بيـ ــان

قرابة  13000مدين قتلهم النظام السوري
يف الغوطة الشرقية بينهم  1463طفالً
املذحبة املستمرة

األحد  25شباط 2018
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تأسست نهاية حزيران  ،2011غير حكومية،
الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
ً
ً
أساسيا
مصدرا
ُمستقلة ،اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

تتعـ َّـرض منطقــة الغوطــة الشــرقية منــذ ســبع ســنوات متواصلــة لعمليــات هتشــيم حثيثــة ومســتمرة ،اســتهدفت البنيــة االجتماعيــة
واالقتصاديــة والنفس ـيَّة للمجتمــع هنــاك ،فقــد مــارس النظــام الســوري وحلفــاؤه أمناط ـاً متنوعــة مــن االنتهــاكات الــي ترقــى
إىل جرائــم ضـ َّـد اإلنســانية وجرائــم حــرب ،كالقتــل خــارج نطــاق القانــون ،والعنــف اجلنســي ،واإلخفــاء القســري ،والتعذيــب،
واحلصار ،والقصف العشوائي وأحياانً املقصود ،واستهداف األعيان املشمولة ابلرعاية ،والتَّشريد القسري ،واستخدام األسلحة
الكيميائيــة ،والرباميــل املتفجــرة ،وغــر ذلــك مــن اجلرائــم ،لكــن ذلــك كلــه جيــري يف ظـ ِّـل وجــود منظمــة األمــم املتحــدة وجملــس األمــن
الــدويل ،وقانــون احلــرب ،واملفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان ،واحملكمــة اجلنائيــة الدوليــة.
تكونــت لــدى الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان داات واســعة
عــر عمليــات التَّوثيــق واملراقبــة املســتمرة منــذ عــام  2011حــى اآلن َّ
مــن آالف امللفــات عــن منطقــة الغوطــة الشــرقية مبدهنــا وقراهــا كافــة ،وقــد متـَّـت أرشــفتها حبســب البلــدة واملدينــة ومرتكــب االنتهــاك
وغــر ذلــك مــن التَّفاصيــل ،ويف ظـ ِّـل اهلجمــة الوحشــية األخــرة واملســتمرة منــذ منتصــف تشـرين الثــاين ،2017 /الــي تصاعــدت
بشــكل غــر مســبوق يف شــباط ،2018 /نضــع أبــرز مــا تعـ َّـرض لــه جمتمــع الغوطــة الشــرقية مــن انتهــاكات منــذ انطــاق احلـراك
الشــعيب حنــو الدميقراطيــة يف آذار  ،2011حبســب مــا متكنَّــا مــن توثيقــه يف ظـ ِّـل حتــدايت كبــرة ،ولــذا فهــو يبقــى يف حـ ِّده األدىن.
ألف :منذ آذار 2011 /حىت  /24شباط:2018 /
أوالً :قتلــت ق ـوات احللــف الســوري اإلي ـراين الروســي مــا ال يقــل عــن  12763مدني ـاً بينهــم  1463طف ـاً ،و 1127ســيدة
(أنثــى ابلغــة).
اثني ـاً :ال ي ـزال قرابــة  6583شــخصاً مــن أهــل الغوطــة الشــرقية قيـ َـد االعتقــال التّعســفي ومعظمهــم أصبــح يف عــداد املختفــن
قس ـرايً ،لــدى ق ـوات النظــام الســوري وحلفائــه.
اثلثاً :قتلت قوات النظام السوري قرابة  1218شخصاً بسبب التعذيب بينهم  3أطفال ،و 7سيدات (أنثى ابلغة).
رابعاً :تسبَّب احلصار املفروض منذ تشرين األول 2013 /حىت اآلن ،يف وفيات بسبب نقص الطَّعام و َّ
الدواء بشكل خاص،
وقد سجلنا مقتل  427شخصاً ،بينهم  221طفالً ،و 72سيدة (أنثى ابلغة).

خامساً :سجلنا  46هجمة أبسلحة كيميائية على مناطق يف الغوطة الشرقية ،هدفها األساسي إرهاب اجملتمع.
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ابء :منذ  /14تشرين الثاين 2017 /حىت  /24شباط:2018 /
يف ظـ ِـل محلـ ِـة التَّصعيــد األخــرة وحدهــا ســجلنا مئــات االنتهــاكات ،واختصــاراً نــورد أبرزهــا :فقــد قتلــت قـوات احللــف الســوري

اإليراين الروسي ما ال يقل عن  1121مدنياً ،بينهم  281طفالً ،و 171سيدة ،وارتكبت  18حادثة اعتداء على منشآت
طبيــة ،و 32علــى أس ـواق شــعبية ،و 11علــى مــدارس ،كمــا ن ّفــذت  3هجمــات أبســلحة كيميائيــة ،و 4هجمــات بذخائــر
عنقوديــة ،وألقــى طـران النظــام الســوري  124برميـاً متفجـراً.
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ال توجد توصيات:
يف ظـ ِّـل هــذه الــداات مــن الضحــااي واجلرائــم حبقهــم ،ويف ضــوء قـرار جملــس األمــن األخــر رقــم  ،2401الــذي جــاء خميبـاً آلمــال
أهــايل الغوطــة ولنــا كمدافعــن عــن حقــوق اإلنســان ،وكنتيجــة طبيعيــة لعموميــة وعــدم إلزاميــة الق ـرار ،فقــد انته َكتــه بعــد بضعــة
ســاعات قـوات النِّظــام الســوري والروســي ،علــى غـرار انتهاكهــا خطــة الســيد كــويف عنــان ،ومجيــع قـرارات جملــس األمــن الســابقة
بشــأن ســوراي ،مبــا فيهــا املتعلقــة ابألســلحة الكيميائيــة ،والرباميــل املتفجــرة ،واإلخفــاء القســري ،وخرقهــا مجيــع اتفاقيــات خفــض
التَّصعيــد ،وعــدم اختــاذ أيــة إجـراءات حقيقيــة وعمليــة ضـ َـده ،ال يبقــى هنــاك أي معــى لتوصيــات حقوقيــة.
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