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اإلثنين 31 تموز 2017

قوات النظام السوري ترتكب مجزرة 
بحق النازحين في ريف درعا

مقتل 8 مدنيني يف مدرسة تؤوي نازحني 
يف مدينة طفس



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 1

المحتوى:
أواًل: مقدمة 

ثانياً: تفاصيل هجوم مدينة طفس
ثالثاً: املرفقات

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات

أواًل: المقدمة:
ضمــن إطــار احلــرب الشــاملة الــي شــّنها النظــام الســوري علــى مجيــع مــن جتــرَّأ علــى اخلــروج يف وجهــه للمطالبــة بالتغيــر السياســي 
وإهنــاء حكــم العائلــة الواحــدة، مل يتــورّع النظــام الســوري عــن ارتــكاب كل مــا بإمكانــه فعلــه إليقــاف مــدِّ احلــراك الشــعيب وإرهــاب 
حاضنتــه، فقــد ســجلنا مئــات احلــوادث الــي ُقصفــت فيهــا املــدارس وكان األطفــال واملدرســون داخلهــا، ويف كثــر مــن األحيــان 
ُقصفــت خــارج أوقــات الــدوام هبــدف تدمرهــا وتشــريد األطفــال الذيــن يدرســون فيهــا، ويف أواخــر عــام 2012 عندمــا ارتفعــت 
بشــكل خميــف نســبة املنــازل املدمــرةـ، جلــأ األهــايل إىل املــدارس الــي خرجــت عــن اخلدمــة، وأقامــوا فيهــا بأعــداد ســكانية كثيفــة، 
لكــنَّ ذلــك أيضــاً مل مينــع مــن قصفهــم وقتلهــم، بــل أصبــح لدينــا قناعــة أن االكتظــاظ هــو الســبب يف توجيــه القصــف والقتــل 

إليهــم يف ســبيل تركيــع اجملتمــع الســوري. 

منــذ انــدالع احلــراك الشــعيب حــى تاريــخ هــذه احلادثــة ســجلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف قاعــدة بيانــات توثيــق 
اســتهداف املراكــز احليويــة لديهــا، اعتــداء أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة علــى مــا اليقــل عــن 1346 مدرســة، يتصــدَّر النظــام 
الســوري وحليفه الروســي قائمة مرتكيب تلك احلوادث بنســبة تقارب87 %، وبقية األطراف مجيعاً )حزب االحتاد الدميقراطي 
الكــردي، التنظيمــات اإلســامية املتشــددة، فصائــل املعارضــة املســلحة، قــوات التحالــف الــدويل( ارتكبــت مــا نســبته 13 %، 
وهــذه االعتــداءات متَـّـت مجيعــاً علــى مــدارس مل ُتســتخدم ألهــداف عســكرية، ومل ُنســجل حتــركات عســكرية بالقــرب منهــا، 
وبالتــايل فــإن مجيــع تلــك احلــوادث املســجلة لدينــا هــي انتهــاكات صارخــة للقانــون الــدويل اإلنســاين؛ تســببت تلــك احلــوادث يف 

مقتــل 184 طفــًا، كانــوا داخــل مدارســهم أو بالقــرب منهــا، إضافــة إىل 39 مدنيــاً مــن الكــوادر التعليميــة. 

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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حتّولــت بعــض املــدارس يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرة النظــام الســوري إىل مراكــز احتجــاز وتعذيــب، وحتوَّلــت أعــداد كبــرة منهــا 
يف املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري إىل مراكــز إيــواء لعشــرات آالف النازحــني.   

يف النصــف األول مــن عــام 2017 فقــط ســجلنا مــا اليقــل عــن 95 حادثــة اعتــداء علــى منشــآت تعليميــة، 73 منهــا علــى 
يــد قــوات احللــف الســوري الروســي مــا ُيشــر إىل املنهجيــة الــي تتَّبعهــا قــوات احللــف الســوري الروســي يف اســتهدافها املنشــآت 

التعليميــة والكــوادر التدريســية.

ثانياً: تفاصيل هجوم مدينة طفس: 
ملخص:

تتبــع مدينــة طفــس ناحيــة املزيريــب وتبعــد عــن مركــز مدينــة درعــا قرابــة 13كــم إىل الشــمال الغــريب منهــا، يبلــغ عــدد ســكاهنا يف 
منتصــف 2017 مــا اليقــل عــن 80 ألــف نســمة، معظمهــم نازحــون مــن قــرى عتمــان وجلــني ومســاكن جلــني.

خضعــت املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة منــذ 26/ تشــرين الثــاين/ 2013، حُتيــط هبــا ثكنــات عســكرية تابعــة لقــوات 
النظــام الســوري املتمركــزة يف كتيبــة املدفعيــة 285 يف درعــا جنوبــاً، وتــل اخلضــر الــذي يبعــد قرابــة 4كــم شــرق مدينــة طفــس.

يوثِّــق التقريــر اســتهداف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري مدرســة تــؤوي نازحــني يف مدينــة طفــس؛ مــا تســبب يف 
مقتــل 8 مدنيــاً، بينهــم طفلــل وســيدة، وتضــرُّر ســور املدرســة وبعــض الغــرف الصفيِّــة الــي كانــت تــؤوي النازحــني.

المنهجية:
قــام فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بالتواصــل مــع عــدد مــن أهــايل املدينــة وشــهود العيــان وناجــني 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 عليهــم أيــة حوافــز كمــا حاولــت 
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيبهــم معانــاة تذكــر االنتهــاك، ومت منــح ضمــان بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف 

اســتخدام اســم مســتعار.

http://sn4hr.org/arabic/2017/07/08/8363/
http://sn4hr.org/arabic/2017/07/08/8363/
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كمــا راجعنــا الصــور والفيديوهــات الــواردة إلينــا وحتقَّقنــا مــن صدقيتهــا، حيــث أظهــرت آثــار الدمــار الــذي تســبَّب بــه القصــف 
علــى املدرســة، إضافــة إىل صــور ُتظهــر جرحــى مــن األطفــال وحنتفــظ بنســٍخ مــن مجيــع مقاطــع الفيديــو والصــور املذكــورة يف هــذا 
التقريــر ضمــن قاعــدة بيانــات إلكرتونيــة ســرية، ونســٍخ احتياطيــة علــى أقــراٍص صلبــة، وملزيــد مــن التفاصيــل نرجــو االطــاع علــى 

منهجيــة عملنــا العامــة.

أثبتــت التحقيقــات الــواردة يف هــذا التقريــر أن املناطــق املســتهدفة كانــت عبــارة عــن مناطــق مدنيــة وال يوجــد فيهــا أيــة مراكــز 
عســكرية أو خمــازن أســلحة تابعــة لفصائــل املعارضــة املســلحة أو التنظيمــات اإلســامية املتشــددة أثنــاء اهلجــوم أو حــى قبلــه، ومل 
نوثِّــق أنَّ مبــى املدرســة يُقــدِّم أيــة مســامهة فاعلــة يف أيــة أعمــال حربيــة، كمــا أنــه مل يتــم توجيــه أي حتذيــر مــن قبــل القــوات الســورية 

للمدنيــني قُبيــل اهلجــوم كمــا يشــرتط القانــون الــدويل اإلنســاين.

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 والنفســية. 

التفاصيل:
األربعــاء 14/ حزيــران/ 2017 قرابــة الســاعة 13:00 أغــار طــران ثابــت اجلنــاح تابــع للنظــام الســوري بصــاروخ جنــوب مدينــة 
طفــس يف ريــف درعــا الغــريب؛ ُمســتهدفاً مدرســة الشــهيد يوســف كيــوان، الــي تقطنهــا ثــاث عائــات نازحــة مــن بلــدة عتمــان؛ 

مــا أدى إىل مقتــل 8 مدنيــاً، بينهــم طفــل وســيدة، وإصابــة 7 آخريــن، بينهــم 4 أطفــال وســيدتان.
وشــهدت املدينــة قُبيــل الغــارة اجلويــة سلســلة مــن اهلجمــات باســتخدام ســاح املدفعيــة التابــع للنظــام الســوري؛ اســتهدفت عــدة 
مواقــع يف املدينــة، وتســببت يف مقتــل الطفلــة هبــة احلســن وإصابــة مــدين آخــر، إحــدى هــذه اهلجمــات اســتهدفت املدرســة أيضــاً 
قُبيــل الغــارة اجلويــة بنحــو ســاعة وهــو تكتيــك تتبعــه قــوات النظــام الســوري عــادة حيــث تســتهدف منطقــة مــا بقذائــف اهلــاون 
واملدفعيــة قبيــل اســتهدافها بســاح اجلــو بغيــة حتديــد اإلحداثيــات الــي تُريــد اســتهدافها أو إليقــاع أكــر حجــم ممكــن مــن اخلســائر 

البشــرية باســتهداف املوقــع ذاتــه مرتــني.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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قال أبو رعد 1  وهو مصوِّر يعمل لدى منظمة الدفاع املدين الســوري أن قصفاً مدفعياً اســتهدف املدينة صباحاً تســبب يف مقتل 
ــم عــن إقــاع طائــرة حربيــة ســورية باجتــاه مدينــة طفــس:  الطفلــة هبــة احلســن ورجلــني اثنــني مث مســع املرصــد يُعمِّ

“بعــد 5 دقائــق مــن مساعنــا التعميــم كانــت الطائــرة يف أجــواء املدينــة مث نفَّــذت الغــارة جنوهبــا، ذهبــت إىل مــكان 
القصــف لقــد كان اهلــدف مدرســة الشــهيد كيــوان، ســقط الصــاروخ علــى مدخــل املدرســة متامــاً يف مــكان ســقوط 

القذيفــة املدفعيــة األخــرة الــي اســتهدفت املدينــة”.

أخرنا أبو رعد أنه شاهد 8 جثث بينهم أطفال ونساء كانوا نازحني ضمن مبى املدرسة: “كان مشهد الضحايا وهم ملطخون 
بالدماء ال يوصف، أحد زمائي محل طفلة صغرة غارقة بالدماء، بقيت الطفلة ترجتف وتنادي أمها الي قضت يف اجملزرة.

عــاودت الطائــرة وأغــارت مرتــني اثنتــني، لكنهــا اســتهدفت منطقــة بعيــدة يف طفــس، تدعــى منطقــة الســعادة ومل حيــدث ذلــك أيــة 
أضــرار”.  أكــد أبــو رعــد أنــه ال وجــود أليــة جتمعــات أو مراكــز تتبــع للمعارضــة املســلحة يف املدرســة أو حــى يف حميطهــا.

 1 تواصلنا معه عر موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 15/ حزيران/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0YXEtSEVoTTJ0UDg/view
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زار رامي كيوان 2  -ناشط إعامي حملي- موقع املدرسة بُعيد اهلجوم، ووصف لنا مشاهداته:
 “كانــت أشــاء اجلثــث مرتاكمــة فــوق بعضهــا، منظــر قــاٍس ال يُوصــف، أحــد الضحايــا هــو أمحــد كيــوان، كنــت 
معــه قبــل احلادثــة قبــل الظهــر وبعــد اهلجــوم كان يف عــداد القتلــى، أخــرين اجلرحــى ممــن تكلَّمــت معهــم أن صاروخــاً 

مــن طائــرة روســية هــو الــذي تســبَّب يف اجملــزرة وقــد ســبقه قصــف مدفعــي اســتهدف املدرســة قبيــل الغــارة.
مجيــع الضحايــا مــن النازحــني، ممــن ال مــأوى هلــم، يقصــف النظــام الســوري بيوهتــم فينزحــون مث يقتلهــم يف مــكان 

نزوحهــم، ليــس هنــاك أي مــرر هلــذه اجلرميــة البشــعة، ال وجــود للجيــش احلــر يف املنطقــة القريبــة مــن املدرســة”.

طفان جرحيان جرى إنقاذمها بعد هجوم جوي نفَّذه طران حكومي ثابت اجلناح استهدف مدرسة يوسف كيوان 14/ 6 / 2017  

2 تواصلنا معه عر موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 15/ حزيران/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OEJLdm1KZGtvbEU/view
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ثالثاً: المرفقات: 
أمساء الضحايا 

صور تظهر آثار الدمار الذي تسبَّب به القصف على مدرسة الشهيد يوسف كيوان 
مقطع مصوَّر يظهر مبى مدرسة يوسف كيوان املتضررة وعملية انتشال الضحايا واجلرحى 

تضرُّر يف إحدى الغرف الصفيَّة الي كانت تؤوي نازحني بعد هجوم جوي استهدف مدرسة يوسف كيوان 14/ 6/ 2017  

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Z0hxOEo0ZTJVX3c/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eUE3cnFKU25hM1E/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1007&token=rlazvQcHyNjY04ZMwZ72Xlw1VRNJKCp2
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0alp3OW1nNThvZDg/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SGR2SjNXUHd0Q0k/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 عــر 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، وبالتــايل 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 تُعتــر مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين الــدويل العــريف، ذلــك أن 
ــه إىل هــدف عســكري حمــدد. القذائــف قــد أُطلقــت علــى مناطــق مأهولــة بالســكان ومل توجَّ

4. إن عمليــات القصــف، قــد تســببت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــني أو إحلــاق إصابــات هبــم أو يف 
ــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا  ــرر الكبــر باألعيــان املدنيــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد بــأنَّ الضَّ إحلــاق الضَّ

قــورن بالفائــدة العســكرية املرجــوة.

التوصيات:
إلى مجلس 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 
بارتــكاب جرائــم حــرب.

إحال األمن والسام وتطبيق مبدأ مسؤولية محاية املدنيني، حلفظ أرواح السوريني وتراثهم وفنوهنم من الدمار والنَّهب والتخريب. 

توســيع العقوبــات لتشــمل النظــام الســوري واإليــراين املتورطَــني بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية 
ضــد الشــعب الســوري.



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 8

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

الي سبقتها باعتبارها عامة صارخة يف ظلِّ جمازر يومية متفرقة أقل حجماً، وحماولة تنفيذ التوصيات الواردة يف هذا التقرير.

إلى االتحاد األوروبي والواليات المتحدة 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 ســوريا.

إلى المجتمع الدولي:
يف ظــلِّ انقســام جملــس األمــن وشــلله الكامــل، يتوجــب التحــرك علــى املســتوى الوطــي واإلقليمــي إلقامــة حتالفــات لدعــم الشــعب 
الســوري، ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزيــادة 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 وباعتبارهــا عضــو يف التحالــف الــدويل، 
إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )ICRtoP(، وقــد مت اســتنفاذ اخلطــوات السياســية عــر اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة 
 ،)R2P( الســيد كــويف عنــان، وبالتــايل 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 ســوريا.

جتديد الضغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوريا إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

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

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