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مجازر تحمل صبغة طائفية.. سوف تؤثر على العدالة االنتقالية والتعايش المشترك

التوثيق الكامل لمجزرة الفان الشمالي بريف حماة نموذجاً

2  أيلول  2012

نظراً لموقع القرية الجغرافي ووقوعها بين القرى من الطائفة العلوية ذات األغلبية الموالية للقوات الحكومية ونظراً لتأييد السكان 
في قرية الفان لالحتجاجات الشعبية، قام شبيحة القرى الموالية، بدعم قوات األمن بتهديد أهالي قرية الفان الشمالي بهدم القرية  

مرات عديدة.

وكما هي الخطوات الثالثة المنهجية المتبعة في جميع المجازر السابقة التي قامت بها القوات الحكومية:

1- حصار وقصف وقطع للكهرباء واالتصاالت 

2- اقتحام.

3- قتل خارج نطاق القانون وذبح ونهب واعتقال.

في يوم األحد الموافق لـ 2\ أيلول\2012 طوقت دبابات وجنود المشاة والشبيحة التابعون للقوات الحكومية القرية ثم بدأت 
الدبابات بعد ذلك بقصفها بشكل كثيف وعنيف، ما أدى إلى تدمير عدد من المنازل وسقوط أصحابها قتلى داخل غرف نومهم.

المرحلة التالية اقتحام القرية وسرقة المحالت التجارية وحرقها وحرق للمنازل وقتل المواشي ومن ضمنها األبقار وكل ذلك في 
عملية تهدف إلى نشر الخوف والرعب بين األهالي.

أخبرنا أحد من شاهد بعينيه أن القوات الحكومية قامت بتجميع عدد من شباب القرية في ساحة القرية ثم فتحت عليهم النار وتم 
إعدامهم تعسفياً بكل دم بارد.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست في نهاية حزيران/ ٢٠١١ وهي منظمة مستقلة، محايدة، غير حكومية، غير ربحية، معتمدة من قبل األمم المتحدة كمصدر أساسي في جمع اإلحصائيات.
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فقد أهالي القرية الصغيرة 31 مواطناً، بينهم امرأة واحدة وقد أعدم عدد منهم داخل منازلهم.

استطاع فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في محافظة حماة توثيق 31 من أبناء القرية ممن قتلوا في ذلك اليوم إضافة إلى 
ما اليقل عن 50 مصاباً وقد خطفت عناصر القوات الحكومية عدداً من األهالي مازالوا حتى اللحظة في عداد المفقودين.

الوضع العمل مكان االستشهاد العمر االسم الثالثيالرقم 
االجتماعي 

عدد افراد 
العائلة 

تاريخ 
االستشهاد

32012/9/4متزوجمزارعالفان الشمالي33رياض عليوي الجاسم1
42012/9/4متزوجمزارعالفان الشمالي35احمد عليوي الجاسم2
72012/9/4اعزب معيلعاملالفان الشمالي27وردان دحام الجاسم3
52012/9/4متزوجمزارعالفان الشمالي39حسين دحام الجاسم4
62012/9/4متزوجة ربة منزلالفان الشمالي41تركية محمد الحمود5
52012/9/2متزوجمزارعالفان الشمالي44خالد عليوي الجاسم6
62012/9/2متزوجعامل حرالفان الشمالي41حسان علي الخليف7
62012/9/2اعزب معيلعاملالفان الشمالي25كنعان حسان الخليف8
62012/9/2اعزب معيل عاملالفان الشمالي27علي حسان الخليف9
72012/9/2متزوجمزارعالفان الشمالي36عبدهللا علي الخليف10
52012/9/2متزوجعامل حرالفان الشمالي33عبد القهار علي الخليف11
212012/9/2اعزب معيلتربه مواشيالفان الشمالي28اكرم محمود العمر12
152012/9/2اعزب معيلعامل حرالفان الشمالي26زكريا حسين الحسون13
102012/9/2اعزب معيلمزارعالفان الشمالي25محمد خالد الخليفة15
62012/9/2اعزب معيلمزارعالفان الشمالي27نور الدين عبيد العلي16
102012/9/2اعزب معيلعامل حرالفان الشمالي28عالء علي العبيد17
102012/9/2اعزب معيلعسكري منشقالفان الشمالي22عيبدالكريم علي العبيد18
102012/9/4اعزب معيل مزارعالفان الشمالي24همام عبدالقادر الروش19
112012/9/4اعزب معيلعامل حرالفان الشمالي25حسين عزو الروش20
52012/9/2متزوجمزارعالفان الشمالي35عبدالرزاق محمد الخليف21
42012/9/2متزوجعامل حرالفان الشمالي33فادي محمد الخليف22
62012/9/2اعزب معيلعامل حرالفان الشمالي22احمد محمد الخليف23
202012/9/2متزوج2عامل حرالفان الشمالي48احمد حسين العلوش24
102012/9/2اعزب معيلمزارعالفان الشمالي25منعم عبيد العلي25
32012/9/2متزوجمزارعالفان القبلي30سلوم جاسم االحمد26
22012/9/2متزوجعامل حرالفان الشمالي31سرحان علي الخليف27
152012/9/2متزوجعامل حرالفان الشمالي42نصر حسن المحيميد28
52012/9/2متزوجمزارعالفان الشمالي38عبدهللا عبيد العلي29
72012/9/2متزوجمزارعالفان الشمالي42ثلجي خلف العبيد30
22012/9/4متزوجعامل الفان الشمالي30هويان نعمات الهويان31
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الملحقات والمرفقات:

فيديوهات الضحايا:

هذا الفعل قد حذرت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مراراً 
كمنظمة  يمكننا  ال  فعل  ردات  يولد  سوف  أنه  من  وتكراراً 
القوات  منع  ظل  -في  غيرنا  وال  نحن  ال  مدني  مجتمع 
حول  واإلغاثية  واإلنسانية  الحقوقية  للمنظمات  الحكومية 
تفاديه، هذا  إلى سوريا وتوعية األهالي-  الدخول  العالم من 
الفعل الطائفي سوف يكون له تأثيره السلبي القاتم على مرحلة 

العدالة االنتقالية والتعايش المشترك.  

االستنتاجات:

في  حدث  ما  أن  اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  ترى   .1
قرية الفان الشمالي المتمثل في جريمة القتل هو جريمة ضد 
اإلنسانية، ألنها ليست الحالة األولى بل أصبحت حدثاً شبه 
السورية فهي  المحافظات  يومي، وعلى نحو يشمل مختلف 

منهجية وواسعة االنتشار.

2.   إن حجم المجزرة، وطبيعة المجازر المتكررة، ومستوى 
للقصف  العشوائي  والطابع  فيها،  المستخدمة  المفرطة  القوة 

والطبيعة المنسقة للهجمات ال يمكن أن يكون ذلك إال بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.

التوصيات:

إلى الحكومة السورية:

1. التوقف الفوري عن كافة انتهاكات حقوق اإلنسان.

2. احترام التزاماتها الدولية المتمثلة بحماية المدنيين وقت الحرب، واحترام قواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي 
لحقوق اإلنسان.

مجلس حقوق اإلنسان:

1. مطالبة مجلس األمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل ألبناء الشعب السوري من قتل واعقتال 
واغتصاب وتهجير.

2. الضغط على الحكومة السورية من أجل وقف عمليات القتل والتعذيب ومطالبتها باإلفراج عن جميع المخطوفين.

3.  تحميل حلفاء وداعمي الحكومة السورية –روسيا وإيران والصين- المسؤولية المادية واألخالقية عن ما يحصل ألطفال 
سورية.

4. إيالء اهتماماً وجدية أكبر من قبل مجلس حقوق اإلنسان تجاه الوضع الكارثي لذوي الضحايا في سوريا.
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مجلس األمن:

1. اتخاذ قرار بإحالة كافة المتورطين والمجرمين إلى محكمة الجنايات الدولية.

2. تحذير الحكومة السورية من تداعيات السلوك العنيف والقتل الممنهج وإرسال رسائل واضحة في ذلك.

الجامعة العربية:

1. الطلب من مجلس حقوق اإلنسان واألمم المتحدة إعطاء قضية وقف القتل اليومي حقها من االهتمام والمتابعة.

2. االهتمام الجدي والبالغ بهذه القضية ووضعها في دائرة العناية والمتابعة الدائمة ومحاولة االهتمام ورعاية ذوي الضحايا 
نفسياً ومادياً وتعليمياً.

3. الضغط السياسي والدبلوماسي على حلفاء الحكومة السورية الرئيسين –روسيا وإيران والصين- لمنعهم من االستمرار في 
توفير الغطاء والحماية الدولية والسياسية لكافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري وتحميلهم المسؤولية األخالقية والمادية 

عن كافة تجاوزات الحكومة السورية.

sn4hr.org

