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الحملة العسكرية على بلدة الذيابية في
ريف دمشق تحمل صبغة تطهير طائفي

الجهة التي قامت بالتوثيق : الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

تعتمد منهجية التقرير على التحقيقات التي أجراها فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في محافظة ريف دمشق مع عدد 
من األهالي و الناشطين حيث  يحتوي على رواية شاهدين عيان مسجله في التقرير  إضافة إلى األخبار و الصور التي و 

ردت إلى الشبكة عن طريق ناشطين متعاونين معها من داخل المدينة.

بدأت الحملة العسكرية على مدينة الذيابية بتاريخ 8 / تشرين األول / 2013 حيث بدأ االقتحام من قبل لواء أبو الفضل 
العباس وبمساندة ودعم من قبل اللجان الفلسطينية التابعة ألحمد جبريل، وقد ميزهم األهالي وشهود العيان بسهولة عن 
القوات الحكومية السورية، وذلك من اللباس والهيئة و اللهجة، قامت تلك القوات باقتحام البلدة من اربعة جهات )جهة السيدة 

زينب الشارع العام للذابية - جهة حي الشمالنة باتجاه بساتين الذيابية - جهة الحسينية - جهة الشيخ عمر(.
سبق االقتحام  قصف مكثف من الدبابات والرشاشات الثقيلة إضافة إلى القصف بطيران الميغ

والقصف من قبل اللواء 58 التابع للنظام السوري والواقع في جبال صهيا.
حاول عدد من األهالي التسلل و الهروب من بين األراضي الزراعية التي كانت تشهد قصفا بالرشاشات مما ادى إلى وقوع 
عدة إصابات و قتلى بين المدنيين أما من بقي في البلدة فقد تعرض العديد منهم لعمليات ذبح أو إعدام رميا بالرصاص، كما 

أن هناك العديد من العائالت بقي مصيرها مجهوال.

عبد الغفار الجوالني شاهد عيان من اهالي البلدة و ال يزال على قيد الحياة و قد تحدث إللى الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 
Abdul.gaffar45 : باألمكان التواصل مع الشاهد عبر حسابه على السكايب بالصوت و الصورة

،وكانوا  بلهجة عراقية  يتحدث  منهم  البعض  وكان  البلدة,  إيرانية  العباس و مجموعات  الفضل  أبو  ميليشيات  اقتحمت   “
يرفعون أعالم حزب هللا و رايات مكتوب عليها لواء أبو الفضل العباس, اقتحموا البلدة من أربع جهات و كان االقتحام 
القنابل المضيئة لتكشف  مترافق مع القصف لجيش األسد, في ناس حاولو يهربوا من البساتين لكن النظام كان يستخدم 
البساتين، و كثير منهم أصيب أو مات، كما أن الكتير منهم مفقود , بقي بعض األهالي بالمدينة وتعرض قسم منهم لعمليات 
ذبح شاهدتها بنفسي أو العدام ميداني , عندما كانت الميايشيات تقوم بعمليات قتل كانوا يصرخوا “ لبيك يا زينب و لبيك 

ياحسين “, قامت الميليشات الشيعية بعد قتل العديد من األهالي بحرق جثثهم“
رواية الشاهد أبو بحر الجوالني و هو من اهالي البلدة و ال يزال على قيد الحياة و قد تحدث إللى الشبكة السورية لحقوق 

Free.aljolan : اإلنسان، باألمكان التواصل مع الشاهد عبر حسابه على السكايب بالصوت و الصورة
“االقتحام  قامت به ميليشيالت ابو الفضل العباس وعناصر حزب هللا ، وقد ميزناهم من راياتهم و لهجاتهم ، وقد نزلوا 
من اللواء 58 الى منطقة الشيخ عمر ، و حاصروا المدينة ومنعوا الدخول او الخروج ، وهجموا من محور آخر من جهة 
مشفى الخميني وأيضا من جهة مساكم الذيابية ، ودارت اشتباكات عنيفة مع عناصر من الجيش الحر كانوا يحاولون صد 
االقتحام ، وقد سقط عدد كبير منهم شهداء وجرحى، اعتقلت المليشيات عند مسبح ابو عدنان عدا من العائالت أثناء هروبها 

من البلدة ,وقامت باعدام البعض منهم مباشرة ومن بينهم نساء وأطفال وبقي مصير عشرات العائالت مجهوال . 
عندما  اقتحموا البلدة كانوا يهتفوا  لبيك يا زينب و كانوا رافعين أعالم لحزب هللا, كان أحد قادات اللواء اسمه أبو عجيب, 

هادا الشخص منعرفوا منيح كان قبل الثورة بائع بسطة فواكه و كان شيعي” 
لم يتمكن فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان من زيارة المدينة بسبب الحظر المفروض ، وقد استطاع

عبر بعض األهالي وشهود العيان توثيق مااليقل عن 13 عائلة مابين قتيل أو مفقود وهم.

الخميس 10 أيلول 2013

https://docs.google.com/document/d/1JHF4OzryKbwLMge-XVH5XQY5_4gGLJ86WvM1cv0llfU/edit?usp=sharing
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االستنتاجات :
1. تؤكد الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بأن قصف القوات الحكومية على مدينة الذيابية كان عشوائيا وقد وجه  ضد أفراد
    مدنيين عزل، وبالتالي فإن القوات الحكومية والشبيحة قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق االنسان الذي يحمي
    الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكتبت في ظل نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جرئم جريمة حرب وقد توفرت

    فيها كافة األركان.
2. أيضا ترى الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بأن ماحدث في الذيابية المتثل في جريمة القتل

    التي هي تؤدي إلى جريمة ضد اإلنسانية، تورطت فيها ميليشات شيعية موالية للنظام السوري.
3. إن الهجمات العشوائية التي قامت بها الميليشات الشيعية تعتبر بمثابة انتهاك للقانون اإلنساني الدولي العرفي،

   ذلك أن القوات الحكومية أطلقت قذائف على مناطق مأهولة بالسكان ولم توجهها إلى هدف عسكري محدد.
4. إن حجم المجزرة، وطبيعة المجازر المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي

    للقصف والطبيعة المنسقة للهجمات اليمكن أن يكون ذلك إال بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.

التوصيات :
إلى األمم المتحدة و مجلس األمن :

1. إحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية والتوقف عم تعطيل القرارت التي يفترض بالمجلس اتخاذها
    بشأن الحكومة السورية ألن ذلك يرسل رسالة خاطئة إلى جميع الدكتاتوريات حول العالم ويعزز من ثقافة الجريمة.

2. فرض عقوبات عاجلة على جميع المتورطين في االنتهاكات الواسعة لحقوق اإلنسان .
3. الزام الحكومة السورية بادخال جميع المنظمات اإلغاثية والحقوقية 

    ولجنة التحقيق لدولية و الصحفيين وعدم التضييق عليهم.
4. ضمان عدم توريد جميع أنواع األسلحة إلى الحكومة السورية ألنها تستخدم في هجمات واسعة ضد المدنيين.

5. يتوجب على مجلس األمن تحمل مسؤولياته في حفظ األمن و السلم األهلي في سورية ألن االنتهاكات
    التي قامت بها الحكومة السورية تشكل تهديدا صارخا لألمن و السلم الدوليين .

6. ادراج المليشيات التي تحارب إلى جانب الحكومة السورية والتي ارتكبت مذابح واسعة كحزب هللا و األلوية الشيعية
    األخرى و جيش الدفاع الوطني و الشبيحة على قائمة اإلرهاب الدولية ، إضافة إلى تنظيم دولة العراق و الشام التي 

    ارتكبت جرائم عديدة في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة.
7. تطبيق مبدأ “حماية المدنيين“ الذي أقرته الجميعة العامة لألمم المتحدة على الحالة السورية

    عام 2005 و نؤكد بأن هذا المبدأ إن لم يطبق في سورية فأين سوف يطبق .
8. التوقف عن اعتبار الحكومة السورية طرفا رسميا “بعد أن ارتكبت جرائم ضد اإلنسانية “ فيما يتعلق بالجانب اإلغاثي 
والتوقف عن امدادها بالقسم األكبر من المساعدات المالية والمعنوية والتي غالبا التصل لمستحقيها بل للموالين للحكومة السورية.

مجلس حقوق اإلنسان :
1. مطالبة مجلس األمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها في تجاه

    مايحصل ألبناء الشعب السوري من قتل واعقتال واغتصاب وتهجير.
2. الضغط على الحكومة السورية من أجل وقف عمليات القتل والتعذيب.

3. تحميل حلفاء و داعمي الحكومة السورية - روسيا وإيران والصين - المسؤولية المادية
    واألخالقية عن ما يحصل من انتهاكات في سورية.

4. ايالء اهتماما و جدية أكبر من قبل مجلس حقوق اإلنسان تجاه الوضع الكارثي لذوي الضحايا في سوريا.
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إلى جامعة الدول العربية :
1. فرض عقوبات شاملة على جميع المسؤولين المتورطين في ارتكاب جرائم في سورية و حث كافة دول العالم على ذلك. 
2. زيادة المساعدات اإلنسانية وخصوصا على مستوى التعليم والصحة، ورعاية مصالح الالجئين السوريين في الدول العربية.

3. مطالبة مجلس األمن بتنفيذ التوصيات الواردة أعاله.
4. الطلب من مجلس حقوق اإلنسان واألمم المتحدة من إعطاء قضة وقف القتل اليومي حقها من االهتمام والمتابعة.

5. االهتمام الجدي والبالغ بهذه القضية ووضعها في دائرة العناية والمتابعة الدائمه
    ومحاولة االهتمام ورعاية ذوي الضحايا ورعايتهم نفسيا و ماديا و تعليميا.

6. الضغط السياسي والدبلوماسي على حلفاء الحكومة السورية  الرئيسيين - روسيا وإيران والصين - لمنعهم من
    االستمرار في توفير الغطاء والحماية الدولية والساسية لكافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري وتحميلهم

    المسؤولية األخالقية والمادية عن كافة تجاوزات الحكومة السورية

إلى الحكومة السورية :
1. التوقف الفوري عن كافة انتهاكات حقوق االنسان.

2. احترام التزاماتها الدولية المتمثلة بحماية المدنيين وقت الحرب، واحترام قواعد القانون الدولي االنساني
    بموجب توقيعها على نظام روما األساسي ، واحترام القانون الدولي لحقوق اإلنسان.

3. السماح الفوري لدخول لجنة التحقيق الدولية و تسهيل عملها و التعاون مع المفوضية السامية
    لحقوق اإلنسان و المنظمات الوطنية لحقوق اإلنسان.

لجنة التحقيق الدولية :
على لجنة التحقيق الدولية التوقف عن تصوير النزاع و كأنه بين طرفيين متساويين بالجرائم و القوة و مركزية القرار، وأن 
تصف الجرائم كما وقعت ودون تخفيف من حدتها ألغراض سياسية، كما يتوجب على اللجنة زيادة كوادرها المختصين 

بالشأن السوري نظرا لحجم الجرائم التي ترتكب يوميا مما يمكنها من توثيق أوسع وأشمل.
تشكر الشبكة السورية لحقوق اإلنسان أسر الضحايا ، والشهود، واإلعالميين

الذين ساعدت شهاداتهم، وآرائهم  في إصدار هذا التقرير.


