
www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 1

اإلثنني 19 حزيران 2017

قوات النظام السوري تستهدف حىت 
النازحني يف حمافظة درعا

مقتل 9 مدنيني، بينهم 3 أطفال وجنني 
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حمتوايت التقرير: 
أواًل: املقدمة

اثنياً: التفاصيل
اثلثاً: املرفقات

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات

أواًل: املقدمة:
تتبــع مدينــة درعــا حمافظــة درعــا، وتبعــد عــن العاصمــة دمشــق قرابــة 125 كــم جنــوابً، شــهدت أحياؤهــا أوىل املظاهــرات 

املناهضــة للنظــام الســوري يف إطــار احلــراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة يف آذار/ 2011.

خضعــت املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة منــذ بدايــة عــام 2012 ابســثناء حيَــي املنشــية وســجنة الَلذيــن بقيــا حتــت 
ســيطرة النظــام الســوري، يف 12/ شــباط/ 2017 أعلنــت فصائــل املعارضــة املســلحة عــن معركــة للســيطرة علــى حــي املنشــية، 
ورداً علــى ذلــك كثَّفــت قــوات احللــف الســوري الروســي مــن اســتهدافها للحــي ابلصواريــخ والرباميــل املتفجــرة؛ مــا تســبب بنــزوح 
مــا اليقــل عــن 6000 مــدين إىل بلــدات أم امليــاذن ونصيــب واجليــزة، وبعضهــم إىل الســهول اجلنوبيــة يف منطقــة الشــياح الــي 

تبعــد قرابــة 2كــم عــن احلــدود األردنيــة، و10 كــم عــن مركــز مدينــة درعــا.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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قــام فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ابلتواصــل مــع عــدد مــن أهــايل املدينــة وشــهود العيــان وانجــني مــن احلــوادث، ومــع نشــطاء 
إعاميــني حمليــني، ونعــرض يف هــذا التقريــر شــهادتني، وقــد شــرحنا للشــهود اهلــدف مــن املقابــات، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى 
اســتخدام املعلومــات الــي يُقدموهنــا يف هــذا التقريــر دوَن أن نُقــدِّم أو نعــرض هلــم أيــة حوافــز، كمــا حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق 

اإلنســان جتنيبهــم معــاانة تذكــر االنتهــاك، ومتَّ منــح ضمــان بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار.

كمــا راجعنــا الصــور والفيديوهــات الــواردة إلينــا وحتققنــا مــن صدقيتهــا، حيــث أظهــرت آاثر الدمــار الكبــر الــذي تســبب بــه 
القصــف، إضافــة إىل صــور ُتظهــر ضحــااي مــن األطفــال وحنتفــظ بنســٍخ مــن مجيــع مقاطــع الفيديــو والصــور املذكــورة يف هــذا 
التقريــر ضمــن قاعــدة بيــاانت إلكرتونيــة ســرية، ونســٍخ احتياطيــة علــى أقــراص صلبــة، وملزيــد مــن التفاصيــل نرجــو االطــاع علــى 

منهجيــة عملنــا العامــة.

صــور جويــة ُتظهــر آاثر الدمــار الكبــر بعــد احلملــة العســكرية املكثفــة علــى حــي املنشــية بدرعــا الصــورة يف األعلــى ملتقطــة يف 
Qalaat Al Mudiq شــباط/ 2017 والصــورة يف األســفل ملتقطــة يف أاير/ 2017 –مصــدر الصــور

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0a2M4eHNMTnlfR28/view
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أثبتــت التحقيقــات الــواردة يف هــذا التقريــر أنَّ املناطــق املســتهدفة كانــت عبــارة عــن مناطــق مدنيــة واليوجــد فيهــا أيــة مراكــز 
عســكرية أو خمــازن أســلحة اتبعــة لفصائــل املعارضــة املســلحة أو التنظيمــات اإلســامية املتشــددة يف أثنــاء اهلجــوم أو حــى قبلــه، 
كمــا أنــه مل يتــم توجيــه أي حتذيــر مــن قبــل قــوات النظــام الســوري للمدنيــني قُبيــل اهلجــوم كمــا يشــرتط القانــون الــدويل اإلنســاين.

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

اثنياً: التفاصيل:
األحــد 30/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 12:00 حلَّقــت ثــاث مروحيــات اتبعــة لقــوات النظــام الســوري فــوق منطقــة 
الشــياح بدرعــا، مث ألقــت مــا اليقــل عــن 10 براميــل متفجــرة علــى جتمــع ســكين للنازحــني املوجوديــن يف منطقــة اخلــوايب جنــوب 
منطقــة الشــياح؛ مــا أدى إىل مقتــل 9 مدنيــني، بينهــم 3 أطفــال وجنــني وســيداتن )أنثــى ابلغــة(، وإصابــة مــا اليقــل عــن 10 

أشــخاص وتضــرُّر كبــر يف املســاكن.

تضمُّ منطقة الشياح ما اليقل عن 1000 انزح من مدينة درعا يقطنون يف مساكن مت بناؤها الستيعاب النازحني من مناطق درعا.
ويبــدو أن قــوات النظــام الســوري قــد تعمَّــدت اســتهداف املدنيــني النازحــني؛ فقــد ســبق اجملــزرة قصــف بقذائــف اهلــاون اســتهدف 

حميــط منطقــة الشــياح اســتمرَّ بشــكل متقطــع مــن الســاعة 07:00 حــى 13:00.



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 4

قــال لنــا حممــد امليــداين -يف حمادثــة معــه عــرب تطبيــق واتســاب- وهــو عنصــر يف منظمــة الدفــاع املــدين الســوري أنــه كان يف مركــز 
ــم املرصــد عــن حتليــق طــران مروحــي حكومــي جنــوب املدينــة: “شــاهدت ثــاث  املنظمــة قرابــة الســاعة 12:00 عندمــا عمَّ
هــت جنــوابً حنــو املناطــق احلدوديــة حــى أهنــا اخرتقــت األجــواء األردنيــة  مروحيــات حكوميــة كانــت حُتلِّــق علــى مســار واحــد مث اجتَّ

كمــا بــدى يل، وألقــت عــدة براميــل متفجــرة، وعلــى الرغــم مــن مشــاهديت هلــا مل أمســع صــوت انفجــار الرباميــل.
ــه حممــد إىل مــكان ســقوط الرباميــل، الــي اســتهدفت منطقــة الشــياح ووصــف لنــا مــا شــاهد مــن جثــث للضحــااي وتضــرُّر يف  توجَّ
املســاكن: “شــاهدت رجــًا مرميــاً علــى األرض بعــد أن قضــى بشــظية مــن الرباميــل املتفجــرة، وســيدة حامــل قضــت مــع جنينهــا 
أيضــاً، أســعفنا بقيــة املصابــني وُعــدان لتفقُّــِد املــكان، كان ذلــك بعــد مــرور قرابــة 20 دقيقــة، وعنــد وصولنــا املــكان عــاودت قــوات 

النظــام الســوري اســتهدافنا برامجــات الصواريــخ، لكــن احلمــد هلل مل ُيَصــب أحــد أبذى”.

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MExRdkRUa3NwM28/view
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وقــد أكَّــد لنــا حممــد أنَّ املنطقــة املســتهدفة كانــت عبــارة عــن مســاكن أُعــدَّت للنازحــني وهــي خاليــة مــن أيــة مســتودعات لألســلحة 
أو مراكز عســكرية تتبع للمعارضة.

أخــربان أبــو عمــر قطيفــان أنــه شــاهد ثــاث مروحيــات كل واحــدة ألقــت أربعــة براميــل متفجــرة ومل يكــن فــارق التوقيــت بــني 
كل اســتهداف يتجــاوز 30 اثنيــة، وكان حينهــا علــى بعــد أقــل مــن كيلومــرت عــن موقــع ســقوط الرباميــل: “صــوَّرت مقطعــاً 
حلظــة انفجــار الرباميــل األربعــة األوىل الــي ألقتهــا املروحيــة، واســتطعت أن ُأحــدد املــكان املســتهدف، وعلمــُت أنَّ جمــزرة كبــرة 
ســتحصل، فاملنطقــة ُمكتظــة ابلنازحــني الذيــن هربــوا مــن قصــف قــوات النظــام الســوري درعــا البلــد، بعــد وصــول ســيارات الدفــاع 
ــع املســعفني عــاودت قــوات النظــام اســتهداف املنطقــة بقذائــف اهلــاون ورامجــات الصواريــخ إليقــاع أكــرب عــدد مــن  املــدين وجتمُّ

املصابــني والضحــااي.

أخــرب انشــطان إعاميــان اثنــان الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أنَّ القصــف تســبَّب يف نــزوح عــدة عائــات مــن منطقــة الشــياح 
جنــوابً وأقامــواً خُميمــاً مؤقتــاً؛ خوفــاً مــن تكــرار اســتهدافهم.

طفلة ضحية قصف جوي نفَّذته قوات النظام السوري على منطقة الشياح جنوب درعا 30/ 4/ 2017

https://www.youtube.com/watch?v=V8sFmiH0fUE&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UktEcmYtV0Z1VVE/view
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اثلثاً: املرفقات: 
أمساء الضحااي

صور لضحااي بعضهم من األطفال قضوا نتيجة قصف جوي نفَّذته قوات النظام السوري يف منطقة الشياح 30/ 4/ 2017 

مقطع مصور يُظهر ضحااي من األطفال قضوا بعد هجوم جوي نفَّذته قوات النظام السوري يف منطقة الشياح 30/ 4/ 2017

 دمار يف مساكن منطقة الشياح بعد القصف اجلوي الذي نفَّذته قوات النظام السوري 30/ 4/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0M1MyLVE4U2hkWEk/view
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0bDJxaGcwV1pOOXc
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0X0dFOWd4cUo2eTg/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UWFXX0FtT1RKa2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0aTkzUUtMZFphSGs/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MGd2ZlZ2bGMwX3M/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=964&amp;token=JQtnnj4bpbga32s6t4qCv0LKOlD4czkM
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZW9VOG9tc2k2aVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0R0p6S09YR2Z5ZlU/view
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رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

1. خــرق النظــام الســوري بشــكل ال يقبــل التشــكيك قــراَري جملــس األمــن رقــم 2139 و2254 القاضيــان بوقــف اهلجمــات 
العشــوائية، وأيضــاً انتهــك عــرب جرميــة القتــل العمــد املــادة الثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي؛ مــا ُيشــكل جرائــم حــرب.

2. نؤكــد علــى أن القصــف الــوارد يف التقريــر قــد اســتهدف أفــراداً مدنيــني عــزل، وابلتــايل فــإن القــوات الســورية انتهكــت أحــكام 
القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلــق يف احليــاة. إضافــة إىل أهنــا ارتكبــت يف ظــلِّ نــزاع مســلح غــر دويل فهــي ترقــى 

إىل جرميــة حــرب، وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة.
3. إنَّ اهلجمــات الــواردة يف التقريــر، الــي قــام هبــا النظــام الســوري تُعتــرب مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين الــدويل العــريف، ذلــك أن 

ــه إىل هــدف عســكري حمــدد. القذائــف قــد أُطلقــت علــى مناطــق مأهولــة ابلســكان ومل توجَّ
4. إن عمليــات القصــف، قــد تســببت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــني أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف 
إحلــاق الضَّــرر الكبــر ابألعيــان املدنيــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أبنَّ الضَّــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن 

ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.

التوصيات:
إىل جملس األمن:

يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القــرار رقــم 2139 وال يوجــد التزامــات بوقــف عمليــات القصــف 
العشــوائي، وجيــب أن يلتــزم هبــا مجيــع أطــراف النــزاع، إىل جانــب االلتــزام بقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين.

جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــني، مبــا فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت تورطــه 
ابرتــكاب جرائــم حــرب.

إحال األمن والسام وتطبيق مبدأ مسؤولية محاية املدنيني، حلفظ أرواح السوريني وتراثهم وفنوهنم من الدمار والنَّهب والتخريب. 
توســيع العقــوابت لتشــمل النظــام الســوري واإليــراين املتورَطــني بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية 

ضــد الشــعب الســوري.

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
على املفوضية الســامية أن تُقدم تقريراً إىل جملس حقوق اإلنســان وغره من هيئات األمم املتحدة عن هذه اجملزرة حتديداً، واجملازر 

الي ســبقتها ابعتبارها عامة صارخة يف ظلِّ جمازر يومية متفرقة أقل حجماً، وحماولة تنفيذ التوصيات الواردة يف هذا التقرير.
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إىل االحتاد األورويب والوالايت املتحدة األمريكية:
دعــم اآلليــة الدوليــة احملايــدة املنشــأة بقــرار اجلمعيــة العامــة رقــم 71/248 الصــادر يف 21/ كانــون األول/ 2016 وفتــح حماكــم 

الــدول احملليــة الــي لديهــا مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة، وماحقــة جرائــم احلــرب املرتكبــة يف ســوراي.

إىل اجملتمع الدويل:
يف ظــلِّ انقســام جملــس األمــن وشــلله الكامــل، يتوجــب التحــرك علــى املســتوى الوطــين واإلقليمــي إلقامــة حتالفــات لدعــم الشــعب 
الســوري، ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزايدة جرعــات الدعــم املقدمــة علــى الصعيــد 
اإلغاثــي. والســعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة، يف حماكمــات عادلــة جلميــع 

األشــخاص املتورطــني.

دعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــراراً وتكــراراً يف عشــرات الدراســات والتقاريــر وابعتبارهــا عضــو يف التحالــف الــدويل، 
إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )ICRtoP(، وقــد مت اســتنفاذ اخلطــوات السياســية عــرب اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة 
 ،)R2P( الســيد كــويف عنــان، وابلتــايل البــد بعــد تلــك الفــرتة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة

الــذي أقرتــه اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، ومــازال جملــس األمــن يعرقــل محايــة املدنيــني يف ســوراي.
جتديد الضغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

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

شكر وعزاء
خالص الشكر والعزاء جلميع األهايل والنشطاء احملليني يف مدينة درعا الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير بشكل فعال.
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