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السبت 29 شباط 2020

إدانة لقصف قوات النظام السوري 
4 مراكز تعليمية يف يوم واحد بدعم من 

الدولة الروسية

توثيق 33 هجوما على املراكز التعليمية 
منذ 12 كانون الثاين من بينها
7 هجمات عرب قوات روسية

بيــــان
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تســتمر قــوات احللــف الســوري الروســي يف عملياهتــا العســكرية علــى منطقــة مشــال غــرب ســوراي غــر مكرتثــة خبروقــات قواعــد 
قانــون احلــرب، الــي ارتكبتهــا طيلــة احلقبــة املاضيــة، مــن قصــف مكثــف للمنشــآت الطبيــة واملرافــق احليويــة، وتدمــر أي شــكل مــن 

أشــكال احليــاة املدنيــة.
يف 25/ شــباط/ 2020 اســتهدفت قــوات النظــام الســوري أربعــة مراكــز تعليميــة )ثــاث مــدارس وواحــدة مــن رايض األطفــال( 
يف وقــت واحــد يف مدينــة إدلــب، واســتخدمت يف ذلــك اهلجــوم قذائــف مدفعيــة وصواريــخ، اســتطعنا التأكــد مــن أن أحدهــا علــى 
األقــل كان حممــًا بذخائــر عنقوديــة، أصــاب مدرســة الرباعــم النموذجيــة الواقعــة يف حــي الثــورة؛ وأســفر كذلــك عــن أضــرار ماديــة، 
كمــا تســبَّبت الصواريــخ البقيــة يف أضــرار كبــرة يف كل مــن مدرســة خالــد الشــعار، ومدرســة احلريــة، وروضــة املناهــل، وقتــل يف 

هــذه اهلجمــات مــا ال يقــل عــن 11 مدنيــاً بينهــم مــدرِّس واحــد وأربعــة أطفــال.

بلــغ عــدد اهلجمــات الــي وثقناهــا علــى املراكــز التعليميــة منــذ بدايــة اهلجــوم األخــر علــى منطقــة مشــال غــرب ســوراي يف 12/
كانــون الثــاين/ 2020 مــا ال يقــل عــن 33 هجومــاً، نفَّــذت قــوات النظــام الســوري 26 منهــا، يف حــن نفــذت القــوات الروســية 

7 هجمــات.

كمــا حــوَّل النظــام الســوري العديــد مــن املــدارس إىل ثكنــات عســكرية أو مراكــز اعتقــال يف املناطــق الــي يســيطر عليهــا، وقصــف 
مئــات املــدارس يف املناطــق الــي خرجــت عــن ســيطرته، ذلــك عــرب هجمــات جويــة أو أرضيــة، وهــذا تســبَّب يف تبعــات كارثيــة كان 
مــن أبرزهــا إحجــام آالف الطــاب عــن االلتحــاق ابملقاعــد الدراســية، حيــث حتولــت املــدارس يف أذهــان كثــر مــن أطفــال ســوراي 
إىل أماكــن للدمــاء والدمــار، تذكِّرهــم ابلرعــب واخلــوف، وبشــكل خــاص بســبب مقتــل أو إعاقــة أحــد أصدقــاء هــؤالء األطفــال.

وعلــى خلفيــة تشــريد مايــن الســورين بســبب أساســي وهــو هجمــات احللــف الروســي الســوري اإليــراين، حتــوَّل قســم كبــر مــن 
املــدارس إىل مراكــز إيــواء للنازحــن، وقــد وثقنــا عشــرات اهلجمــات علــى مــدارس تضــمُّ انزحــن، وكان هلــذا أيضــاً أثــر كارثــي علــى 
األطفــال، ونظرهتــم جتــاه املــدارس والعمليــة التعليميــة بشــكل كامــل، وأصبــح مئــات آالف األطفــال أُميــن بشــكل كامــل وعرضــة 

ملختلــف أنــواع االبتــزاز اإليديولوجــي واالقتصــادي واجلنســي والسياســي.

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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http://ar.sn4hr.org/sites/news/2020/02/25/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d9%82%d8%b5%d9%81-%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%b2-%d8%ad%d9%8a%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%a8/
http://ar.sn4hr.org/sites/news/2020/02/25/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d9%82%d8%b5%d9%81-%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%b2-%d8%ad%d9%8a%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%a8/
http://ar.sn4hr.org/sites/news/2020/02/25/%d9%85%d8%ae%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d9%86%d8%a9-%d8%b9%d9%86%d9%82%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3-8/
http://ar.sn4hr.org/sites/news/2020/02/25/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%8b-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a5%d8%af%d9%84/
http://ar.sn4hr.org/sites/news/2020/02/25/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a9-7/
http://ar.sn4hr.org/sites/news/2020/02/25/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a9-7/
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شــدَّد القانــون الــدويل اإلنســاين علــى احــرتام األعيــان املدنيــة وحــدَّد هلــا محايــة خاصــة، واعتــرب اســتهدافها جرميــة حــرب، حيــث 
عرَّفــت املــادة 52 مــن الربتوكــول اإلضــايف األول امللحــق ابتفاقيــات جنيــف األعيــان املدنيَّــة: “كافــة األعيــان الــي ليســت أهدافــاً 
عســكرية، والــي ال تســاهم بشــكل فعــال يف األعمــال العســكرية ســواء بطبيعتهــا أو موقعهــا أو الغايــة منهــا أو اســتخدامها، كمــا 
حيظــر توجيــه اهلجمــات إال علــى األهــداف العســكرية الــي ينتــج عــن تدمرهــا الكلــي أو اجلزئــي أو االســتياء عليهــا ميِّــزة عســكرية 

أكيدة”.

وتشــمل هــذه األعيــان املنشــآت الطبيَّــة والتعليميــة، والبــى التحتيــة، واملنشــآت الدينيــة، وغرهــا مــن املنشــآت الــي تســتخدم 
ألغــراض مدنيَّــة.

جيــب علــى جملــس األمــن الــدويل اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد القــرار رقــم 2254 الــذي نــصَّ بشــكل واضــح علــى توقِّــف أيــة 
هجمــات موجَّهــة ضــدَّ املدنيــن واألهــداف املدنيــة، وإجيــاد آليــات لوقــف قصــف املــدارس ورايض األطفــال ومحايتهــا، والعمــل 

علــى خلــق بيئــة تعليميــة آمنــة، وهــذا أقــل مســتوايت محايــة املدنيــن.

وجيــب علــى قــوات احللــف الســوري الروســي التوقــف الفــوري عــن اســتهداف املنشــآت التعليميــة وغرهــا مــن املرافــق احليويــة، 
ــل التَّبعــات القانونيــة واملاديــة كافــة، وتعويــض الضحــااي وذويهــم وإعــادة ترميــم وإعمــار مجيــع املراكــز واملنشــآت املتضــررة  وحتمُّ
وجتهيزهــا مــن جديــد علــى نفقــة الدولــة الروســية الداعــم األول واملباشــر للنظــام الســوري، والســبب الرئيــس يف اســتمرار ارتكابــه 

جلرائــم احلــرب وإفاتــه مــن العقــاب.
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