة بســبب تضاعــف حــاالت بــر األطــراف.

منهجية التقرير:
يســتعرض التَّقريــر أبــرز االنتهــاكات املرتكبــة مــن قبــل األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي عقــَب صــدور قــرار جملــس األمــن رقــم 
2401 مســاء 24/ شــباط/ 2018 حــى مســاء 27/ شــباط/ 2018، وقــد قمنــا مبراجعــة الصــور والفيديوهــات الــي وردتنــا 
وحتقَّقنــا مــن صدقيتهــا عــر برامــج خاصــة لدينــا، كمــا حتّدثنــا مــع انجــن مــن اهلجمــات أو مــع أقــرابء للضحــااي أو مــع شــهود 

عيــان علــى بعــض احلــوادث.
 

خــالل عمليــات املراقبــة املســتمرة للحــوادث واألخبــار مــن ِقَبــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وعــر شــبكة عالقــات 
واســعة مــع عشــرات املصــادر املتنوِّعــة مــن خــالل تراكــم عالقــات ممتــدة منــذ بــداايت عملنــا حــى اآلن، فعندمــا تــردان أو ُنشــاهد 
عــر شــبكة اإلنرنــت ووســائل اإلعــالم أخبــاراً عــن انتهــاك نقــوم مبتابعــة اخلــر وحماولــة التَّحقــق ومجــع أدلــة وبيــاانت، ويف بعــض 
األحيــان متكَّــن الباحــث مــن زايرة موقــع احلــدث يف أســرع وقــت ممكــن، لكــنَّ هــذا اندراً مــا حيــدث؛ نظــراً للمخاطــر األمنيــة املرتفعــة 
جــداً، ولكثــرة احلــوادث اليوميــة، وأيضــاً اإلمــكاانت البشــرية واملاديــة، وهلــذا ختتلــف إمكانيــة الوصــول إىل األدلــة، وابلتــايل درجــة 
تصنيفهــا، وغالبــاً مــا نقــوم يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مثــل هــذه احلــاالت ابالعتمــاد علــى شــهادات انجــن تعرَّضــوا 
لالنتهــاك مباشــرة؛ حيــث حنــاول قــدَر اإلمــكان الوصــول إليهــم مباشــرة، وبدرجــة اثنيــة َمــْن شــاَهَد أو صــوَّر هــذا االنتهــاك، إضافــة 
إىل حتليــل املــواد املتوفــرة يف مصــادر مفتوحــة كشــبكة اإلنرنــت، ووســائط اإلعــالم، واثلثــاً عــر احلديــث مــع كــوادر طبيَّــة قامــت 

بعــالج املصابــن وعاينــت جثــث الضحــااي وحــدَّدت ســبب الوفــاة.
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نرجو االطالع على املنهجية املتَّبعة من قبل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توثيق الضحااي وتصنيف املراكز احليوية املدنيَّة.

أثبتــت التحقيقــات الــواردة يف هــذا التقريــر أنَّ املناطــق املســتهدفة كانــت عبــارة عــن مناطــق مدنيَّــة وال يوجــد فيهــا أيَـّـة مراكــز 
عســكرية أو خمــازن أســلحة اتبعــة لفصائــل يف املعارضــة املســلحة أو التنظيمــات اإلســالمية املتشــددة أثنــاء اهلجمــات أو حــى 
قبلها، كما إنَّه مل يتم توجيه أي حتذير من قبل القوات املعتدية للمدنين قُبيل اهلجمات كما يشــرط القانون الدويل اإلنســاين.

حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــوَّرة والصــوَّر الــي ُنشــرت عــر اإلنرنــت، أو الــي أرســلها لنــا نشــطاء حمليــون 
عــر الريــد اإللكــروين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي، كمــا أظهــرت مقاطــع مصــوَّرة بثَّهــا انشــطون 

موقــع اهلجمــات وجثــَث الضحــااي واملصابــن وحجــم الدمــار الكبــر الــذي تســبَّب بــه القصــف. 

مــا ورَد يف هــذا التقريــر مُيثِّــل احلــدَّ األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال يشــمل 
احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية والدميغرافيــة.

 
اثنياً: امللخص التنفيذي:

ألــف: اجملــازر وغرهــا مــن أعمــال القتــل غــر املشــروع: ســجَّلنا مقتــل 107 مدنيــاً، بينهــم 34 طفــاًل، و18 ســيدة )أنثــى ابلغــة( 
علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي. كمــا ســجَّلنا 3 جمــازر. يتوزعــون علــى النحــو التــايل:

قوات النظام السوري: 83 مدنياً، بينهم 18 طفاًل، و13 سيدة. كما ارتكبت 2 جمزرة.
التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

- تنظيم داعش: 4 طفاًل
قوات التحالف الدويل: 16 مدنياً، بينهم 10 طفاًل، و4 سيدة. وارتكبت جمزرة واحدة.

جهات أخرى: 4 مدنياً، بينهم 2 طفاًل، و1 سيدة.

ابء: االعتــداء علــى املراكــز احليويَّــة املدنيَّــة: وثَّقنــا مــا ال يقــل عــن حادثــي اعتــداء علــى مراكــز حيويَّــة مدنيَّــة علــى يــد قــوات النظــام 
الســوري اســتهدفتا مســجداً وســوقاً شــعبياً. 

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Vital_Facilities.pdf
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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اتء: األســلحة غــر املشــروعة: وثقنــا إلقــاء الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن 47 برميــاًل متفجــراً. 
توزَّعــت علــى احملافظــات علــى النحــو التــايل:

حمافظة ريف دمشق: 43
حمافظة محاة: 4

اثلثاً: تفاصيل التقرير:
ألف: أبرز اجملازر وغريها من أعمال القتل غري املشروع:

أواًل: قوات النظام السوري:
حمافظة ريف دمشق:

مدينة دوما، يف الغوطة الشرقية شرق حمافظة ريف دمشق، األحد 25/ شباط/ 2018
قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى املدينــة؛ مــا تســبب يف مقتــل 3 مدنيــاً )طفــالن ووالدتمــا(، 

ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

بلدة حزّة، يف الغوطة الشرقية شرق حمافظة ريف دمشق، األحد 25/ شباط/ 2018
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي )ال يــزال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة بدقــة( البلــدة 

ابلصواريــخ؛ مــا تســبب يف مقتــل 2 مدنيــاً، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
 

مدينة دوما، يف الغوطة الشرقية شرق حمافظة ريف دمشق، اإلثنن 26/ شباط/ 2018
فجــر اإلثنــن قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي )ال يــزال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة 
بدقــة( املدينــة ابلصواريــخ؛ مــا تســبب يف مقتــل 10 مدنيــاً علــى األقــل دفعــة واحــدة، مــن عائلــة واحــدة، بينهــم أطفــال وســيدات، 

ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
 

بلدة جسرين، يف الغوطة الشرقية شرق حمافظة ريف دمشق، الثالاثء 27/ شباط/ 2018
قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى البلــدة؛ مــا تســبب يف مقتــل 2 مدنيــاً أحدمهــا طفــل، ختضــع 

البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

https://drive.google.com/file/d/1AnbSg_y4MxIce0p3XTY90iYXi-FUUZCZ/view
https://drive.google.com/file/d/1AnbSg_y4MxIce0p3XTY90iYXi-FUUZCZ/view
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حمافظة دمشق:
حي جوبر، شرق مدينة دمشق، األحد 25/ شباط/ 2018

قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى احلــي؛ مــا تســبب يف مقتــل 2 مدنيــاً، خيضــع احلــي لســيطرة 
فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

 
حمافظة محص:

قرية محيمة، ريف حمافظة محص الشمايل الشرقي، اإلثنن 26/ شباط/ 2018
قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى القريــة؛ مــا تســبب يف مقتــل ســيدة، إضافــة إىل إصابــة طفلهــا 
الرضيــع وزوجهــا جبــراح، ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة مــع وجــود بســيط لعناصــر مــن هيئــة حتريــر الشــام 

وقــت احلادثــة.
 

حمافظة إدلب:
مدينة خان شيخون، ريف حمافظة إدلب اجلنويب، الثالاثء 27/ شباط/ 2018

قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ املدينــة؛ مــا تســبب يف مقتــل 3 مدنيــاً، وإصابــة 11 آخريــن 
جبــراح، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام.

 
اثنياً: قوات التحالف الدويل:

قرية سوسة، ريف حمافظة دير الزور الشرقي، األحد 25/ شباط/ 2018
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ حافلــة تُقــلُّ انزحــن مــن قريــة الباغــوز بريــف حمافظــة ديــر 

الــزور؛ مــا تســبَّب يف مقتــل16  مدنيــاً، بينهــم 10 طفــاًل، و4 ســيدة، ختضــع املنطقــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

ابء: االعتداء على املراكز احليويَّة املدنيَّة:
حمافظة ريف دمشق:

مدينة دوما، يف الغوطة الشرقية شرق حمافظة ريف دمشق، الثالاثء 27/ شباط/ 2018
قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري علــى مســجد أم حبيبــة يف املدينــة؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء 

املســجد، وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرة. 

https://drive.google.com/file/d/1s5lLKrksBKwA-Bo7IhIlx0UMA9LNIakD/view
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حمافظة إدلب:
مدينة خان شيخون، ريف حمافظة إدلب اجلنويب، الثالاثء 27/ شباط/ 2018

قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ ســوقاً شــعبياً وســط املدينــة؛ مــا تســبب يف إصابــة مرافــق 
الســوق أبضــرار ماديــة متوســطة.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
1. خرقــت قــوات احللــف الســوري اإليــراين بشــكل ال يقبــل التَّشــكيك قــرار جملــس األمــن رقــم 2401 القاضــي بوقــف األعمــال 
القتالية وما ســبقه من قرارات 2139 و2254 القاضَين بوقف اهلجمات العشــوائية، وأيضاً انتهكت عر جرمية القتل العمد 

املادتــن الســابعة والثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي؛ مــا ُيشــكل جرائــم حــرب.
2. إنَّ عمليــات القصــف، قــد تســبَّبت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف 
إحلــاق الضــرَّر الكبــر ابألعيــان املدنيَّــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أبنَّ الضَّــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن 

ابلفائــدة العســكرية املرجــوة. 

التوصيات:
إىل جملس األمن الدويل:

• يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القــرار رقــم 2401 الــذي نــصَّ بشــكل واضــح علــى وقــف 
العمليــات القتاليــة وتيســر دخــول املســاعدات اإلنســانية إىل املناطــق احملاصــرة. 

• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــن، مبــن فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت 
تورطــه يف ارتــكاب جرائــم حــرب.

• إحــالل األمــن والســالم وتطبيــق مبــدأ مســؤولية محايــة املدنيــن، حلفــظ أرواح الســورين وتراثهــم وفنونــم مــن الدمــار والنَّهــب 
والتخريــب. 

• توســيع العقــوابت لتشــمل النظــام الســوري والروســي واإليــراين املتورطــن بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد 
اإلنســانية ضــد الشــعب الســوري.

https://drive.google.com/file/d/1y5K2PXtv_Iyi0btOtMW23bcctQOn4iQ1/view
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إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظلِّ انقســام جملس األمن وشــَلله الكامل، يتوجب التَّحرك على املســتوى الوطي واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشــعب 
مــة علــى الصَّعيــد  الســوري، ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزايدة جرعــات الدعــم املقدَّ
اإلغاثــي. والسَّــعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة، يف حماكمــات عادلــة جلميــع 

األشــخاص املتورطــن.
• دعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــراراً وتكــراراً يف عشــرات الدراســات والتقاريــر وابعتبارهــا عضــو يف “التحالــف 
الــدويل مــن أجــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )ICRtoP(”، إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )R2P(، وقــد متَّ اســتنفاذ 
اخلطــوات السياســية عــر اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة الســيد كــويف عنــان ومــا جــاء بعدهــا مــن بيــاانت لوقــف األعمــال العدائيــة 
واتفاقــات أســتانة، وابلتــايل ال بــدَّ بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة، الــذي أقرَّتــه 

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

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

• تزويــد املشــايف امليدانيــة ابملعــدات الطبيَّــة الالزمــة وخاصــة األطــراف الصناعيــة يف ظــلِّ تضاعــف حــاالت بــر األطــراف الــي 
يتعــرَّض هلــا اجلرحــى الســوريون، وأتمــن قرابــة 2400 طــرف صناعــي متنــوِّع ملناطــق الغوطــة الشــرقية كافــة وبشــكل عاجــل. 

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
علــى املفوضــة الســامية أن تُقــدِّم تقريــراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــره مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن احلــوادث الــواردة يف 

هــذا التقريــر.

إىل املبعوث األممي إىل سوراي:
• عدم اقتصار اإلحاطة أمام جملس األمن على انتهاكات جبهة النصرة وتنظيم داعش.

• إدانة مرتكيب اجلرائم واجملازر واملتسببن األساسين يف خرق قرارات جملس األمن.  
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إىل النظام الروسي:
• االلتزام ابهلدنة الي أعلنها والضغط على النظام السوري وميليشياته اإليرانية إلخراج املرضى واحلاالت اإلنسانية أوالً.

• التَّعهد بضمان سالمة املدنين الراغبن ابخلروج وعدم التَّعرض هلم ابالعتقال واإلخفاء القسري.  
• التَّوقف عن دعم النظام السوري يف جملس األمن واستخدام حق النقض الفيتو ملنع مترير أي قرار دويل يعاقب النظام السوري. 

• الضغط على النِّظام السوري للسَّماح بدخول املساعدات اإلنسانية غر املشروطة إىل الغوطة الشرقية. 

شكر وعزاء
خالص الشكر والعزاء جلميع األهايل والنُّشطاء احمللين الذين أغنت مسامهاتم هذا التَّقرير بشكل فعال.
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