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املمّولون
البريطانّية ومع احلكومة السويدّية  أجُنِز هذا املنشور ومشروع »أنقذوا املدارس السورية« بفضل الشراكة مع وزارة اخلارجّية والكومنولث 

وبدعم منهما؛ باإلضافة إلى دعم احلكومتني األسترالّية والكندّية وصندوق فيوليت جبارة اخليري.
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نبذة
املركز الّدولي للعدالة االنتقالّية

يعمُل املركز الّدولي للعدالة االنتقالّية، عابرًا امُلتمعات كّلها وُمتخّطًيا احلدود جميعها، في سبيل الّتصّدي ألسباِب االنتهاكات اجلسيمة حلقوق 
اإلنسان وُمعاجلة عواقبها. فنحُن نُؤّكُد على كرامِة الّضحايا ونُحارب الّتفلت من العقاب ونعّزز املؤسسات املُستجيبة في ظلِّ امُلتمعاِت التي 
خرجت من حكٍم استبدادّي أو من نزاٍع ُمسّلح، وكذلَك في املتمعات الّدميقراطّية حيُث ال تزال أشكال الّظلم التاريخّية والّتعّسف املُمنهج 
ُم امُلتمعات فيه حلقة االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان وترسي أُسَس  عالقة بال حّل. ويتطّلُع املركز الّدولي للعدالة االنتقالّية إلى عالٍم ُتطِّ

www.ictj.org :الّسالم والعدالة واالشتمال. ملزيد من املعلومات، الرجاء زيارة املوقع االلكتروني التالي

بدائل
بدائل هي مؤسسة سورية مدنية غير حكوميَّة وغير ربحيَّة، تعمل على متكني مجموعات املتمع املدنّي واملنظمات غير احلكومّية في سوريا التي 
تنشط أو تريد أن تنشط في الترويج لاّلعنف وتطبيق نشاطات تؤوُل إلى التخفيف من حدّته وكسر دائرته واالستجابة للنزاع والتحضير لعملية 
بناء السالم في مرحلة ما بعد النزاع. وتضّم بدائل أعضاَء من مناطق مختلفة من سوريا وناشطني في مجال بناء السالم وتعزيز احترام حقوق 

www.badael.org :االنسان وكرامته. ملزيد من املعلومات، الرجاء زيارة املوقع االلكتروني التالي

مركز اجملتمع املدنّي والدميقراطّية
وتقويتهما  والدميقراطية  املدني  املتمع  دعم  ربحية مهمتها  وغير  غير حكومية  املدنّي والدميقراطّية منظمة سورية مستقلة  املتمع  مركز 
وترويج قيم احلرية والعدالة والتعايش. أنشئ املركز في كانون األول/ديسمبر 2011 بهدف دعم حركات مستدامة وطويلة األمد من أجل السالم 
والعدالة والدميقراطية في سوريا. منذ ذلك احلني، ازدهرَ املركز ليضم قرابة 90 موظًفا يعملون في سوريا، وتركيا، واألردن، ولبنان، وكردستان 
العراق. من خالل تدريبات مكّثفة وتوجيه مرّكز على العدالة االنتقالية، والشفافية، وتصميم وإدارة املشاريع، والقيادة وغيرها من األمور، طّور 
املركز قدرات أكثر من 300 من منظمات املتمع املدني واملالس احمللية. ونتيجة لهذه اجلهود، أنشأَ املركز، وتوّلى، أمانة تنفيذّية خاّصة بثالث 
شبكات رئيسية ترّكز على متكني املرأة، وسالمة املتمع وتخفيف حدة النزاع، ومساهمات املتمع املدني في عملية السالم، وهذه الّشبكات هي: 

www.ccsdsyria.org :شبكة أنا هي، وشبكة أمان، واملنّصة املدنية السورية. ملزيد من املعلومات، الرجاء زيارة املوقع االلكتروني التالي

دولتي
دولتي هي مؤسسة غير ربحية تُؤمن بالاّلعنف واملقاومة السلمية وتعمل على تقيق االنتقاِل الدميقراطي والسلمي نحو دولة تترم حقوق 
اإلنسان واملساواة والتسامح والتنوع. وتسعى دولتي إلى دعم املتمع املدني ومتكينه من املشاركة الفاعلة في االنتقال بسوريا إلى دولة دميقراطية 
عادلة، كما تسعى إلى تعزيز املعرفة بالقيم املدنية واملهارات احلياتية لدى الشباب كي يشاركوا في النهوض مبجتمعاتهم وبالدهم. باإلضافة 
فنية من شأنها تخليد ذكرى االنتفاضة السورية وتسليط الضوء على جتارب  إلى ذلك، تعمل دولتي على بناء أرشيف يضم قصًصا وأعماالً 
الشباب واملتمع  وبناء قدرات  واملناصرة  التوثيق  وإلكترونيًّا في مجاالت  املنظمة ميدانيًّا  النزاع السوري. وتعمل  الفئات املهمشة في  وأصوات 
املدني، وهي تتعاوُن مع العديد من املنظمات ومجموعات التضامن السورية األخرى من أجِل إعالِء صوت املتمع السوري. ملزيد من املعلومات، 

www.dawlaty.org :الرجاء زيارة املوقع االلكتروني التالي

محامون وأطباء من أجل حقوق اإلنسان 
إّن منظمة محامون واطباء من أجل حقوق االنسان هي منظمة مجتمع مدني سورّية غير حكومية تدعم املدنيني خالل األزمات وتكّرس الوقت 
واجلهد لتقدمي املساعدة الهادفة اآليلة إلى وقف انتهاكات حقوق اإلنسان ومعاونة هؤالء الذين هم بحاجة إلى خدمات إعادة تأهيل ليصبحوا 
أعضاء فاعلني في املتمع. لقد أنشئت املنظمة من فريٍق من احملامني واألطباء كانوا قد كّرسوا جهودهم لتوثيق الفظائع التي تدث في سوريا 
الّتقييم،  إنشاء جلان  املزيد من املاالت، مبا في ذلك  املنظمة عضًوا نشًطا في  الدولية. في وقت الحق، أصبحت  للمعايير  وفًقا  املعتقلني  ضد 
بالقيم  املتمع  وإثراء روح  العدالة  والتعاون معها من أجل إحقاق  للتنسيق  الّتوصيات تت إشراف خبراء دوليني، وجمع هيئات معنية  وتقدمي 

www.facebook.com/ldhr.org1 :املقدسة لإلنسانية. ملزيد من املعلومات، الرجاء زيارة املوقع االلكتروني التالي

نقطة بداية
نقطة بداية منظمة غير حكومية وغير ربحية مرخصة في السويد تعمل في مجال التنمية املتمعية للسوريني والسوريات بهدف الوصول إلى 
مجتمع سوري صحّي ينعم باملساواة والعدالة والدميقراطية. وقد أنشئت نقطة بداية في كانون الثاني/يناير 2015 في إطارِ مبادرة من ناشطني 
وناشطات سوريني يؤمنون بأهمية العمل من أجل مساعدة املتمع السوري على التعافي من آثار احلرب وبناء املستقبل الذي يطمح اليه. ملزيد 

 www.facebook.com/pg/StartPoint11/about :من املعلومات، الرجاء زيارة املوقع االلكتروني التالي
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املعهد السوري للعدالة
واألكادمييني  احملاميني  يد مجموعة من  العام 2011 في سوريا على  ربحية. تأسست في  للعدالة منظمة غير حكومية غير  السوري  املعهد 
اخملتصني في حقوق االنسان والعدل اجلنائي. يعمل املعهد على تعزيز ثقافة حقوق االنسان ونشرها من خالل متكني املتمع وهيئات ومؤسسات 
احلكم احمللي من ثقافة حقوق االنسان، كما يعمل املعهد على رصد انتهاكات حقوق اإلنسان وتوثيقها في سوريا وإصدار تقارير دورية وإعداد 
دراسات قانونية. هذا ويعمل املعهد على إعداد الكوادر املتخصصة من خالل الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية، وذلك من أجل تقيق رؤيته 
التالي:  االلكتروني  املوقع  املعلومات، الرجاء زيارة  اإلنسان. ملزيد من  وانتهاكات حقوق  والتمييز  العنف  بلًدا مزدهرًا خالًيا من  في جعل سوريا 

https://twitter.com/SyrianInstitute

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، منظمة حقوقية سورية، تعمل على توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا والدفاع عن حقوق اإلنسان 
السوري أمام احملافل واجلهات الدولية. وتؤكد على ضرورة ضمان حقوق الضحايا وتخليد ذكراهم، وفضح مرتكبي االنتهاكات في خطوة أولى نحو 
محاسبتهم، وتؤمن بأهمية ذلك لتحقيق مسيرة العدالة االنتقالية، فال استقرار بدون عدالة. كما تعمل على تعريف املتمع السوري بحقوقه 
املدنية والسياسية. وتتطلع الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إلى أن تصبح سوريا دولة وطنية حديثة، ذات مجتمع مدني فاعل يتساوى فيها 

 www.sn4hr.org :جميع أفراد الشعب باحلقوق والواجبات. ملزيد من املعلومات، الرجاء زيارة املوقع االلكتروني التالي

اليوم التالي
اليوم التالي منظمة سورية مستقلة، يُديُرها املتمع املدني، وتعمل لدعم االنتقال الدميقراطي في سوريا. في آب/أغسطس 2012، أكملت 
للمنظمة  األّولي  املشروع  األسد. وجمع  بعد  ما  انتقالية في سوريا  ملرحلة  التحديات  اجلمعية عملها على وضِع مقاربة شاملة تخصُّ إدارة 
مجموعة من السوريني ميثلون مجموعة واسعة من املعارضة السورية مبا في ذلك كبار ممثلي امللس الوطني السوري، وأعضاء جلان التنسيق 
احمللية في سوريا، وشخصيات معارضة من داخل سوريا غير تابعة ألحد، ومن املغتربني ميثلون سائر االجتاهات السياسية الرئيسة ومكونات املتمع 

www.tda-sy.org :السوري؛ وذلك للمشاركة في عملية تخطيط انتقالي مستقلة. ملزيد من املعلومات، الرجاء زيارة املوقع االلكتروني التالي

مركز توثيق االنتهاكات
تأسس مركز توثيق االنتهاكات في سوريا في حزيران/ يونيو من العام 2011 لضمان توثيق جميع أنواع انتهاكات حقوق االنسان في سوريا توثيًقا 
دقيًقا ومستقاًل من شأنه أن يصبح مرجًعا تأخُذ به وسائل اإلعالم وسائر عمليات املساءلة والعدالة املستقبلية في سوريا. ويُعد مركز توثيق 
االنتهاكات في سوريا أحد أكبر منّظمات حقوق اإلنسان التي تضم موظفني ومعارف منتشرين في احملافظات السورية كافة وفي معظم مدنها. 
ويتعرض نشطاُء املركز خملاطر كبيرة من أجِل توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان وانتهاكات القانون اإلنساني الدولي التي ترتكبها احلكومة السورية 
واجلهات املسلحة األخرى املُنخرطة في النزاع. ويُعد املركز مرجًعا موثوًقا به يأخُذ به القانونيون ووسائل اإلعالم، وذلَك بفضِل منهجيته الصارمة 
في توثيق االنتهاكات ومتسكه باملعايير القانونية في التوثيق بغض النظر عن الطرف املرتكب لالنتهاك، وهو األمُر الّذي دفع الكثير من وسائل 
اإلعالم الدولية واألمم املتحدة وآليات العدالة األخرى لالستشهاد بتقاريره. هذا ويُدعى املركُز بشكل متكّرر إلى تقدمي إحاطات معّمقة في احملافل 

 www.vdc-sy.info :الدولية مثل مجلس األمن التابع لألمم املتحدة. ملزيد من املعلومات، الرجاء زيارة املوقع االلكتروني التالي

النساء اآلن
النساء اآلن منظمة سورية غير ربحية مكرسة لتعميق دور النساء وتقويته في سوريا وفي املتمعات املستضيفة من خالل تعزيز مشاركتهن 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية. تأسست املنظمة في باريس في حزيران/يونيو 2012 وبدأت بإطالق سلسلة مشاريع صغيرة 
السياسي في  إعالِء صوتهن  ومتكينهّن من  النساء السوريات  دعم  أجل  من  تعمل  نسائية  أكبر منظمة  تُعدُّ اليوم  لدعم 10 عائالت. وهي 
املموعات االجتماعية واالقتصادية والثقافية وخارج احلدود، سواء داخل سوريا أم في الدول املاورة. وقد استفادَ أكثر من 11,000 امرأة ورجل 

www.women-now.org :وطفل من خدمات املنظمة خالل العام 2016 وحده. ملزيد من املعلومات، الرجاء زيارة املوقع االلكتروني التالي
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شكر وتقدير
لقد كان هذا التقرير ثمرَة جهٍد تعاونّي حقيقي وهو لم يكن ليبصرَ الّنور لوال العمل الّذي دأَب عليه الكثير من األفراد. أوالً وقبل كل شيء، ال 
بد من شكر املنّسقني من املنظمات اخملتلفة املشاركة في إعداد هذا التقرير على تفانيهم لهذا املشروع وعلى األيام الطويلة التي أمضوها 
والنابع من  التقرير باإلضافة إلى املساهمة في املكونات األخرى لهذا املشروع الطموح. ويُخصُّ بالشكر اخلالص  في تضير وبحث وكتابة 
القلب ُكلٌّ من مثنى ناصر من مؤسسة بدائل، ومحمد اجلاسم من مركز املتمع املدني والدميقراطية، ومالك أبو حصيني وأحمد صالح من 
دولتي، وفراس قنديل من محامون وأطباء من أجل حقوق اإلنسان، وسها األقرع من نقطة بداية، وكمال األخرس من املعهد السوري للعدالة، 
وسمية حّداد من الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، ومها غرير و شانت  كيرباببيان من اليوم التالي، وضياء شمة من  مركز توثيق االنتهاكات، 
وعال مروة ومروى قاضي من النساء اآلن من أجل التنمية. ويُوّجه الشكر أيضاً إلى الفنانني هاني عّباس ودياال بريسلي ملشاركتهما الكرمية 
وملوهبتيهما وأعمالهما الفنية في هذا املشروع مبا في ذلك صور الغالف. هذا ويتقدم املركز الدولي للعدالة االنتقالية بجزيل الشكر ملديرة 
البرنامج السابقة مارسي مورسكي لدورها في رؤية هذا املشروع النور وملوظفي املركز سيبلي هاوكنز وايلينا نوتون ألدائهما املتميز، وتفانيهما 
الدؤوب، والتزامهما في إنتاج هذا التقرير. كما وتتقّدم كل املنظمات املشاركة في إعداد هذا التقرير بجزيل شكرها إلى طارق املصري، وراما 
محمود، ورنيم مهروس، ومحمد شهاب لتقدمهم بشجاعة لتقدمي شهاداتهم احلية في جلسة االستماع العلنية. وشكراً جزيالً أيضاً لبابلو 
فإّن  دي غريف، ونافي بيالي، وديفيد تولبرت الستماعهم لهذه الشهادات وخدمتهم كلجنة الضمير في جلسة االستماع العلنية. وأخيراً 
جميع من شارك في إعداد هذا التقرير يتقدم بشكره من القلب للتالميذ السوريني الشجعان، واملعلمني، واألهالي، وموظفي املدارس، وأعضاء 
املالس احمللية الذين قّدموا قصصهم وشاركوا في املقابالت ومجموعات التركيز من أجل هذا التقرير، وكذلك للباحثني اجلريئني داخل سوريا 
الذين نظموا هذه املقابالت واملموعات. إذ يعتبر فريق العمل نفسه ممتًنا إلى األبد لكل منكم. ويأمل معّدو هذا الّتقرير أن يقوم نتاجهم 
بإحقاق العدالة لهذه القصص وأن يؤّدي دورًا ولو طفيًفا في تقيق املساءلة واالعتراف باألضرار التي أصابتكم، باإلضافة إلى تقيق مستقبل 

أكثر عدالً وسالماً لسوريا.

© املركز الدولّي للعدالة االنتقالية 2018. جميع احلقوق محفوظة. ال يجوز استنساخ أي جزء من هذا املنشور، أو تخزينه في نظام استرجاع، 
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متهيد

ِفي األذهاِن كالم ويليام فوكنر ومفادُُه: »أؤمُن أّن البشر لن يصمدوا  يتردَّدُ  في خضّم العمِل في مجال حقوق اإلنسان، دائًما ما 
فحسب، بل سينتصرون«. ولعّل الكالَم هذا يصّح بشكل خاص عنَد نيِل شرف االستماع إلى الضحايا أنفسهم. وتثبُت القصص 
الواردة في هذا التقرير وتلك التي ُعرضت في جلسة االستماع العلنية في جنيف في تاريخ 22 آذار/مارس 2018، صواَب كالم 
فوكنر إثباتًا ال ريَب فيه. ويُعتبُر أولئك الشهود الذين شاركونا جتاربهم بشجاعة، إّما شخصًيا وإّما كتابًة، مثااًل حيًّا على أّن البشر 
لن يصمدوا فحسب – وهم قد صمدوا بالفعل – بل إّنهم سينتصرون، حّتى في مواجهة أكثر الظروف صعوبًة. واحلّق يُقال، إّن 
الشجاعة هذه والتصميم الّلذين يتحّلى بهما السورّيون، وإميانهم بإمكانية بناء مستقبل أفضل على الّرغم من األهواِل التي 
يواجهونها، عوامُل تَفرض على الَباِقنَي ِمنَّا أن نَضمَن أاّل تتكّرر جسامة العنف الذي تشهده سوريا أبًدا، وأاّل يخضَع أّي إنساٍن اِلختبار 

تّمٍل مُماثٍِل مجددًا.

وفي حني أثبتت القصص التي استمعنا إليها وقرأناها متّتَع اإلنسان بقدرات ال ِجداَل فيها، برزت، في املقابل، شكوٌك خطيرة في 
التحّدث  إطالًقا  مخّولني  لسنا  أّننا  صحيٌح  اإلنسان.  حلقوق  اجلسيمة  لالنتهاكات  التصّدي  على  احلالية  مؤسساتنا  قدرة  شأن 
باسم املتمع الدولي برّمته، لكن، ال بّد من التعبير صراحة عن إجماعنا على أّن املتمع الّدولي، على الّصعيّدين الثنائي الّطرف 
التقرير،  الواردة في هذا  ُمبرِّرٍ يُِبيُح املعاناة التي تفيُض بها القصص  واملتعّدد األطراف، قد خذل سوريا إلى أبعد احلدود. وَما ِمن 
والشهادات املقّدمة في جنيف، وما نقرأه يومًيا في الصحف، مبا في ذلك التقارير املتتابعة عن تعّرض مدرسة جديدة للقصف 
في إحدى املناطق السورّية. وتثير فداحة هذا التقصير تساؤالت هاّمة في شأن قدرة املؤسسات التي أنشأناها على االستمرار. 
املعاناة في  من  الكبير  القدر  هذا  بعد  إلى طريق مسدود  وصل  قد  املّتحدة  لألمم  التابع  األمن  يكون مجلس  أن  املشني  ومن  هذا 
سوريا. أّما تواصُل دعم العملّيات العسكرّية التي تؤّدي إلى قصف املدارس فهو أمٌر غير مقبول وغير مبّرر على اإلطالق. وتُذّكرنا 
هذه اإلخفاقات التي نشهدها يوميًّا بانهيار عصبة األمم قبل عقود خلت. وفي حاِل لم نعالج األزمة السورّية معاجلًة جّدّيًة، فإنَّ 
املؤسسات التي أنشأناها ومنحناها ثقتنا طوياًل ستفقُد مصداقّيتها، وتكادُ مُتسي بال جدوى. لقد استمعنا في جنيف إلى قصص 
مؤثرة للغاية وفي طّياتها ُكلِّها عبارٌة غالًبا ما تكّررت أال وهي »لن يحدث هذا مجددًا«، عبارٌَة يبدو أّننا رحنا نُردِّدُها مرارًا وتكرارًا حتى 

كدنا نُفرغها من معناها.

ومن هذا املُنطلق، تكتسُب املساعي اخمُلتلفة، من قبيل هذا املشروع، أهمّية ُقصوى. ويُعّد هذا التقرير وثيقًة َقيَِّمة من شأنها أن 
َ مدى  ا في املقابالت التي أجريناها معهم، وأن تُبنيِّ ا عالنيًَّة وإمَّ تؤّيد كالم الضحايا الشجعان الذين اختاروا التحّدث عن جتاربهم إمَّ
ا وافرًا من املعلومات والبحوث الدقيقة فحسب، بل ينظُر أيًضا في القانون الّدولي اإلنساني  أهمّيته. وال يتضّمن هذا التقرير كمًّ
نظرًة ُمتعّمقة مستندة إلى معرفٍة وخبرٍة في املال. ويبحث هذا التقرير في األسباب التي دفعت املنّظمات اإلحدى عشرة الّتي 
املدارس السورّية، وهي  إنقاذ  التي مُيكننا بها  املدارس، وهو يعرُض رؤية واضحة حوَل الطريقة  إلى أن تصبَّ تركيزها على  أعّدته 
غاية املشروع املُبّينة صراحًة في عنوانه. ولعّل املسألة األبرز املُضّمنة في هذا التقرير التي تستحقُّ تسليط الّضوء عليها، ووردت 
في معرِض الكثير من الشهادات املُدلَى بها في جلسة االستماع العلنّية، هي األهمّية اجلوهرّية للحق في التعليم. وقد بدا ذلك 
جليًّا في الّشهادات التي أدلى بها، بأشكال مختلفة، املَُشاركوَن في هذا املشروع، على تنّوِع صفاتهم – فمنهم التالميذ واألهالي، 
واملعّلمون، والقادة احملّليني. فبُمجرَّدِ قراءة هذا التقرير واالستماِع إلى الشهادات املُدلى بها في جلسة االستماع العلنّية، تّتضح 
األسباُب الّتي تُكِسُب هذا احلّق في التعليم أهميًَّة ُقصَوى بالنسبة إلينا كبشر، حّتى نبني مستقباًل قائًما على العدالة. ففي 
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ظلَّ غياب التعليم، وانعداِم إمكانّية الذهاب إلى املدرسة، وغياب التنظيم الذي توّفره املدارس، وهو األمُر الذي وصفُه الناجون من 
التقّدم. وعليه، لِكي تقدرَ سوريا على املُضّي قدًما، ال يكفي أن ننقذ  اعد عاجزًا عن  الهجمات وصًفا بليًغا، سيبقى اجليل الصَّ
املدارس السورّية، بل ال بّد لنا أيًضا من بناء املدارس السورّية. وال بّد لنا أن نعّزز إمكانّيات التعّلم بطريقة جديدة، وهو األمُر الّذي 

ُل واحًدا من مكامِن أهمّية هذا التقرير. يُشكِّ

من املُهّم أن يقرأ اجلميع هذا التقرير والتوصيات التي يتضّمنها لكنَّ األهّم أن مُيعَن في قراءته األشخاص القادرون على التأثير في 
السياسات. هذا ويجدرُ بواِضعي السياسات أن يُصغوا بعناية إلى الشهادات املُدلى بها في جلسة االستماع العلنّية، وأن يُضاعفوا 
بعد ذلك اجلهود املبذولة في سبيِل ضمان أمن املدارس، في سوريا وفي العالم أجمع على الّسواء. فإن تعّذرت حماية املدارس في 
سوريا، ستتعّذر في مناطق النزاع األخرى. وعليه، يقُف املتمع الّدولي، اليوَم، أمام اختبار جّدي، ومن املهّم بالنسبة إلينا أن نُثبت 

صالبَة عزمنا على ضمان أمن املدارس. وال بّد لنا أن نكون على قدر املسؤولية.

ختاًما، نوّد أن نشيد مبدى شجاعة جميع الذين أقدموا على سرد قصصهم املرّوعة إن لتزويِد التقرير بها وإن خالَل جلسة االستماع 
الّصعوبة. كما نشيد  غاية  أمٌر في  هو  واملشّقة  املعاناة  القدر من  تنطوي على هذا  إنَّ مشاركة قصص شخصّية  العلنّية، إذ 
والّتقدمية على غرارِ  الّناشطة  االجتماعّية  القوى  اَل  السورّية«، فلَونْ املدارس  نواَة مشروع »أنقذوا  التي شّكلت  باملنّظمات كافة 
يُذكر. ونحُن،  أّي تغيير  املأل، لن يطرأَ  القضّية على  املدني واألفراد، التي تطرُح هذه  املنّظمات، وغيرها من منظمات املتمع  هذه 
باسم جلنة الضمير، نغتنم هذه الفرصة للتعبير عن تأييدنا القاطع، وبدون أّي تفظات، لهذا التقرير وللمطالب التي يطرحها 

تَطاعنا، عن النتائج املدرجة في هذا التقرير وعن صوابّية التوصيات املقّدمة. بوضوٍح. هذا ونتعّهد، بالدفاع، قدرَ ُمسنْ

ونتقّدم بجزيل الشكر جلميع املعنّيني على منحنا شرف املشاركة في مشروع »أنقذوا املدارس السورّية«.

جلنة الضمير اخلاصة مبشروع »أنقذوا املدارس السورّية«.

نافانيثيم “نافي” بيالي،
�مفوض األمم املتحدة السامي السابق 

حلقوق اإلنسان

بابلو دي غريف،
�املقرر اخلاص السابق لألمم املتحدة بشأن

�تعزيز احلقيقة والعدالة واجلبر
وضمانات عدم التكرار

ديفيد تولبرت،
�الرئيس السابق للمركز الدولي 

للعدالة االنتقالية
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»لقد تغّير كّل شيء«، تلك هي كلمات تلميذ يتحّدث عّما حدث في أعقاب تعّرض مدرسته لهجوم أودى بأرواح شقيقه وبعض 
أصدقائه، وغّير حياته إلى األبد. وهو يعمُل، حالًيا، في مشغل للخياطة ألّنه ما عاد يحتمل الذهاب إلى املدرسة مثقاًل بذكريات 
تبّدال  واحدة من ُجملِة قصٍص عن أطفاٍل تبّدلت حيواتهم  الذين فقدهم. وليست قّصتُه سوى  وبذكرى األشخاص  اليوم  ذلك 
َم  نهائًيا نتيجة هجمات على مدارسهم، وفقدهم األحّبة، وسلبهم الطفولة والبراءة والفرص كذلَك األمر. ولعلَّ األسوأ ممَّا تقدَّ
هو أّن التغيير لم يقتصرنْ َعلى حيواِت األفراد فحسب، ذلَك أنَّ اّتساع نطاق الهجمات على املدارس في سياق الصراع الوحشي الذي 
َل األسر، وخّلف آثارًا خاويًَة تُخِبُر عن مجتمعاٍت كانت تنبُض باحلياة، وغّير مستقبل املتمع السوري على  تشهده البالد، فّرَق َشمنْ

حّد سواء.

ينُظُر التقرير املعنون »لم نتوّقع أبًدا أن نُقصف: اإلحاطُة بآثار الهجمات على املدارس في سوريا«، في الهجمات على املدارس من 
أكثرَ من منظارٍ: بدًءا من التداعيات القانونّية املُترتبة عن تلك الهجمات وصواًل إلى تأثيرها اليومّي في حيوات التالميذ واملعّلمني 
والعائالت واملتمع ككّل. وال تترُك النتائُج التي متّ التوّصل إليها مجااًل للشّك في أنَّ آثار الهجماِت كثيرٌة جًدا وواسعة النطاق، وفي 
أنَّ معاجلتها تتطّلُب عقودًا من الزمن، في أحسن األحوال. وفي طبيعة احلال، ال مُيكُن عملّية من هذا النوع أن تبدأ فعلًيا إاّل بعد 
توّقف أعمال العنف املستمّرة في حّق املدنّيني السورّيني وبعَد اّتخاذ تدابير فعلّية من شأنها الّتصدي للمسار التصاعدي السريع 
الذي شهدته البالد وتّوَل من القمع إلى االحتجاجات السلمّية وصواًل إلى النزاع املسّلح الوحشي وذلَك ردًا على تلك االحتجاجات.

استغرق إعداد هذا التقرير سنوات عّدة، وقد شغلت عملية صياغته بحّد ذاتها حّيزًا ال بأَس به. فقد بدأ العمل على الّتقرير عندما 
مواجهة  إلى  يؤوُل  سبيٍل  إلى  للتوّصل  جهودها  تضافرَ  أن   – دولّية  وواحدة  سورّية  منها  عشر   - قّررت إحدى عشرة منّظمة1 
ي ينتاُب الناشطني السورّيني نتيجة توثيقهم انتهاكات حقوق اإلنسان التي ال تنتهي وتزداد فظاعًة  الشعور املتنامي بالّتعِب الذِّ
أكثر فأكثر ونتيجة الوعود التي تُقطُع بالعمل واحملاسبة ثُّم تُنكُث. ففي بداية النزاع، سارَع هؤالء الناشطون، وغيرهم من اجلهات 
وا خرائَِط الّطريق  الفاعلة في املتمع املدني، إلى تشكيل االئتالفات َفَوضعوا االقتراحات اآليلة إلى إرساِء العدالة االنتقالية كما أعدُّ
ملرحلة ما بعد النزاع. هذا وقد انكبَّ النَّاِشطون على توثيِق االنتهاكات، وكاَن الباِعُث على ذلَك هو إميانهم بأّن النزاع سينتهي قريًبا، 
ًة  َتدَّ حدَّ وأّن مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان سُيَساُقوَن فورًا إلى العدالة. إاّل أّن الواقع لم يكن كذلك، وَما كاَن ِمن النزاع إالَّ أن اِشنْ

َد أكثر فأكثر بعَد أن اِنخرَطتنْ ِفيه أعداٌد متزايدٌة من اجلهات، أكثُرَها من خارج سوريا. عاًما بعد عام، وتعقَّ

لم يُثن التَّعُب املنّظمات اإلحدى عشرة عن مسعاها، وبعد سلسلة من احلوارات واملشاورات املتأنية مع مجموعة واسعة من األطراف 
املعنية في املتمع املدني، قّررت املنّظمات آنفة الّذكرِ أن تَتكاتَف للعمل على مشروع مشترك – أُطلق عليه اسم مشروع »أنقذوا 
املدارس السورّية«. وهُو مشروٌع يرمي إلى أن يُؤلَِّف بنََي نقاط القّوة اخملتلفة التِّي تَتَِّسُم بها ُكلُّ منّظمٍة من املنّظمات املُنضوية 
إلى فريق العمِل وأن يُعّززها على حدٍّ سواء. وَتتنّوع هذه القدرات لتشمل سرد القصص واملناصرة، وإقامَة شبكات واسعة النَّطاِق 
ا. وقد نتَج من تكاتِف  وعالية املصداقية، مؤّلفٍة من املوّثقني امليدانيني، باإلضافة إلى حيازِة محفوظات تزُخُر مِبعلومات قّيمة جدًّ
ي لطاملا أحلَِّت احلاَجُة إليه، على أصوات سورّيني تضّرروا بأشكال مختلفة من الهجمات  املُنّظماِت هذا، تقريٌر يسّلط الضوء، الذِّ

منّظمة بدائل، ومركز املتمع املدنّي والدميوقراطّية )CCSD(، ومنّظمة دولتي، واملركز الدولي للعدالة االنتقالّية )ICTJ(، ومحامون وأطباء من أجل حقوق اإلنسان )LDHR(، ونقطة بداية،   1
.)Women Now( والنساء اآلن من أجل التنمية ،)VDC( ومركز توثيق االنتهاكات في سوريا ،)TDA( واليوم التالي ،)SNHR( والشبكة السورية حلقوق اإلنسان ،)SIJ( واملعهد السوري للعدالة

امللّخص التنفيذي
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ا الَباِعُث األساسيُّ  على املدارس، ويلفت التَّقريُر االنتباه إلى االنتهاكات الفاضحة حلقوق اإلنسان املُرتِّبة عن أعمال التدمير هذه. أمَّ
على املُِضّي في هذا العمل اخمُللِص الذي امتدَّ طوال عاٍم ونصف العام، فيكُمُن في الرغبة، أواًل، في وضع حّد ألعماِل العنف، وثانًيا، 
ة باألضرار الناجمة عن النزاع، بحيث ال يُترك أمام اجلهات الفاعلة الوطنية والدولية سوى خيار معاجلة  في ضمان اإلحاطِة التَّامَّ

هذه األضرار من خالل عملّية دقيقة ومستنيرة إلحقاق العدالة واإلقرار باملسؤوليات وتقيق اإلنصاف واإلصالح على حّد سواء.

تستند الّنتائُج املدرجة في التقرير إلى مصادر عّدة: وهي عبارٌَة عن مجموِع ما توّفرَ ِفي حوزَِة املنّظمات األعضاء من قواعد بيانات 
وأعداد  املدارس،  وأسماء  ومواقعه،  الهجوم،  أساليب  عن  معلومات  وتوّفر  املدارس  على  الفردّية  الهجمات  تفّصل  ومحفوظات 
أنَّ األولَِويََّة تُولَى للبحوث  الدقيقة، على  املكتبّية  البحوث  إلى  املُعطيات، باإلضافة  الضحايا، واملرتِكبني احملتملني، وغير ذلك من 
واملنشورات وغيرها من املصادِر الّتي أتت بها املنّظمات األعضاء وكذلك املقابالت امليدانّية ونقاشات مجموعات التركيز الّتي أُجرِيت 

وجًها لِوجه مع الّتالميذ واملعّلمني وموّظفي املدارس واألهالي واملسؤولني احملّلّيني في املتمعات املتأّثرة بالهجمات على املدارس.

نطاق املسألة

قامت املنّظمات املشاركة في العمل على مشروع »أنقذوا املدارس السورّية« بجمِع الوثائق املتوّفرة لديها، فأحصت وقوَع 1292 
مدرسة مت الهجوم عليها2 ما بني العام 2011 ومنتصف العام 2017. وقد ُوثَِّقت هذه األعداد توثيًقا ُمتفّصاًل وهي منطقّيٌة وغير 
ُمبالٍغ فيها؛ فقد أصدرت األمانة العامة لألمم املتحدة تقريرًا في نهاية العام 2014 يفيد بأّن 4072 مدرسة قد أقفلت أبوابها، أو 
تعّرضت للضرر أو باتت تستعمل كمأوى. وتشير تقديرات أخرى إلى أّن مدرسًة من أصل ثالِث مدارس في سوريا ال تعمُل حالًيا، سواًء 
ي يرفع األعدادَ املذكورة آنًفا أكثرَ بعُد. رَة، أو اتُِّخَذت مراكزًا للنازحني، أو أُِعيَد استعمالها ألغراض عسكرية، وهو األمُر الذِّ ألنَّها ُمَدمَّ

هذا وقد أّثرَ ُكلٌّ من الهجمات على املدارس والّنزاع بشكٍل عامٍّ تأثيرًا بالًغا في مستويات تعليم السورّيني: ففي العام 2012، أي 
بعَد ُمرورِ عاٍم على بدء النزاع، سّجلت نسبة الّتالميذ الذين التحُقوا باملرحلة الثانوّية تراجًعا عن العام الذي سبَقُه، بحيث تدّنت 
من 98 في مئة إلى ما ال يزيد عن 57 في املئة،3 وفي العام الدراسي 2015 - 2016، لم يلتحق ما ال يقّل عن 2.3 مليون طفٍل 
سوري، داخل سوريا وفي البلدان املاورة،4 باملدرسة، أّما اليوم، فال يزال 1.3 مليون طفٍل ُسورّي يُواجهوَن خطر التسّرب من املدرسة.5

ُ أنَّ النِّزَاَع يّتخُذ طابًعا وحشيًّا. فقد أظهر تقريٌر صادرٌ مؤخرًا  عنَد النظر بِتجّرد إلى العنف واألذى الّلذين أملَّا باألطفال السوريني، يتبنيَّ
ورّي ُهما ضخامة أعداد األطفال املتأثرين بالعنف، والطريقة التي وقع  من إعدادِ باحثني في بلجيكا أّن عاِملنَينْ يسماِن النزاع السُّ
بها هؤالء األطفال ضحيًة للنزاع. أّما حصيلَُة القتلى َفُمرنْتفَعٌة وصاعقة، وقد أشارَت دراسٌة مبنيٌَّة على البيانات التي قّدمها مركز 
ُل ٪70.6 من العدد اإلجمالي حلاالت الوفيات املُترتبة عن أعمال  توثيق االنتهاكات في سوريا )VDC( إلى أّن وفّيات املدنّيني تُشكِّ
رُ مركز توثيق االنتهاكات في سوريا حصيلة القتلى األطفال بِحوالى 19555 طفاًل، وذلَك بني  العنف واملرتبطة بالنزاع.6 هذا ويُقدِّ

مطلع العام 2011 وكانون األول/ديسمبر 7.2016

الّنتائج القانونّية

أُجري تليل قانونّي شامٌل بناًء على األطر القانونية املعمول بها لتطبيق القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان، واستنادًا 
إلى سبع دراسات حاالت تخصُّ هجمات محّددة. وتسّلط دراسات احلاالت هذه الضوء على االنتهاكات اجلسيمة لاللتزامات التي 
تُطّبُق مبوجب القانون الدولي حلماية األطفال واملدنيني في النزاعات املسلحة، مبا فيها تلك الواردة في البروتوكول االختياري التفاقية 
حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في املنازعات املسلحة، باإلضافة إلى اتفاقيات جنيف املؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 

وقد مت توفير هذا الرقم من قبل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ومت تأكيده ببيانات من املنظمات األخرى، مبا في ذلك املعهد السوري للعدالة ومركز توثيق االنتهاكات في سوريا. ألغراض تخصُّ   2
هذا التقرير، يشير مصطلح “الهجوم” على مدرسة إلى أي عمل عسكري )1( مقصود؛ أو )2( عشوائي؛ أو )3( عن طريق اخلطأ، يؤدي إلى إحلاق األضرار أو الدمار مبدرسة أو بعّدة مدارس.

محمد احلسان، )2016(، 27.  3
تقرير تعليم مؤمتر بروكسل )2017(.   4

أخبار األمم املّتحدة )2016أ(.  5
Guha-Sapir and al.)2018(, 105.  6

بيانات مستقاة مباشرة من مركز توثيق االنتهاكات في سوريا، وهو إحَدى املنّظمات املشاركة في إعداد هذا التقرير.  7
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وبروتوكوليها اإلضافيني املؤرخني في 1977. يُذكر أّن الهجمات التي اختارها فريق العمل قد حظيت، غالبّيتها، بتغطية إعالمّية 
جّيدة، ويُعزَى السبب الّرئيس في ذلك إلى طبيعتها املرّوعة. هذا وقد أدانت اجلهات الدولّية عالنّيًة هذه الهجمات واعتبرت أّنها 
تشّكُل انتهاكات حلقوق اإلنسان. أّما األولوية فقد أُولَِيت للحاالت التي أّدت فيها الهجمات إلى ُسقوط الكثير من الضحايا من 
عديِد األطفال؛ واتخذت فيها الهجمات طابًعا متعّمًدا أو عشوائيًّا؛ واسُتخدمت فيها أسلحة محظورة مبوجب القانون الدولي؛ 
النزاع؛ وُشّنت فيها الهجمات على مدارس لم تكن تُستخدم ألغراض  وجتّلت فيها أمناط مشتركة سبَق أن استخدمها أطراف 

عسكرية عنَد ُوقوِع الهجوم.

يُثِبُت الّتقرير املُعنوُن »لم نتوّقع أبًدا أن نُقَصف« أنَّ الدمار الذي أحلقته حكومة الرئيس بّشار األسد وسائر أطراف النزاع باملدارس 
والتالميذ، ينتهك الكثير من األحكام األساسية التي نصَّ عليها القانون الدولي. فقد اسُتخدمت أسلحٌة، كالذخائر العنقودية 
والقنابل احلارقة، في مناطق سورّية تتواجد فيها مدارُس عاملة، علًما أّن الكثير من دول العالم تّظر استخدام هذه األسلحة، في 
حني تُعتبر أنواٌع أخرى منها، كالبراميل املتفجرة، عشوائية في طبيعتها، وذلَك نظرًا إلى جسامة املعاناة التي يحتمل أن تتسّبب 

بها. ويتعارُض استخدام هذه األسلحة مع احلظر املفروض على الهجمات العشوائية، وهو، حتًما، غير مناسٍب قط. 

وفي نهاية املطاف، تقُع على عاتق احلكومة السورّية مسؤوليُة حماية شعبها وبنيتها التحتّية املدنّية. ونظرًا إلى كوِن األطفال هم، 
في األصِل، من بني أكثرِ أفرادِ املتمع ضعًفا وتزِيُدهم الّنزاعات ضعًفا، مَينحهم القانون الدولي احلماية العامة على اعتبارهم مدنيني 
تلتزُم، مبوجب  الطفل، وهي  اتفاقية حقوق  إلى  وتنتسُب سوريا  أفرادًا ضعفاء. هذا  اعتبارهم  اخلاصة على  احلماية  إلى  باإلضافة 

دستورها الّصادر في العام 2012، أن »تمي... الطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوّفر لهم الظروف املناسبة لتنمية ملكاتهم«.8

غير أّن التقرير خلص إلى عدد من املؤشرات التي تدّل جليًّا على أّن الهجمات متعّمدة، مبا في ذلك استخدام الصواريخ املوّجهة؛ 
ومعرفة مواقع املدارس؛ واستطالع املواقع ورصدها ومراقبتها قبل وقوع الهجمات؛ باإلضافة إلى الهجمات املتسلسلة على أكثر 

من مدرسة أو مجّمع مدرسّي في تتابع سريع في اليوم نفسه؛ الهجوم على املدرسة نفسها في مراحل مختلفة من النزاع.

ويهدف ُكلٌّ ِمن حظر الهجمات العشوائية ومبدأ التناسب إلى توجيه السلوك العسكري، مبا في ذلك حمالت القصف اجلوي، 
الشائعة في النزاع السوري. ومع ذلك، تّتخذ الهجمات على املدارس طابًعا عشوائيًّا بحسِب ما يُبرزه التقرير بوضوح من خالل 
ي ُشنَّ على مناطق مدنّية  دراسِة عددٍ من العوامل. فعلى سبيل املثال، أُصيبت مدارس كثيرة نتيجة القصف واسع الّنطاق الذِّ
أرواح  مكتّظة بالسكان. وفي حاالت كثيرة، يُسَتبَعُد أن يكون القادة املسؤولون قد أخذوا في االعتبارِ احتماَل وقوع خسائر في 
املدنيني قبل تنفيذ الهجوم، نظرًا إلى أنَّ األسلحة املُستخدمة جتعل احلّد من الضرر الذي سيلحُق باملدنيني أو السيطرة عليه أمرًا 
مستحياًل عملًيا. فمثاًل، لقد استخدمت احلكومة السورية وحلفاؤها الصواريخ والقذائف ومجموعة من األسلحة األخرى التي 
تُلقى من الطائرات ويصعب توجيهها أو احلّد من تأثيرها احملتمل. ونظرًا إلى أعدادِ املدارس الّتي وقعت عليها الهجمات وإلى نطاِق 

ما خّلفتُه هذه الهجمات من وفيات ودمار، يستبعد التقرير أن يكون املقاتلون غافلنَي عن وقوع ضحايا في صفوف املدنيني.

اجلانب اإلنساني من النزاع: تقييم آثار الهجمات في حيوات السورينّي

ا نتائج  أدَّى تدمير املدارس واسع النطاق على امتداد األراضي الّسورية إلى عواقَب ال حصر لها على البلد وعلى مواطنيه املدنيني. أمَّ
املقابالت ونقاشات مجموعات التركيز التي أُجرِيت من أجِل هذه الدراسة فُتلِقي الضوَء على عددٍ من هذه اآلثار الرئيسة، الّتي أرخت 
بظاللها على جتارب التالميذ واملعلمني وغيرهم من األفراد، وذلَك قبل وقوع الهجمات وخالله وبعده. وفي طبيعة احلال، سُيَفاِقُم 

الوقت املشّقات واألضرار طويلة األجل التي يُعانيها املتضّررون، ال سّيَما في حاِل لم تتوّقف أعمال العنف في القريب العاجل.

أثناَء  املقابالت  أُجريت معهم  الذين  األشخاص  اَها  تََوخَّ التي  الّتقرير، مسألَُة الدقة  إليها  يُشير  التي  املُهّمة  ُجملَِة النَّتائج  وَمن 
تّدثهم عن اخلطوات الكثيرة التي اّتخذتها املدارس واملتمعات احمللّية وترمي إلى ضمان حصول األطفال على أفضل تعليم ممكن 
في ُظلِّ الظروف القائمة، وعلى الرغم من أهواِل الّنزاع الدائر حولهم. إذ تّتخُذ املدارس اإلجراءات الالزمة لتكون على أهّبة االستعدادِ 

دستور اجلمهوريّة العربّية السوريّة )2012(، املادة 20.  8
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لوقوع هجوم في أي وقت مُمكن، وهو واقٌع عملّي ومحزٌن في آٍن مًعا، إذ إّنه يشيُع شعورًا باعتياد النزاع. وبداًل من أن يتسّنى للمدارس 
التركيز على تعليم الشباب – وهو مسًعى على قدر من التعقيد واألهمية في أّي سياٍق كان– فهي جُتري تدريبات على اإلخالء 
وتعمل على جتهيز أجنحة استشفائية. وبداًل من أن تأمَل املتمعات في انتهاء أعمال العنف، سّلمت مرغمًة بضرورة السعي إلى 

تخفيف أضرار الهجمات املستقبلّية حتمّية الُوُقوع.

وقد نتَج عن الهجمات على املدارس، أننْ ُقتل مئات املعلمني، وغادر عدٌد كبير منهم البلد، وتوّقف كثيرون غيرهم عن الذهاب إلى 
العمل، إلى ذلك، يُِعيُق تضّرر البنية التحتية لقطاع النقل إمكانّيَة الوصول إلى املدرسة، ومن شأِن حمالت االعتقاالت املستمرة 
املناهضة  بأّنهم يشاركون في االحتجاجات  ويُعتقد  املدرسة  إلى  الوصول  مِمَّن يتمّكنوَن في  واملعّلمني  مُتارُس بحّق التالميذ  التي 
للحكومة، أن تُفاقم مخاوف وقوع هجمات مستقبلّية. هذا ويحجُم األهالي اخلائُفوَن عن إرسال أوالدهم إلى املدرسة خشيَة وقوع 
ُع الفجوة التعليمّية ويزيُد أبناَء »اجليل الضائع« من السورّيني الذين لم يعرفوا سوى  ي يُوسِّ مزيٍد من أعماِل العنف، وهو األمُر الذِّ
النزاع في نشأتهم، ولم يتلّقوا قدرًا يُذكر من التعليم. وقد كاَن للخوِف هذا تأثيٌر أكبر في الفتيات منه في الفتيان، وأّدى إلى ارتفاع 
معّدالت زواج القاصرات، وَمرَدُّ ذلك إلى سعي األهالي إلى إيجاد خيارات بديلة ألوالدهم. ومن ناحية أخرى، أعرب بعض األهالي عن 
أنَّهم عاُشوا في ظِل أجواء مشحونة بالعنف  تخّوفهم من ميل أبنائهم، ال سّيما الفتيان منهم، إلى التطّرف وذلَك نظرًا إلى 

وإلى كوِن ارتياد املدرسة خيارًا غير متاٍح لهم. 

وال ينتاُب األهل وحدهم ُشُعورٌ باخلوف على أبنائِهم، فالّتالميُذ واملعّلمون على حّد سواء تدثوا عن تعّرضهم لصدمات نفسّية 
أصدقاءهم  رَأؤوا  أن  بعَد  أو  أطرافهم  فقُدوا  أن  بعد  املدرسة  إلى  الذهاب  من  الشديد  خوفهم  وعن  الّسابقة،  هجمات  بسبب 
ميوتون أماَم أنظارهم. وقد تواترَ احلديُث عن الّتأثير األبدّي املُترّتب عن بتر األعضاء ؛ واألمر سيَّان بالنسبة إلى الصدمات النفسية 

والعاطفية الشديدة التي تعّرض لها التالِميذ واملعّلمون على حّد سواء.

املعّدة  املنّظمات  السورّيني، مبا في ذلك  تُرهق تفكير  التي  العديدة  ائكة  الشَّ املسائل  واحدًة من  الدراسية  املناهج  وتُعُد مسألة 
بدأت  عاملة،  فيها  املدارس  تزال  ال  التي  املناطق  ففي  وناشطني.  سورّيني  اعتبارهم  على  أفرادها  جتارب  على  بناًء  وذلك  للتقرير، 
املناهج الدراسية تختلف من منطقٍة إلى أخرى وتخضُع ألهواء األطراف املسيطرة في ُكلٍّ منها. وتشهُد سائُر املناطق الّسورّية 
هذه الّظاهرة آنفة الّذكر، وهي تبلُغ هذه الظاهرة أوجها في املناطق الواقعة تت سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق 
والّشام )الّذي يُعرف ُشيوًعا باختصار داعش( واجلماعات التابعة لتنظيم القاعدة. لذا، ال بّد من بدء العمل فورًا على توحيد املناهج 
املتفاوتة واملسيَّسة، وعلى تزويدها مبعلومات موثوقة ال تتعّلُق بالنزاع وحسب، بل تشمل كذلك عقودَ القمع وغيرها من األسباب 
والضحايا  األطراف  نظر  وجهات  نقل  مهّمة  تتَدبَّرَ  أن  سوريا  على  ويجُب  لُنُشوبِِه.  خصبة  أرًضا  وشّكلت  سبقته  التي  اجلذرية 
جميعهم؛ وتعليم قيم احلّق والعدالة واالعتراف باآلخر والتعايش السلمي، ليحلَّ ذلَك محَل اآلراء املتحّيزة، والهيمنة، ووجهات 

النظر األحادية اجلانب، التي كانت من قبل.

على الرغم من كلِّ ما تقّدم، وفي موازاة الصورة القامتة عن احلياة داخل األراضي الّسورية، الّتي رسمها املشاركون في املقابالت 
ونقاشات مجموعات التركيز، ترتسم مالمح صورة أخرى، صورٌة تعكس بصيَص أمٍل والقدرة على التحّمل والتفاني الواضح في 
االستباقي  الّنهج  إلى  املقابالت  أجريت معهم  الذين  األشخاص  تطّرق  في سوريا. وقد  والشباب  األطفال  ورفاه  التعليم  سبيل 
الذي اّتبعته املتمعات احمللّية على أكثر من صعيد، ومتّثل في طرق متعددة مُتّكنها من القياِم مبا في وسعها فعلُه، وذلَك من خالل 
اجلهود احمللّية التي تؤول، على سبيل املثال، إلى تقدمي الدعم النفسي االجتماعي للضحايا أو تنظيم حمالت لتحفيز التالميذ على 
العودة إلى املدارس. وفي السياق عينه، ذكر معّلمون أّنهم يؤّدوَن وظائفهم من دون تلّقي رواتب وعلى الرغم من التهديدات التي 
ُتِدُق بحيواتهم. وجتدرُ اإلشارَُة إلى أنَُّه في كلِّ املتمعات التي أُجريت فيها املقابالت وُعقدت فيها نقاشات مجموعات التركيز، أثارَ 
ا ُمناوبًَة بني منازل شتَّى، على أنَّها أماِكُن تؤّمن  املشاركون مسألَة إيجاد طرق بديلة لتوفير التعليم، إّما في مدارَِس تت األرض وإمَّ

ُل الّتالميَذ متابعة تصيلهم العلمّي.  ولو القليَل من األمن، بحيث تُخوِّ
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التوصيات

إيقاف الهجمات واحترام املعايير الدولية

إلى أطراف النزاع:

• أوالً وقبل أي شيء آخر، يجب إيقاف كّل الهجمات على املدارس على الفور. فاحلصول على التعليم اآلمن واجلّيد هو حقّ 	
تتمّتُع به العائالت واملتمعات السورية وال يُوَضُع موِضَع تفاوض.

• َّ فورًا قواننيُ محلّية وسياسات عسكرية تّظر الهجوم على املدارس ومتنع استخدام األطراف العسكرية املدارَس 	 يجب أن تُقر
أثناء النزاع.

• يجب على سائر األطراف املنخرطة في النزاع أن تترم القانون اإلنساني الدولي بالكامل، وأن جتنّب السكان املدنيني أخطار 	
اتفاقية حقوق الطفل  بنوده، وال سيما  الدولي حلقوق اإلنسان بجميع  القانون  وأن تترم  النزاع املسّلح وتميهم منه، 

وبروتوكولها بشأن اشتراك األطفال في املنازعات املسلحة.

• أُفِيَد بأنَّ النظام السوري قد ألَقى ذخائر عنقودية كما وقد اسُتخدِمَت في معرِض العمليات الرّوسية-الّسورية املشتركة. 	
لذا، يجب على هذين الطرفني، باإلضافة إلى األطراف األخرى املنخرطة في النزاع في سوريا، توقيع االتفاقية وُمصادقتها 

والتوقّف فورًا عن استخدام هذا النوع من الذخائر.

إلى املنظمات الدولية والدول األعضاء في األمم املتحدة:

• يجب وضع شارة ممّيزة ومرئية وميكن التعرف عليها حلماية املدارس من الهجمات، على غرار الّشارات املستخدمة حلماية 	
املستشفيات واملركبات ومقّدمي اخلدمات الطبية واإلغاثة في النزاعات املسلحة أو حلماية املواقع الدينية ومواقع التراث 
ِضي بِتحديد كيفّية  ِع هذه الشارة املمّيزة، وتَقنْ الثقافي. وفي هذا الّصدد، يجب التوّصل إلى اتفاقية دولية تؤوُل إلى وَضنْ
بّد لِشارة القانون  استخدامها وإمكانّياته، وبتوضيح االلتزامات املترتبة على القوات املسلحة الحترام هذه الشارة. وال 
الدولي اإلنساني هذه أن متنَح املدارس واألطفال في النزاع السوري حمايًة خاصًة وأن تضمن احلماية واالحترام الّلذيِن يتمّتُع 
بهما كُلٌّ من املدارس واألطفال مبوجبِ القانون الدولي. ويُفترُض بالدُّوِل املوقعة على اتفاقيات جنيف أن تسّن قوانني محلية 

وسياسات عسكرية تّظر الهجمات على املدارس التي ترفع شارة املدرسة املمّيزة.

• يجب إحالة هذا التقرير إلى اآللية الدولية احملايدة املستقلة من أجل البدء في إجراء تقيقات كاملة في الهجمات على 	
املدارس في سوريا؛ 

• يجُب على مجلس األمن التابع لألمم املتحدة أن يّتخذ إجراءات فورية ردًا على الهجمات على املدارس، مبا في ذلك إحاَلة الوضع 	
القائم في سوريا إلى املدعي العام في احملكمة اجلنائية الدولية. 

• يجُب على جميع الدول األعضاء التوقيع فوراً على إعالن املدارس اآلمنة الذي يدعم تنفيذ املبادئ التوجيهية حلماية املدارس 	
واجلامعات من االستخدام العسكري أثناء النزاع املسلح. باإلضافة إلى أخذ جميع »األفعال البديلة املمكنة قبل الهجوم« 
على مدرسة أو جامعة في االعتبار، مبوجب املبدأ التوجيهي 4 )أ(، »قبل أي هجوم على مدرسة أصبحت هدًفا عسكريًا، 
يجب على أطراف النزاع املسّلح أن يأخذوا في عني االعتبار حقيقَة أّن األطفال يستحقون احتراماً وحمايًة خاصة«، و«األثر 

السلبي الطويل األجل احملتمل على قدرة املتمع احمللي على التعليم، بعَد تدمير املدرسة أو اإلضرار بها.«
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إصالح العملية التعليمية

• البالد كافة.	 التعليمي في أنحاء  بناء وإصالح تشمل املدارس السورية والنظام  بعملّيِة إعادة  البدء فوراً 

• بغية ردم الهّوة الّسحيقة التي سّببها النّزاُع في قطاع التعليم، ال بُدَّ من النّظر في اتخاذ خطوات من شأنها تسريع 	
عملية الّتعليم لتعويِض ما فاَت منها؛ وإقرار أنواع ُمحّددة من التعليم والّتقييم غير الرسمّية؛ وتقدمي الدعم والفرص 

النزاع وإلجرائها على حّد سواء. أثناء  نْرَ  جُت لم  التي  التقييمّية  للتحضير لالمتحانات 

• يجب أن تشمل عملية السالم إعادة تقييم املناهج الدراسية الوطنية تقييًما صارًما وإصالحها وذلَك من أجل منح 	
تقّدم  بل  ذاك،  أو  الطرف  التاريخ بطريقة غير متحيزة فال متجد هذا  وتدريس مادة  التعليم نفسها  نوعية  تلميذ  كّل 

والتعايش. والسالم  العدالة  وَء على قصص  الضَّ وتُسّلط  الضحايا  وتُعلي أصوات  بّينة  حقائق 

• يجب أن يحَظى املعلمون الذين ال يزاُلوَن في سوريا بالّدعم واحلماية الاّلزَمني. ويشمل ذلك ضمان تصيلهم رواتبهم 	
َّدَ باملواد املالئمة وتنعَم بظروٍف آمنة  بأماٍن وعدم تعرضهم للمضايقة والهجوم باإلضافة إلى دعم املدارس لكي تتزَو

للتدريس.

• إلى 	 احلاجُة  تبرُزُ  داعش. وعليه،  لسيطرة  اخلاضعة  املناطق  في  التعليم  ونظام  الّتالميِذ  أوضاع  عن  الكثير  يُعرف  ال 
إجراِء مزيٍد من البحوث ورمبا تقيٍق كامٍل من أجل معاجلة أي أضرار خاّصة أو آثار إضافية تترتّب عن االنتهاكات التي 

املناطق. ترتكب في هذه 

االعتراف واتّخاذ التدابير اإلصالحية

• يجب على احلكومة السورية واألطراف األخرى املتواطئة في الهجمات على املدارس أو املسؤولة عنها - مبا في ذلك اجلماعات 	
املسلحة غير التابعة لدولٍة ما واجلهات األجنبية التي تشارك مباشرة في الهجمات - أن تصدر اعتراًفا عاًما تُِقرُّ مبوَجِبهِ 
باألضرار التي أحلقتها باملدارس واألطفال واملعلمني واألهالي والعائالت واملتمعات. كما يجُب عليها إصدار اعتذار علني 

شامل من جميع ضحايا هذه الهجمات.

• َُّه يشكُّل جزًءا من 	 أن أولويًة فورية، وحاجًة طويلَة األجل، على اعتبارِ  النفسي واالجتماعي  الدعم  تقدمي  يُعتبرَ  أن  يجب 
إجراءات اإلغاثة وجبر الّضرر. 

• املذكورة 	 َن بعض اخلطوات  تتضمَّ أن  التعليم، كما يجب  الهائلة في قطاِع  الضرر اخلسائر  برامج جبر  تراعي  أن  يجب 
أعاله – ومنها تسريع عملية الّتعليم لتعويِض ما فاَت منها؛ وإقرار أنواع ُمحّددة من التعليم ونظام األرِصَدة الّدولّية؛ 
نْرَ أثناء النزاع وإلجرائها على حّد سواء، وغير ذلَك ِمن  وتقدمي الدعم والفرص للتحضير لالمتحانات التقييمّية التي لم جُت

أشكال املساعدة التعليمية ورمبا املهنية، التي ُتدَّدُ بناًء على تقييم احتياجات الضحايا تقييًما شاِمال.

• َّاَء أعمال العنف والهجمات. وعليه، يجب أن يُوفَّرَ للضحايا الدعم 	 شاَعت بنَي ُصُفوف الّضحايا حاالت فقِد األطراف جر
الطبي طويَل األجِل وإعادة التأهيل واملوارِد املالّية الاّلزمة لتأمني األطراف االصطناعية - مبا في ذلك تقدمي البدائل الالزمة 

إلى حني اكتماِل مُنو األطفال.

• يجب منُح املعّلمني احملُّفزات التي تثّهم على العودة إلى سوريا. أّما بالنسبة إلى األشخاص الذين باشروا التعليم في 	
َمُح باالستفادة من خبراتهم هذه ويُخّوَلهم أن يصبحوا  يَسنْ برنامج تأهيلّي معّجل  سياقات غير رسمية، فيجب وضع 

ُمعّلمني ُمحترفني. 
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على مّر سبع سنوات من االحتجاجات والنزاع املسّلح في سوريا، ُقِتل مئات اآلالف من املدنّيني ووَقَع عدٌد أكبُر منهم ضحيََّة اإلخفاء 
القسري أو تََعرَُّضوا للتعذيب، أو عانُوا انتهاكاٍت جّمة حلقوقهم اإلنسانّية. وقد شهد معظم السورّيني، مبن فيهم أطفال كثيرون، 
رَت مدن سورّية كثيرة حتَّى ُصيِّرَت أنقاًضا وركاًما.  تعرَُّض أفراد عائالتهم وأصدقائهم وجيرانهم ملثل هذه االنتهاكات. هذا وقد دُمِّ
البالد  إلى ذلك، فإنَّ مدرسًة من أصِل ثالٍث في سوريا تضّررت أو تهّدمت أو باتت تُستخدم كمآٍو،9 وأكثر من نصف مستشفيات 
متوّقفة عن العمل حالًيا،10 كما إنَّ ماليني السوريني قد نزحوا داخلًيا،11 في حني جلأ ماليني آخرون إلى اخلارج،12 فما كاَن من أنظمِة 

احلماية واللجوء إاّل أن خذلتهم أكثر بعد.

ِة بِعملّية العدالة  ال شّك أّن التحّوالت التي شهدتها دينامّيات هذا النزاع الوحشي الذي طال أمده قد انعكست على الّرؤية اخلاصَّ
االنتقالّية الوطنّية. وكان من شأِن عدِم اليقني حول محّصلة النزاع ومآالته أن قّوَض اجلهودَ احلالية الرامية إلى تعزيز املساءلة، 
وأشاَع حالة من اإلحباط واإلرهاق في أوساط املتمع املدني. ومع ذلك، لم يتراجع االهتمام بدور العدالة االنتقالّية في مستقبل 
البالد. وفي هذا الّصدد، تواصل ُمنّظمات املتمع املدني السورّية مساعيها النشطة اآليلة إلى توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان، 
وترُص على حفظ البيانات الفائقة األهمّية التي تصبُّ في خدمِة عملّيات العدالة املستقبلّية. ومع ذلك، فإنَّ عملّية التشاور 
واحلوار الّتي نّظمها املركز الدولي للعدالة االنتقالّية على مدى عاَمني مع أكثر من عشٍر من ُمنّظمات املتمع املدني السورّية، في 
الفترة املمتدة بني العاَمني 2014 و2016، كشفت الّنقاَب عن شُعورٍ باإلحباط ناجٍم عن ضآلَِة تأثير جهود التوثيق في النزاع حّتى 
ائعة بنَي اجلهات الفاعلة الدولّية أيًضا – ومفادها أنَّ جهود التوثيق  اآلن، ويُعزى ذلَك، جزئيًّا، إلى املفاهيم اخلاطئة الراسخة – والشَّ

جُتِدي نفًعا في القضايا اجلنائية حصرًا.

ي لهذا الواقع، تعاوَن املركز الدولي للعدالة االنتقالّية مع عشر منّظمات سورّية، تقع مقّراتها في كّل من تركيا  وفي إطارِ التََّصدِّ
ولبنان، بهدف تعزيزِ جهود التوثيق القائمة من خالل وضِع استراجتّياٍت تعاونّية تؤول إلى دعم حقوق السورّيني ومُتّهَد الّسبيَل أماَم 

عملّيات العدالة االنتقالّية املستقبلّية.13 وفي ما يلي، أسماء املنّظمات العشر آنفة الّذكر:

• بدائل	

• 	)CCSD( مركز املتمع املدنّي والدميوقراطّية

• دولتي	

• 	)LDHR( محامون وأطباء من أجل حقوق اإلنسان

Strategic Steering Group )2017(  9
منظمة الصحة العاملية )2018(  10

مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني )البوابة العملية لالجئني: استجابة سوريا اإلقليمية لالجئني(.  11

مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني )البوابة العملية لالجئني: استجابة سوريا اإلقليمية لالجئني(.  12
أجُِنز هذا العمل بفضل الشراكة مع وزارة اخلارجّية والكومنولث البريطانّية ومع احلكومة السويديّة وبدعم منهما؛ باإلضافة إلى دعم احلكومتني األسترالّية والكنديّة وصندوق فيوليت جبارة   13

اخليري )Violet Jabara Charitable Trust(؛ واملساعدة املشاريعّية من جانب احلكومة السويسريّة.

الفصل األّول: مقدمة
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• نقطة بداية	

• 	)SIJ( املعهد السوري للعدالة

• 	)SNHR( الشبكة السورية حلقوق اإلنسان

• 	)TDA( اليوم التالي

• 	)VDC( مركز توثيق االنتهاكات في سوريا

• 	)Women Now( النّساء اآلن من أجل التنمية

ٍة. فقد سادَ إجماٌع بأّن  وكاَن من شأِن التعاون املستمّر بني هذه املنّظمات السورّية املتنّوعة أن َساَهَم ِفي تقيق الفريق إجنازاٍت ُمهمَّ
بح أحسَن وَأَقوى ِعنَد دمِجها في العمل التعاوني الذي يرّكز على  تأثير اجلهود الفردّية التي تتمتَُّع بها ُكلُّ منّظمٍة على حدة، يُصنْ
ة إلى عاّمة الناس وإلى اجلهات الدولّية  مسألة محّددة تشّكل موضع اهتمام مشترك، وتصدرُ عنه نتائُج وتوصيات واضحة ُموجهَّ

املعنّية بوضع السياسات على حّد سواء.

وعليه، اجتمعت املنّظمات اإلحدى عشرة14 في 
أولى  عمٍل  حلقِة  إطار  في   ،2017 آذار/مارس 
الّرسِمَية  الّتعاون  مشروع  انطالَقة  شّكلت 
ُورش عمٍل أخرى، امتّد كلٌّ منها  وتبعتها سبع 
على مَدى يومني أو ثالثة أيام. وفي نهايِة املطاف 
املشروع  يترّكز  أن  على  باإلجماِع  قرارٌ  اتُِّخَذ 
املشترك حول تدمير املدارس السورّية وحوَل األثر 
السورّيني  األطفال  في  الضرر  هذا  يخّلفه  الذي 
وقد  ككّل.  واملتمع  وعائالتهم  وأهاليهم 
اجتمعت املنظمات مّراٍت عّدة منذ حلقِة العمل 
األولى، بشكٍل منفصل ضمن مجموعاٍت فرعية 
مصّغرة كما وخالل ست حلقاِت عمٍل َجَماعية 
الحقة من أجل صياغة املشروع؛ وجمع البيانات؛ 
وتديد الّنتائج النهائية والتخطيط لها. وخالَل 
نقاط  تكاَملَت  التعاوني،  املشروع  هذا  مسارِ 

القّوة والقدرات التي تتمتع بها كلٌّ من املنّظمات املشاركة، فبعُضها يتمّتع بخبرٍة في مجال جمِع البيانات أو تليلها، وبعُضها 
اآلخُر تكمُن ُقّوتُه في سرد القصص وتَوليِف نصٍّ ُمقتبٍس من العمل مع الضحايا. ويرمي تكامل القدراِت هذا إلى تسليط الضوء 
على اآلثار والنتائج الكثيرة املترّتبة على تدمير مدارس البلد. وقد توّلى املركز الدولي للعدالة االنتقالّية تيسير عملّية التنسيق، 
والتحليل الثنائي واجلماعي، وأنشطة بناء القدرات، وقد ساهمت املنّظمات املشاركة في املشُروع، كلٌّ بحسب مجاِل خبرتها. هذا 
وقد استفادت املبادرة من أعمال التوثيق اخملتلفة التي سبق أن أجرتها هذه املنظمات، فجمعت عددًا من أحداٍث على قدرٍ عاٍل من 

األهمّية وأعّدت التقارير والتحليل القانوني املتقن، وصاَغت سردّية إنسانّية عميقة.

املُترّتبة على الهجمات على املدارس السورّية. وألغراض تخصُّ  ويترّكز العمل، مبا فيه هذا التقرير، على اآلثار املباشرة والدائمة 
هذا التقرير، يشير مصطلح »الهجوم« على مدرسة إلى أي عمل عسكري )1( مقصود؛ أو )2( عشوائي؛ أو )3( عن طريق اخلطأ، 

وهي املنّظمات التي أنَف ذكرها، ويَُضاُف إليها املركز الّدولي للعدالة االنتقالّية.  14

الصورة: طفل في حي الصاخور في شرق حلب يحمل كتّيبات وزّعتها اليونيسف حول تديد واإلبالغ 
عن األشياء غير املنفجرة. )اليونيسف(
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الوثائق والبيانات وتليلها،  أو بعّدة مدارس. فمن خالل استخداِم أشكال مختلفة من  الدمار مبدرسة  أو  يؤدي إلى إحلاق األضرار 
توّصل املشروع إلى صياغة تليٍل وسردّية معّمَقنينْ يتناوالِن االنتهاكات ويرِمَيان إلَى إظهار كيفية تأثر مجموعات وفئات سكانّية 
مختلفة بالهجمات على املدارس. ويسَعى هذا املشروع إلى تسليط الضوء على اجلانب اإلنساني من النزاع، وإلى النظر في الّردودِ 
احمللّية عليه التي تعكس قدرة املتمعات احمللّية على الصمود وسعة حيلتها في مواجهة االنتهاكات املستمّرة حلقوق اإلنسان 
على نطاق واسع، ولعّل خير مثل على ذلَك، هو بناء مدارس تت األرض لتكوَن في منأًى عن الهجمات مثال. هذا ويصّب املشروع 
إلى ما مُيكن  االنتهاكات، باإلضافة  املُترّتب عن  النطاق  الواسع  األثر  السورّيني وعلى  اإلنساني من جتربة  اجلانب  ُجلَّ تركيزه على 
قوله عن التبعات القانونّية الّناجمة عن تدمير املدارس في سوريا، وهو، بذلَك، إمّنا يسعى إلى حشد مزيد من الّدعم الشعبي 
للمساءلة، وإلى حّث واِضِعي السياسات الدولّيني على اإلتياِن بِسياساٍت رامية إلى مكافحة االنتهاكات وآثارها الطويلة األجل 

على حيوات الضحايا.

وقد أثمرَ التعاوُن هذا، إلى جانب هذا التقرير، إنشاَء موقع إلكتروني، وعقَد جلسة استماع علنّية حول املوضوع. وكانت هذه اجللسة 
مبثابِة ُمنتًدى من شأنه عرض نتائج التحليل الذي أجرته املموعة حول تدمير املدارس. ولعّل األهم من ذلك، هو أننْ َسَمَحت هذه 
اجللسة بإعالِء أصوات السورّيني املتضّررين من الهجمات وبِتسليط الضوء على شهاداتهم التي كاَن من بينها شهاداٌت مؤثرة ثالث 
أدلى بُكلٍّ منها أحُد الّناجني من هجمات على مدارس، وشهادٌة رابعٌة أدلت بها والدة طفل صغيٍر جنا من هجوم على مدرسته. وقد 
ضّم هذا احلدث، الذي أُقيم في العاصمة السويسرّية جنيف في 22 آذار/مارس 2018، »جلنَة ضميٍر« مؤّلفة من شخصّيات من 
يَن حضروا احلدَث من أجِل االستماع إلى قصص الضحايا وتقدمي خبراتهم وَمدِّ جميع ضحايا النزاع  أبرز املدافعني عن العدالة، الذِّ
بِالّدعم الرمزي، ال سّيما أولئك املتضّررين من الهجمات على املدارس. وقد ضّمت هذه اللجنة نافانيثيم »نافي« بيالي، وهي مفوضة 
األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان سابًقا؛ وبابلو دي غريف، وهَو املقّرر اخلاّص لألمم املتحدة املعنّي بتعزيز احلقيقة والعدالة واجلبر 
الّنتائج النهائية التي  أّن كاًل من  وضمانات عدم التكرار؛ ودافيد تولبيرت، وهَو رئيس املركز الدولي للعدالة االنتقالّية. يُشار إلى 
أثمرها هذا املشروع املُشترك، يسّلط الضوء بطريقة مختلفة على االستنتاجات والتوصيات الرئيسة التي متّ التوّصل إليها علًما 

أنَّها تترّكز جميعها حول تقيق أربعة أهداف رئيسة، أال وهي:

إيقاف الهجمات على املدارس  .1 

حماية املدارس العاملة من االستهداف والتدمير واالستعمال العسكري  .2 

االعتراف مبا ُسبَِّب من أضرار ومعاجلتها   .3 

تقيق العدالة للمتضرّرين من الهجمات   .4 
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هذا التقرير هو ثمرة تعاون بني املنّظمات اإلحدى عشرة املُشارِكة في صياغته. وفي ما خال بعض االستثناءات، تفرََّغ فرٌد من كّل 
َم أفراٌد آخرون يَد العوِن عند اللزوم واالقتضاء. وفي حاالت  منّظمة للُمشاركِة في األنشطة اخملتلفة وأدَاِء معظم األعمال، وقد قدَّ
ا ألنَُّه انتقل إلى منصب آخر،  ا ألنَّ الشخص األساسيَّ قد غادر املنّظمة، وإمَّ قليلة، تبّدل املُنّسقون خالل مراحل العمل وذلك إمَّ
ا ألنَُّه لم يتمّكن من مواصلة املهّمة. ففي هذه احلاالت، أحاَط املُنّسقوَن املغادرون األفرادَ اجلددَ واملشاركني اآلخرين في املشروع  وإمَّ

مبُجرياِت العمِل وتفاصيلِه إحاطًة كافيًة ووافيًة.

ساهمت املنّظمات املشاركة في املشروع ُكلٌّ بحسِب خبراتها املؤسسّية ومهاراتها. وكانت الفكرُة األساسّية تقوُم على االستفادة 
َمت املنّظمات  ِع نقاط القّوة تلك ملعاجلة قضّية تدمير املدارس والهجمات عليها من أكثرَ من منظارٍ. ومن هذا املنطلق، ُقسِّ من تنوُّ
ا الِفرَق الفرعّية األربعة واملنّظمات التي  اإلحدى عشرة إلى أربعة فرٍق فرعّية، ُكلَِّف كلٌّ منها إعدادَ أحِد أقسام التقرير الرئيسة. أمَّ
كِل التَّالي: )1( »فريق البيانات والتوثيق«، ويضّم املعهد السوري للعدالة )SIJ(، والشبكة السورّية حلقوق  تضّمها، فهي على الشَّ
اإلنسان )SNHR(، ومركز توثيق االنتهاكات في سوريا )VDC(؛ )2( »فريق تليل النزاع«، ويضّم منّظمة بدائل، ومركز املتمع 
املدني والدميوقراطّية )CCSD(، واملركز الدولي للعدالة االنتقالّية؛ )3( »فريق التحليل القانوني«، ويضّم املركز الدولي للعدالة 
دولتي،  باآلثار »، ويضّم منّظمات  املعني  اإلنسان )LDHR(؛ )4( »الفريق  وأطباء من أجل حقوق  االنتقالّية ومنّظمة محامون 

.)Women Now( والّنساء اآلن من أجل التنمية ،)TDA( ونقطة بداية، واليوم التالي

وقد عملت الفرُق مًعا خالل سبع اجتماعات عقدها املركز الدولي للعدالة االنتقالّية في اسطنبول في تركيا، كما عملت بشكل 
منفصل في كلٍّ من مدينة غازي عنتاب التركّية والعاصمة اللبنانية بيروت، وذلَك بحسِب مقّرات املنّظمات. وقد ُعقدت حلقُة 
العمل العاّمة األولى في اسطنبول في آذار/مارس 2017، ثّم تتالت اجللسات، بوتيرَِة جلَسٍة كلَّ سّتة أسابيع تقريًبا، وصواًل إلى 
اجللسة اخلتامّية التي ُعقدت في شباط/فبراير 2018. يُشار إلى أّن املركز الدولي للعدالة االنتقالّية أدَّى دورًا تنسيقيًّا ِضمن الِفرَق، 
وقّدم املساعدة التقنّية والّدعم اللوجستي واملالي لكلٍّ من حلقاِت العمل والّلقاءات األخرى التي نّظمتها الفرق الفرعّية للعمل 

مًعا من أجل استكمال بحوثها وصياغة املواد املكتوبة.

الفرق الفرعّية: أدوارها وأهدافها

ُكلَِّف فريُق تليل النزاع إجراَء البحوث املكتبّية واالطالع على املواّد املتوفرة من أجل إعداد نبذة عاّمة عن الّنزاع، ودراَسٍة ُمستِفيَضٍة 
ا املواردُ الّتي أُولَِيت األولَِوّيُة في الّنظر إليها، فكانت  عن مسار الهجمات على املدارس وتدميرها على امتدادِ األراِضي الّسورية. أمَّ
تلك الّتي تتمّتُع بها املُنّظمات وتشُمُل معارفها املؤسسّية الواسعة، وبحوثها ومنشوراتها؛ ثُّم اُطلَِع على املصادر اخلارجية من 
أجِل إمتاِم املعلُومات وتدعيمها. وقد رَبَط هذا الفريق املُعطياِت بعضها ببعٍض وحّددَ أمناًطا معّينًة من الهجمات عبرَ تقّدم الّنزاع 

زمنيًّا، واألحداث امليدانّية ذات الصلة، والعملّيات اجلارية بالّتوازِي على املستوى الدولي.

تأّلف فريُق البيانات والتوثيق من املنّظمات املشارِكة الثالث التي تصبُّ خبرتها األساسّية في جمع البيانات وتوثيق االنتهاكات 
املُستمّرة في سوريا. وُكلِّف هذا الفريق الفرعّي، بشكل أساسّي، توحيَد البيانات املوّثقة من أجل رسم صورة كاملة عن تدمير 

الفصل الّثاني: املنهجّية
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املدارس والهجمات عليها في سوريا ككّل، وخصوًصا في بعض املناطق التي تُصنَُّف على أّنها تأّثرت كثيرًا بتدمير املدارس نتيجَة 
النزاع. وتعاوََن فريُق البياناِت والتوثيق عن كثٍب مع فريق التحليل القانوني كي يتزَوَّدَ بالبيانات اإلحصائية وغيرها من املعلومات التي 

تدعُم احلاالت اخملتارة إلجراِء التحليل القانوني، كما تدعُم مختلف الفرضياِت واالستنتاجات األخرى الواردة في سياِق هذا التقرير.

البيانات والتوثيق، باإلضافة إلى غيرها من املعلومات التي  وقد استخدَم فريُق التحليل القانوني املعلومات التي في حوزَِة فريق 
ُجِمعت في إطارِ البحوث املكتبّية املكّثفة، وذلَك من أجل تديد خصائص النزاع الرئيسة واألمناط املّتبعة فيه، ومن أجِل تقييم 
دُ، على ضوِء ذلَك، انتهاكات القانون الدولي التي يبدو أّنها  األطر القانونية القابلة للتطبيق واآليلة إلى فهم النزاع وتليله، فُتحدَّ
التي  اإلضافّية  التحقيقات  دُ  ُتدَّ كما  ارتُكبت 
يُفترُض إجراُؤها من أجِل ترسيِم نطاِق انتشارِها. 
القانوني عن كثٍب مع  وقد عمَل فريُق الّتحليل 
َ سبع حاالت هجوم  فريِق البيانات والتوثيق، َفَعنيَّ
البحث  في  تعّمًقا  تستدعي  املدارس  على 
والتحليل، على أن تُستعرَُض عملّية اختيارِ هذه 

ِم الّتالي.  احلاالت تفصياًل في الُقسنْ

بشكل  به،  فأُنِيطت  باآلثار،  املعني  الفريق  أّما 
النوعّية  البيانات  جمع  مسؤولّية  أساسّي، 
الّذي  باألثر  اإلحاَطِة  تسني  شأنها  من  التي 
في  وتدميرها  املدارس  على  الهجمات  ُتدثه 
الّتالميذ  سيَّما  ال  العادّيني،  املواطنني  نُُفوِس 
هذا  أجرى  وقد  واألهالي.  واملعّلمني  منهم 
ضمَن  نقاشاٍت  وأدَارَ  مباشرة  مقابالت  الفريق 
مجموعات تركيز مع الّتالميذ واملعّلمني وغيرهم 
ثالث  في  املدارس  بتدمير  املُتأّثريَن  األفرادِ  من 
هذه  َتعرَُض  وَتُسنْ ُمختلَفة،  جغرافّية  مناطق 
املُقابالت والّنقاشات تفصياًل في القسم الّتالي 
ثُمَّ حلَّلَها وَخلُص إلى  املُنبثقة عنها  الّنتائج  بترميز  البيانات املسّجلة فقام  النظر في ساعاٍت من  الفريق  الّتقرير. ثّم أعادَ  من 
تديد األمناط واحملاور الرئيسة املُستخرَجة منها. وتشّكل نتائج هذا التحليل القاعَدة األساسّية التي بُِنَي عليها القسم املتعّلق 
بآثار الهجمات على املدارس. وجتدر اإلشارة إلى أّن املنّظمات املُنضويَة إلى هذا الفريق كانت ملّمة أساًسا بأساليب إجراء املقابالت 
والتأريخ الشفوي وجمع الشهادات الَقيَِّمة، مبا في ذلك الّتعامل مع النساء واألطفال، ومع ذلك فقد نُّظمت جلسات إضافّية لبناء 

القدرات في مجال التعامل مع هاتني الفئتني، وال سّيما مع األطفال.

احلاالت اخملتارة

في إطار اجلهود املبذولة في سبيِل توثيق الهجمات الوحشّية على املدارس في سوريا، وفي سبيِل تِبياِن طبيعتها غير املشروعة، 
لَِيُصبَّ تركيزَُه عليهما.  احملّددة  الهجمات  أو  احلاالت  دراسات  فريُق العمِل مجموعتني من  القانوني، اختارَ  التحليل  ضمَن قسم 
اخلاّصة  واألمناط  الّسمات  إلى  االنتباه  لفت  إلى  القانوني  التحليل  قسم  في  املعروضة  األولى  السبع  احلاالت  مجموعة  وتهدف 
باالنتهاكات املرتكبة ضّد املدارس واألطفال في سوريا، كما تهدُف إلى إيضاح املُسبِّبات التي جتعلها انتهاكات خطيرة للقانون 
الدولي اإلنساني. أّما املموعة الثانية التي تضّم ثالث دراسات حاالت فهي من اختيار الفريق املعني باآلثار وهي تهدف إلى إجراء 
تليل نوعي ينظُر في اآلثار الّتي تُسبُِّبها الهجمات على املدارس وتدميرها في حيوات الّتالميذ واملعّلمني واألهالي وغيرهم من أفراد 

املتمع. وفي احلاالت اآلنفة الذكر كّلها، كانت املدارس تُستخدم بوضوح ألغراض مدنّية، ال عسكرّية، عند تعّرضها للهجوم.

�الصورة: إزالة الركام من مدرسة عني جالوت في حلب التي قصفتها ودّمرتها القّوات احلكومّية
في 30 نيسان/أبريل 2014. )املعهد السوري للعدالة(
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ا احلاالت السبع اخملتارة للتحليل القانوني، فُتسلُِّط ُكلٌّ منها الضوء على انتهاكات خطيرة اللتزامات حماية األطفال واملدنّيني  أمَّ
واألعيان املدنّية أثناء النزاعات املسّلحة، مبا فيها االلتزامات املنصوص عليها في القانون الدولي اإلنساني والقانون اجلنائي الدولي 
اّتفاقّيات  وفي  الّطفل،15  حقوق  اّتفاقّية  في  الواردة  تلك  فيها  مبا  الراسخة،  العرفّية  القواعد  وفي  كما  اإلنسان،  حقوق  وقانون 
جنيف املؤرخة 12 آب /أغسطس 1949 وبروتوكوليها اإلضافيني املؤرخني 16.1977 وقد وقعت كلٌّ من احلاالت املذكورة في إحدى 
احملافظات الثالث التي تتواجد فيها الفرق امليدانّية التابعة للمنّظمات املشارِكة في العمل على هذا التقرير، حيث تقوم بأعمال 
التوثيق مباشرَة من ساحِة احلرب. هذا وقد حظيت معظم هذه الهجمات بتغطية إعالمّية جّيدة، ويُعزَى السبب الّرئيس في ذلك 

إلى طبيعتها املرّوعة. وقد أدانت اجلهات الدولّية عالنّيًة هذه الهجمات واعتبرت أّنها تشّكُل انتهاكات حلقوق اإلنسان.17

عنَد العمِل على اختيار احلاالت للتحليل القانوني، حرَص الفريُق العامُل على إدراج هجمات منسوبة إلى أطراف مختلفة من النزاع، 
وذلَك بغيَة تبياِن أنواع االنتهاكات التي ترتكبها جميع األطراف املنخرطَة في النزاع وكذلَك مدى اّتساع نطاقها. لكن، نظرًا إلى 
كوِن السلطات السورّية هي املسؤولة عن األغلبّية الساحقة من الهجمات على املدارس، وإلى كونها تتحّمل، بشكل أساسّي، 
ِة املسؤولّيِة هذا. لذا، فإنَّ احلاالت اخمُلتارة تشمُل خمَسَة هجمات  مسؤولّية حماية شعبها، فقد عكست احلاالت اخمُلتارَة رُجحان كفَّ

منسوبة إلى القّوات املسّلحة السورّية )أو الروسّية( وهجمتني منسوبتني إلى قّوات املعارضة املسّلحة.

أّما بالنسبة إلى اجلزء الّنوعي من عملّية جمع البيانات، فقد وقع اخليارُ على ثالث حاالت، هي: الهجوم نفسه الّذي وردَ في االختيار 
القانوني، ووقَع على مجّمع املدارس في منطقة حاس في إدلب؛ والهجوم على مدرسة في دوما في ريف دمشق، وهجوم على مدرسة 
لأليتام في األتارب غربي حلب. ويُعزَى الّسبُب في اختيارِ هذه املناطق إلى أمرَين، أّولهما كونه، من املعروف، أّن املدارَِس فيها قد تعّرضت 
لهجمات إّباَن النزاع، وثانيهما َكوَن املنظمات قادرة على الوصول إلى املتمعات فيها فتجمُع املعلومات عن الهجمات، وجُتري مقابالت 
من شأنها أن توّثق جتارب التالميذ وغيرهم من أفراد املتمع ممّن لديهم مصالح راسخة في كلٍّ من املدارس املُعتدى عليها. ولم يتّم 
اختيار املناطق الواقعة تت سيطرة حكومة األسد أو املموعات املسّلحة األخرى كالدولة االسالمية في العراق والشام )املعروفة أيضاً 

بتنظيم الدولة اإلسالمية أو داعش( إلجراء مقابالت مباشرة، ألّن املنظمات ال تستطيع العمل في تلك املناطق لدواٍع أمنية.

أساليب جمع البيانات وحتليلها

أدَّى فريَقا تليل النزاع والتحليل القانوني اجلزَء األكبرَ من عملهما من خالل تليل البيانات األولّية والثانوّية تلياًل مكتبيًّا دقيًقا 
ومستفيًضا ؛ وبالتالي، فإّن أساليبهما املُّتبعة غنّيٌة عن الشرح. أّما أساليب الّتي اّتبعها ُكلٌّ من فريق البيانات والتوثيق والفريق 
املعني باآلثار فتستدعي املزيد من الشرح. وال بّد، في املقام األول، من اإلحاَطِة باألساليب التي تّتبعها كلٌّ من املنّظمات وتُؤول إلى 
التحّقق من البيانات الكمّية وغيرها من البيانات املوُضوَعة في تصرُِّف الفرق األخرى، ال سّيما فريق البيانات والتوثيق، كما ترمي إلى 
تنظيم البيانات آنفة الّذكر كذلَك األمر. وفي ما يتعّلق بالفريق املعني باآلثار، َفِمن املهّم تديد املنهجّية والعملّية الّلتني اّتبعهما 

في جمع البيانات النوعّية ثّم تليلها.

أساليب الّتوثيق وتنظيم البيانات للتحليل

الهجمات  بيانات عاّمة عن  ُكّلف، بشكل أساسّي، توفيرَ  بالتوثيق، وقد  والتوثيق من ثالث منّظمات معنّية  البيانات  تأّلف فريق 
على املدارس في أطٍر مكانّية وزمانّية مختلفة، وذلَك من أجِل تأييد مزاعم معّينة أو دعمها واإلجابة على أسئلة محّددة يطرُحها، 
بشكل أساسي، فريق التحليل القانوني، وغيره من الفرق بحسب َما تقتضيه احلاجة. ونظرًا إلى أنَّ فكرة املشروع لم تُقم قط 
على إدخاِل أّي تغيير أو تعديل إلى منهجّيِة أيٍّ من املنّظمات أو إلى بروتوكوالتها املُعتمَدة، فقد كان ال بّد من اإلحاَطِة علًما بِأوجه 
التشابه والّتباين بنَي املنهجّيات اخمُلتلفة الّتي يتبُعها ُكلُّ فريٍق وتؤوُل إلى جمع البيانات والتحّقق منها، وتنظيمها، ذلك إنَّ أوجه 

الّتشابه والّتباين تلك قد تؤثُِّر تأثِيرًا طفيًفا في األرقام الّتي تتزّودُ بها مجموعة العمل من ُكلٍّ من الفرق الفرعّية.

اتّفاقّية حقوق الّطفل )1989(؛ البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في املنازعات املسلحة )2000(.  15
ويَُشارُ إليها أيًضا بعبارتني ُهما “قوانني احلرب” أو “قوانني النزاع املسّلح”، وهي مجموُع قواعد القانون الدولي التي تنّظم مسارَ األعمال العدائية ومعاملة األشخاص من قبل الدول   16

واجلماعات املسلحة من غير الدول، في حاالت النزاعات املسلحة الدولية وغير الدولّية )الداخلّية( واالحتالل العسكري.
)2016( UNICEF مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املّتحدة )2016 ب(؛ مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املّتحدة )2014 أ(؛ مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املّتحدة )2014 ب(؛   17

ومنظمة العفو الّدولّية )2015(؛ منّظمة “هيومن رايتس ووتش” )2018(.
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فعلى سبيل املثال، تقوُم املُنّظمة األولى، وهي املعهد الّسوري للعدالة بتوثيق كّل هجوم تتعّرض له إحدى املدارس، بصرف النظر 
عن بعِض العواِمَل من قبيِل تعرُِّض املدرسة لهجوم سابٍق أو تسبُّب الهجوم في خسائر بشرّية أم ال. ويُقوُم املعهُد بأعمال التوثيق 
في مختلف املناطق السورّية التي يستطيع الوصول إليها، علًما أنَُّه يتميَُّز بِغَنى بياناتِِه الّتي يجمعها من مناطق يسُهُل نفاذُُه 
السورّية حلقوق  الشبكة  ا  وإدلب وحماه مثالً. أمَّ محافظات حلب  امليَدانّيِة، على غرارِ  ِفرَقه  ويتواجد فيها عديٌد كبيٌر من  إليها 
اإلنسان، فتُقوُم بتوثيق سائر حاالت الهجوم على املدارس أو حاالِت تدميرها في احملافظات كاّفة، غير أّنها تنّظم بياناتها على نحو 
يَفصُل عدد املدارس التي تعّرضت للهجوم )أي أّن كّل مدرسة تُسّجل مّرة واحدة( عن عدد الهجمات )أي أّن كّل مدرسة مُيكن أن 
ُتتسب أكثر من مّرة إذا تعّرضت ألكثر من هجوم أو دُّمرت أكثر من مّرة(.18 أّما مركز توثيق االنتهاكات في سوريا فيوّثق ويسّجل 
احلوادث في سائر احملافظات على أساس الضحايا، أي أّن املركزَ يحصر توثيُقُه باحلوادث التي تُسفر عن وقوع خسائر بشرّية مُيكُن 
دُ  وأقاَم املركُز قائمًة تُعدِّ ا في »الّتقارير اخلاّصة«. هذا  البيانات« وإمَّ ا في »قاعدة  إحصاؤها وينشرها على موقعه اإللكترونّي، إمَّ

أسماَء الّضحايا وتضمُّ معلومات إضافّية عنهم. 

املدارس  التي تكون فيها  احلاالت  توّثق سوى  ال  والعمر، وهي  االجتماعي  النوع  الضحايا بحسب  بيانات  الثالث  تُصنُِّف املنّظمات 
مستخدمة بشكل واضح ألغراض مدنّية، ال عسكرّية. ولكلِّ انتهاٍك أو حادث، جتمع فرق التوثيق، قدرَ املُمكن، بيانات من قبيِل 
التاريخ، ونوع السالح، واجلهة املسؤولة، واملصدر، واملوقع، وتواجد قاعدة عسكرّية قريبة أم عدمه، واألضرار الاّلحقة بالبنية التحتية، 
حّية االجتماعي وعمرها، على حدِّ ما ذُِكرَ آنًفا. هذا وجتمع املنّظمات صورًا وتسجيالت  واخلسائر البشرية، باإلضافة إلى نوع الضَّ
التي مُيكن  املناطق داخل سوريا  إلى محدودّية  أّن ُقيودًا َشديَدة تكُم عمَل املنّظمات نظرًا  إلى  اإلشارَة  وأدّلة أخرَى. وجتدرُ  ومواد 
لفرقها العاملة دخولها والعمل فيها بأمان. ويَّتبع كّل فريق عامٍل أساليب متنّوعة تشمل املقابالت مع عّدة ضحايا وشهود عيان 

ِعِه أدّلة أُخرَى متوّفرة، إلثبات كّل حادث قبل تسجيله رسمًيا.19 وناجني، باإلضافة إلى َجمنْ

وال بّد من اإلشارة إلى بعض الّتبايُنات األخرى املُهّمة بني أساليب املنّظمات. فقد أوضح املعهد الّسوري للعدالة أّنه، في شأِن جمع 
البيانات حول الهجمات على املدارس على وجه التحديد، َجرَى الّتوثيُق على مرحلتني. فبني العاَمني 2011 و2013، قام املعهد 
بتوثيق احلاالت الرمزّية أو الرئيسة وحسب. أّما من العام 2013 فصاِعًدا، وبعَد الّتغّير اجللّي الّذي طرَأَ على طبيعة الهجمات على 
أساليب  كلٍّ منها  املنّظمات، اعتماد  بني  األخرى  الّتباين  مَكاِمن  املمكنة. ومن  كّل احلاالت  بتوثيق  املعهد  ووتيرتها، بدأ  املدارس 
سوى  متّثل  ال  جميعها  املوثقة  األرقام  أّن  على  كّلها  املنّظمات  شّددَت  وقد  وأرشفتها.  وتصنيفها  البيانات  لفهرسة  مختلفة 
ِد أّنه لم يُبّلغ تبليًغا وافًيا عن أعداد املدارس التي تعّرضت للهجوم أو التدمير وعن  حصيلَة الّضحايا على أقّل تقدير. فِمَن املُؤكَّ
أعداد الضحايا الناجمة عن تلك الهجمات )اإلصابات والوفّيات على حّد سواء(، وكما هي احلال في جميع النزاعات، َفِمن الصعوبة 
ت املُنّظمات الّدقة من أجِل  مبكان احلصول على أرقام نهائية، ال سّيما في ظّل استمرار أعمال العنف. إضاَفة إلى ذلك، فقد توخَّ
جتّنب احتساب الهجوم عينه أكثر من مّرة عند جتميع املعلومات املقّدمة من املُنّظمات الثالث، وعليه فإّن األرقام الواردة في جزٍء 

الحق من هذا التقرير متّثل احلّد األدنى من الهجمات على املدارس.

جمع البيانات النوعّية

ُل الفريق املعني باآلثار فرٌق ميدانّية منتشرة في مواقع مختلفة على امتداد األراضي الّسورية، وقد  لُِكلٍّ من املنّظمات التي تُشكِّ
عِملت هذه الفرق مباشرة مع ُمنّسقي املشروع املُتمركزِيَن خارج سوريا، وذلَك من أجل وضع معايير االختيار، وتديِد األسئلة، وصياغة 
قواعد جمع البيانات وإجراءاتها وتسينها على حّد سواء. ونظرًا إلى أّن هذه العملّية استلزمت تواصاًل مباشرًا مع الضحايا، مبن 
في حالة  األهالي  من  أو  أنفسهم  مَن املشاركني  املستنيرة  لَنينِْل املوافقة  دقيقة  واألطفال، اتُّبعت عملّية  الشباب  بعض  فيهم 
القاصرين. وقد ُجِمَعت البيانات في املناطق التي تتواجد فيها، أساًسا، الفرق امليدانّية حيث تتمّتع بإمكانّية الوصول إلى األشخاص 
كما بإمكانّية الّنفاذ إلى مكاٍن مُيكنها أن جُترِي فيه املقابالت وأن تعقَد فيه النقاشات ضمَن مجموعات التركيز. وقد َجَمعت الِفرق 

وثّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان الهجمات على املدارس التي أسفرت عن وقوع خسائر بشرية في احملافظات كّلها وذلَك بدءاً من العام 2011. ومنذ العام 2013، بدأت الشبكة بتوثيق   18
الهجمات على املدارس، وذلَك بغض النظر عّما إذا أدّت هذه الهجمات إلى وقوع خسائر بشرية أم ال.

https://www.facebook.com/Syrianinstituteforjustice :ملزيد من املعلومات حول منهجّية عمل: املعهد السوري للعدالة، يُرجى زيارة صفحته على الرابط التالي  19
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf :الشبكة السوريّة حلقوق اإلنسان، يُرجى زيارة الرابط التالي

http://vdc-sy.net/%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2 :مركز توثيق االنتهاكات في سوريا، يُرجى زيارة موقعه على الرابط التالي
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ا أهالي  امليدانّية املعلومات من الّتالميذ واملعّلمني وموّظفي املدارس الذين كانوا موجودين في مدارسهم عنَد وُقوِع الهجمات عليها، أمَّ
األطفال الذين كانوا في املدارس أثناء تعّرضها للهجمات، فقد أُجريت معهم مقابالت أو متّ إشراكهم في نقاشات مجموعات التركيز. 
وفي بعض احلاالت، كان املعّلمون أو موّظفو املدارس الذين أجريت معهم مقابالت هم أنفسهم أهاٍل ألطفال كانوا في املدارس أثناء 

وقوع الهجمات عليها. هذا وقد أجرت الِفرُق مقابالت مع ممّثلني عن املالس احمللّية، اعتمَدت خاللَها على استبياٍن ُموّحٍد.

وغالًبا ما كاَن يُفصُل بعُض مجموعات التركيز عن بعضها اآلخر على أساس النوع االجتماعي لتكوَن املناقشات أكثر سالَسًة بني 
ت مجموعات التركيز اخملّصصة للبالغني عددًا أكبرَ من  املشاركني، وذلَك حسَبما مُتليه األعراف الّسائَدة في تلك املتمعات. وقد ضمَّ
املُشاركني ِمننُْه في املموعات اخمُلّصَصة لأِلصغرِ سنًّا، إذ تأّلفت املموعُة الواحَدُة من سّتة إلى ثمانية مشاركني. أّما عدد املشاركني 
في مجموعات التركيز اخملصصة للتالميذ فقد اقتصر على أربعة أو خمسة أشخاص لكّل مجموعة، وذلَك امتثااًل للممارسات 
املعيارّية اآليلة إلى تيسير املناقشات بني األطفال. باإلضافة إلى ذلك، سَعى الفريُق العاِمُل على املَشروع إلى تقليص الفارق العمرّي 
بنَي األطفال املَُشاركني في مجموعة الّتركيز إلى سنتني كحّد أقصى. ويُشار في هذا السياق إلى أنَّ ميّسري كلٍّ من مجموعات 
َمت مع األطفال قد تلّقوا تدريًبا وإحاطة حول كيفّية جمع املعلومات من األطفال. ويعرض الرسم البياني  التركيز واملقابالت التي نُظِّ
2.1 أدناه األدوات اخملتلفة التي استخدمت جلمع البيانات وتوزيعها بحسب فئات املشاركني. وقد أُجريت املقابالت جميعها وأُِقيَمت 

جلسات مجموعات التركيز باللغة العربّية ومتّ تسجيلها )بإذٍن من املشاركني(، ثّم دُوِّنت بالعربّية متهيًدا لتحليلها.

الرسم البياني 2.1: عدد وتوزيع األدوات املستخدمة جلمع البيانات من األطفال واملعلمني 
واألهالي وأعضاء املالس احمللية.

 

19 أداة مستخدمة
جلمع البيانات

13 مقابلة
6 مجموعات

تركيز

مجموعتا تركيز
ب مع الطالّ

3 مقابالت
مة مع أعضاء منظّ

اجملالس احملليّة

10 مقابالت

قة متعمّ

6 مقابالت

قة مع األطفال متعمّ

4 مقابالت

علِّمٍ قة مع مُ متعمّ
و/أو أحد الوالدَيْن

4 مجموعات تركيز

مع املعلّمني واألهالي
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بعد ذلك، تَسّلَم الفريق املعني باآلثار البيانات املدوَّنة وبدأ بِعملّية ترميٍز نوعّي متعّددة املراحل. في بداية األمر، حّدد الفريق أكثر 
من 500 رمز أو موضوع، فجمعها وصّنفها ضمن محاور شاملة، فبرزت، بذلك، أمناط رئيسة واستنتاجات وتليالت. وقد اّتفقت 
املنّظمات املشّكلة للفريق على كّل مجموعٍة من الرموز، ثُمَّ قامت املُنّظمات ُمجتمعًة، في البدايِة، بترميز أقسام من البيانات 
من أجِل الّتأكّد من اتساق العمل. وبعد إتقان كّل منّظمة عملّية الّترميز، أخذت كلٌّ منها مجموعة مختارة من البيانات للعمل 
عملّية  طواَل  منها  والّتحّقق  فيها  للتداول  الفريق  على  تُعرُض  الّنتائُج  كانت  وقد  إلكترونيًّا.  ال  يدويًّا،  وتليلها  ترميزها  على 

والّتحليل. الّترميز 

التحّديات والقيود

االنتهاكات وجمع  توثيق  احمُلّتِم أن تعترَض الّصعوباُت أيَّ عملّيٍة من شأنها  بالّذكر. فمن  العمُل تّدياٌت وقيود جديرة   اعترَضت 
البيانات، القانونّية منها والّنوعّية، الّرامية إلى إثبات مزاعٍم ما في ظلِّ نزاٍع قائٍم، كما هي احلاُل في سوريا. أّما املنّظمات املنضوية 
إلى فريق البيانات والتوثيق فقد واجَهت نصيَبها من الّتحّديات والهواجس األمنّية أثناَء تأديتها ملهامها، كما قد تقّيَدت قدرتها 
على الّنفاذِ إلى بعض املناطق وإلى أنواع معّينة من املعلومات بسبب الهواجس األمنّية آنفة الّذكر باإلضافة إلى العوائق املفروضة 
على القدرَة على الّنفاذ إلى األماكن وعلى ُجهوزّية أفراد املُنّظمات املعنّية. وسُتكرَّرُ الّتذكرُة دوًما بأنَُّه من الصعوبة مبكان، إن لم 
يُكن من املستحيل، احلُصول على أرقام نهائية أو بيانات كاملة عن االنتهاكات واإلصابات واخلسائر البشرّية واحلوادث األخرى في 
ظّل استمرار النزاع املسّلح وحتى بعد انتهائه، غير أّن األرقام والبيانات املدرجة في التقرير هذا تستند إلى املعايير الصارمة املبّينة 

ة باملنّظمات املُشاركة ومستويات الثقة التي تعتمُدها. أعاله، باإلضافة إلى املبادئ التوجيهّية الداخلّية اخلاصَّ

تّدياٌت  رافقتها  فقد  التقرير،  هذا  إعدادِ  أجِل  من  باآلثار  املعني  الفريق  أجراها  التي  والبحوث  النوعّية  بالبيانات  يتعّلق  ما  وفي 
مختلفة. إذ أُولَِي أمن وسالَمة ُكلٍّ من عناصرِ الفرق التي تتوّلى إجراء املقابالت وتنظيَم مجموعات التركيز، وال سّيما املشاركني 
فيها، األولوّية الُقصَوى، وهو األمُر الّذي قّلَص حجم العّينة التي أمكَن الفرق بلوغها، وضّيق نطاق األشخاص املشمولني فيها. 
كذلك، فإّن التنّقل داخل املناطق التي جمعت الفرُق البيانات فيها – ال سّيما داخل إدلب – ال يزال صعًبا وُمكلًفا في ظّل استمرار 
القتال. وال بّد من اإلشارة أيًضا إلى أّن عملية جمع البيانات في األماكن اخملتلطة في إدلب تخضع لقواعد أشّد صرامة. ونظرًا إلى 
عان نسائّيان، فكان لهما نصيٌب أوفى في الوصوِل إلى  أّن منّظمَتنينْ من أصل املنّظمات العاملة ضمن الفريق املعني باآلثار ُهما جَتَمُّ
الّنساء منه إلى الّرجال وقدرٌة أفضل على الّتفاعل معهّن. وعليه، فإّن املُشارَكة في العّينة اخلاّصة بإدلب، متيُل إلى كونها نسائّية 

بشكٍل أساسّي. 

ومن التحّديات األخرى التي أعاَقت جمع البيانات في خضّم نزاٍع مستمّر ووحشّي ومتغّير، الصعوبُة التي واجهها بعض املشاركني 
في تذّكر تفاصيل هجمات محّددة على املدارس، وذلَك ألّنهم شهدوا، بعَدها، املزيد من األعمال الوحشّية والقتالية. وعلى الّرغم 
من الّتحدّيات والّصعوبات كّلها تلك، متّيزَ الفريق املعني باآلثار مبهارات عالية في استدراج الشهادات وفي توظيف استراتيجّيات من 

شأنها مساعدة املشاركني على تذّكر التجارب السابقة وسرد قصصهم.

وفي اخلتام، جتدرُ اإلشارة إلى أنَّه كان من الّضرورّي توّخي عنايًة أكبرَ أثناء إجراء املقابالت مع تالِميذ دُون سن اخلامسة عشرة أو 
تنظيم مناقشات مجموعات التركيز معهم. فقد تطّلب ذلك اّتباَع عملية متأنية آيلة إلى نيِل موافقة أولياء أمور هؤالء الّتالميذ، 
باإلضافة إلى اعتماد منهجّيات معّدلة تضُع راحة األطفال والشباب الصغار ورفاههم فوَق أّي اعتبارٍ آخر. وقد ساعد املركز الدولي 
للعدالة االنتقالّية الفرق في تطبيق هذا النوع من املنهجّيات، ومن أوجه ُمساعدتِِه تلك أن َفرََّغ خبيرًا للعمِل عن كثٍب مع الفرق 

املعنّية، وأن وّفرَ وسائل دعم أخرى حسَبما تقتضيه احلاجة.
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قبل آذار/مارس من العام 2011، كانت اخلدمات التعليمّية متوفرة بشكل شبه كامل لألطفال من الصّف األّول إلى الصّف التاسع 
)بني عمر 6 و15 سنة(؛20 كما كانت املساواة في الّنفاذ إلى التعليم بني الفتيان والفتيات قد تّققت إلى حّد بعيد.21 كذلك، كانت 
املعّدالت الوطنّية لإلملام بالقراءة والكتابة مرتفعًة، حيث قاربت نسبة 90 في املئة لدى النساء والرجال على حّد سواء.22 وكانت 
تلك املعّدالت أعلى في فئة الشباب الّذين تتراوح أعمارهم بني 15 و24 سنة، إذ بلغت 96 في املئة لدى الشّبان و93 في املئة 
البالغني بالقراءة والكتابة، قبل ثالثني عاًما، أي في العام 1981، ال يزيد عن 55.655  لدى الشابات.23 في حني كاَن معّدل إملام 
في املئة.24 وفي العام 2010، كانت سوريا في صددِ تقيق األهداف اإلمنائية لأللفية املتعّلقة بتعميم التعليم االبتدائي، وتعزيز 

املساواة بني اجلنّسني، ومتكني املرأة.25

لقد كانت إمكانّية الّنفاذ إلى اخلدمات التعليمية تختلُف من محافظٍة إلى أخرى، وكانت نوعية التعليم ال تزال ردِيَئة. إاّل أّن سوريا 
كانت تزيد استثمارها في ميدان التعليم بشكل مّطرد وتّقق تقدًما تدريجًيا فيه. وقد أقّر وزير التربية والتعليم السوري آنذاك، راشد 
الصالح، بأّن االرتباط بني التعليم والتنمية ارتباط وثيٌق، إذ صرََّح قائال:26 »سورية تولي أهمية لقطاع التعليم [...] والتركيز على 
النوعية فيه وتوفير مستلزمات التعليم في املناطق األكثر احتياًجا [...] إلى جانب تكثيف اجلهود لدمج ذوي االحتياجات اخلاصة«.27 
ومتاشًيا مع هذا االلتزام، أصبح التعليم إلزامًيا ابتداءً من سّن السادسة في العام 1981؛28 وبني العاَمني 2004 و2009، ارتفعت 
امليزانّية احلكومية اخمُلّصصة للتعليم من 15 في املئة إلى 19 في املئة من الناجت احملّلي اإلجمالي.29 وفي العام 2006، ُقّدرت نسبة 
االلتحاق باملدارس االبتدائية بحوالى 96.1 في املئة، فيما قّدرت نسبة االلتحاق باملدارس الثانوّية بحوالى 54.2 في املئة،30 كما 

أُفيد في العام نفسه بأّن نسبة االلتحاق بالتعليم قبل املدرسي غير اإللزامي كانت تبلغ 33.6 في املئة.

يُشار في هذا السياق إلى أّن معظم املؤسسات األكادميّية في سوريا خاضعة إلدارة الدولة: إذ إنَّ 97 في املئة من مدارس التعليم 
األساسي )االبتدائي واإلعدادي( و94 في املئة من املدارس الثانوّية هي مدارس رسمّية، أّما الباقي فمدارس خاّصة. كذلك، تخضع 
القرارات  تّتخذ  التي  السورّية  التربية  وزارة  إلشراف  سواء(  حّد  على  واخلاّصة  والثانوي )الرسمّية  األساسي  التعليم  مؤسسات 
االمتحانات  مواعيد  إلى  باإلضافة  الّدراسّية،  السنوات  ومخططات  التعليمّية،  والهيئات  املدرسّية،  والكتب  باملناهج  املتعّلقة 

الرسمّية، وما إلى ذلك.31

ا، ما يُعادل الصّف التاسع” في كلٍّ من الواليات املّتحدة  )World Education Services, )2016a. تشير املنّظمة إلى أّن “الّتالميذ الذين أمّتوا الصّف التاسع في سوريا، قد أمّتوا، فعليًّ  20
.World Education Services, )2016b( وكندا

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي الّتقرير الوطني الثالث لألهداف التنمويّة لأللفّية في اجلمهوريّة العربّية الّسوريّة )2010(.  21
UNICEF )2013b(, 4. ال بد من اإلشارة إلى أنَّ دراساٍت أُجريت بعد بدء النزاع أظهرت أن معّدالت اإلملام بالقراءة والكتابة الواردة في دراسة اليونيسف وغيرها من الّدراسات قد تكون أعلى   22

)Bali, 2015( .م ّما هي عليه في الواقع
اليونيسف )2011(، 106.  23

البنك الدولي )اجلمهوريّة العربّية السوريّة، معّدل اإلملام بالقراءة والكتابة(.  24
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي الّتقرير الوطني الثالث لألهداف التنمويّة لأللفّية في اجلمهوريّة العربّية الّسوريّة )2010(, 28-27.  25

دستور اجلمهورية العربية السورية 2012، املادة 25.  26
الوكالة العربّية السوريّة لألنباء، )2011(.  27

القانون رقم 35 الّصادر عام 1981، القاضي بإلزامية التعليم في اجلمهوريّة العربّية السوريّة  28
UNICEF )2013b(  29

املكتب املركزي لإلحصاء )2006(، 6-5.  30
محّمد احلسان )2016(.  31

الفصل الّثالث: التعليم والنزاع املسّلح في سوريا
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على الّرغم من نسِب احلصول على التعليم املرتفعة للغايِة، التفَت بعض الباحثني إلى الطبيعة شديدة الّتحّيز الّتي اّتسَم بها 
التعليم في البالد قبل العام 2011، حيث اتخذ املنهج الوطني موقفاً صارًما ومؤيداً للحكومة )»حزب واحد، قائد واحد«(.32 واألمُر 
سّيان في نظام التعليم العالي، وقد أشارَ امللس الثقافي البريطاني أنَُّه، في مرحلة ما، »لم تكن احلرية السياسية جزًءا من احلياة 
اجلامعية، وكاَن التدّخل السياسي املعارض قد يؤدي إلى الوقوع في املشاكل«، وأضاَف امللس »أّن مؤسسات التعليم العالي السورية 
عملت بشكل فّعال على تعليم الشباب، مبن فيهم أعداٌد كبيرة من الّنساء، كما عملت على تدريبهم من أجِل شغل الوظائف.«33 
مع األسف، تتناقض اإلجنازات التعليمّية التي حققتها سوريا قبل العام 2011 بشكل صارخ مع الوضع احلالي في البلد. ففي 
عاٍم على بدء النزاع،  العام 2012، أي بعَد ُمرورِ 
سّجلت نسبة الّتالميذ الذين التحُقوا باملرحلة 
بحيث  سبَقُه،  الذي  العام  عن  تراجًعا  الثانوّية 
تدّنت من 98 في املئة إلى ما ال يزيد عن 57 في 
املئة،34 وفي العام الدراسي 2015 - 2016، لم 
يقّل عن 2.3 مليون طفٍل سوري،  ال  ما  يلتحق 
داخل سوريا وفي البلدان املاورة،35 باملدرسة، أّما 
اليوم، فال يزال 1.3 مليون طفٍل ُسورّي يُواجهوَن 

خطر التسّرب من املدرسة.36

املدارس في  أّن أكثر من ثلث  إلى   وجتدر اإلشارة 
تدميرها،  بسبب  سواًء  حالًيا،  تعمُل  ال  سوريا 
استعمالها  أو  للنازحني،  مراكز  إلى  تويلها  أو 
يستمّر  التي  املدارس  أّما  عسكرية.37  ألغراض 
التعليم فيها فُتعاني نقًصا في أعداد املعّلمني 
يتعّلق  تواجه تّديات في ما  وفي اللوازم،38 كما 
النظافة  وظروف  الصّحي،  والصرف  باملياه، 
الصحّية.39 وتُقّدر التكاليف املباشرة إلعادة بناء البنية التحتّية التعليمّية املتضّررة واملدّمرة في البلد بنحو 1.3 إلى 3.2 مليار 
دوالر أمريكي، من دون احتساب التكاليف غير امللموسة املتمّثلة، على سبيل املثال، في خسارة دخل الّتالميذ الذين لن يتخّرجوا 
وغيرها من التكاليف التي يتكّبدها املتمع ككّل.40 وبشكٍل عاّم، تُقّدر اخلسائر االقتصادّية بحوالى 11 مليار دوالر أمريكي وهي 
ناجمة عن معّدالت التسّرب املدرسي احلالّية.41 وممّا ال شّك فيه أّن الكلفة اإلنسانية املترّتبة عن النزاع املستمّر حّتى اآلن ال مُيكُن 
أن ُتصى، فقد أحلق هذا النزاع، على مّر سنواته الّسبع، خرابًا هائاًل مبختلف جوانب املتمع السوري، مبا فيه املدارس، فأبطل التقّدم 

الذي كان قد تّقق وأّثر في حيوات املاليني على نحو ال مُيكن إصالحه.

النزاع املسّلح وتدمير املدارس في سوريا بني العاَمني 2011 و2017

بدأ النزاع املسّلح في سوريا في شهر آذار/مارس 2011 على شكل انتفاضة شعبّية ضّد نظام بشار األسد فرّدت احلكومة على 
هذه االحتجاجات باتِّخاذها إجراءات قمعّية صارمة وعنيفة ضّد املتظاهرين العّزل، شملت استخدام الذخيرة احلّية، والقّناصني، 
وتّولت  موجزة.  بإجراءات  وإعدامات  الّتعذيب،  وأعمال  واالعتقال،  الّتوقيف  حمالت  إلى  باإلضافة  والدّبابات،  احلربّية،  والطائرات 

راجع مثاًل Bali أ)2015(.  32
ورد )2014(.  33

محمد احلسان، )2016(، 27.  34
تقرير تعليم مؤمتر بروكسل )2017(.   35

أخبار األمم املّتحدة )2016أ(.  36
.Strategic Steering Group )2017(  37

كّلنا في املدرسة واليونيسف )2016(  38
.Simmons )2017(  39

.Jones and Naylor )2014(  40
تقرير تعليم مؤمتر بروكسل )2017(.  41

الصورة: أطفال في مدرسة عني جالوت في حلب يستعدون لعرض أعمالهم الفنية قبل أيام قليلة من 
�قيام القوات احلكومية السورية بقصف املكان في يوم املعرض وخالل ساعات الدوام املدرسي، مما أسفر
عن مقتل 35 شخصاً من بينهم 33 طفالً. )بيان صحفي حول استهداف مدرستني في دمشق وحلب 

»بصمة أمل مدرجة بالدم«، مركز توثيق االنتهاكات في سوريا/الصورة بعدسة صالح األشقر 2014(
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االنتفاضة هذه إلى نزاٍع مسّلح واسع النطاق بني القّوات احلكومّية واملعارضة املسّلحة، تفاَقم، مع مرور الوقت، حّتى صارَ نزاًعا 
معّقًدا ينخرُط فيه عدٌد من اجلهات احلكومّية وغير احلكومية، والعديد من القوى الدولّية احلليفة. 

وتعود أسباُب هذا النزاع اجلذرّية إلى عقودٍ خلت، إاّل أّن الشّق التاريخي ال يندرُج ضمَن نطاق هذا التقرير ويستحيُل إيجازُُه هنا.42 
فيها  شاعت  استبدادّية  دولة  قيام  إلى  أّدى  أيًضا،  والده  قبله،  ومن  األسد،  بّشار  انتهَجُه  لطاملا  الّذي  القمَع  إّن  القوُل  ويَكِفي 
مُمارَساٌت سّهلها قانوُن الطوارئ الذي ُفرِض بعد انقالب حزب  أساليب التعذيب واالعتقال السياسي وقمع احلرّيات املدنّية، وهي 
الدستورّية  احلماية  أوجه  من  الكثير  الطوارئ  قانون  عّلق  البعث في العام 1963، وبقي نافًذا طوال قرابة خمسة عقود.43 وقد 
وأعطى رئيس الوزراء ووزير الداخلّية صالحّيات واسعة جلهة »وضع قيود على حرية ... االجتماع واإلقامة والتنقل واملرور«، وسمح 
بتوقيف املشتبه بهم واعتقالهم، ومراقبة الرسائل واملكاملات الهاتفّية، كما سمَح بفرِض الّرقابة الرسمية على محتوى الصحف 
وغيرها من وسائل اإلعالم، ونحَو ذلَك.44 وأجاز هذا القانون أيًضا إحالة القضايا إلى احملاكم العسكرّية التي اسُتبِدلت في نهاية 

املطاف مبحكمة أمن الدولة العليا.45

بهدِف فهِم كيفّية نشوِء النزاع وتطّوره، ال بّد من الّنظر في التوّترات بني احلكومة واملواطنني السورّيني الّتي ازدادَت حّدًة منذ العام 
2011 وحتى وقت قريب، كما الّنظر في أثر النزاع املتفاقم في مدارس سوريا وأطفالها. وتعكس التحّوالُت في التكتيكات املّتبعة 
أّن جميع  النزاع. ومع  في  املنخرطة  الكثيرة  األطراف  اّتبعتها  الّتي  االستراتيجّياِت اخملتلفة  املاضّية  السبع  السنوات  مدى  على 

األطراف شريكة في االنتهاكات، تبَقى احلكومة السورّية مسؤولة عن الغالبّية العظمى منها.46

اندالع االحتجاجات وتوّسعها في سوريا 

اندلََعت شرارَة النزاع حنَي ارتُِكَبت أفعال وحشّية وعملّيات تعذيب مرّوعة بحّق أطفاٍل في مدينة درعا الواقعة في جنوب غرب البالد، 
على مقربة من احلدود مع األردن. وفي منتصف شهر شباط/فبراير من العام 2011، أُوِقَف 15 فتى بعد اّتهامهم برّش شعارات 
مناهضة للنظام على جدار إحدى املدارس. وقد دعت العبارة املكتوبة على عجل - »أجاك الدور يا دكتور« – إلى إبعاد بّشار األسد 
كلٍّ  في  املنطقة،  جتتاح  كانت  التي  دميقراطي  تغييٍر  إحداِث  إلى  الّرامية  نطاًقا  األوسع  التحّركات  إلى  إشارة  في  الّسلطة،  عن 
واإلحراق  الضرب  عنيَفة شملَت  استجواب  الفتيان ألساليب  أسابيع، أُخضع  عّدة  من تونس وليبيا ومصر واليمن.47 وعلى مدى 

والوضعّيات املؤملة والّصعق بالصدمات الكهربائية.

احتجاجات  انطالق  تزاَمَن ذلَك مع  بإطالق سراحهم، وقد  للمطالبة  الشوارع  إلى  وأصدقاؤهم  املعتقلني  الفتيان  أقارب  نزِل  وقد 
أخرى، في مدن مثل دمشق وحلب، تتضامن مع املعتقلني وتدعو إلى التغيير وتنادي بتحقيق مطالب أوسع نطاًقا، مبا فيها توسيع 
هامش احلرّيات السياسّية كحرّية التعبير والصحافة والتجّمع، ووضع حّد للفساد، وغيرها من املطالب اخلاّصة باملتمع. وكانت 
االحتجاجات السلمّية الصغيرة قد بدأت منذ 26 كانون الثاني/يناير من ذلك العام، أي العام 2011، ولكّن االحتجاجات، وكذلَك 
ردُود فعل احلكومة عليها، قد تفاقمت مع مرور الوقت، واّتخذت منًحى عنيًفا )ال سّيما مع استعمال احلكومة خراطيم املياه، والغاز 

املسيل للّدموع، وصواًل إلى االستعانة بالقّناصة والذخيرة احلّية(.

وفي 17 شباط/فبراير 2011، حصَل جتّمع عفوّي كبير في سوق احلريقة وسط دمشق، ردًا على إقدام شرطّي على ضرب أحد أصحاب 
املتاجر على خلفّية ارتكابه مخالفة مرورّية بسيطة.48 فقد جتّمع، في ذاك اليوم، أصحاب املتاجر في تلك الّسوق والعاملون فيها 
وهتفوا عالًيا »الشعب السوري ما بينذّل«، ما أجبر وزير الداخلّية على التوّجه إلى املكان لتهدئة التّجار واحملتّجني. كذلك، نُّظمت 

.Olmert )2012(و Fildis )2016( :لالطالع على معلوماٍت حول تاريخ سوريا وأسباب نشوِء النزاع، راجع  42
.Stack )2011a(  43

عنجريني )2007( دخل قانون الطوارئ حّيز التنفيذ مبوجب األمر العسكري رقم 2 في تاريخ 8 آذار/مارس 1963.  44
املرسوم رقم 47 لعام 1968، اجلمهوريّة العربّية السوريّة.  45

.)2016g( ”منظمة “هيومن رايتس ووتش  46
.Asher-Schapiro )2016(  47

ُصّورت بعض تلك االحتجاجات بالفيديو، ما سّلط الضوء على أهمّية التوثيق التلقائي، الذّي راَج كثيرًا حّتى أصبح النزاع السوري واحًدا من النزاعات األكثر توثيًقا في التاريخ احلديث. مُيكن   48
https://www.youtube.com/watch?v=i41MjEGqprI :مشاهدة بعض اللقطات املصّورة من تلك االحتجاجات على الرّابط التالي
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وقفة احتجاجّية أمام وزارة الداخلّية يوم 15 آذار/مارس من العام 2011 للمطالبة بإطالق سراح السجناء السياسيني الذين لم 
يشملهم العفو الّذي أقّرُه مرسوٌم رئاسي صدرَ في مطلع ذلك الشهر،49 وأُطلَق مبُوجبه سراح بعض السجناء، مبن فيهم املُدانون 
بارتكاب ُجَنح وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاًما، واسُتثَنى منُه السجناء السياسّيون. وقد واجهت ذلك االحتجاج وحدٌة 

كبيرة من قّوات الشرطة املسّلحة، قيل إّنها هاجمت الّتجّمَع وأوقفت 36 شخًصا، من بينهم فًتى في العاشرة من العمر.50

وفي 18 آذار/مارس 51،2011 تفاقمت حّدة االحتجاجات. فعقب صالة اجلمعة من ذلك اليوم، احتشد احملتّجون في باحة املسجد 
تلبية مطالبهم، فرّدت  إلى حني  بالبقاء هناك  وتعّهدوا  اخليام  بعضهم  درعا، حيث نصب  في محافظة  البلد  درعا  في  العمري 
احلكومة بقطع التّيار الكهربائي وخطوط الهاتف عن املنطقة، ثّم أطلقت قّوات األمن الغاز املسيل للّدموع وفتحت الّنار على 
املتجّمعني، ما أسفر عن مقتل قرابة سّتة مدنّيني.52 ويبدو أّن هذا االستخدام املفرط للقّوة القاتلة ضّد احملتّجني السلمّيني فتح 

عيد السريع في االحتجاجات وفي حّدة تعامل احلكومة معها في األيام التالية. الباب على مصراعيه أمام التَّصنْ

تدهور الوضع إلى نزاع مسّلح

خالل السنة األولى من االحتجاجات املتواصلة، سعت السلطات إلى إبقاء الوضع تت السيطرة. فحاولت تهدئة املتظاهرين عبر 
االجتماع بالزعماء السياسّيني، واالستماع إلى مطالب املتظاهرين أنفسهم، وحّتى عبر إصدار مجموعة من القرارات واملراسيم 
الهادفة إلى تلبيتها، وإن بشكل محدود. ومن جملة تدابير املصاحلة اجلزئية، أصدرت احلكومة مرسوًما قضى بخفض الضرائب 
ورفع مرّتبات املوّظفني احلكومّيني. وفي تاريخ 21 نيسان/أبريل من العام 2011، أعلنت احلكومة إلغاء قانون الطوارئ الذي كان 
نافًذا طوال 48 عاًما،53 كما ألغت محكمة أمن الدولة العليا، وأصدرت تشريعات جديدة نّصت على حّق املشاركة في التظاهرات 
التغييرات  هذه  إجراِء  من  الرغم  وعلى  النظام.  تدعُم  التي  لتلك  تُعطى  كانت  للتظاهرات  الّتصريحاِت  أّن  غير  السلمّية،54 
التشريعية، لم يُحترَم الكثير منها على أرض الواقع، ومنها على سبيل املثال استمرار استعمال العنف في مواجهة االحتجاجات.

الّسلطات  الشديد. وقد عمدت  العنف  الوضع من خالل استعمال  السلطات  ولكن، في مراحل أخرى من االحتجاجات، أّججت 
أيًضا إلى تنظيم مسيرات موالية للحكومة ردًا على دعوة احملتّجني إلى التغيير. وقد شارك اآلالف في تلك املسيرات، وقيل إّن هذه 
احلاالت،  بعض  وفي  العقوبات.56  طائلة  تت  ُملزِمة  حكومّية  ألوامر  وامتثااًل  تلبيًة لِطلِب املسؤولني في احلزب55  أتت  املشاركة 
فرضت السلطاُت عقوباٍت جماعّية في أماكن إقامة االحتجاجات، ومن ُجملتها، إغالق مناطق بأكملها والقيام بحمالت اعتقاالت 
َمت في تاريخ 29 نيسان/أبريل قرب درعا، حمزة علي اخلطيب،  جماعّية بهدف الترهيب. وكان من بني املوقوفني خالل تظاهرٍة نُظِّ
البالغ من العمر 13 عاًما، الذي أُفرج عن ُجثمانه املشّوه بعد شهٍر من توقيفه. وبعَد وقٍت قصيٍر من هذه احلادثة، نُِشرَ مقطع فيديو 
على موقع التواصل االجتماعي »فايسبوك« يظهر جثماَن حمزة الذي تبدو عليه آثار التعذيب، فَذاَع خبر تعذيبه وموته وانطلقت 

تظاهراٌت تمل اسمه.57

وَكرَدِّ فعٍل على التكتيكات احلكومّية الّشعواء، بدأت احلركات االحتجاجّية تّتخذ تدابيرَ عنيفة، منها، حمل الّسالح. وقد اقتصرت 
األسلحة في البداية على تلك التي ميلكها األفرادُ. ثّم اّتخذ التسّلح صفًة رسمّية أكثر حنَي تشّكَل لواء الضّباط األحرار بقيادة 
املقّدم حسني هرموش. وكان هرموش قد أعلَن انشقاقه عن اجليش السورّي في إدلب في 9 حزيران/يونيو من العام 58.2011 وبعد 
العام  من  األول/أكتوبر  تشرين  في  الّسوري  الوطني  امللس  إنشاء  ذلك  في  مبا  تتشّكل،  السياسّية  املعارضة  بدأت  وجيزة،  فترة 

املرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2011، اجلمهورية العربية السورية.  49
.New York Times )2011(  50

رويترز )2011(.  51

.BBC )2011(  52
.)2011a( ستاك  53

املرسوم رقم 53 لعام 2011، اجلمهوريّة العربّية السوريّة.  54
.Independent )2011(  55

ميستو )2011(.  56
.)2011b( ستاك  57

الفيديو الذي يُعلن فيه املقّدم حسني هرموش انشقاقه عن قّوات نظام األسد وتشكيل لواء الضّباط األحرار متوّفر على الرابط التالي:  58 
.https://www.youtube.com/watch?v=8Jz1pMKdbt4
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2011، الذي اعُتِبر املمّثل الرسمي للمعارضة السورّية في ذلك احلني، باإلضافة إلى إنشاء امللس الوطني الكردي.59 وقد أُنِيَطت 
العام 2012، اندمج  الثاني/نوفمبر من  بِكّل من هذين امللسني مهاٌم عسكرّية وسياسّية. وفي وقت الحق، تديًدا في تشرين 
الوطني لقوى  االئتالف  ُكّلها وُعرفت باسم  املعارضة السورّية  امللسان وعدد من الهيئات األخرى60 لتشكيل هيئٍة جتمُع أطياف 

الثورة واملعارضة السورية، الذي يُشار إليه ُشُيوًعا باسم االئتالف الوطني السوري. 

وجتدر اإلشارة إلى أّن عدة مبادرات إقليمّية ودولّية قد نُّظمت في سبيِل التوّصل إلى حّل سياسي ووضع حدٍّ للتصعيِد في أعمال 
العنف. ويُبنّيُ الّرسم البياني 3.1 أدناه بعًضا من أبرز املُبادراِت آنفة الّذكر. إاّل أّن أيًا منها لم يُثِمرنْ حّتى اآلن سالًما ُمستداًما.61

الّرسم البياني 3.1: العملّيات الّسياسّية اخلاّصة بالّنزاع الّسوري منذ عام 2011 حّتى عام 2017

امللس الوطني الكردّي هو ائتالف سياسي يضّم 15 حزبًا وفصياًل من السكّان األكراد في سوريا. يُذكر بأّن أكراد سوريا، الذين ميثّلون حوالى ٪10 من إجمالي عدد السكّان، كانوا يُنّظموَن   59
الّتظاهرات بسببِ مخاوفهم من نظام بّشار األسد قبل فترة طويلة من اندالع النزاع املسّلح في العام 2011. فقد انتفضت األقلّية الكرديّة على النظام في القامشلي في العام 2004 – إذ 

كانت تعترض بشكل أساسي على القمع الذي كان النظام السوري ميارسه وعلى انتهاكات حقوق اإلنسان التي كان يرتكبها بحقّ األقلّية الكرديّة، مبا فيها حرمان األكراد من حقوق املواطنة منذ 
الستينات من القرن املاضي ومصادرة أراضيهم تعّسًفا. ويسَعى األكراد في سوريا، أكانوا من مؤيّدي حزب االتاد الدميقراطي أو امللس الوطني الكردي، إلى حماية املناطق الكرديّة في سوريا وإلى 

.BBC )2014( ؛Al Jazeera )2013( :تقيق احلكم الذاتي. ملزيد من املعلومات، راجع
كان من بني أعضاء االئتالف أعضاء في جلنة التنسيق احمللّية باإلضافة إلى ناشطني أفراد، وهو يحظى بدعم من امللس العسكري األعلى للجيش السوري احلر ومجموعات محلّية أخرى.  60

BBC )2014(
إلى جانب محادثات السالم التي ُعِقَدت في جنيف، بوساطة األمم املّتحدة، دعت كُلٌّ من روسيا وتركيا وإيران إلى إطالِق عملّية ثانية ُُعِرَفت مبحادثات أستانا. وقد أُقيمت ثماني جوالت من   61

احملُادثات في العام 2017، ومن املقرّر مواصلتها في العام 2018. يُذكر بأّن احملادثات أفضت إلى اإلعالن بأّن التوّصل إلى حّل عسكري للنزاع أمرٌ مستحيل، وشّددت على ضرورة التوّصل إلى حّل سياسي 
يستند إلى قرار مجلس األمن الدولي رقم 2254. كذلك، أفضت احملادثات إلى إنشاء أربع “مناطق خفض التصعيد”، يجب على أطراف النزاع وقف استخدام العنف فيها أو احلّد منه بدرجة كبيرة. 

لكن، مع األسف، تواصلت أعمال العنف في مناطق خفض التصعيد منذ إنشائها، وازدادت بشكل كبير في بعضها، كالغوطة الشرقّية مثال. وتابعت األمم املّتحدة، من جهتها، عقد جوالت احملادثات 
في جنيف، مع اإلشارة إلى أنّها أرسلت وفًدا رسمًيا إلى ُمحادثات أستانا، وإلى سلسلة محادثات أحدَث عهًدا انطلقت في كانون الثاني/يناير في مدينة سوتشي الروسية. وتستضيف احلكومة 

الروسية هذه احملادثات اجلديدة، وقد أعرَب كثيرون صراحًة عن معارضتهم لها، وقاطعتها بعض أطياف املعارضة السوريّة.
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بعض التكتيكات التي باتت تُعّد من الّسمات البارزة للنزاع كانت تُستخدم قبل اندالعه في العام 2011، وبعُضها اآلخر اعُتِمَد 
واإلخفاء  اخلطف  التعّسفّية، وعملّيات  واالعتقاالت  املُمنهجة، والتوقيفات  القتل  العنف. فعملّيات  ملمارسة  كأساليب جديدة 
القسري على أيدي السلطات السورّية، على سبيل املثال، كانت ممارسات شائعة في سوريا على مرِّ عقودٍ طويلة. ومع ذلك، وّسعت 
احلكومة السورّية، منذ العام 2011، بنيتها القمعّية فأنشأت، على سبيل املثال، محكمة62 جديدة »ملكافحة اإلرهاب« بذريعة 
أيًضا إلى  بّد من اإلشارة  تطبيق قانون جديد ملكافحة اإلرهاب، صدر بُعيد رفع حالة الطوارئ في شهر نيسان/أبريل 63.2012 وال 

أّن األطراف املُعارِضة ارتكبت بدورها انتهاكات خطيرة منها الهجمات العشوائية ضّد املدنّيني وعملّيات اخلطف والتعذيب.

وسرعان ما وصل العنف إلى املدارس السورّية. فمنذ العام 2011، أفادت األمم املّتحدة عن حاالت استخَدمت فيها القّوات املسّلحة 
املسّلحة،  والنزاعات  األطفال  السنوي حول  التقرير  في  وَردَ  َبَما  املدارس ألغراض عسكرّية. فَحسنْ لها  احلليفة  والقّوات  السورّية 
كانت املدارس تُستخدم كقواعد »لشّن هجمات عسكرّية وقواعد مؤّقتة ومراكز احتجاز ومواقع للقّناصة ومراكز لتعذيب الكبار 
واألطفال واستجوابهم«. وقد أشار التقرير إلى أّن أطفااًل ُقتلُوا أو تعّرُضوا إلصاباٍت في َحرَِم املدارس بشكٍل مقلق، وأضاَف الّتقرير 
أّن بعض املدارس »تعّرضت للنهب واحلرق بدافع االنتقام من قبل القّوات احلكومّية ردًا على احتجاجات التالميذ«.64 وقد صَدرَ، بعد 
إلى هجمات  إلى حوادث إضافّية تعّرضت فيها مدارس  َد هذه االستنتاجات، وأشار  املتحدة، أكَّ العام لألمم  ذلك، تقريٌر عن األمني 
املدارس،  على  املوّجه  القّناصة  بنيران  ُقتلوا  األطفال  من  بأّن عددًا  باملدفعّية وبرصاص القّناصة في العام 65.2011 كذلك، أُفيد 
وكانَت من بينهم فتاٌة تبلغ من العمر 15 عاًما في بلدة القصير. أّما الضربات اجلوّية التي باتت األسلوب الرئيس الّذي تستخدمه 

القّوات احلكومّية في هجماتها على املدارس، فقد بدأت في أواخر العام 2011 بحسب ما تنُقلُه الّتقارير.66

وُكلََّما تفاقَم الّنزاع، ازدادت أعمال العنف حّدًة ووحشيًة. فعلى مدى سنوات النزاع السبع، كثيرًا ما تبّدلت طبيعة أعمال العنف 
باملواطنني السوريني معاناة ال  إلى حدِّ أّنها أحلقت  وازدادَت ُسوًءا  التي اعتمدتها األطراف اخملتلفة وكذلَك نطاقاتها وتكتيكاتها 
ميكن وصفها. وعنَد انخراِط طرف جديد في النزاع، كانت حصيلة القتلى من املدنّيني، الّتي تضّم، أساًسا، أعدادًا هائلة من األطفال، 

تتفاقم أكثر بعد.

وفي هذا السياق، يشير تقرير حديث أعّده باحثون من جامعة لوفان الكاثوليكية، في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى أنَّ ما 
ورّي هو ضخامة أعداد األطفال املتأثرين بالعنف، والطريقة التي وقع بها هؤالء األطفال ضحيًة للنزاع. أّما في ما  يسُم النزاع السُّ
خّص حصيلة القتلى املدنّيني بشكل عاّم، فقد حّلَل الباحثون البيانات املتعّلقة بالنزاع، التي زّودهم بها مركز توثيق االنتهاكات في 
َ أّنه، حّتى نهاية العام 2016، كان 101,453 مدنًيا سوريًا قد ُقتلوا بالعنف  سوريا )وهو عضٌو في فريق البيانات والتوثيق(، فتبنيَّ
املُباشر.67 ويَُساوِي هذا العددُ نسبَة 70.6 في املئة من احلصيلة اإلجمالّية حِلاالت املوت العنيف املترّتبة عن الّنزاع.68 أّما نسبة 
األطفال من احلصيلَة اإلجمالّية تلك فقد ارتفعت بشكٍل مّطرد من 8.9 في املئة من مجموع وفّيات املدنّيني في العام 2011، إلى 
أن بلََغت نسبًة مقلقًة تُساوي 23.3 في املئة في العام 69.2016 ويعني ذلك أّن حوالى 17,401 طفل، في امُلمل، قد ُقِتلوا بسبب 
العنف املباشر، الذي يشمل، بحسب التقرير، »اإلصابات الناجمة عن أساليب العنف التي تستخدمها األطراف املتحاربة«.70 ولم 
يهم الرعاية الطبية، وكذلَك نتيَجة الظروف القاسية أثناء  يأِت ذكُر األطفال الذين لقوا حتفهم نتيجة ظروف احلصار، وعدم تلقِّ

فرارهم من البلد، وغير ذلَك من األسباب. 

الّذكر، أّن  الرئيسة للتقرير آنف  في مقابلة مع مؤسسة اإلذاعة الوطنية العامة )NPR(، أشارَت ديباراتي غوها سابير، املُِعّدة 
الكثير من األطفال ميوتون بسبِب األشكاِل اخملتلفة من العنف املباشر، ال غير املُباشرة منه.71 ومن ُجملَِة األحداث الّتي تُبنّيُ هذه 

القانون رقم 22 املؤسس حملكمة مكافحة اإلرهاب )2012(.  62
القانون رقم 19 لعام 2012 اخلاص مبكافحة اإلرهاب؛ مركز املتمع املدنّي والدميوقراطية )2014(؛ منّظمة “هيومن رايتس ووتش” )2013 ب(.  63

األمني العام لألمم املّتحدة )2012(، 35.  64
األمني العام لألمم املّتحدة )2014 أ(، 16.  65
األمني العام لألمم املّتحدة )2014 أ(، 16.  66

.Guha-Sapir et al. )2018(, 105  67

.Guha-Sapir et al. )2018(, 105  68
.Guha-Sapir et al. )2018(, 106  69

.)Guha-Sapir et al., 2018( 103 , يشمل هذا التقرير، تديًدا، الوفّيات الناجمة عن القذائف، وإطالق النار، وعملّيات اإلعدام، والقصف اجلّوي، واملتفّجرات األرضّية، واألسلحة الكيميائية؛  70
.Doucleff )2017(  71
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احلقيقَة املُّرة، تعرُُّض 124 طفاًل للتعذيب ثّم اإلعدام، وقتُل 14,000 طفٍل برصاص القّناصة والبنادق اآللّية والصواريخ، والقنابل 
اليدوية واجلّوية وتلك املوضوعة على جانب الطريق، علًما أّن 2,007 منهم قضوا جّراء البراميل املتفّجرة تديًدا.72 وميّثل هذا الرقم 
وتُبنّيُ  الّذكر.73  آنفة  باألساليب نفسها  واملقاتلني( الّذين قضوا  املدنيني  اآلخرين )من  للضحايا  اإلجمالّية  الوفيات  ربع  أكثر من 
اجلوي، مبا  والقصف  وقعوا، بشكٍل أساسّي، ضحّيَة القذائف  السوريني  أنَّ األطفال  العنيف  املُقارنُة بنَي ُمختلِف أشكاِل املوت 

فيه البراميل املتفجرة. ولعلَّ ذلَك يحمُل على االستنتاِج أنَّ أشكال التدمير املماثلة هي ما أحلَق الّضررَ باملدارس بشكٍل أساسّي.

نطاق الهجمات على املدارس

أنحاء سوريا. وبحسِب إحصاءاٍت صادرة عن  الهجوم عليها في مختلف  مت  التي  املدارس  أعدادَ  البياني 3.2 أدناه  الّرسم  يُظهر 
في  للهجوم  مدرسة   16 تعّرضت  التقرير،  هذا  إعدادِ  في  املشاركة  املنّظمات  إحدى  وهي  اإلنسان،  حلقوق  السورّية  الشبكة 
الّنزاع وبدء استخدام األسلحة الثقيلة والطائرات احلربية،  محافظات حماة ودرعا وحمص وإدلب في العام 2011. ومع احتدام 
ارتفع هذا العدد إلى 329 مدرسة في العام 2012 و268 مدرسة في العام 2013، وقد طالت الهجمات تسًعا من احملافظات 
على امتداد األراضي السورّية. وفي العام 2014، تراجع العدد إلى 109 مدارس موّزعة على عشر محافظات، ثّم عاد وارتفع مجددًا، 
بفعِل التدّخل العسكري الروسي املباشر، خالل العاَمني 2015 و2016، إلى 178 و242 هجوًما على التوالي. وفي العام 2017، 
طالت الهجمات ما ال يقّل عن 150 مدرسة. واستنادًا إلى األرقام املُبّينة أعاله، يُقارب العدد اإلجمالي للهجمات على املدارس في 

املناطق املذكورة آنًفا 1,292 هجوًما.

الرسم البياني 3.2: أعدادَ املدارس التي مت االعتداء عليها على األراضي السورية في الّسنة

.Guha-Sapir et al. )2018(, 106  72
.Guha-Sapir et al. )2018(, 105  73
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25  أنقذوا املدارس الّسورّية

وفي طبيعة احلال، يستحيل احلصول على أرقام نهائية نظرًا إلى أّن الّنزاع ال يزال مستمرًا، وعليه، فإّن أعداد املدارس املتضّررة من 
املُقابل، تُِصرُّ احلكومة على  الهجمات تتغّير بوتيرة شبه يومّية، في ظّل استمرار تعّرض املدارس واملناطق املدنّية للهجوم.74 في 
املّتحّدة سّلَم  لألمم  العام  أّن األمني  بالذكر  أّن جهود إعادة اإلعمار قد بدأت بالفعل في بعض األماكن، على حّد زعمها.75 واجلدير 
إلى مجلس األمن في تاريخ 23 نيسان/أبريل 2014 تقريرًا يتضّمن أرقاًما أعلى بكثير من تلك التي متّكن فريُق البيانات والتوثيق 
من إحصائِها على نحو مؤّكٍد نظرًا إلى معايير التوثيق التي يعتمدها والصعوبات األمنّية القائمة في بعض املناطق داخل سوريا. 
ويخلص هذا التقرير إلى أّنه، بحلول نهاية شهر نيسان/أبريل 2014، كانت 4,072 مدرسة قد أقفلت أبوابها، أو تضّررت، أو تّولت 

إلى مأوى للمشّردين داخلًيا، نتيجة للنزاع.76

َ الَعامني 2011 و2017 الّرسم البياني 3.3: أعدادَ املدارس التي مت االعتداء عليها باحمُلاَفَظة بنَينْ

على عكس الّرؤية الّضبابّية حوَل كيفّية تطوّر الّنزاع في املستقبل، يّتضُح جليًّا أّن العاَمني 2012 و2013 شهدا أكبر عدد من 
القوات  بني  العسكرية  العملّيات  في  الّتصعيد  إلى  يُعزى  اآلن، ولعّل ذلك  احملافظة حّتى  االعتداء عليها حسب  مت  التي  املدارس 
احلكومية وقّوات املعارضة املسلحة. وبحسِب البيانات املُقّدمة من فريق البيانات والتوثيق، ترّكزت تلك الهجمات في املدن التي 

كانت تشهد تنامًيا للقّوات العسكرّية املعارضة، كُمُدِن حلب وإدلب وريف دمشق.

 

فعلى سبيل املثال، في وقت صياغة هذا التقرير، أي في مطلع العام 2018، ال تزال الغوطة الشرقّية تتعرّض لهجوم مكثّف، وقد قاربت حصيلة القتلى من املدنّيني 700 شخص في مّدة   74
ال تزيد عن األسبوعني. وقد شملت أعمال العنف قصًفا جويًا شبه مستمرٍّ على املدينة اخلاضعة للحصار منذ العام 2013. وقد وُِصفت موجة العنف األخيرة هذه بأنّها “هجوٌم شامٌل على املدنيني 

والبنية التحتية” )Barnard and Gall, 2018(. وجتدر اإلشارة إلى أّن األرقام احلكومّية ال تعكس بالضرورة احلقائق على أرض الواقع، وهذا ما أوَضحُه تليٌل أجرته جلنة العدالة الدولّية واملساءلة 
)CIJA( في كانون األول/ديسمبر بناًء على طلبِ املركز الّدولي للعدالة االنتقالّية. فقد خُلصت اللجنة إلى أّن التقارير احلكومّية املتعّلقة بالوضع األمني، الصادرة عن خلية إدارة األزمة السورية، 

ركّزت على احلوادث األمنّية الكُبرى التي طالت املدارس وارتكبها “مسّلحون” ومخرّبون بني العاَمنينْ 2011 و2012.
.Sputnik )2018(  75

األمني العام لألمم املّتحدة )2014 ب(، 18. في العام 2015، أفادت وزارة التعليم السوريّة بأّن أكثر من 5,800 مدرسة تعرّضت للتدمير أو تضرّرت جزئًيا، أو باتت تُستخدم كمآٍو للمشرّدين   76
 داخلًيا، أو بات الوصول إليها متعذرًا، منذ بداية النزاع. أبو اسماعيل وآخرون )2016(، 32-33. تورِد تقارير أخرى أرقاًما أكبر ألعداد املتضرّرين، حيث يُقّدر أحدها العدد بنحو 6500 مدرسة 

)مكتب املمثل اخلاص لألمني العام املعني باألطفال والنزاع املسلح، 2016(.
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أنقذوا املدارس الّسورّية26

بعد سبع سنوات من القتال العنيف بني أطراف عّدة، ال شّك في أّن النزاع في سوريا يُعدُّ نزاًعا مسّلًحا بحسِب القانون الّدولي.77 
ومن املؤّكد أّنه، ما بني منتصف العام 2012 وآخره على أبعِد تقدير، كانت حّدُة النزاع ودرَجُة تنظيم عدد كبير من مجموعات 
َة هذا االستنتاج ُكلٌّ ِمن  َد ِصحَّ املعارضة املسّلحة قد استوَفَيَتا الّشروط الّتي يُعتبُر، مبوجبها، الّنزاع مسّلًحا.78 ومنذ ذلك احلني، أكَّ
طبيعة الّنزاع الطويلة واملتواصلة، واالستخدام املستمّر لألسلحة الثقيلة، والّدمار الهائل الذي أحلقته اجلهات احلكومّية واجلهات 

املنّظمة غير احلكومّية على مدى سبع سنوات.79

ا ومؤّثرًا في مسارِ الّتحليل ال بُّد أن يُطرَح، وهو الّتالي: هل الّطابع الّذي يّتخُذه الّنزاُع الّسوري دوليٌّ أم غير دولي؟  إاّل أّن سؤااًل مهمًّ
ومِمّا ال شكَّ فيه أّن اإلجابَة عن هذا الّسؤال سُتؤثُِّر في تديِد أيِّ مصدرٍ من مصادر القانون الّدولي يُطّبُق في حالَة هذا الّنزاع.80

فمع مرور الوقت، اكتسَب النزاع في سوريا طابًعا دوليًّا إلى حّد ما، نظرًا إلى انخراط عّدة دول متنازعة فيه، ومن بينها قوى إقليمية 
ودولّية، كبعٍض من دول اخلليج ومن أعضاء منّظمة حلف شمال األطلسي )الناتو(. لكن، ال يبدو أّن مجموعات املعارضة املسّلحة 
تدّخلها ضّد قّوات غير  تدّخاًل مباشرًا ضّد سوريا، بل كان  الدولّية  اجلهات  تتدّخل  ولم  اخلارجّية؛ هذا  اجلهات  تلك  تخضُع إلمرة 
حكومّية. وبذلك، فإّن النزاع يبقى نزاًعا مسّلًحا دومنا أن يّتخَذ طابًعا دوليًّا، على الّرغم من كونه ينطوي على مجموعة من النزاعات 
املسّلحة غير الدولّية، التي غالًبا ما جتري بالتزامن في ما بينها. في املُقابل، اعتبرَ آخرون أنَّ الّنزاَع الّدائرَ في سوريا مسّلٌح وَدولّي، 
احلكومة  دون موافقة  السورّية من  األراضي  ينّفذ عملّيات عسكرّية على  األمريكية  املّتحدة  بقيادَِة الواليات  أّن تالًفا  إلى  نظرًا 
العسكرّية  العملّيات  فإّن  كذلك،  العام 81.2017  تابعة للحكومة السورّية أكثر من مّرة خالل  السورّية، وقد استهدف مواقع 
واإليرانّية، وذلَك بعد إسقاط طائرة  الّسورّية وشّنت غاراٍت ضّد القّوات العسكرّية السورّية  التي اخترقت فيها إسرائيل احلدودَ 
مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-82،16 باإلضافة إلى التدّخالت التركية ضّد القّوات الكردّية، تُعّزز، أكثر من أّي وقٍت مضى، إمكانّية 

توّسع نطاق النزاع وتّوله إلى نزاٍع دولي.

(، فإّن بعًضا من قواعد القانون الدولي ومعاييره األساسّية تنّظم كيفّية  وبصرف الّنظرِ عن تصنيف النزاع )أدوليًّا كان أم غيرَ دوليٍّ
شّن األطراف املتحاربة العملّيات العسكرّية في إطار نزاٍع مسّلح، علًما أّن الّنزاَع الّسورّي ال يزال قائًما في وقت إعداد هذا التقرير. 
وتَظى هذه القواعد واملعايير األساسّية باعتراٍف عامليٍّ وهي تُطّبُق في الّنزاعات أيًّا كانت طبيعتها– سواء أكاَن الّنزاُع دوليًّا أم 
رُِض نفسها بذلك »معاييرَ أساسّية تطّبق في سائر الظروف«.83 ومتاشًيا مع هذه املبادئ، يعرُض هذا الفصل حملًة  غير دولّي – فَتفنْ

راجع، مثاًل، مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املّتحدة )2012(.  77
في العام 1997، وضعت دائرة االستئناف في احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا املعيار الذي يُحتكم إليه لتحديد وجود نزاع مسّلح في قضية املدعي العام ضد داسكو تاديتش   78 

)“إّن املعيار الذّي اعتمدته دائرة االستئناف لتحديد وجود نزاع مسّلح، من أجِل تطبيق قواعد املادّة 3 املشتركة بني اتفاقّيات جنيف، يُرَكِّزُ على جانَبني من جوانب النزاع، أال وهما شّدته ودرجة 
تنظيم األطراف املشاركة فيه. ففي نزاع مسلح يّتخذُ طابًعا داخليًّا أو مختلًطا، يُستخدم هذان املعياران املترابطان حصرًا، وكحّد أدنى، لغرض التمييز بني النزاع املسّلح وأعمال قطع الطرق، أو 

عملّيات التمرّد غير املنّظمة والقصيرة األمد، أو األنشطة اإلرهابّية، التي ال تخضع للقانون الّدولي اإلنساني”.( وتشمل املؤّشرات اإلضافّية املتعّلقة بدرجِة تنظيم املطلوبَة: وجود هيكليِة قيادة 
وقواعد تأديبّية؛ ووجود مقرّ؛ والسيطرة على جزء من األراضي وإمكانّية احلصول على األسلحة؛ باإلضافة إلى القدرة على تنسيق العملّيات العسكريّة وتنفيذها.

ملزيد من األدلّة على صّحة هذا االستنتاج، راجع، على سبيل املثال، مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املّتحدة )2012(.  79
.Arimatsu and Choudhury )2014( و Gill )2016( :لالّطالع على مناقشة أوفى، راجع، مثال  80

.McLeary )2017( و International Committee of the Red Cross )2016(  81
.Kershner et al. )2018(  82

)Prosecutor v. Mucic et al. )2001، الفقرة 144.  83

الفصل الّرابع: اإلطار القانوني املعمول به
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النزاع فورَ تصديقها على األدوات  الّدول األطراف في  التي تقُع على عاتق  ُص االلتزامات واملسؤولّيات  عن األطراف املتحاربة ويُلَخِّ
الدولّية املُبرَمة مبوجب القانون الّدولي. ويعرُض الفصُل، ختاًما، اإلطار القانوني الدولي الذي ينطبق على الهجمات على املدارس 

خالل النزاعات املسّلحة.

األطراف املتحاربة

تغّيرَت أعداد اجلهات احلكومّية وغير احلكومّية التي قامت بعملّيات قتالّية في سوريا وتبّدلت أدوارها خالَل مسارِ النزاع. وقد شملت 
هذه اجلهات، على سبيل الذكر ال احلصر، القّوات املسّلحة السورّية، وروسيا، والواليات املّتحدة األميركية، وحزب اهلل، واجلمهورّية 
اإلسالمّية اإليرانّية، والسعودّية، وتركيا، باإلضافة إلى عدد من امليليشيات املوالية للحكومة، واجليش السوري احلّر، وجبهة التحرير 
اإلسالمية السورية، ووحدات حماية الشعب، وحركة أحرار الشام، وحركة نور الّدين الزنكي، ولواء شهداء اإلسالم، وألوية أحفاد 
الّرسول، وتنظيم الّدولة اإلسالمّية في العراق والّشام )املعروف اختصارًا باسم »داعش«(، وجبهة النصرة. وقد ورد ذكُر سبِع جهات 
من تلك املُعّددة آنًفا في مالحق تقارير األمني العام لألمم املّتحدة السنوّية حول األطفال والنزاعات املسّلحة، حيُث أُدرَجت ضمن 
قوائم مرتكبي انتهاكات جسيمة بحّق األطفال، ويُعزَى الّسبب األساسّي في إدراِج القّوات املسّلحة احلكومّية، مبا في ذلك قّوات 

الدفاع الوطني وامليليشيات املوالية للحكومة، وداعش، إلى تنفيذها هجمات على املدارس واملستشفيات.84

وال تفرُض الغاياُت الّتي تخصُّ هذا التحليل، تديد سائر األطراف املتحاربة أو رسم شبكات التحالفات املتداخلة في ما بينها. وليَس 
من الّضرورّي الّتطّرق تفصياًل إلى مستويات الّدعم املقّدم من القوى األجنبّية، أو أنواعه كما ليَس من الّضرورّي تصنيف اجلهات غير 
احلكومّية الكثيرة بحسِب أيديولوجّياتها أو أجنداتها السياسّية. فالهدف من هذا التحليل يكمُن في لفت االنتباه إلى طبيعة 
الّدمارِ القاسي واملمنهج والواسع النطاق الذي أحلقه مختلف أطراف النزاع باملدارس، كما يكمُن في عرض االنتهاكات الكثيرة لقانون 

النزاعات املسّلحة، والقانون الّدولي حلقوق اإلنسان، والقانون الّدولي العرفي، املرتكبة بحّق األطفال واملدنّيني واملدارس في سوريا.

وإيران،  األمريكّية،  املّتحدة  والواليات  االتادية،  وروسيا  سوريا،  فيها  مبا   – املسّلح  السوري  النزاع  في  املنخرطة  الّدول  كانت  وملّا 
والسعودّية، وتركيا،–دواًل أعضاء في األمم املّتحدة، يعني ذلَك أّنها قد وافقت على االلتزامات الواردة في ميثاق األمم املّتحدة، مبا فيها 
مسؤولّية تنفيذ قرارات مجلس األمن، التي تندرُج ضمنها القرارات املتعّلقة بحماية األطفال في النزاعات املسّلحة وبالهجمات 

األمني العام لألمم املّتحدة )2016 أ(.  84

�الصورة: مدرسة مدّمرة نتيجة غارة جوية روسّية في األتارب، في القسم الغربي من محافظة حلب، وقد انهارت أجزاء منها بالكامل. 
)املعهد السوري للعدالة(
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على املدارس.85 هذا وقد تعّهَدت ُكلٌّ من الدول املتحاربة بالوفاء بااللتزامات املنصوص عليها في املعاهدات واالتفاقيات الدولية 
واإلقليمية التي صادقت عليها، مبا فيها تلك املذكورة أدناه:

اإلطار 4.1: املعاهدات واألدوات الدولية واإلقليمية املعمول بها، حسب البلد الطرف 
في النزاع

املتعّلق بحماية  األول  البروتوكول اإلضافي  املؤرّخة في 12 آب/أغسطس 1949، وعلى  األربعة  اتّفاقيات جنيف  صادقت سوريا على 
ضحايا النزاعات املسّلحة الدولية. كما أنّها طرف في كُلٍّ من العهد الّدولي اخلاص باحلقوق املدنّية والسياسّية )ICCPR(، واتفاقية 
باحلقوق  اخلاص  الدولي  املهينة )CAT(، و  العهد  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  التعذيب وغيره من ضروب  مناهضة 
إشتراك  االختياري بشأن  الطفل87 وبروتوكولها  اتفاقية حقوق  وقّعت سوريا  االقتصادية واالجتماعية والثقافية )ICESCR(.86 وقد 
الكيميائية في شهر  األسلحة  اتفاقية حظر  إلى  انضمت سوريا  وقد  األطفال في املنازعات املسلحة،88  وقد صادقت عليهما. هذا 

أيلول/سبتمبر من العام 89.2013

صادقت روسيا االحتادية90 على اتّفاقيات جنيف األربعة وعلى البروتوكوَلني اإلضافيَّني األول والثاني لعام 1977، وهي طرف في العهد 
الّدولي اخلاص باحلقوق املدنّية والسياسّية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 
االختياري بشأن  وبروتوكولها  الطفل  والثقافية، واتفاقية حقوق  واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق  الدولي اخلاص  املهينة، والعهد  أو 
املتعّلقة باألسلحة، من بينها  إلى ذلك، صادقت روسيا على عدد من معاهدات  إشتراك األطفال في املنازعات املسلحة.91 باإلضافة 
استعمال  تقييد  أو  حظر  بشأن  الثالث  البروتوكول  فيها  مبا  اإلضافّية،  وبروتوكوالتها  ُمعّينة  تقليديّة  بأسلحة  املتعّلقة  االتّفاقّية 
البكتريولوجية؛ واتّفاقّية  وللوسائل  أو ما شابهها  السامة  أو  اخلانقة  للغازات  احلربي  احملرقة؛ وبروتوكول حظر االستعمال  األسلحة 

حظر األسلحة البيولوجّية؛ واتّفاقّية حظر األسلحة الكيميائية.92

صادقت الواليات املّتحدة األمريكّية على اتّفاقيات جنيف األربعة، لكنّها لم تصادق على البروتوكوَلني اإلضافّيني األول والثاني. وهي 
العقوبة  أو  املعاملة  ضروب  من  وغيره  التعذيب  مناهضة  اتفاقية  وفي  والسياسّية  املدنّية  باحلقوق  اخلاص  الّدولي  العهد  في  طرف 
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، لكنّها لم تصادق على اتفاقية حقوق الطفل، على الرّغم من مصادقتها على البروتوكول االختياري 
التفاقية حقوق الطفل بشأن إشتراك األطفال في املنازعات املسلحة )23 كانون األول/ديسمبر 2002(. باإلضافة إلى ما سبق، صادقت 
وبروتوكوالتها  معينة  تقليديّة  بأسلحة  املتعّلقة  االتّفاقّية  ومنها  باألسلحة،  املتعّلقة  املعاهدات  من  الكثير  على  املّتحدة  الواليات 
للغازات  احلربي  االستعمال  احملرقة؛ وبروتوكول حظر  األسلحة  تقييد استعمال  أو  الثالث بشأن حظر  البروتوكول  اإلضافّية، مبا فيها 
اخلانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية؛ واتّفاقّية حظر األسلحة البيولوجّية؛ واتّفاقّية حظر األسلحة الكيميائية.

والثاني.  األول  البروتوكوَلني اإلضافّيني  األربعة، لكنّها لم تصادق على  اتّفاقيات جنيف  صادقت اجلمهوريّة اإلسالمّية اإليرانّية على 
اتّفاقّية  بها. وصادقت على  امللحق  االختياري  البروتوكول  دون  الّطفل )13 متّوز/يوليو 1994(، من  اتّفاقّية حقوق  كما صادقت على 

حظر األسلحة البيولوجّية واتّفاقّية حظر األسلحة الكيميائية.

اإلنساني  الّدولي  القانون  مبوجب  التزامات  لها  واملناهضة  للحكومة  املوالية  املسلحة  اجملموعات  على  تترتّب  عينه،  اإلطار  وفي 
والتناسب واحليطة.94 كما يجب على املموعات  التمييز  والقانون الّدولي العرفي، مبا في ذلك املادة 3 املشتركة93 ومتاشًيا مع مبادئ 
املسّلحة أن “تترم حقوق اإلنسان األساسية لألشخاص واملترجمة بالقانون الدولي العرفي، وذلك في املناطق التي متارس فيها هذه 

اجلهات السيطرة الفعلية”، حسبما خلصت إليه جلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية باجلمهورية العربية السورية.95

راجع، مثاًل، مجلس األمن التابع لألمم املّتحدة )2009(، قرار رقم 1882، ومجلس األمن التابع لألمم املّتحدة )2011(، قرار رقم 1998، ومجلس األمن التابع لألمم املّتحدة )2017(، قرار رقم 2393.  85
العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )1966(، املادّة 13.1.  86

اتّفاقّية حقوق الّطفل )1989(.  87
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في املنازعات املسلحة )2000(. ال تتضّمن اتفاقية حقوق الطفل نًصا يجيز عدم التقيد.  88

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة )1992(.  89
ترتبُط هوية روسيا االتادية اليوم بهوية االّتاد السوفياتي السابق، وهي تقوُم اليوم مقاَم الّدولة التي خلفته. وبناء على ذلك، فقد انتقَلت إلى روسيا االتادية املسؤوليُة القانونية عن جميع   90

التزامات االتاد السوفياتي الدولّية وتلك الناشئة عن املعاهدات.
وقّعت روسيا االتادية وصادقت على أو انضمت إلى اتفاقية حقوق الطفل في 16 آب/أغسطس 1990، والبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل في العام 2013.  91

اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر )وبروتوكوالتها الثالث( )1980(.  92
تنّص املادّة 3 املشتركة على ما يلي: “يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى األحكام التالية”.  93

راجع قضية نيكاراغوا ضّد الواليات املتحدة األمريكية )1986(، الفقرات 218-220؛ قرار دائرة االستئناف بشأن الطعن في االختصاص )2004(.   94 
راجع أيًضا: البروتوكول اإلضافي الثاني )1977(، املادّة األولى.

مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املّتحدة )2012(.  95
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وفي نهاية املطاف، تتحّمل الدولة السورّية املسؤولية الرئيسة عن حماية شعبها وبنيتها التحتّية املدنّية. وتستند هذه املسؤولية 
إلى مبادئ سيادة الدولة التي مُتنُح، مبوجبها، الدولَة السلطُة العليا والكاملُة على أراضيها، واحلُق في احلكم وحماية نفسها من 
أي تدخل خارجي. ويشمل ذلك أيًضا املسؤولية اإليجابية في ما يتعّلق بحماية حقوق شعبها ورفاهه، مبا في ذلك حمايته من 
هذه  التهديدات التي تشّكلها املموعات املسلحة أو األفعال التي يرتكبها أفراد قواتها العسكرية واألمنية اخلاّصة.96 وتشمل 
املسؤولية حمايَة الّدولَِة شعبها من اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب والتطهير العرقي واجلرائم ضّد اإلنسانية،97 إلى جانب وفائها 

بالتزاماتها األخرى الّتي ينّص عليها القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان وممارساته.

تُظهُر األرقام الّتي وّثقها مركز توثيق االنتهاكات في سوريا، كما ُهو ُمبنّي في الّرسم البياني 4.1 أدناه، أنَّ احلكومة السورّية احلالية 
العظمى من  املدنيني، ويتضُح، أيًضا، أّنها مسؤولة عن شّن الغالبية  الضحايا  الساحقة من  الغالبية  وقوع  املسؤولة عن  هي 

الغارات اجلوية، وذلَك باالستناد إلى املعلومات املتوفرة.

الّرسم البياني 4.1: حصيلة القتلى الّنهائّية من منتصف آذار/مارس من العام 2011 إلى 
تشرين الّثاني/نوفمبر من العام 2017، بحسِب اجلهة املسؤولة

ارتكبتها سائر اجلهات، احلكومّية منها وغير  إلى األفعال واألخطاء التي  أنَّ الّتقرير يتطّرق  الّرغم من  وبناًء على ما تقّدم، وعلى 
املتنازعة، فهَو يصّب  أيدي ُمختلِف القّوات  واملُرتكبة على  املدارس  اخمُلتارَة على  في بعِض الهجمات  احلكومّية، وأنَُّه مُيعُن الّنظرَ 

تركيزَُه، بشكل خاٍص، على تليل أفعال السلطات السورّية وأخطائها، وكذلَك على إخفاقها في حماية شعبها من األذى.

املسؤولّيات وااللتزامات مبوجب القانون الّدولي

احلربّية من  َسينْرِ العملّيات  تُفرُض قيوٌد وموانُع على  تريدها، بل  قتال  أو وسائل  أّي أساليب  أن تستخدم  النزاع  يحّق ألطراف  ال 
معروفٌة  الّصدد  هذا  في  احلرب  وقوانني  للخطر.  معّرضني  املدنّيون  يكون  عندما  سّيما  ال  وكرامته،  اإلنسان  حياة  حماية  أجِل 
ومعمول بها عاملًيا. فبموجب اتفاقّيات جنيف وبروتوكولَينْها اإلضافّيني، يتمّتع املدنّيون واألعيان املدنّية باحلماية القانونّية، ومتتّد 

راجع، مثال: مكتب األمم املّتحدة املعني باإلبادة اجلماعّية واملسؤولية عن احلماية.  96
اجلمعّية العاّمة لألمم املّتحدة )2005(.  97
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احلرب، وسائر  القتالّية، وأسرى  األعمال  الغارقة، غير املشاركني في  السفن  والناجني من  واجلرحى  املرضى  هذه احلماية لتشمل 
األشخاص احملتجزين. ويُحظر على سائر األطراف املُنخرطة في النزاع املسّلح، مبا فيها القوات املنشقة أو املعارضة، استهداُف 
املكاسب  مع  يتناسب  ال  نحو  على  باملدنيني  أضرارٍ  واملقاتلني، وإحلاق  املدنيني  بني  التمييز  دون  من  عمًدا، وشّن هجمات  املدنيني 

العسكرية املتوقعة.98

ونظرًا إلى كوِن األطفال هم، في األصِل، من بني أكثرِ أفرادِ املتمع ضعًفا وتزِيُدهم الّنزاعات ضعًفا، مَينحهم القانون الدولي احلماية 
على  الرابعة،  جنيف  اّتفاقّية  وتّدد  ضعفاء.  أفرادًا  اعتبارهم  على  اخلاصة  احلماية  إلى  باإلضافة  مدنيني  اعتبارهم  على  العامة 
سبيل املثال، تدابير خاّصة تتعّلق برعاية األطفال املتأثرين بالنزاعات، مبا في ذلك تسهيل إيوائهم في بلد محايد.99 ويشمل ذلك 

»]العمل[ على إقرار ترتيبات محلّية لنقل ]...[ األطفال ]...[ من املناطق احملاصرة أو املطّوقة«.100

وجتدر اإلشارة إلى أّنه لألطفال، بصفتهم أشخاًصا محمّيني مبوجب القانون الّدولي، »في جميع األحوال حّق االحترام ألشخاصهم 
وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم«.101 ومبوجب البروتوكولني اإلضافيني األول والثاني التفاقيات 
جنيف، جتُب حماية األطفال من آثار األعمال القتالّية وتوفير الرعاية واملعونة لهم. هذا وتنّص اتفاقّية حقوق الطفل، التي صادق 
عليها كلٌّ من سوريا وروسيا، على وجوِب أن تُعامَل األطراف املنخرطَة في نزاٍع مسّلح األطفاَل »باحترام«.102 وقد أقّرت سوريا بأن 
اعتبارَ األطفاِل أشخاًصا يتمّتعون باحتراٍم خاص وحماية خاصة، هَو أمٌر منصوٌص عليه في القانون الّدولي العرفي.103 باإلضافة 
إلى ما سبق، فإنَّ سوريا ُملزمة، مبوجب دستورها الّصادر في العام 2012، بأن »تمي... الطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر 

لهم الظروف املناسبة لتنمية ملكاتهم«.104

وبشكٍل عاّم، يتمّتع األطفال، كما يتمّتع أّي شخٍص آخر، باحلّق في التعّلم مبوجب اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،105 وهو من احلقوق 
املضمونة في إطار النزاعات املسّلحة غير الدولّية،106 وهو يطاُل أيًضا أولئك الذين يتّم إجالؤهم بسبب النزاع.107

كذلك، تستحّق املدارس، بدورها، حماية خاّصة. وتظر مهاجمة األعيان كاملدارس، التي ال غنى عنها لبقاء السّكان املدنّيني، أو 
تعطيلها، إاّل إذا »أملت ذلك ضرورة عسكرّية ملّحة«.108 ونظرًا إلى كوِن املدارس مؤسسات مدنّية، فإّن الهجمات عليها غالًبا ما 

يُعدُّ انتهاًكا للقانون الدولي اإلنساني الّراسخ، كما يُعدُّ انتهاًكا للقانون الّدولي حلقوق اإلنسان.

ويستدعي تديُد االنتهاكات املرتكبة تطبيَق أطٍر قانونية ُمحكمة، هي القانون الدولي اإلنساني، والقانون اجلنائي الدولي، والقانون 
هذه  ُم  وتُقدِّ الدولي حلقوق اإلنسان، باإلضافة إلى القواعد العرفية الراسخة، ودستور اجلمهورية العربية السورية وقوانينها.109 
األطر إحاَطًة حول كيفية شّن النزاعات املسّلحة، وكيفية ُمعاملة املدنيني، مبن فيهم األطفال، وأولئك الذين يكّفون عن املشاركة 

في القتال.
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تظر الهجمات ضّد األماكن التي يترّكز فيها املدنيون، مبا فيها املدارس، ما لم تكن أهداًفا عسكرية. وال بّد من إيالء اهتمام خاص 
لتجّنب إحلاق الّضرر بـ«املباني اخملّصصة ألغراض دينّية أو فنّية أو علمّية أو تربوّية أو خيرية وباآلثار التاريخّية«.110 ويُفترَض أن تكون 
املدارس مكّرسة ألغراض مدنية، كما يُفترُض أننْ يتمّتَع األطفال، نظرًا إلى ضعفهم املسّلم به، »باحترام خاص وحماية خاصة«.111 

ويشمل ذلك اإلجالء املؤقت من مناطق النزاع ألغراض تتعلق بالسالمة،112 واحلصول على التعليم والغذاء والرعاية الصحية.113

 يتضُح، إذًا، أّن الدمار الذي أحلقته احلكومة السورّية وباقي أطراف النزاع باملدارس والتالميذ ينتهك الكثير من القواعد األساسية 
للقانون الدولي، مبا فيها املبادئ األساسية للقانون العرفي، وذلك من خالل: 

االعتداء على احلياة والسالمة البدنّية؛114  .1

جعل املدنّيني محاًل للهجوم،115 وعدم التمييز بني املدنيني واملقاتلني، وبني األعيان املدنية واألهداف العسكرية؛116  .2

انتهاك احلظر املفروض على الهجمات العشوائية والواسعة النطاق117 من خالل شّن هجوم يُتوقّع أن يسّبب،   .3
ا، خسائر في أرواح املدنيني، أو يوقع إصابات بينهم، أو يلحق بهم أضرارًا، تتخّطى بشكل مفرط أي ميزة  عرضيًّ

عسكري متوقٍع قد يفضي إليه هذا الهجوم )أي الهجمات التي تفتقر مبدأ التناسب(؛118

مخالفة االلتزامات مبوجب القانون الدولي باتّخاذ كّل االحتياطات املمكنة التقاء آثار الهجمات وحماية األطفال   .4
املتأثرين بالنزاعات املسلحة ورعايتهم؛119

وانتهاك حق األطفال في التعليم الذي يّتسم بأهمية بالغة بالنسبة إلى منّوهم.120  .5

إضافًة إلى ما تقّدم ذكُرُه، اسُتِخدَم بعض األسلحة، كالذخائر العنقودية والقنابل احلارقة، في مناطق سورّية تتواجد فيها مدارس 
عاملة، علًما أّن الكثير من دول العالم تظر استخدام هذه األسلحة، في حني تُعتبر أنواع أخرى كالبراميل املتفجرة عشوائيًة في 
أّن استخدام هذه األسلحة يتعارض  طبيعتها، إذ يُحتمل أن تتسّبب »في إصابات زائدة عن احلد أو معاناة ال داعي لها«.121 ويبدو 

مع احلظر املفروض على الهجمات العشوائية، أو يُعّد، على أقّل تقدير، غير متناسٍب معها.

هنكرتس ودوزوالد-بك )2005 أ(، القاعدة 38.  110
.International Committee of the Red Cross )2005(  111
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البروتوكول اإلضافي األول )1977(، املادة 51)4(؛ نظام روما األساسي )1998(، املادة 7 )اجلرائم ضّد اإلنسانّية( واملادة 8 )جرائم احلرب(؛ هنكرتس ودوزوالد-بك )2005 أ(، القاعدة 8.   117
البروتوكول اإلضافي األول )1977(، املادتان 51)5()ب( و57)2()أ()iii(؛ وهنكرتس ودوزوالد-بك )2005 أ(، القاعدة 14.  118

اتفاقّية حقوق الّطفل )1989(، املادتان 38)4( و6. انظر أيًضا العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية )1966(، املادّة 24)1(.   119
اتفاقّية حقوق الّطفل )1989(، املادتان 28 و29.  120

مجلس األمن التابع لألمم املّتحدة )2014(.  121

الفصل اخلامس: االنتهاكات مبوجب القانون الدولي



أنقذوا املدارس الّسورّية32

ويسَعى فريُق العمِل إلى تديد أمثلة على هجمات على مدارس يبدو أّنها انتهكت مبادئ القانون الدولي وقواعده، وذلَك باالستناد 
إلى الوثائق التي جمعتها املنّظمات املتعاونة في إعداد هذا التقرير، وباالرتكازِ على استعراض االستنتاجات التي توّصلت إليها 
اجلهات الدولّية، مبا فيها االستنتاجات املستفيضة التي خلَُصت إليها جلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنّية باجلمهورية العربية 

السورية. وفي هذا اإلطار، تقتِضي احلاجُة إجراَء 
رمّبا  الهجمات،  تلك  في  التحقيقات  من  املزيد 
واملستقلة  احملايدة  الدولية  اآللية  إشراف  تت 
األشخاص  بشأن  التحقيق  في  للمساعدة 
مبوجب  خطورة  األشد  اجلرائم  عن  املسؤولني 
العربية  اجلمهورية  في  املرتكبة  الدولي  القانون 
ومالحقتهم   2011 آذار/مارس  منذ  السورية 
جمُع  اآللّية  بهذه  ويُناُط   122.)IIIM( قضائًيا 
الدولي  اإلنساني  القانون  انتهاكات  على  األدلة 
وحفظها  ودمجها  اإلنسان،  حقوق  وانتهاكات 
إجراء  تيسير  أجل  من  ملّفات  وإعدادُ  وتليلها، 
وتعجيل  ومستقّلة  نزيهة  جنائية  محاكمات 
على  الهجمات  هذه  إحالة  من  بدَّ  وال  َسينْرها. 
احملايدة  الدولية  اآللية  إلى  وأُخرَى غيرها  املدارس 

واملستقلة أو إلى هيئة دولّية أخرى.

االعتداء على احلياة والسالمة البدنّية

تخضع جميع أطراف النزاع املسّلح، مبا فيها اجلهات احلكومّية وغير احلكومّية، ألحكام املادة 3 املشتركة من اّتفاقّيات جنيف، الّتي 
تُقوُم مقاَم قاعدة من قواعد القانون الّدولي العرفي. وتنّص هذه املاّدة على احلّد األدنى من معايير املُعاملة اإلنسانّية التي يجُب 
االلتزام بها خالل النزاعات املسّلحة. وتنطبق معايير هذه »دون أّي متييز ضاّر« على جميع األشخاص غير املشاركني في العملّيات 

القتالّية أو من كانوا مشاركني فيها وكّفوا عن ذلك.123

ومبوجب املاّدة املشتركة 3، فإّن املدنّيني – »األشخاص الذين ال يشتركون مباشرة في األعمال العدائية« – »يُعاَملون في جميع 
ذلك  في  مبا  البدنّية«،  والسالمة  احلياة  على  »االعتداء  املتحاربة  األطراف  جميع  على  يُحظر  كما  إنسانّية«.  معاملة  األحوال 
الكرامة الشخصّية«. وال يجوز  القاسية، والتعذيب«، أو »االعتداء على  القتل بجميع أشكاله، والتشويه، واملعاملة  »وبخاّصة 

اخلروج على القواعد املنصوص عليها في هذه املاّدة. 

لقد انتهكت احلكومة السورية وحلفاؤها والكثير من قوات املعارضة املسلحة احلّد األدنَى من املعايير آنفة الّذكر انتهاًكا واسَع 
نتيَجَة الهجمات  واملوظفني  واملعلمني  واجلرحى في صفوِف التالميذ  القتلى  لها من  أعداد ال حصر  إّنها تسّبَبت في  الّنطاِق، إذ 
الكثيرة على املدارس. ويرتبط عدد كبير من االنتهاكات، كتلك املرتكبة في حلب الشرقّية، بعملّيات قصف جّوي مكّثفة، أّدت في 

مناطق معّينة إلى تسوية أحياء كاملة أرًضا.

وتُعدُّ أعداد اإلصابات مؤّشرًا داالًّ على تواتر االنتهاكات احملتملة للماّدة املشتركة 3، علًما أّن معظم اإلصابات ناجمة عن هجمات 
جوّية. وتبلُغ حصيلة الوفيات اإلجمالّية مستويات صاعقة:124 فقد وّثق مركز توثيق االنتهاكات في سوريا 116,265 حالة وفاٍة 

قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة )2016(.  122
تّدد املادّة املشتركة 3 القواعد التي تنطبقُ على النزاعات املسّلحة غير الدولّية، كما أنّها تنطبق على النزاعات الدولّية مبا أنّها “تعّبر عن االعتبارات اإلنسانّية األساسّية، التي تسري   123 

بصرف النظر عن طبيعة النزاع”؛)Prosecutor v. Mucic et al. )2001، الفقرات 142، 143، 150. وجتدر اإلشارة إلى أّن املادّة املشتركة 3 تنطبق على النزاع املسّلح سواء أكانت الدولة الطرف 
قد صادقت على البروتوكول األول أو الثاني، أم ال. 

تتفظ املنّظمات امُلشاركة في هذا املشروع بقواعد بيانات تخّص احلوادث واإلصابات. ويجري التحّقق من كّل حالة وفاة، وهي ال تُسّجل إالّ بعَد اجتماِع 3 مصادر معلومات مختلفة. كما يتّم   124
تديث أعداد املصابني باستمرار لتعكس أحدث املعلومات مبجرّد تغّيرها أو توّفرها. 

الصورة: غارات جوية روسية على مدرسة في األتارب، أدت إلى  تدمير الرواق األساسي الذي يؤدي من 
املدخل الرئيسي إلى الصفوف. )املعهد السوري للعدالة(
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بني صفوِف املدنّيني بني منتصف آذار/مارس 2011 وتشرين الثاني/نوفمبر 2017؛125 أّما تقّديرات غيره من املنّظمات فهي أعلى 
بكثير، فقد سّجلت الشبكة السورّية حلقوق اإلنسان 212,786 حالة وفاة حّتى شهر أيلول/سبتمبر 126،2017 في حني أشارت 
السياق  في  العام 127.2015  نهاية  بحلول  وفاة  وقوع 470,000 حالة  السياسات )SCPR( إلى  لبحوث  السوري  املركز  أرقام 
عينه، سّجل برنامج أوبساال لبيانات النزاعات UCDP( 280,492( حالة وفاة مرتبطة بالقتال في سوريا بني العاَمني 2011 
العام 2017 وحده، بينهم 2,298 طفال  اإلنسان عن مقتل 10,204 مدنيني في  السورّية حلقوق  الشبكة  و128.2016 وأفادت 

و1,536 امرأة.129

وممّا ال شّك فيه أّن أعداد الضحايا اإلجمالّية هو أعلى من ذلَك بأشواٍط كثيرة. وقد قّدر املركز السوري لبحوث السياسات أّنه من 
املتوقع أن يصل عدد اإلصابات إلى 1.88 مليون؛ علًما أّن عدد السورّيني املسّجلني كالجئني لدى املفوضية السامية لألمم املتحدة 
لشؤون الالجئني واحلكومات املاورة قد بلَغ في شهر كانون الثاني/يناير 2018 5.4 مليون الجٍئ، باإلضافة إلى 6.1 مليون نازٍح 

داخلًيا.

أّما في ما يتعّلق بوفيات األطفال املترّتبة عن الهجمات على املدارس، فال أرقام تفصيلّية ُمتوّفرة؛ إاّل أّن الصورة املستخلصة من 
البيانات املُتاَحة تُثيُر الّصدمَة. فقد وّثقت الشبكة السورّية حلقوق اإلنسان، على سبيل املثال، 26,445 حالة وفاة في صفوف 
األطفال خالل النزاع.130 وكما ذُكر أعاله، فقد سّجل مركز توثيق االنتهاكات في سوريا 17,401 حالة وفاة من األطفال بسبب 
أمُد الّنزاع،  َطال  األول/ديسمبر 131.2016 وُكلََّما  إلى 31 كانون  املمتدة من 18 آذار/مارس  الفترة  املباشر«، وذلك خالل  »العنف 
النزاع )أي حّتى نهاية العام 2011(، كانت نسبة األطفال تبلغ  ارتفعت نسبة األطفال من مجمل وفيات املدنيني : »في بداية 
8.9 في املئة... من وفيات املدنّيني البالغ عددها 4,354 حالة؛ وفي العام 2013، شّكَل األطفال نسبة 19.0 في املئة... من وفيات 
املدنّيني البالغ عددها 25,972 حالة في ذلك العام؛ وبحلول 31 كانون األول/ديسمبر 2016، شّكلُوا 23.3 في املئة...من وفيات 

املدنّيني البالغ عددها 11,444 في ذلك العام، أي أّن نسبَتُهم ارتفعت مبقدار 14.4 نقطة مئوّية على مدى السنوات السّت«.132

قبل اندالع النزاع املسّلح، كانت سوريا تضّم أكثر من 22,000 مدرسة عاملة في مختلف أنحاء البالد، بحسب تقرير منّظمة 
»أنقذوا األطفال« Save the Children.133 وفي أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أفاد وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية 
إلى نطاق  ومنّسق عمليات اإلغاثة في حاالت الطوارئ، مارك لوكوك، بأّن ثلث املدارس في سوريا قد تضّررت أو تهّدمت.134 ونظرًا 
الوفيات والّدمار وفداحتهما، يصعب الّتسليُم بأّن املقاتلني لم يُكونُوا على علٍم بأّن ثّمة مدنّيني يتعّرضون للقتل. وقد حظيت 
الكثير من الهجمات على املدارس )وعلى املستشفيات( بتغطية إعالمية كبيرة وأُدينت بشّدة.135 ومع ذلك، لم تتوقف الهجمات 
حّتى اآلن. وال ميكن على اإلطالق تبرير التدمير الواسع النطاق الّذي حلَق باملدن والبلدات والقرى في سوريا، واملدارس القائمة فيها، 

بذريعة الضرورة العسكرية.

وال تتناقض الالزمة التي ال تنفّك السلطات الروسية والسورية تكّررها، ومفادها أّن القتلَى جميعهم »إرهابيون«، مع هذا الواقع؛ 
بل على العكس متاًما، فهي تُعّزز االستنتاج القائل بإن ما ِمن محاولة جدّية اتُِّخَذت فعاًل من أجِل التمييز بني املدنيني واملقاتلني 

كمقاتلي تنظيم »داعش« مثال.

مركز توثيق االنتهاكات في سوريا )2017(. يسّجل املركز الوفيات التي جرى التحّقق منها أو احلاالت التي تكون فيها هويّة املتوّفى معروفة.   125
الشبكة السوريّة حلقوق اإلنسان )“املوقع االلكتروني: www.sn4hr.org”(. جرى تديث األرقام في 1 أيلول/سبتمبر 2017.  126

املركز السوري لبحوث السياسات )2016(، 57.  127
.Uppsala Conflict Data Program )Syria(  128

الشبكة السوريّة حلقوق اإلنسان )2018أ(.  129
الشبكة السوريّة حلقوق اإلنسان )“املوقع االلكتروني: www.sn4hr.org”(. جرى تديث األرقام في 1 أيلول/سبتمبر 2017.  130

Guha-Sapir et al. )2018(, 103- 105. يُعرُّف “العنف املباشر” في التقرير على أنُّه الوفيات “الناجمة عن األساليب العنيفة التي تستخدمها األطراف املتحاربة.” وقد أفاد مركز توثيق   131
االنتهاكات في سوريا )VDC( في مراسالت داخلية أنَّ العدد اإلجمالي للوفيات من األطفال في الفترة املُمتّدة بني 18 آذار/مارس 2011 و31 كانون األول/ديسمبر 2016 قد بلَغ 19,555، في حاِل أُِخذَت 

في احلسبان الوفيات الناجمة عن أسباب “غير مباشرة” أيضاً.
.Guha-Sapir et al. )2018(, 105  132

.Martinez et al. )2013(, 7  133
.Lowcock )2017(  134

راجع، مثال: اليونيسف )2014أ(؛ اليونيسف )2014ب( األمني العام لألمم املّتحدة )2016ب(، مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املّتحدة )2015 ب(.  135
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الهجمات املتعّمدة على األشخاص واألهداف احملمية 

يّتضُح أّن القوات املسّلحة السورية وحلفاءها والقوات املعارضة قد انتهكت قوانني احلرب من خالل شّنها هجمات جوية وأرضية 
ضّد مدارَس ال تُستخدُم ألغراض عسكرية. وبالرغم من أّن إثبات النية في شّن الهجمات على تلك املدارس يتطّلب إجراء املزيد من 

التحقيقات، تُظهر أعمال التوثيق املُنجزَة أّن عددًا من تلك الهجمات يحمل الكثير من عالمات التعّمد.

ويحظر القانون الدولي اإلنساني، بشكل تام، االستهداف املتعّمد لألطفال واملدنيني واملنشآت املدنية مثل املدارس، شريطة أاّل تكون 
تلك املنشآت أهداًفا عسكرية.136 وينطبق ذلك سواء أكان النزاع املسّلح دولًيا أم غيرَ دولي. 

التمييز’.  بـ‘مبدأ  النزاع  تتقّيد أطراف  ويجُب أن 
وتنفيذه،  ما  هجوم  بشن  أمر  إعطاء  فعند 
املدنيني  بني  دوًما  »التمييز  األطراف  هذه  على 
واألهداف  املدنية  األهداف  و«بني  واملقاتلني«137 
»ضّد  عملياتها  وتوجيه  العسكرية«،138 
ميكن  فال  حصرًا.  العسكرية«139  األهداف 
»هدًفا  املدنية  واألعيان  املدنّيون  يشكل  أن 
أال يُشّن أي هجوم عليهم إال  للهجوم«، ويجب 
أي  مشروعة«،  عسكرية  »أهداًفا  أصبحوا  إذا 
في  فّعال  بشكل  للمساهمة  اسُتخدموا  إذا 
على  ينبغي  كذلك،  العسكرية.140  األعمال 
الهجوم،  شّن  قبل  يتأّكد،  أن  املتحارب  الطرف 
في  أّما  بالفعل.141  أّن الهدف هو عسكري  من 
األهداف  أنَّ  افتراِض  عدُم  فيجب  الشّك،  حالة 
كاملدارس،  مدنية،  ألنشطة  عادًة  اخملّصصة 

تُسَتخَدم لغايات عسكرية.142

جتدر اإلشارة إلى أّن املدارس، بحكم وظيفتها في املتمع، هي بطبيعتها أعيانًا مدنية، ولهذا السبب فقد أشار القانون الدولي إليها 
بشكل خاص. وقد نّص نظام روما األساسي على ذلك، إذ إّنه يصّنف الهجمات التي تستهدف عمًدا »املباني اخملصصة ألغراض... 

تعليمية«، في كل من النزاعات املسلحة الدولية والداخلية، على أنها جرمية، شرَط أال تكون تلك املباني أهداًفا عسكرية.143

ويحق لألطفال أيًضا أن يحظوا باالحترام واحلماية، خاّصة نظرًا إلى وضعهم االستثنائي كأشخاص يحّق لهم احلصول على الرعاية 
واملساعدة اخلاّصة.144

البروتوكول اإلضافي األول )1977(، املادة 85.3.  136
راجع، مثالً، هنكرتس ودوزوالد-بك )2005 أ(، القاعدة 1.  137
راجع، مثالً، هنكرتس ودوزوالد-بك )2005 أ(، القاعدة 7.  138

البروتوكول اإلضافي األول )1977(، املادة 48. راجع أيًضا هنكرتس ودوزوالد-بك )2005 أ(، القاعدة 7 )مبدأ التمييز بني األهداف املدنية واألهداف العسكرية(، والقاعدة 8 )تعريف األهداف   139
العسكرية(، والقاعدة 9 )تعريف األهداف املدنية(.

.)iv()( و8)2()وix()نظام روما األساسي )1998(، املادة 8 )2()ب  140
“تنحصر األهداف العسكرية فيما يتعلق باألعيان على تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أم مبوقعها أم بغايتها أم باستخدامها، والتي   141

يحقق تدميرها التام أو اجلزئي أو االستيالء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة.” البروتوكول اإلضافي األول )1977(، املادة 52 )2(. راجع أيًضا البروتوكول اإلضافي 
الثالث لالتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة )1980(/ املادة 1)3(؛ هنكرتس ودوزوالد-بك )2005 أ(، القاعدة 8.

يفيد البروتوكول اإلضافي األول )1977(/ املادة 52 )3(: “ إذا ثار الشك حول ما إذا كانت عني ما تكرس عادةً ألغراض مدنية مثل مكان العبادة أو منزل أو أي مسكن آخر أو مدرسة، إمنا   142
تستخدم في تقدمي مساهمة فعالة للعمل العسكري، فإنه يفترض أنها ال تستخدم كذلك.”

.)Human Rights Watch, 2011( ألغراٍض تعليمّية” جرمية حرب )...( دعمت سوريا إدراَج صيغٍة في نظام روما األساسي جعَلت من “تعّمد شّن الهجمات ضّد املباني اخملّصصة  143
راجع، مثالً، اتفاقية جنيف الرابعة )1949( وبروتوكوليها اإلضافيني األول والثاني )1977( واتفاقية حقوق الطفل )1989(.  144

الصورة: ال يزال اللوح املكسور يُظهر دروًسا من صف الرياضيات في ثانوية في األتارب. القوات اجلوية 
الروسية قصفت املدرسة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2016. )املعهد السوري للعدالة(
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وعلى الرغم من ذلك، فإّن درجة احلرص واحلذر التي متارسها األطراف املتحاربة في النزاع السوري كانت وال تزال منقوَصة أو حّتى 
ُمنتفية. ال بل استخدمت القوات املتنازعة أساليب ووسائل، بعُضها اعُتِمَد ضمَن أمناٍط يسهُل ُمالحظتها، وتُبنّيُ الّتعّمَد في 

شّن الهجوم.

إّن تديد ما إذا كان هجوم معنّي متعّمًدا أو أّنه قد وقع نتيجة ضعف استخباري أو إهمال هو عملية تكتنفها الصعوبات، ال سّيما 
َ استيفاء معايير اإلثبات املطلوبة في اإلجراءات اجلنائية. لهذا السبب، ال يهدف هذا التقرير إلى القيام بذلك، بل سعى فريُق  إذا تعنيَّ

العمِل إلى دراسة حاالت الهجوم على املدارس من أجِل تديد أمناٍط في َسينْرِ النزاع قد توحي بالتعّمد، مبا في ذلك:

• استخدام الصواريخ املوّجهة: تتضّمن قاعدة البيانات اخلاّصة بالهجمات على املدارس، التي أنشأها فريق البيانات والتوثيق 	
ضمَن هذا املشروع، أمثلًة عن استخدام روسيا املفترض للصواريخ املوّجهة في هجمات على املدارس،145 مبا فيها ثالثة من 
الهجمات الرمزية – الواقعة على مدرسة حاس ومدرسة سعد األنصاري ومدرسة عنجارة – الّتي تُعرُض تفصياًل في ما 
يلي. ويُعَتَقد أيًضا أّن التحالف بقيادة الواليات املتحدة استخدم الصواريخ املوّجهة في هجوٍم وقَع في نيسان/أبريل 2017 
على مدرسة البادية في املنصورة في الرقة، التي قيل إنّها كانت تأوي أشخاًصا نازحني آنذاك.146 باإلضافة إلى ذلك، قّدمت 
الفرق امليدانية التابعة للمنظمات العاملة ضمن هذا املشروع أدلة عن استخدام الصواريخ املوّجهة في عدد من احلاالت، 

وذلك مبساعدة مهندسي األسلحة.

• معرفة مواقع املدارس: تعرف احلكومة السورية )وبالتالي القوات اجلوية الروسية( املواقع الدقيقة )كما يُحتَمل أنّها تعرف 	
إحداثيات نظام التموضع العاملي( جلميع املرافق التعليمية العامة في البلد.

• استطالع املوقع ورصده ومراقبته قبل الهجوم: من املعروف أّن القوات اجلوية الروسية والسورية تستخدم تقنيات متقّدمة 	
جِلمع املعلومات االستطالعية، مثل األقمار الصناعية والطائرات من دون طيار، قبل شّن الهجمات. ففي يوم الهجوم 
رصد طائرة من دون طيار في اجلو فوق املدرسة قبل وقوع  على حاس مثال )راجع قسم »الهجوم على حاس« أدناه(، متّ 
الدروس  بأّن املدارس كانت تقّدم  املُسبقة  املعرفة  إلى  والتكتيكي  التنفيذي  التخطيط  النوع من  الهجوم. ويشير هذا 
آنذاك. وبالطبع، فإن قدرات املراقبة ليست حكرًا على القوات العسكرية املتطورة، إذ إّن هذه االستراتيجيات متوفرة أيًضا 

في متناول قوات املعارضة.147

• الهجمات املتسلسلة على أكثر من مدرسة أو مجّمع مدرسّي في تتابع سريع في اليوم نفسه: على سبيل املثال، في 	
كانون الثاني/يناير 2016، يبدو أّن القوات اجلوية الروسية قد استهدفت ثالث مدارس في غارة جوية على إحدى ضواحي 
غرب حلب )راجع قسم »املدارس في عنجارة« أدناه(. وبغية تقيق هذا الهدف، كان على الطيارين إّما أن يستهدفوا كلَّ 
مدرسة على حدة أو أن يلقوا الذخائر فوق كامل املنطقة التي ميتّد عليها املّمع. ويوحي كلٌّ من هذين التكتيكنَينْ احملتمَلني 

بتعّمد الهجوم على املدارس.

• تكرار الهجمات على املدرسة نفسها في مراحل مختلفة من النزاع: اسُتهدف بعض املدارس عّدة مرات على مدى السنني، 	
وذلَك حّتى بعد تناقل األنباِء عن الهجوم األوّل واخلسائر الناجمة عنه وإدانته على نطاق واسع )راجع قسم »الهجمات على 

مدرسة عني جالوت االبتدائية« أدناه(.

 Wetzel )2017( يُزعم أّن روسيا قد استخدمت مزيًجا من األسلحة الدقيقة والنموذجية في سوريا. ومن املعروف أّن القوات اجلوية السورية ال تتمّتع بالقدرة التكنولوجية تلك. وقد ذكر  145
أّن “األسلحة الدقيقة تشكّل نسبة ضئيلة من األسلحة التي استخدمتها القوات اجلوية الروسية في سوريا. وفي بعض األحيان، قّدمت روسيا صورًا عن طائرات سو34- محّملة بأسلحة موّجهة 

مثل قنابل KAB-1500L املوّجهة بالليزر، وصواريخ Kh-25ML املوّجهة بالليزر التي تعود إلى العهد السوفياتي أو قنابل KAB-500S GLONASS املوّجهة باألقمار الصناعية. ولكن هذه 
األسلحة مُتثُّل االستثناء ال القاعدة، وُتّمل بشكل حصري تقريًبا في طائرات سو34-. باملقابل، تعتبر معظم القنابل امللقاة قنابل “غبية”، بشكل أساسّي، OFAB-250-270 التي تزن 250 كلغ 

وAB-500m-62 التي تزن 500 كلغ والذخائر العنقودية RBK-500. ومن الغريب أّن الطائرات الروسية حّلقت مع حموالت أسلحة صغيرة جًدا، فحملت نسبة صغيرة من سعتها املتوّفرة”. 
راجع أيًضا منظمة “هيون رايتس ووتش” )2013 أ(، 3.

.Barnard )2017(  146
أصبح من املعروف مؤخرًا أّن األطراف غير املتماثل بدأت باستخدام تقنيات مثل الطائرات من دون طيار للقيام بعمليات استطالع. ولكن هذه القوات ما زالت بشكل عام تتمّتع بقدرة أقّل   147

.Truitte )2015( :على تديد األهداف بدقة نظرًا إلى األسلحة املتوّفرة لديها. راجع
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ويُعدُّ إجراء املزيد من التحقيقات حول كيفية قيام كلٍّ من األطراف املتحاربة بالعمليات العسكرية أمرًا ضُروريًّا وذلَك قبل احلسِم 
بنَي تعّمِد الهجوم وعدمه. وقد بدأت جلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية باجلمهورية العربية السورية بهذه العملية ووّثقت 
عددًا كبيرًا من الهجمات على املدارس. وقد خلَُصت الّلجنة إلى أنَّ بعَض احلاالت ينّم عن استهداٍف متعّمد،148 مبا في ذلَك الهجوم 
على خمس مدارس في حاس )ريف إدلب(149 والهجوم على مدرسة عني جالوت في األنصاري الشرقي في حلب في العام 150.2014

انتهاك حظر الهجمات العشوائية ومبدأ التناسب

سواء أكانت الهجمات على املدارس متعّمدة أم ال، ال شك في أّنها تبدو جزًءا من حملٍة عسكرية تتّصُف بأّنها غير متناسبة ومفرطة، 
نظرًا إلى األهداف العسكرية املفترضة وإلى احتماِل تسّبِبها في وقوع أضرار جانبية في صفوف املدنيني. وبحسِب ما ينصُّ عليه 
مبدأ التناسب، يُسمح بوقوع ضحايا أو إصابات في صفوف املدنيني أو بإحلاق الضرر باألعيان املدنية طاملا أّن الهجوَم الّذي يتسّبُب 
في هذه اإلصابات أو األضرار ال »يكوُن إفراطه واضًحا بالقياِس إلى مجمل امليزة العسكرية املتوقعة امللموسة واملباشرة«، بحسب 

البروتوكول اإلضافي األول التفاقية جنيف،151 أو طاملا أّن ليس »إفراطه واضًحا« وفًقا للتعبير الوارد في نظام روما األساسي.152

أو غير  املدارس املستخدمة لغايات عسكرية، عشوائية  الهجمات على أهداف عسكرية مشروعة، مبا في ذلك  أال تكون  ويجب 
أو  واملدنيني  العسكرية  األهداف  التي تصيب  تلك  العشوائية هي  أّن الهجمات  إلى  السياق  متناسبة.153 وجتدر اإلشارة في هذا 

األعيان املدنية من دون متييز. والهجمات العشوائية هي:

• تلك التي ال تُوّجه إلى هدف عسكري محّدد؛	

• تلك التي ال ميكن أن تكون أساليبها أو وسائلها موّجهة إلى هدف عسكري محّدد؛ و/أو	

• تلك التي ال ميكن أن ُتصر آثارها على النحو املطلوب.154	

ويهدف ُكلٌّ من حظر الهجمات العشوائية ومبدأ التناسب إلى توجيه السلوك العسكري، مبا في ذلك القصف اجلوي، الذي غالًبا 
للقادة  ميكن  ال  أّنه  على  هذه155  الدولي  القانون  قواعد  السوري. وتنص  النزاع  في  احلال  عالية، كما هي  ارتفاعات  من  ذ  يُنفَّ ما 
العسكريني إلقاء حمولة من القنابل ببساطة واّدعاء أّنهم لم يستهدفوا املدنيني. فالقصف البساطي أو الكاسح للمدن، الذي 

مُيارس في الكثير من النزاعات وتعود بعض األمثلة املعروفة عنه إلى احلرب العاملية الثانية، ُمداٌن ومرفوض دولًيا.156

بالرغم من ذلك، كانت احلصارات الواسعة، وما زالت، تكتيًكا مستخدًما في النزاع السوري باستمرار. وغالًبا ما يّتخُذ قصف املناطق 
طابًعا عشوائًيا، ألّنه يحّتم الّتعامل مع املدن والبلدات والقرى على أّنها هدٌف واحٌد كبير، بداًل من تديد األهداف العسكرية ضمن 
احتماَل تأثير  يدرسوا  أن  املقاتلني  القصف، يجُب على  الّنوع من  اعتماد هذا  هذه املناطق واستهدافها بدقة عالية.157 وبداًل من 
الهجوم الوشيك في املدنيني وكيفّيَتُه، كما يجب عليهم تقييم ما إذا كان الضرر املتوّقع مفرًطا بالقياس إلى امليزة العسكرية 
املتوقعة امللموسة واملباشرة. ال بل يجب على املقاتلني االلتزام بذلك حّتى عند توّفر أهداف عسكرية مشروعة في املوقع. » إذ ال 

يُجّرد الّسكان املدنّيون من صفتهم املدنّية وجود أفرادٍ بينهم ال يسري عليهم تعريف املدنيني.«158

راجع تقارير واستكماالت وبيانات وقرارات جلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية باجلمهورية العربية السورية.  148
مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة )2017أ(، الفقرات 31-20.  149

مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املّتحدة )2014 ب(، الفقرة 101.  150
البروتوكول اإلضافي األول التفاقية جنيف، املادتان 51)5()ب( و57؛ هنكرتس ودوزوالد-بك )2005 أ(، القاعدة 14.  151

.)iv()نظام روما األساسي )1998(، املادة 8.2)ب  152
مبوجب قواعد القانون الدولي العرفية، تّظر الهجمات العشوائية. راجع، مثالً، هنكرتس ودوزوالد-بك )2005 أ(، القاعدة 11.  153

البروتوكول اإلضافي األول )1977(، املادتان 4 و5؛ هنكرتس ودوزوالد-بك )2005 أ(، القاعدة 11.  154
هنكرتس ودوزوالد-بك )2005 أ(، القاعدة 14.  155

راجع مثالً البروتوكول اإلضافي األول )1977(، املادة 51)5(. القصف الكاسح لروتردام هو أحد األمثلة من احلرب العاملية الثانية. وكمثال أحدث عهًدا، قيل إّن الواليات املّتحدة استخدمت مثل   156
هذه التكتيكات خالل حرب فيتنام )كيسبي، 2012(. ويزعم أّن القوات الروسية فعلت األمر نفسه في الشيشان )هيومن رايتس ووتش، 2000(.

البروتوكول اإلضافي األول )1977(، املادة 5 )أ(؛ هنكرتس ودوزوالد-بك )2005 أ(، القاعدة 13 )“تظر الهجمات بالقصف بأية طريقة أو وسيلة تتعامل مع عدد من األهداف العسكرية   157
املتباعدة واملتمايزة بوضوح والتي تقع في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركيزًا مشابًها ملدنيني أو ألعيان مدنية، على أنّها هدف عسكري واحد”(.

البروتوكول اإلضافي األول )1977(، املادة 50 )3(.  158
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التي تضررت فيها  الكثير من احلاالت  نّفذت هجمات عشوائية وغير متناسبة في  السوري  النزاع  املتحاربة في  أّن القوات  ويبدو 
النطاق،  البالغني ناجمة عن »أسلحة متفجرة واسعة  العام 2016، كانت معظم حاالت وفاة املدنيني  املدارس. فبحلول نهاية 
إلى 20،884 )أي  اجلوي  القصف  أّدى  الوفيات، في حني  املئة( من  وراء 23،405 )أي 27.8 في  السبب  القذائف كانت  أن  علًما 

24،8 في املئة( من الوفيات.«159

باإلضافة إلى ذلك، وعلى حدِّ ما تُؤّكُده مصادر البيانات، مبا فيها املعلومات املستقاة ُمباشرًة من مصادرها الّتي متّ احلصول عليها 
أثناء مقابالٍت توّلى إجراَءها إّما فرق املنّظمات امليدانية وإّما فرٌق متّت استشارتها، ال يبدو أّن املدارس املدرجة بني احلاالت الرمزية كانت 
تُستخدم لغايات عسكرية عند تعّرضها للهجمات. وفي ُكلِّ حالٍَة من احلاالت الّرمزّية املُفّصلة أدناه، تُعرُض األدلة التي ُجمعت 

حولها بهدف تبياِن ما يُعرُف عنها. 

باإلضافة إلى ذلك، وانطالًقا من االستنتاجات املُستقاة من دراَسِة هذه احلاالت، يبدو أّن القادة املسؤولني لم يراعوا احتماَل وقوع 
خسائر في أرواح املدنيني قبل تنفيذ الهجوم، ألّن كمّيات األسلحة اخملتارة وأنواعها جتعُل احلدَّ من الضرر الذي سيطال املدنيني أو 
السيطرة عليه أمرًا شبَه مستحيٍل. ويبدو أيًضا أّن القادة العسكريني املسؤولني عن هذه العمليات قد حّددوا أهداًفا عسكرية 
واسعة إلى حدِّ أنَّها تُؤدِّي، حتًما، إلى وقوع ضحايا في صفوف املدنيني. فعلى سبيل املثال، حّددت روسيا منذ فترة وجيزة بعض 
األهداف العسكرية التي استهدفتها على النحو اآلتي: »عشرات املستودعات التي تتضّمن الذخائر واملعدات العسكرية، واألسلحة، 
واألطعمة واأللبسة اخلاصة... ومرافق البنى التحتية، ووصول اجلماعات اإلرهابية إلى بعض أقسام املسرح، واحلاجة إلى احلّد من 

إمكانية القتال وتقويض قاعدة املقاتلني املادية والتقنية، وتعطيل نظامهم اإلداري.«160

تبدو الالئحة أعاله واسعة النطاق إلى حد بعيد، إذ كان من املفترض أن يُحصر كل هدف ويُحّدد بدقة وبشكل منفرد. بعبارة أخرى، 
إّن عدم تعريف األهداف بدقة قد يُفهم على أّنه  أو األهداف العسكرية، إذ  تتطّلب كّل عملية عسكرية تعريًفا محددًا للهدف 
ضوء أخضُر لتنفيذ سائر أنواع الهجمات على البنى التحتية أو لشنِّ هجمات مباشرة على املدارس، التي تُعدُّ إحدى »مرافق البنى 
التحتية«. كذلك، فإّن عدم تعريف األهداف بدقة ميكن أن يوحي بأّن الهجمات الشاملة على املناطق اجلغرافية الكبيرة ميكن أن 
تُبّررَ بذريَعِة أّنها أهداٌف عسكرية، وذلَك مبجّرد االدعاء أّنها »تّد من إمكانية القتال« لدى املعارضة و«تعّطل« قدرتها على املقاومة، 
حّتى إذا كان ذلك يعني استهداف مصادر الغذاء. وقد أّدى اعتماد مقاربات من هذا القبيل إلى شُيوِع حالة في سوريا تضُع األطفال 
الذين يذهبون إلى املدرسة في خطٍر داهٍم يهدد حيواتهم كلَّ يوم تقريًبا، أو توُل دُوَن ارتيادِ هؤالء األطفال املدرسة لفترات طويلة 

أو جتبرهم على الّنزوح.

أساليب ووسائل عشوائية للحرب تلحق أضرارًا باملدارس

قد تدّل اخليارات التي يّتخذها القادة العسكرّيون في شأِن نوع األسلحة املُفترض استخداُمُه وكيفية استخدامه خالل النزاع على 
جتاهل متعّمد للقانون الدولي اإلنساني. فبموجب القانون الدولي، إّن حق املقاتلني في اختيار األساليب والوسائل اخلاّصة باحلرب 
ليس مطلًقا.161 ولكن، في الكثير من األحيان، كانت األسلحة اخملتارة وطريقة استخدامها في الهجمات على املناطق املدنية تُعدُّ 

عشوائية بطبيعتها، على الرغم من تصريحاٍت أصدرتها السلطات السورية وغيرها تفيُد بعكس ذلك.162

ه إلى هدف عسكري محّدد )...( والتي ال ميكن حصر آثارها على النحو الذي يتطّلبه القانون الدولي  فاألسلحة التي »ال ميكن أن توجَّ
ال  الذي  النوع  من  النزاع  أطراف  تختارها  التي  األسلحة  كانت  األحيان،  من  الكثير  وفي  اإلنساني« هي بطبيعتها عشوائية.163 

.Guha-Sapir et al. )2018(, 106  159
https://vpk.name/news/201616_ni_razu_ne_promazali.html :انظر مصدر األخبار باللغة الروسية  160

“وإبّان النّزاعات في يوغوسالفيا الّسابقة، أدرَج حظر وسائل وأساليب القتال التي تُسّبب بطبيعتها إصابات أو آالًما ال مبرّر لها في االتفاقات الّتي تتعّلق مبا اعتبرت في حينها نواعات   161
مسّلحة غير دولية. وباإلضافة إلى ذلك، في العام 1991، استنكرت يوغوسالفيا استخدام سلوفينيا املزعوم لِـ”الّطلقات النارية ذات الرّأس األملس” ألنّها تسّبب إصابات غير متباسبة وال ضرورة 

لها”. هنكرتس ودوزوالد-بك )2005 أ(.
من تصريح أصدرته وزارة اخلارجية واملغتربني السورية في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 شّددت فيه على أّن القوات املسّلحة السورية لم تستخدم أسلحة عشوائية ولن تستخدمها.   162

منظمة “هيومن رايتس ووتش” )2015 د(.
البروتوكول اإلضافي األول )1977(، املادة 51 )4(؛ نظام روما االساسي )1998(، املادة 8)2()ب()xx(؛ هنكرتس ودوزوالد-بك )2005 أ(، القاعدة 71 )“يُحّظر استخدام األسلحة   163 

الطابع”(. العشوائية 
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إلى  باإلضافة  الكيميائية،164  واألسلحة  املتفّجرة  احلّر والبراميل  السقوط  واملدنيني، مثل أسلحة  املقاتلني  بني  بالتمييز  يسمح 
القذائف الصاروخية املصّنعة محلًيا والهجمات بقذائف الهاون والهجمات االنتحارية التي نّفذتها جهاٌت منخرطة في الّنزاع مثل 

تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والّشام وجبهة النصرة. 

فعلى سبيل املثال، ومع اشتداد حّدة النزاع، عمدت احلكومة السورية بشكل خاّص إلى توسيع استراتيجيتها لتشمل تكتيكات 
وراء  األهداف  بني  للمجتمع. ومن  التحتية  للبنية  الشامل  والتدمير  احملاصيل  وحرق  املدن  ومحاصرة  املكّثف  القصف  أخرى مثل 
استخدام هذه التكتيكات، استنفاد قدرة املعارضة وزرع اخلوف في نفوِس السكان. ونظرًا إلى كوِن هذه األعمال تشّكل في الواقع 

عقابًا جماعًيا، فقد كانت نتيجتها على املدنيني كارثية.165

املدنية  للمناطق  الشامل  القصف  نتيجة  املدارس  أكثر من سبع سنوات، أُصيب عدد كبير من  منذ  املستمر  النزاع  وخالل هذا 
املكتّظة بالسكان. وقد استخدمت سائر األطراف املتحاربة الصواريخ أو غيرها من األسلحة التي تُلِقيَها بتهّورٍ وقّلة ُمباالٍة أو 
بطريقة تمُل طابًعا عشوائًيا. فعلى سبيل املثال، لقد شاَع اعتمادُ قذائف الهاون في الهجمات، ويتناوُل الّتقريُر هذه املسألة 
بشكل مفّصل في إطار َعرنِْضِه الهجوم على حافلة مدرسية في حي باب شرقي )راجع قسم »باب شرقي« أدناه(. هذا ويُزعم 
أّن قوات املعارضة قد استخدمت الصواريخ وقذائف الهاون غير املوّجهة في هجوم على مدرسة سارية حسون في حّي الفرقان 

في غرب حلب في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، علًما أّن هذا الهجوم أّدى إلى مقتل 8 أطفال وإصابة 27 تلميًذا وأستاذًا.166

باإلضافة إلى الصواريخ والقذائف، استخدمت احلكومة السورية وحلفاؤها مجموعة من األسلحة األخرى التي تُلقى من الطائرات 
التي يصعب توجيهها أو احلّد من تأثيرها احملتمل، متاًما كما هي احلال في الهجمات املدفعية. وجتدر اإلشارة في هذا السياق إلى أّن 
روسيا قد حاججت بأّنه »من غير املدي تصنيف بعض األسلحة على أنها »إنسانية« واعتبار أسلحة أخرى »غير إنسانية«« ألّن 
»كّل األسلحة والذخائر ميكن أن تكون مميتة.«167 وتعتبر روسيا أّن التمييز يجب أاّل يكون على أساس نوع السالح، طاملا أّنه يتّم 
االلتزام باملعاهدات املُبرَمة في شأن األسلحة وبالقانون الدولي اإلنساني على حّد سواء. غير أّن هاتنَينْ احلّجَتنينْ تتناقَضان في ما 
بينهما على نحٍو يخدم مصالَح احمُلتّج بهما، فهما توحيان بأّنه ميكن روسيا جتاهل طبيعة أسلحة معّينة والوفاء بالتزاماتها مبوجب 

القانون الدولي في الوقت عينه. وهذا ما ال مُيكُن فعله.

ويتطّرُق الّتقرير، في ما يلي، إلى بعض أنواع األسلحة التي عمدت األطراف املتحاربة إلى استخدامها، وذلَك بغيَة تبيان الّسبب 
الّذي يدفُع إلى اعتبارها أسلحًة عشوائّية الّطابع وغير متناسبة مع األهداف العسكرية، وال سّيما عند استخدامها في مناطق 

تتواجُد فيها مدارس.

االستخدام الواسع النطاق للبراميل املتفّجرة 

اسُتخدمت البراميل املتفّجرة، التي عادًة ما مُتأل باملتفّجرات والشظايا ومواد أخرى وتُلقى من املروحيات، في الكثير من احلاالت ضّد 
البراميل شُيوًعا، مبصطلح »األجهزة الناسفة  األحياء املدنّية حيث تتواجد املدارس، وقد أسفرَت عن نتائَج كارثية. وتُعرف هذه 
املواد  أو  الكيميائية،  املواد  غرار  بحسِب محتواها )على  احملظورة،  األسلحة  تعريف  تت  تندرج  قد  وهي  الطائرة«،  الّصنع  يدوّية 
احلارقة(. في احلّد األدنى، فإّن استخدام البراميل املتفّجرة في مناطق مكتّظة بالسكان ينتهك احلظر على الهجمات العشوائية 

استخدمت األسلحة الكيميائية في املناطق املدنية املأهولة بالسكان. ومّت التبليغ عن أوّل استخداٍم مزعوم لها على يِد احلكومة في 23 كانون األوّل/ديسمبر 2012 في حمص.   164 
وفي 19 آذار/مارس 2013، بدا أّن األسلحة الكيميائية استخدمت مرّة جديدة في أحياء حلب ودمشق، متسّببًة في مقتل حوالى 25 شخًصا وفي إصابات عشرات اآلخرين. ومتّ التبليغ عن إصابات 

أخرى وقعت في 24 آذار/مارس 2013 وفي 14 و29 نيسان/أبريل 2013 وفي 21 آب/أغسطس 2013 باإلضافة إلى إصاباٍت أخرى. وفي اآلونة األخيرة، في 4 نيسان/أبريل 2017، زُِعَم أّن احلكومة قد 
أطلقت غاز السارين على مدينة خان شيخون. وعلى نحو مماثل، استخدمت قوات املعارضة أسلحة مصنوعة من أسطوانات الغاز التي تعتبر أسلحة بدائية وغير دقيقة ولكنّها فّعالة وميكن أن 

.)Arms Control Association, 2018( تكون مميتة
على سبيل املثال، بدأت احلصارات على املدن كنهج يستخدمه النظام السوري ضّد املناطق الواقعة تت سيطرة املعارضة. ومّت توجيه ادعاءات ضّد املعارضة بأنّها هي أيًضا فرضت حصارًا   165
على املدن املوالية للنظام، مثل كفريا والفوعة في إدلب، ونبل والزهراء في حلب. وشهدت املدن احملاصرة حرمانًا من البضائع األساسية واألفراد، وأدّى ذلك إلى املاعة وسوء التغذية والوفيات بسبب 

اجلوع والنقص في اخلدمات األساسية في هذه املناطق، مبا في ذلك اخلدمات الطبية. ويعتبر هذا التكتيك جرمية حرب. ويدعو قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 2139 جميع األطراف إلى رفع 
.)Kelly and Kiselyova, 2016( 2258 احلصارات ويدين استخدام جتويع املدنيني كوسيلة للقتال في القرار

الوكالة العربّية الّسورية لألنباء – سانا )2016(؛ مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املّتحدة )2017 ب(.  166
.Human Rights Watch )2015c(  167
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وغير املتناسبة، وذلك بسبب نطاق تأثيرها الواسع والذي ال ميكن التنبؤ به.168 وقد وّثقت جلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية 
باجلمهورية العربية السورية باألدّلة الّداِمَغِة استخداَم البراميل املتفّجرة في مناطق مكتّظة بالسكان.169

كذلك، فقد أفادت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مؤّخرًا أّن القوات السورية قد ألَقت حوالى 70,000 برميل متفّجر ضّد مناطق 
مكتّظة بالسكان منذ متوز/يوليو 2012، ما أّدى إلى مقتل 10,763 مدنًيا، مبن فيهم 1,734 طفاًل و1,689 امرأة.170 وتتضّمن 
ل فيها استخدام البراميل املتفّجرة، ومنها 73 هجوًما وَقَع بعد إصدار قرار مجلس  هذه الهجمات 140 هجوًما على املدارس ُسجِّ
األمن رقم 2139 )2014(، الذي طالب األطراف بالَكفِّ عن الهجمات التي تشّنها على املدنيني وصّنف البراميل املتفّجرة على 

أّنها عشوائية بطبيعتها ومتيل إلى أن »تتسّبب في إصابات زائدة عن احلّد أو معاناة ال داعي لها«.171

باإلضافة إلى ما سبق، سّجل مركز توثيق االنتهاكات في سوريا 7,566 حالة وفاة من املدنيني بسبب البراميل املتفّجرة، وقد كاَن 
ودرعا.173 هذا  وإدلب  املتفّجرة في حلب  البراميل  نتيجة  األطفال  وفيات  لَت معظم  ُسجِّ ربع هذه احلصيلَِة من األطفال.172 وقد 
وقد ُشّن هجوم مرّوع باستخداِم برميٍل متفّجر في حي سيف الدولة في حلب في 3 أّيار/مايو 2015، أسفر عن مقتل 16 طفال 

وتدمير روضة أطفال.174

في يوم الثالثاء الواقع في 28 آذار/مارس 2017، ألقت مروحياٌت براميَل متفّجرة على مدرسة حميدة الطاهر املتوّسطة للفتيات 
في مدينة حلفايا في الضواحي الشمالية الغربية حملافظة حماه، ما أّدى إلى إحلاق أضرار جسيمة بساحة املدرسة ومبناها. وتُفيُد 
األنباُء بأّن املدينة كانت تت سيطرة جماعات املعارضة املسّلحة عنَد ُوُقوِع الهجوم.175 وتكثر األمثلة عن الهجمات األخرى على 
ِدَمتنْ فيها البراميل املتفّجرة.176 ولكن احلكومة السورية تنفي استخدامها للبراميل املتفّجرة،177 على الرغم  املدارس التي اسُتخنْ

من كونها طرف النزاع الوحيد املعروف بأّنه يستخدم املروحيات، وهي الطائرة التي تُستخدم عادة إللقاء هذه األسلحة.

القنابل احلارقة 

تشمل الفظائع الكثيرة التي شهدها النزاع املسّلح في سوريا استخدام األسلحة احلارقة، مبا في ذلك استخدامها في الهجمات 
على املدارس. وقد وّثق كلٌّ من مركز توثيق االنتهاكات في سوريا والشبكة السورية حلقوق اإلنسان، وهما منظمتان تشاركان في 
أّن استخدام املواّد  هذا املشروع، عددًا من الهجمات باستخدام املواّد احلارقة، وقد خلصت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إلى 
احلارقة قد ازداد بعَد أن تدّخلَت روسيا في الّنزاع.178 كذلك، وّثقت منظمة »هيومن رايتس ووتش« أنَّ استخدام هذه األسلحة بَدأ 

في وقت مبكر من النزاع وأنَُّه تزايَد بعَد التدّخل الروسي.179

باإلضافة إلى ذلك، أّكدت منظمة »هيومن رايتس ووتش« أّن أنواع األسلحة احلارقة املستخدمة في سوريا قد ُصِنَعت جميعها في 
روسيا.180 وتُعتَبر االستنتاجات أعاله صحيحة بالرغم من أّن روسيا طرف في البروتوكول الثالث التفاقية حظر أو تقييد استعمال 

Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights )2017(  168
مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املّتحدة )2014 أ(، امللحق 6، 59.  169

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان )2017 و(.  170
مجلس أمن األمم املّتحدة )2014(، قرار رقم 2139.  171

.Guha-Sapir et al. )2018(, 109. Numbers were independently corroborated by our focal points from VDC  172
.Guha-Sapir et al. )2018(, 109  173

.Adams )2015(  174
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان )2017 و(.  175

مّت توثيق الهجوم على مدرسة الرجاء )أيّار/مايو 2015( في التقرير العاشر للجنة التحقيق املعنية بسوريا )مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املّتحدة، 2015 أ(. باإلضافة إلى ذلك، قّدم   176
السيد باولو سيرجيو بينيرو، رئيس جلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية باجلمهورية العربية السورية، عرًضا في شأن استخدام البراميل املتفّجرة والقصف العشوائي في سوريا في 12 آذار/

مارس Pinheiro, 2015( 2015(؛ راجع أيًضا منظمة “هيومن رايتس ووتش” )2015 ه(.
في مقابلة مع هيئة اإلذاعة البريطانية “بي بي سي”، نفى الرئيس بشار األسد استخدام قواته براميل متفّجرة، معتبرًا االدعاءات “قصة طفولية”: “ليس لدينا براميل متفّجرة. ال منلك   177

براميل.” “ ليست هناك أسلحة ال متيز بني مدني ومقاتل... عندما تطلق النار فإنك تصوب... وعندما تصوب يكون تصويبك على اإلرهابيني من أجل حماية املدنيني... ليست هناك حرب من دون 
.)BBC, 2015( ”.ضحايا

مركز توثيق االنتهاكات )2013( ومركز توثيق االنتهاكات )2015(.  178
منظمة “هيومن رايتس ووتش” )2013 ج(؛ منظمة “هيومن رايتس ووتش” )2016 ح(.  179

“تتوي قنابل زاب مادة يعتقد أنها الثيرمايت تشتعل أثناء سقوطها، تدفع شهود العيان إلى وصف الذخائر الصغيرة احلارقة على أنها “كرات نارية”  180
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احلارقة ضّد املدنيني  األسلحة  استخدام  يحّظر  أسلحة تقليدية معّينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر،181 الذي 
أو األعيان املدنية أو ضّد »األهداف العسكرية الواقعة ضمن جتّمع املدنيني.« باإلضافة إلى ذلك، في العام 1973، اعتمدت سوريا 

تقريرًا متعّلًقا باحلظر على قنابل النابالم واألسلحة احلارقة األخرى.182

وتُعتبر األسلحة احلارقة أسلحًة مدّمرًة، تديًدا بسبب قدرتها على تويل مناطق أو مدن بأكملها إلى كتٍل من النيران املشتعلة، 
ما يتسّبب بحروق مروعة ومعاناة لكلِّ من يصادف وجوده ضمن نطاق تأثير هذه األسلحة.183 وعلى الرغم من أنَّ األسلحة احلارقة 
تتمّتُع بقدرِة تدميرّية وال ميكن السيطرة عليها، فهَي ليست محظورة متاًما، بل ميكن استخدامها ضّد األهداف العسكرية، فقط 
حني يكون الهدف العسكري »واضح االنفصال عن جتمع املدنيني وتكون قد اتُّخذت جميع االحتياطات املستطاعة كيما تقصر 
اآلثار احملرقة على الهدف العسكري« ويُتفادى ويُخفف »ما قد ينجم عنها عرضاً من وقوع خسائر في أرواح املدنيني أو إصابتهم 
بجروح أو تلف األعيان املدنية.«184 ويبدو أّن استخدام األسلحة احلارقة في سوريا يخالف هذه املعايير. فقد اسُتخدمت األسلحة 
احلارقة بشكل متكّرر في املُدن املكتّظة بالسكان حيث تستحيل السيطرة على اآلثار احلارقة، وفي املناطق الريفية حيث يّتضُح أنَّ 
الهدف من استخدامها هَو إشعال احلرائق في األراضي الزراعية.185 وقد أّدى عدد من هذه الهجمات في املناطق املدنّية والريفية 

إلى إحلاق الضرر باملدارس. 

فعلى سبيل املثال، في آب/أغسطس 2013، استخدمت القوات السورية األسلحة احلارقة في هجومها على موقعني، األول في 
أورم الكبرى خارج حلب، والثاني في داعل في مدينة درعا اجلنوبية. وقد أصابت القنبلة امللقاة في أورم الكبرى مدرسًة ثانوية كان 
الطالب فيها يتحّضرون لالمتحانات القادمة.186 وقد أّدى هذا الهجوم إلى مقتل 40 شخًصا بشكل مرّوع، مبن فيهم 17 طفاًل،187 

بحسب ما وّثقته جلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية باجلمهورية العربية السورية.188

في 26 آب/أغسطس، ألقت طائرة مقاتلة تابعة للجيش قنبلتني حارقتني على مدينة أورم الكبرى )حلب(، سقطت 
إحداهما على مدرسة وانبعثت منها »كرة نارية« أسفرت عن مقتل 10 مدنيني وإصابة عشرات آخرين إصابات خطيرة، 
معظمهم أطفال ومراهقون. ولم تّتضح بعد نوع املواد القابلة لالشتعال التي اسُتخدمت، غير أّن القنبلة خّلفت 

آثارًا شبيهة باآلثار الّتي تدثها قنابل النابالم.189

ويوم األحد الواقع في 7 آب/أغسطس 2016، بدا أّن الطائرات الروسية قد ضربت ملعب مدرسة هارون الرشيد في مدينة إدلب 
بواسطة أسلحة حارقة، وكاَن الهجوم هذا جزًءا من حملة أكبر نطاًقا. وقد أفادت وكالة سبوتنيك لألنباء عن وقوع هذا الهجوم 
املواّد احلارقة.190  بها  التي تسّببت  الشديدة  النيران  تُظهر  اليوم نفسه، وعرضت مقاطع فيديو  نُّفذت في  وهجمات أخرى غيره 

وبعد أسبوع، نُّفذ هجوم آخر على مدينة جسر الشغور، أّدى إلى إحلاق أضرار مبدرسة أسماء في وسط املدينة.191

أّن  املُدن، شكاًل من أشكال االستهداف العشوائي باحلد األدنى. وال شك في  ويشّكل استخدام األسلحة احلارقة، وباألخص في 
استخدام هذه األسلحة يبدو مفرًطا نظرًا إلى تقارب املدارس بعضها من بعض. ويعود األمر للمحّققني في إثبات أّن املسؤولني 
عن تلك الهجمات كانوا يدركون احتمال تسّبب الهجوم بأضرار غير متناسبة وفي إظهار أّنه كان من املفترض عليهم أن يُدرُكوا 
والروسية، تدلُّ سائر  السورية  اجلوية  القوات  تنّفذها  الّتي  والهجمات  العسكرية  وراء العمليات  البيروقراطية  إلى  ذلك. فنظرًا 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI-2&chapter=26&clang=_en :انظر الئحة الدول األطراف عبر الرابط التالي  181
اجلمهورية العربية السورية، الردّ املؤرُّخ في 31 متوز/يوليو 1973 املرسُل إلى أمني عام األمم املّتحدة واملطبوع مجددًا في تقرير األمني العام حول النابالم واألسلحة احلارقة األخرى وكافة جوانب   182

استخدامها احملتمل، وثيقة األمم املّتحدة A/9207، 11 تشرين األول/أكتوبر 1973، ص. 23 )كما ورد في هنكرتس ودوزوالد-بك )2005 ب(.
البروتوكول الثالث لالتفاقية بشأن األسلحة التقليدية، املادة 1.  183
البروتوكول الثالث لالتفاقية بشأن األسلحة التقليدية، املادة 2.  184

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان )2017 د(.  185
شكل هذا الهجوم جزًءا من وثائقي ُعرض على هيئة اإلذاعة البريطانية “بي بي سي” وجاء في أعقاب هذا الهجوم. وقد ادعت وكالة “سبوتنيك” لألنباء بأّن هذا الهجوم مزيّف   186 

 وجرى إنتاجه في هيئة اإلذاعة البريطانية )Sputnik, 2015(. ويُقال إن أحد اخلبراء األمنيني البريطانيني تعرّف إلى غالف القنبلة وقال إنه يعود إلى سالح حارق روسي الصنع من نوع 
.ZAB )Raymond, 2013(

مركز توثيق االنتهاكات )2013(.  187
مجلس األمن التابع لألمم املتحدة )2014 أ(، 14.  188
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هذه  أّن  يجهلوَن  املسؤولون  القادة  كاَن  حال  وفي  اإلنساني.  الدولي  القانون  تنتهك  الهجمات  هذه  أّن  إلى  املمكنة  االحتماالت 
إذا كان هؤالء القادة يدركون خطر  الهجمات تشكل خطرًا على املدنيني والبنى التحتية املدنية، فيدّل ذلك على إهمالهم. أّما 

الهجمات على املدنيني والبنى التحتية املدنية، فإّن تضّرر املدارس بالهجمات يوحي بتعّمد ارتكابها.

الذخائر العنقودية

تشبه الذخائر العنقودية األسلحة احلارقة فكالهما يهدف إلى إحلاق الضرر مبنطقة واسعة. وتتأّلف هذه الذخائر من عبوة تفتح 
في اجلو »لتنثر أو تطلق ذخائر صغيرة متفّجرة«، تتضّمن أحيانًا مواد كيميائية أو بيولوجية، ولتنشرها فوق الهدف.192 ويجدر الذكر 
أّن طبيعة هذه األسلحة االنتشارية جتعلها مميتة بشكٍل خاص. وقد استخدمتها الواليات املّتحدة في كمبوديا والوس وفيتنام، 
أنَّ  إلى  وتشيُر التقديرات، املُستقاة من قواعد البيانات العسكرية، إلى أّن 87,000 ذخيرة عنقودية أُسقطت من اجلو.193 ونظرًا 

الذخائر الصغيرة قد ال تنفجر دائًما، تبقى القذائف غير املنفجرة مصدر خطر على مَدى عقود وأجيال قادمة.

وتّظر االتفاقية بشأن الذخائر العنقودية تطوير وتصنيع وشراء واستخدام وتخزين الذخائر العنقودية.194 وال بد من اإلشارة إلى 
أّن سوريا والواليات املّتحدة وإيران وإسرائيل وتركيا وروسيا هي من الدول القليلة التي ليست طرًفا في هذه االتفاقية.195 فقد متّ 
التصديق على هذه االتفاقية بشكل واسع من أجِل اإلقرار مبدى عدم مالئمة هذه الذخائر وعشوائيتها، خاّصة عندما تُستخدم 

ضّد األحياء املدنية التي يتواجد فيها األطفال واملدارس على سبيل املثال.

وعلى الرغم من ذلك، استخدمت القوات السورية والروسية الذخائر العنقودية بشكل مكّثف،196 علًما أّن احلكومة قد استخدمت 
قرابة 13 نوًعا مختلًفا من الذخائر العنقودية احملظورة دولًيا في أكثر من 400 هجوم على مناطق تسيطر عليها املعارضة، وذلَك 
بني متوز/يوليو 2012 وآب/أغسطس 2016، ممّا أّدى إلى وقوع ضحايا وإصابات في صفوف املدنيني، مبن فيهم األطفال.197 وتصّر 
روسيا على أّن الذخائر العنقودية تُعدُّ »وسيلة قانونية للحرب«، بالرغم من طبيعتها العشوائية، مّدعية أّنها قادرة على جتّنب 
إحلاق الضرر باملدنيني والبنية التحتية املدنية. وأصّر وزير اخلارجية الروسي سيرغي الفروف، في رسالة إلى منظمة »هيومن رايتس 

ووتش« في كانون األّول/ديسمبر، على أّن روسيا قد اّتخذت االحتياطات الالزمة اآليلة إلى منع الهجمات العشوائية: 

في سبيل جتنّب وقوع ضحايا في صفوف املدنيني وتدمير البنية التحتية االجتماعية، يتّم التخطيط لكافة الطلعات 
العمالنية بناء على معلومات استخبارية خاضعة للتدقيق الشديد، كما يتّم تنفيذها بهدف القضاء على أعضاء 
املموعات املسّلحة غير القانونية ومرافقها. ووفًقا لبيانات مراقبة األهداف وتقارير تقّدمها فرق عمل الطيران العمالني 
والتكتيكي وطيران اجليش التابعة للقوات املسّلحة الروسية، لم تسّجل أي حاالت من االستخدام العشوائي لألسلحة 

اجلوية حّتى اآلن طوال عملية مكافحة اإلرهاب في سوريا.198

لكن الوقائع امليدانّية تدّل على عكس ذلك. ونظرًا إلى عدد األسلحة العنقودية املستخدمة ضّد املدن املكتّظة بالسكان مثل إدلب، 
فإّن تقدمي اّدعاء كهذا يُقلِّل من مصداقية روسيا. فهناك »أدلة وفيرة« على استخدام هذه األسلحة وعلى الدمار الواسع واملستمّر 
الذي أسفرت عنه.199 وبحسب ما وّثقته الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، اسُتخدمت الذخائر العنقودية ما ال يقّل عن 172 مّرة 
بني 30 أيلول/سبتمبر 2015، عندما بدأ تدخل القوات الروسية، و27 شباط/فبراير 2017، ضّد محافظات حلب وإدلب وحمص 

وحماه ودرعا وحدها.200

اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية )2008(، املادة 2)2(.  192
هيومن رايتس ووتش )2007(، 2.  193

ضّمت االتفاقية بشأن الذخائر العنقودية في األساس 102 دولة، ثُمَّ وقّعها 17 موقًعا إضافًيا. ميكن إطالق الذخائر العنقودية من األرض بواسطة املدفعية أو بقاذفات الصواريخ أو إسقاطها   194 
من اجلو.

http://www.clusterconvention.org/the-convention/convention-status :راجع الئحة الدول األطراف عبر الرابط التالي املتوّفر بالّلغة اإلنكليزيّة  195
منظمة “هيومن رايتس ووتش” )2015 د(.  196

منظمة “هيومن رايتس ووتش” )2017(  197
.)2016d( ”منظمة “هيومن رايتس ووتش  198

.International Campaign to Ban Landmines-Cluster Munition Coalition)2017(  199
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان )2017 ج(.  200
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وعلى سبيل املثال، سّببت الطائرات احلربّية الروسية والسورية أضرارًا كبيرة في البنية التحتية املدنية، مبا في ذلك 13 مدرسة، 
فأسفرت عن مقتل 93 شخًصا مبن فيهم 24 طفاًل، وذلَك في إطار حملة قصف مكّثفة ُشنَّت على محافظة إدلب في أواخر 
العام 201.2016 وكانت مدرسة عبدو جالل في مدينة سرمني في ضواحي إدلب من بني املنشآت التي ُضربت بواسطة الذخائر 

العنقودية. وقد أُِصيَب حوالى 15 شخًصا في الهجوم آنف الّذكر.202

استغّلت  قد  املعارضة  جماعات  وأنَّ  الدولة اإلسالمية قد استخدَم ذخائر عنقودية،203  أنَّ تنظيم  إلى  أدلة تشير  كذلك، تتوفر 
أيًّا من الّذخائر آنفة الّذكر.204 هذا  الذخائر الصغيرة غير املنفجرة، في حني، يبدو أّن الواليات املّتحدة وشركاءها لم يستخدموا 
ويبدو أّن معظم الذخائر العنقودية املستخدمة في سوريا منذ بدء النزاع املسّلح هي من صنِع االّتاد السوفياتي أو روسيا الحًقا، 
انتهاًكا لُكلٍّ من نص وروح االتفاقية التي  باستثناء ذخيرَتنَي.205 ويُشّكل استخدام هذه الذخائر وتصنيعها املستمّر في سوريا 

تضّم 102 دولة طرًفا و17 موّقًعا إضافًيا.

اإلخفاق في اتّخاذ سائر االحتياطات املمكنة للوقاية من آثار الهجمات

تُعتبر الهجمات املتعّمدة أو الطائشة على املدنيني واملنشآت املدنية، التي تُنّفذ بِِنية إجرامية، جرائم حرب. وتقتضي قوانني احلرب 
أن تتوّخى كافة أطراف النزاع العناية املتوّجبة خالل تنفيذها العمليات العسكرية، وذلَك من أجِل احلفاظ على املدنيني وأن »تبذل ما 
في طاقتها عملًيا« لتجّنب أو احلّد من حدوث خسائر عرضية في أرواح املدنيني وإحلاق الضرر باألعيان املدنية، مبا في ذلك »عنَد تخير 
اتفاقية حقوق الطفل، أن تّتخذ »التدابير املالئمة لتكفل للطفل  الدول، مبوجب  وسائل وأساليب الهجوم.«206 هذا ويجُب على 

)...( تلّقي احلماية واملساعدة اإلنسانية«.207

ويُطلب من املقاتلني االمتناع عن شّن أي هجوم »قد يتوقع منه، بصفة عرضية، أن يحدث خسائر في أرواح املدنيني أو إحلاق اإلصابة 
بهم، أو األضرار باألعيان املدنية، أو أن يحدث خلطاً من هذه اخلسائر واألضرار، مما يفرط في جتاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم 
هدًفا  ليس  الهدف  أّن  تبنّي  إذا  يعّلقوه  أن  أو  الهجوم  يلغوا  أن  أيًضا  املقاتلني  وعلى  من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.«208 
رؤية  اجلّو، حيث ال ميكن  أو من  البحر  العسكرية من  العمليات  تنطلق  األحكام بشكل خاّص عندما  عسكريًا.209 وتنطبق هذه 
األهداف مباشرة. ففي هذه احلاالت، على املقاتلني »اّتخاذ كافة االحتياطات املعقولة لتجّنب إحداث اخلسائر في أرواح املدنيني وإحلاق 

الضرر باملمتلكات املدنية.«210

إاّل بعد توجيه »إنذار مسبق  املدنية للهجمات  األعيان  العرفي، ال ميكن تعريض  القانون  اإلنساني ومبادئ  الدولي  للقانون  ووفًقا 
ومجدي«، ما لم تُل الظروف دون ذلك.211

وتُفيُد تقاريُر صحفّية أنَّ األطراف املتحاربة، في بعض احلاالت، ألقت منشورات قبل شّن الهجوم. ولكّن املنشورات التي تناقلتها 
وسائل اإلعالِم ورأتها املنظمات املتعاونة في هذا املشروع كانت، في غالبّيتها، دعائية من حيث األسلوب والرسالة. فعلى سبيل 
املثال، في آب/أغسطس من العام 2016 وأيلول/سبتمبر من العام نفسه، اّدعت القوات اجلوية السورية أّنها ألقت منشورات فوق 

محافظة إدلب، مبا في ذلك مدينة جسر الشغور، طالبًة من املقاتلني »االستسالم فورًا« و«واعدة بتحرير املنطقة قريًبا.«212 

.baldi-news.com )2017( موقع  201
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان )2017 أ(.  202
منظمة “هيومن رايتس ووتش” )2014 ب(.  203

International Campaign to Ban Landmines–Cluster Munition Coalition )2017(, 18. منذ عام 2003، عّلقت الواليات املّتحدة استخدام الذخائر العنقودية، بالرغم من   204
)Chan, 2016( 2009 أنّها استخدمت واحدةً في هجوٍم شنّته على  اليمن في

.)International Campaign to Ban Landmines–Cluster Munition Coalition, 2017, 16( إحدى الذخيرتني املتبّقيتني من ُصنِع مصر واألخرى من مصدر غير معروف  205
البروتوكول اإلضافي األول 1977، املادة 57. راجع أيًضا هنكرتس ودوزوالد-بك )2005 أ(، القاعدة 15.  206

اتفاقية حقوق الطفل )1989(، املادة 22.  207
.)ii()البروتوكول اإلضافي األول 1977، املادة 57)2()أ  208

البروتوكول اإلضافي األول 1977، املادة 57 )2()ب(.  209
البروتوكول اإلضافي األول 1977، املادة 57)4(.  210

هنكرتس ودوزوالد-بك )2005 أ(، القاعدة 20 )“إنذار مسبق”(.  211
.Maps and Conflicts Database )2016(و FARS News Agency )2016(  212
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وعلى نحو مماثل، ألقت احلكومة في حلب منشورات على األجزاء الشرقية من املدينة. وقد أنذرت هذه املنشورات بالتالي: »إذا لم 
تغادروا هذه املنطقة فورًا، سيتم تصفيتكم. أنقذوا أنفسكم، تعلمون أنكم مبفردكم ملواجهة مصيركم.«213 هذا وتشّدد القوات 

األميركية على أّنها تقوم بإلقاء املنشورات قبل شّن الهجمات لتحذير املدنيني ودفعهم إلى املغادرة.

ولكّن إلقاء املنشورات ال يضمن املغادرة اآلمنة وال يعني وفاء األطراف بالتزاماتها حلماية املدنيني من األذى الذي تُلحقه العمليات 
العسكرية. فال ميلك معظم املدنيني خيارًا جّيًدا قبل الهجوم، ألّنهم إذا بقوا في مكانهم، سوف يتعّرضون لهجوم من اجلّو أو 
على األرض، وإذا غادروا، سيواجهون احتمال »توقيفهم وتعذيبهم على يد النظام«، على حّد تعبير أحد الرجال الّذي أضاَف قائاًل، 
»فجميعنا مطلوبون ألّننا قلنا ال لبشار األسد منذ خمسة أعوام.«214 أّما في ما يتعّلق بالهجمات على املدارس، فلم جند أي دليل 

على أّن املنشورات نُثرت في وقت قريب من الهجوم على املدارس املرّكز عليها هنا.

.Saad and Cumming-Bruce )2016(  213
.McNeill )2016(  214



أنقذوا املدارس الّسورّية44

الفصل من  املدارس في سوريا، يُرّكُز هذا  الفظيعة وغير املشروعة على  الهجمات  توثيق طبيعة  إلى  الرامية  كجزء من اجلهود 
التقرير على سبع هجمات نُّفذت على املدارس خالل النزاع. وكما وردَ آنًفا، فإّن تسّليط الضوء على هذه احلاالت إمّنا يرمي إلى لفت 
االنتباه إلى سماِت وأمناط معّينة في االنتهاكات املرتكبة ضّد األطفال واملدارس في سوريا كما يرمي إلى إظهار الّسبب الّذي يدفُع 
إلى اعتبارِ تلك احلاالت انتهاكات خطيرة للقانون الدولي اإلنساني. وقد وقعت كّل حالة من احلاالت في إحدى احملافظات الثالث التي 
تتواجد فيها الفرق امليدانية التابعة للمنظمات السورية املتعاونة في إعداد هذا التقرير والتي تقوم باألعمال التوثيقية املباشرة. 
أدانت  املرّوعة. هذا وقد  الّرئيس في ذلك إلى طبيعتها  وقد حظيت، غالبّية تلك احلاالت، بتغطية إعالمّية جّيدة، ويُعزَى السبب 

اجلهات الدولّية عالنّيًة هذه الهجمات واعتبرت، ُكلٌّ منها، أّنها تشّكُل انتهاكات حلقوق اإلنسان.215

ولم جتد الفرق امليدانية أي معلومات تدّل على أّن املدرسة املستهدفة كانت هدًفا عسكريًا مشروًعا أو أّن الهجوم ينطوي على 
ميزة عسكرية واضحة. وبالتالي، تبدو كّل حالة على أّنها هجوم مباشر على املدنيني واألعيان املدنية أو على األقّل هجوم عشوائي 

وغير متناسب.

بناء على هذه التوثيقات واملصادر األخرى املتوّفرة، مبا في ذلك مقاطع فيديو وصور وشهادات جمعتها وسائل اإلعالم واملنظمات 
الدولية، ُعِثرَ على أدلة تدعم إسناد املسؤولية سواء إلى سوريا )و/أو إلى حلفائها الروسيني( أو إلى قوات املعارضة. وقد بُِنَيت هذه 
االستنتاجات على ما هو معروف عن أنواع الطائرات والذخائر التي تستخدمها األطراف املتحاربة، وعلى روايات وإفادات الشهود 
العيان املباشرة وتليالت النزاع السياقية، مبا في ذلك مواقع القوات املتنازعة في أوقات الهجمات. ومن الضروري، في النهاية، إجراء 

تقيق كامل ورسمي مبا يتماشى مع املعايير واألساليب الدولية للتأّكد من تلك اإلسنادات.

الهجمات على  السورية مسؤولة عن معظم  أّن السلطات  إلى  للنزاع. ونظرًا  إلى أطراف مختلفة  وقد أضفنا هجمات تُنسب 
املدارس وإلى أنها تتحّمل، في نهاية املطاف، املسؤولية األساسية عن حماية السكان، فإّن حجَم املسؤولية هذا ينعكُس في هذه 

احلاالت اخملتارة216 على النحو التالي: 

هجمات منسوبة إلى القوات املسلحة السورية أو روسيا

• حاس، إدلب )26 تشرين األول/أكتوبر 2016(	

• األنصاري، عني جالوت، حلب )21 آب/أغسطس 2013 - 30 نيسان/أبريل 2014 - 27 نيسان/أبريل 2016(	

• مدرسة سعد األنصاري، حلب )12 نيسان/أبريل 2015(	

• عنجارة، حلب )11 كانون الثاني/يناير 2016(	

• �مدرسة محمد ناصر عشعوش اإلبتدائية في بلدة جسرين في الغوطة الشرقية، في أطراف دمشق 	
)31 تشرين األول/أكتوبر 2017(

اليونيسف )2016(؛ مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املّتحدة )2016 أ(؛ مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املّتحدة )2014 ب(؛ مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املّتحدة )2014 أ(؛   215
منظمة العفو الّدولّية )2015(، 37؛منظمة “هيومن رايتس ووتش” )2018(.

.Casagrande )2016(  216

الفصل السادس: بعض الهجمات الّرمزية على املدارس
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هجمات منسوبة إلى قوات املعارضة املسّلحة

• مدرسة الكمال، حلب )27 تشرين األول/أكتوبر 2014(	

• باب شرقي، دمشق )11 تشرين الثاني/نوفمبر 2013(	

َذ على أيدي القوات السورية أو حلفائها الروسيني عمليٌة تكتنفها الصعوبات. لذلك، يجمع  إّن تديد إن كان الغزو اجلوي قد نُفِّ
هذا الفصل األدلة املتوّفرة لتبيان الوقائع املعروفة. وفي جميع األحوال، ليس من الضروري التوّصل في نهاية املطاف إلى قرار قاطع 
املسؤولية.218 أّما  يتحّمل كالهما  في هذا الشأن، ألّن عمليات سوريا وروسيا العسكرية كانت مشتركة ومنّسقة،217 وبالتالي 
العمل تديد اجلهة املسؤولة عن هجوم  املعارضة املسّلحة، فلم يستطع فريق  إلى جماعات  املنسوبة  إلى الهجمات  بالنسبة 
معنّي، بسبب تقّلب احلالة على األرض. لذلك، يجب أن يتوّلى مهّمَة إجراء تقيقات إّضافّية إّما اآللية الدولية احملايدة املستقلة وإّما 

طرٌف محّقق آخر، وذلَك لتحديد هوية اجلهة املسؤولة.

وعند اختيار هذه احلاالت، أَونْلَى الفريق األولوّية للهجمات التي: 

• تسّببت بخسائر كبيرة في صفوف األطفال؛	

• يبدو أنّها هجمات متعّمدة أو عشوائية؛	

• العنقودية(، التي هي 	 والذخائر  احلارقة  الدولي )مثال: األسلحة  القانون  احملظورة مبوجب  األسلحة  تضّمنت استخدام 
عشوائية بطبيعتها؛219

• تظهر أمناط وممارسات واضحة إلى حد بعيد في ما يتعّلق بالوسائل واألساليب التي تستخدمها أطراف النزاع؛	

• أصابت أهداًفا لم تكن تُستخدم لغايات عسكرية في وقت الهجمات، وذلك حسبما تبّينه األدلة املتوّفرة.	

الهجوم على حاس )26 تشرين األول/أكتوبر 2016(220

حاس  حي  على  متفّجرة  قذائف  اجلناحني  الثابتة  في 26 تشرين األول/أكتوبر 2016، ألقت طائرات من طراز سوخوي سو- 22 
في محافظة إدلب اجلنوبية. وكانت الصفوف منعقدة عند وقوع الهجوم، الذي يقال إّنه بدأ عند الساعة 10:52 صباح األربعاء. 
ومتّ رصد طائرة من دون طيار في اجلّو قبل ساعة من الهجوم، ما يدّل على أّن املنطقة كانت تُراقب وأّن املهاجمني كانوا على علٍم 
أّن الطائرة من دون طيار كانت متهيًدا للهجوم ألّن تلك الطائرات  بأّن املدرسة كانت مفتوحة في ذلك الوقت. ولم يفترض أحد 

شوهدت في اجلو في أوقات سابقة ولم يحدث بعد ذلك أي هجوم.221

بدأ تدّخل روسيا املباشر في النزاع في أيلول/سبتمبر 2015، وذلك استجابة لطلب رسمي من احلكومة السورية. ولكن تعاون روسيا العسكري مع سوريا يعود إلى سنوات عديدة وإلى عدد   217
من االتفاقات، مبا في ذلك االتفاق املبرم في العام 1971 الذي سمح ألسطول االتاد السوفياتي السابق باستخدام ميناء مدينة طرطوس في سوريا. كذلك، وقّعت سوريا وروسيا اتّفاق تعاون شامل 

في العام 1980 – معاهدة الصداقة والتعاون – يتجّدد تلقائًيا كّل خمس سنوات منذ ذلك الوقت. ومبوجب هذا االتفاق، تعّهدت روسيا وسوريا بالتعاون في مجموعة من القطاعات مثل القطاع 
االقتصادي والسياسي والثقافي والدعم العسكري والعمل االستراتيجي.

“يسبق كّل عملية انطالق تضير دقيق. فقد مّت درس موادّ التحكّم املوضوعي واالستخبارات اخلاّصة بالطائرات من دون طّيار وصور االستطالع الفضائي ومعلومات اخلدمات اخلاصة على   218
األرض التابعة لسوريا وروسيا.” وبحسب املصادر الروسية: “استند أسلوب العمل القتالي على بيانات االستطالع اجلوي والفضائي بعد توضيح سائر املعلومات الواردة من املقرّ الرئيس للجيش 

.)VPK, 2017( ”.السوري فحسب
باإلضافة إلى ذلك، ونظرًا إلى أّن هذه األسلحة هي موضوع حظر شامل، يُعتبر عدم تصديق سوريا أو موافقتها على معظم املعاهدات التي تّظر أسلحة معّينة أقّل أهمية. على سبيل   219

املثال، سوريا ليست دولة موقّعة على االتفاقية بشأن الذخائر العنقودية، ولكنّها صّدقت على البروتوكول بشأن احلظر على استخدام الغازات اخلانقة والساّمة وغيرها من الغازات وعلى استخدام 
أساليب احلرب البكتيريولوجية. جنيف في 17 حزيران/يونيو 1925 في 17 كانون األول/ديسمبر 1968. انظر الئحة الدول األطراف الكاملة عبر الرابط التالي:

باستثناء ما متت اإلشارة إليه بصراحة، فإن املعلومات الواردة في دراسة احلالة هذه مصدرها املعهد السوري للعدالة والشبكة السورية حلقوق اإلنسان ومركز توثيق االنتهاكات في سوريا.  220
مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املّتحدة )2017 ب(.  221



أنقذوا املدارس الّسورّية46

وقد أّدى هذا القصف اجلوي إلى أكبر عدد من الوفيات سّببُه هجوٌم على مدرسة، إذ ُقتل حوالى 41 مدنًيا، مبن فيهم 22 طفاًل على 
الهجوم  بعد  املدرسة  إلى  هرعوا  الذين  الّتالميذ  وأهالي  منقذون  ُقتلوا  الذين  البالغني  بني  من  األقّل، و8 نساء بالغات.222 وكان 

ملساعدة الضحايا، وتعّرض أكثر من 100 شخص آخر لإلصابة في هذا الهجوم. 

وتُعتبر هذه الهجمات من أكثر الهجمات على املدارس التي حظيت بتغطية إعالمية واسعة، وانتشرَ، حولها، عدد كبير من شرائط 
إدانات دولية فورية. فقد طالب أمني  أّدت إلى  الفيديو وصور األقمار الصناعية وشهادات الشهود العيان،223 باإلضافة إلى كونها 
عام األمم املّتحدة بان كي مون ومسؤولون آخرون رفيعو املستوى في األمم املتّحدة بإجراء تقيق في شأن هذه الهجمات وأخرى مماثلة 
على املدارس في سوريا.224 وفي مؤمتر صحفي في 27 تشرين األول/أكتوبر، اعتبر غوردن براون، املبعوث اخلاص لألمم املتحدة املعني 
بالتعليم العاملي، هذه الهجمات »جرمية حرب« ودعا مجلس األمن إلى »املوافقة فورًا على أن تقوم احملكمة اجلنائية الدولية بإجراء 

تقيق« فيها.225

ح أّنها قد أُلقيت من ارتفاع منخفض.227  وتُبنّي التقارير والفيديو استخدام مظالت محّملة بالّذخائر لتأخير زمن سقوطها،226 ويُرجَّ
ويوحي هذا النوع من الهجمات املنّفذة من ارتفاعات منخفضة باالستهداف املتعّمد، على الرغم من أّن إلقاء املظاّلت احملّملة بالّذخائر 
هو بطبيعته أقّل دّقة من سواه. وبحسب عدد من تقارير شهود العيان، أُلِقَيت، في ذلك الصباح، 7 قنابل على األقّل من طائرتني، 
ا. فقد أفرغت الطائرة األولى قذيفتني استهدفتا مدرستني على  على أنَّ الفارَق الّزمنّي الّذي فصَل بنَي قصف الّطائرَتني ضئيٌل جدًّ
التوالي وأّدتا إلى مقتل الكثير من األطفال واملعّلمني، ثم تبعتها الطائرة الثانية التي ألقت قذيفتني إضافيتني استهدفتا املدرسة 
الثالثة بعد 15 دقيقة، بينما كان الّتالميذ يهربون واألهالي وفرق اإلنقاذ يهرعون إلى املدارس للمساعدة في إخالء األطفال. وبالرغم 

من أّن الهجمات رّكزت على املّمع املدرسي في املدينة، إال أّنها أصابت أيًضا »الطرق املؤّدية إليه« واستمّرت حلوالى 20 دقيقة.228

وقد أحلقت هذه الغارات اجلوية أضرارًا بخمس مؤسسات تعليمية. هذا وقد تضّررت البنية التحتية املدنية املاورة. باإلضافة إلى 
ذلك، فقد اسُتهِدَفت ثالث مدارس استهداًفا مباشرًا، وهي: إعدادّية حاس للفتيات وإعدادّية حاس للبنني ومدرسة الشهيد كمال 

قلعجي.229 ويُبنّيُ الّرسم البياني 6.1 أدناه توصيًفا ُمقتضًبا عن ُكلٍّ من املدارس آنفة الّذكر.

الّرسم البياني 6.1: املدارس املتضررة في الهجوم على حاس

املرحلةعدد الصفوفعدد التالميذاسم املدرسة

مدرسة الشهيد كمال قلعجي االبتدائية 
للتعليم املشترك

االبتدائي – احللقة األولى 58716

االبتدائي – احللقة الثّانية 49715إعداديّة حاس للفتيات
االبتدائي - احللقة الثّانية55215إعداديّة حاس للبنني

الثانوي955مدرسة حاس الثانوية
الثانوي3509مدرسة حاس الثانوية احلرة 

أعداد الضحايا مصدره مركز توثيق االنتهاكات في سوريا. في امُلقابل، وثّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 38 حالة وفاة في صفوف املدنيني مبا فيها 18 طفاًل على األقل. الشبكة   222
السورية حلقوق اإلنسان )2016(. ميكن احلصول على مزيد من املعلومات حول ضحايا محددين من خالل البحث في قاعدة بيانات مركز توثيق االنتهاكات في سوريا املتوّفرة على اإلنترنت.

أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عددًا من التقارير عن الغارات اجلوية على حاس، مبا في ذلك تقرير يحّلل صور األقمار الصناعية املتوّفرة )منظمة “هيومن رايتس ووتش”، 2016 ط(   223
وتقرير آخر مع روابط إلى مقاطع فيديو وروايات الشهود )منظمة “هيومن رايتس ووتش”، 2016 ه(. ويزعم فريق استخبارات النزاعات )Conflict Intelligence Team, 2016( أّن قنابل الوقود 

.McCauley )2016( ؛Porter )2016( ؛)اسُتخِدمت في الهجوم. انظر أيًضا: الشبكة السورية حلقوق اإلنسان )2016 ODAB اجلوي من نوع
أمني عام األمم املّتحدة )2016 ب(.  224

.UN News )2016b(  225
لقطات للقصف على ريف إدلب اجلنوبي )2016(. أكّدت جلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية باجلمهورية العربية السورية أّن بقايا القنابل تشبه قنبلة FAB-500-ShN امللقاة   226

بواسطة املظالت. وعلى نحو مماثل، وجدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أّن األضرار التي حلقت باملدارس في حاس “تتفق مع تفجير فوق سطح األرض أو انفجار ذخيرة معززة” ميكن أن تسّببه قنبلة 
كهذه )منظمة “هيومن رايتس ووتش”، 2016 ط(.

عادةً ما تُلقى املظالّت احملّملة بالذخائر لتأخير زمن سقوطها من ارتفاعات منخفضة. ونظرًا إلى كونها تهبط ببطء، فإنّها تعطي الطائرات ُمّتسًعا من الوقت كي تهرب من موجة االنفجار   227
وشظاياه. ونظرًا إلى أنَّ هذه القنابل تنفجر في اجلو، فهي تنتشر وتلحق أضرارًا أكبر من تلك التي تنفجر عند االصطدام.

منظمة »هيومن رايتس ووتش« )2016 ط(، الشبكة السورية حلقوق اإلنسان )2016(.  228
.Porter )2016( و )لقطات للقصف على ريف إدلب اجلنوبي 2016/10/29 )2016(. راجع أيًضا: الشبكة السورية حلقوق اإلنسان )2016  229
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تفصل مسافة صغيرة بني املدارس التي تقع في مجّمعات مختلفة، كما هو ُمبنّيٌ في صور املوقع املأخوذة من األقمار الصناعية. 
فإعدادّية حاس للبنني تقع على اجلانب اآلخر من الطريق، وبالُقرِب منها، يتواجُد بعض املباني األخرى. إاّل أنَّ الكثير من املساحات 

ُل إمكانّية تديدها. املفتوحة ُتِيُط بالعديد من مباني املدارس، ما يُسهِّ

وقد أجرَت الّشبكة السورّية حلقوق اإلنساِن ُمقابالٍت مع شهود عياٍن، أدلُوا، خاللها، مبعلومات متشابهة عن الهجمات، مبا في ذلك 
الهجمات الالحقة على املُنِقذين: 

احلر عن وجود طيران  النعمان ]على مسافة حوالى 8 كلم من حاس[ عندما عّمم مرصد اجليش  »كنت في معرة 
حربي في أجواء جبل الزاوية، نّفذ الطيران أول غاراته على قرية حاس. توجهت إلى القرية وعند وصولي إلى املكان 
الطيران  نّفذ  دقائق  باملظالت. بعد  القصف مرعًبا، والصواريخ محّملة  الطيران غارتني متتاليتني. كان صوت  نّفذ 
غارة جديدة كانت تبعد عني قرابة 30 مترًا. انبطحنا أرًضا وأُصيب الطبيب يوسف الطراف الذي كان يُسعف اجلرحى 
بإصابة بليغة. شاهدت جثث األطفال في كّل مكان واألشالء املتناثرة بني أبنية املدارس املدّمرة. نزلت إلى أحد املالجئ 
القريبة وكان هناك أكثر من 150 طالًبا وعدد من املعّلمني ممّن استطاعوا اللجوء إلى القبو والنجاة بحيواتهم، لكن 

العشرات غيرهم فقدوا حياتهم بعد تلك الغارات.«230

وباإلضافة إلى اخلسائر البشرية، تكّبدت املدارس نسبة هائلة من الدمار. 

وقد نُسبت تلك الهجمات إلى العمليات العسكرية السورية-الروسية املشتركة، لكنَّ احلكومة الروسية نفت توّرطها بها.231 
وبحسب األدلة املتوّفرة لدى املنظمات املتعاونة في هذا املشروع، يبدو أّنه »ال يوجد أي مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة 
لفصائل املعارضة املسّلحة أو التنظيمات اإلسالمية املتشّددة« في هذه املنطقة املدنية.232 ففي الواقع، خلصت جلنة التحقيق 
أنَّ حاس »تُعتبر أكثر أمانًا من معظم املناطق، وذلك تديًدا بسبب  الدولية املستقلة املعنية باجلمهورية العربية السورية، إلى 
غياب اجلماعات املسّلحة عنها«، ولهذا السبب حوالى »10,000 مشرد داخلًيا، أي حوالى ثلث سكان حاس... قد استقّروا فيها.«233

وتدعم جلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية باجلمهورية العربية السورية في تقريرها الصادر في آذار/مارس 2017 االستنتاج 
القائل إّن املدارس في بلدة حاس اسُتهدفت بشكل متعّمد في ذلك اليوم، إذ يشير التقرير إلى أّن هناك »أسبابًا معقولة تمل 
على االعتقاد بأّن القوات اجلوية السورية قد استهدفت مجّمَع املدارس في حاس بشكل متعّمد« وأّن الهجوم »يُعتبر من جرائم 
هذه  إلى  اللجنة  وتوّصلت  املدنيني.«  على  املتعّمدة  والهجمات  املدنية  لألعيان  املتعّمد  االستهداف  جرميَُة  تديًدا،  وهو،  احلرب، 

االستنتاجات بناء على عدد من العوامل التي تدّل على االستهداف املتعّمد.

أنّها تعرف مواقع هذه  أواًّل، نظرًا إلى كوِن احلكومة السورية ُمستخِدَمة املعّلمني في مدارس حاس، فمن املفترض 
املدارس. ثانًيا، نُّفذ الهجوم صباح األربعاء، أي خالل يوم ووقت من املتوقّع أن تكون فيهما الصفوف منعقدة. ثالثًا، لم 
يُعَط أي إنذار بحدوث هجوم مخّطط له في منطقة مأهولة بالسكان تتواجد فيها خمس مؤسسات تعليمية. وأخيرًا، 

ال يتوفر أي دليل على وجود هدف عسكري في املدارس أو في محيطها.234

باإلضافة إلى ذلك، أبلغ الشهود عن وقوع سلسلة من الهجمات، ارتُكب بعضها بحّق األفراد الذين أسرعوا إلى املوقع ملساعدة 
الضحايا، علًما أّن هذا النوع من الهجمات يُعرَف بـ »الضربات املزدوجة«، وهو األمُر الّذي يزيُد من مصداقية املزاعم التي تفيد بأّن 
من  وغيرهم  الّتالميذ  وأهالي  الطبي  العمل  وفريق  اإلنقاذ  فرق  استهداف  على  املزدوجة  الضربات  وتقوُم  متعّمًدا.  كان  الهجوم 
األشخاص الذين يصلون بعد الهجمات لتقدمي املُساعدة وإجالء اجلرحى والقتلى. وقد اسُتخدَمت الضربات املزدوجة في نزاعات 

أخرى، ويبدو أّنها تكتيٌك يُعتمُد الستهداف املدنيني وعمال اإلغاثة وقتلهم في سوريا.235 

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان )2016(.  230
.Al Jazeera )2016b(  231

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان )2016(.  232
.UN Human Rights Council )2017a(  233
.UN Human Rights Council )2017a(  234

وقعت حاالت أخرى من الضربات املزدوجة خالل النزاع السوري، مبا فيها الهجمات على املدارس. راجع مثال: مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املّتحدة )2016 أ(، الفقرة 70.  235
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والبّد من اإلشارة إلى أّنه كان من واجب املقاتلني على األقل إلغاء الهجوم أو تعليقه بعدما اتضح أنه يسّبب قتلى وجرحى في 
صفوف املدنيني ويُلحق األضرار باألعيان املدنية.236

الهجمات على مدرسة عني جالوت االبتدائية في حي األنصاري الشرقي في حلب )30 نيسان/أبريل 2014(237

في 30 نيسان/أبريل 2014، نّفذت القوات احلكومية السورية هجوًما على مدرسة عني جالوت االبتدائية في حي األنصاري الشرقي 
في حلب.238 وعلى غرار الهجوم على حاس، نُّفذ هذا الهجوم في وضح النهار وخالل ساعات الّدوام املدرسّي239 وأّدى إلى مقتل 

35 شخًصا، من بينهم 33 طفال. وأُِصيَب حوالى 40 مدنًيا آخريَن بإصابات خطيرة. 

ا بسبب اكتظاظ املدرسة في ذلك الوقت باألهالي واألطفال، الذين جتّمعوا حلضور معرض ألعمال  وكان هذا الهجوم فظيًعا جدًّ
تقرير مجلس حقوق  في  نُشرت  مباشرة  التالميذ الفنية، تت عنوان بصمة أمل، يصّور جتاربهم في النزاع.240 وبحسب شهادة 

اإلنسان التابع لألمم املّتحدة: 

قبل ثالثة أيّاٍم من وقوِع الهجوم، أرسلت إدارة املدرسة دعوة حلضور معرض لرسومات التالميذ التي تصّور سوريا أثناء 
احلرب. وقد نُشرت الدعوة على اإلنترنت. ووقع الهجوم بعد يومني من توّصل احلكومة واجلماعات املسّلحة إلى اتّفاق 
في محافظة حلب إلعادة تشغيل الكهرباء في مقابل وقف الهجمات العسكرية على املدنيني، ال سيما حملة إلقاء 
البراميل املتفّجرة التي أطلقتها احلكومة ضّد املناطق الواقعة تت سيطرة املعارضة. وكان من شأن هذه الهدنة 

أن شّجعت املنّظمني على نشر الدعوة على اإلنترنت واإلعالِن عنها.241

وبالرغم من اإلعالن العام عن حدوث املعرض، لم 
أو  املكان  إلخالء  مسبق  إنذار  أي  احلكومة  تعِط 
تنّبه اإلدارة إلى إلغاء احلدث،242 بل نّفذت احلكومة 
زاد  ممّا  سريع،  تتابع  في  الهجمات  من  سلسلة 
ودّمرت  الضحايا.243  عدد  من  املطاف  نهاية  في 

الهجمات أكثر من 60 في املئة من املدرسة. 

أفادَت اّدعاءات إنَّ ثكنة تضّم 50 مقاتاًل تابعني 
لتنظيم يُعرَف باسم »أنصار العقيدة«، تتواجُد 
ولكنَّ  جالوت.  عني  مدرسة  من  مقربٍة  على 
الّتقارير تتبايُن في تديِد مدى رسمية املعسكر 
واملسافة الفاصلة بيَنُه وبنَي املدرسة : ففي حني 
أّنه يبُعُد 60 مترًا عن  يُشيُر بعُض الّتقارير إلى 
ِد  بُعنْ على  يقُع  أّنه  اآلخر  بعضُها  ذكرَ  املدرسة، 
في  األدلة  وتتعارُض  هذا  عنها.244  متٍر   100

هنكرتس ودوزوالد-بك )2005 أ(، القاعدة 19.  236
إّن املعلومات الواردة في دراسة احلالة هذه مصدرها املعهد السوري للعدالة والشبكة السورية حلقوق اإلنسان ومركز توثيق االنتهاكات في سوريا، ما لم يَُشر صراحًة إلى غير ذلك.  237

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان )2014(.  238
َّه كاَن  )UN Human Rights Council )2014c. يردُ، في الصفحة 11، من التقرير املتوّفر حصرًا بالّلغة اإلنكليزيّة ما َمفادُه الّتالي: “قال والد الشخص الذي جترى معه املقابلة... إن  239 

في 30 نيسان/أبريل عند الساعة 9:05 صباًحا، في منزله في ]محجوب[، في مدينة حلب. ويقع حّيه وحي األنصاري الذي تتواجد فيه مدرسة عني جالوت االبتدائية ضمن املناطق التي هي تت 
سيطرة املعارضة. سمع انفجارًا مدوّيًا، وعندما نظر من نافذة شّقته، رأى الدخان يتصاعد من مكاٍن توقّع أنّه قرب مدرسة عني جالوت االبتدائية التي كان ولداه قد ذهبا إليها للمشاركة في 

املعرض الفني.”
مركز توثيق االنتهاكات )2014(.  240

.UN Human Rights Council )2014c(  241
هنكرتس ودوزوالد-بك )2005 أ(، القاعدة 20.  242

مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املّتحدة )2014 ب(.  243
منّظمة العفو الّدولية )2015( 32-33.  244

�الصورة: الهجوم على مدرسة عني جالوت في حلب دّمر أكثر من 60 في املئة من املبنى.
)بيان صحفي حول استهداف مدرستني في دمشق وحلب »بصمة أمل مدرجة بالدم«، مركز توثيق 

االنتهاكات في سوريا/الصورة بعدسة عبداهلل بدوي، 2014(
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املنطقة، بالقرب من  في  تواجد عناصر عسكرية  ، حّتى في حال  أم ال. ولكننْ الوقت  ذلك  في  املُعسكُر يُستخدم  تديِد إن كان 
السكان املدنيني، فال يبّرر ذلك القصف العشوائي على املدرسة.245 وبحسب جلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية باجلمهورية 

العربية السورية:

يشير توقيت الهجمات وطابعها املتكرر إلى أّن املقصَد منها ُهو تسجيل أكبرَ عددٍ ممكٍن من اإلصابات والقتلى. فقد 
ُشّن هجوم في السابق على مدرسة عني جالوت في العام 2013. لذا، يُظهر طابُع الهجمات على املدرسة وسياقها 
أنّه ال ميكن قوات احلكومة أن تخطئ هدفها باستمرار وتصيب مبنى املدرسة بداًل من معسكر »أنصار العقيدة« املاورة. 
فباإلضافة إلى إصابة األطفال وقتلهم، تؤدي الهجمات على املدارس إلى إحلاق األضرار بالبنية التحتية للمدارس وإلى 

عسكَرَة املناطق املدنية.246

العام  العام 2013 والّثانية في  األقّل، األولَى في  مّرتني على  املدرسة نفسها  ُشّنت هجمات على  ما سبق، فقد  إلى  باإلضافة 
2016. ويوحي طابع الهجمات املتكررة على عني جالوت باالستهداف املتعّمد أو على األقّل يدّل على أّن احلكومة فشلت في اّتخاذ 

االحتياطات الالزمة وفًقا ملعايير التمييز واالحتياط مبوجب القانون الدولي. 

وقد نُّفذ الهجوم األّول في 6 آب/أغسطس 2013 خالل سوق األبرار اخليري الذي كان يُقام في املدرسة، وقد نُسب الهجوم إلى 
اجليش السوري.247 ويُقال إّن القذيفة قد أُطلقت من طائرة حربية وقتلت حوالى 20 شخًصا، مبن فيهم عدد من األطفال.248

ُم سوقًا جلمع التبرعات لألشخاص املشرّدين  ُضربت املدرسة نفسها في السابق، في وقٍت كانت جمعية خيرية تُنظِّ
والفقراء، وذلَك قبل حلوِل عيد الفطر في 2013. وفي 6 آب/أغسطس 2013، استهدفت القوات احلكومية مدرسة 
عني جالوت االبتدائية بواسطة قذائف الهاون، بينما كانت املدرسة مكتّظة، ال سّيما بالنساء واألطفال الذين جتّمعوا 
هناك للحصول على الثياب املانية أو ضروريات أساسية أخرى من السوق اخليري. وأدّى الهجوم بقذائف الهاون إلى 

مقتل عدد كبير من الناس، معظمهم من األطفال والنساء، وإلى إصابة العشرات من الضحايا.249

عليها  تسيطر  التي  حلب  مناطق  على  متواصلة  هجمات  من  جزًءا  فكان  نيسان/أبريل 2016،  في 27  وقَع  الّذي  الهجوم  أّما 
املعارضة، وقد تخللتها غارات جوية وقذائف استمّرت لثمانية أّيام. »أفاد املرصد السوري حلقوق اإلنسان في 30 نيسان/أبريل أّن 
ما مجموعه 244 مدنًيا ُقِتلوا في حلب خالل 8 أيام في الغارات اجلوية والقصف املدفعي والصاروخي، لقي 140 منهم حتفهم 

بسبب الضربات اجلوية في مناطق حلب التي تسيطر عليها املعارضة، بينهم 19 طفاًل و14 امرأة.

وقال املرصد أيًضا إن 96 مدنًيا من بينهم 21 طفاًل و13 امرأة، ُقِتلوا في مناطق حلب التي تسيطر عليها احلكومة بسبب قصف 
القدس، الذي يقع في  ِدَف ُكلٌّ مَن املدرسة ومستشفى  املدرسة، اسُتهنْ الهجوم على  يوم  من قبل اجلماعات املسلحة.«250 وفي 
في حلب في 27 نيسان/أبريل 2016،  اجلوية  الغارات  عن  الروسية مسؤوليتها  احلكومة  نفت  الشارع. وقد  من  املقابلة  اجلهة 
ملقية اللوم على قوات التحالف.251 ويتضّمن تقريٌر من إعدادِ منّظمة أطباء بال حدود تفاصيَل مفيدة عن الهجوم ويستعرُض 

تسلسلها الّزمنّي: 

وبحسبِ ما أدَلى بهِ ثالثَة موظفني في املستشفى كانوا موجودين في املوقع وجنوا من الهجمات، فعند حوالى الساعة 
9:30 مساء في 27 نيسان/أبريل 2016 ُشنَّت غارة جويّة على مبنى في اجلهة املقابلة من مستشفى القدس بواسطة 
هجوم جوي. ومتّ تديد هذا املبنى على أنّه مدرسة عني جالوت، التي سبق أن اسُتهِدَفت على األقّل ثالث مرّات. وقال 

يفيد هنكرتس ودوزوالد-بك )2005 ب( بأّن في بيان صحفي حول النزاع في لبنان، في 1983 ذكرت اللجنة الدولية للصليب األحمر أّن “وجود عناصر مسّلحة بني السكان املدنيني ال يبرّر   245
القصف العشوائي على النساء واألطفال واملسنني.” )اللجنة الدولية للصليب األحمر، 1983 بحسبِ ما وردَ  في هنكرتس ودوزوالد-بك، 2005 ب(. باإلضافة إلى ذلك، فقد نصَّ احلكم الذي صدرَ 
في قضّية Prosecutor v. Tadic  على أنّه »من الواضح أّن السكان املستهدفني في جرمية ضّد اإلنسانية يجب أن يغلب عليهم الطابع املدني. فوجود بعض العناصر غير املدنيني بينهم ال يغّير 

من طابع السكان.« Prosecutor v. Tadic )1997( )الفقرة 638؛ راجع أيًضا الفقرة 643(.
مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املّتحدة )2014 ب(.  246

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان )2014(.  247
سّجل مركز توثيق االنتهاكات 23 حالة وفاة، مبا فيها 19 طفالً وشابان مراهقان وفتاتان مراهقتان. في حني سّجل املعهد السوري للعدالة 21 حالة وفاة.  248

.UN Human Rights Council )2014c(, 12  249
منظمة “هيومن رايتس ووتش” )2016 و(.  250

.Al-Khalidi )2016(  251
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األشخاص الذين كانوا في املستشفى وتعذّرت عليهم رؤية ما في اخلارج، إّن الغارة وقعت بالقرب من املستشفى، 
ولكنّهم لم يروا موقعها بالتحديد. وقد تدّمرت املدرسة التي كانت متضرّرة أساًسا. وبعد الضربة األولى، ذهب املوّظفون 
الطّبيون في مستشفى القدس إلجالء اجلرحى ونقلهم إلى املستشفى من أجل العناية الطبية. وسمع أحد املوّظفني 
في مستشفى القدس، الذي كان في مقر إقامة املوظفني على بعد بضعة مباٍن من املستشفى، القصف وأسرع إلى 

املستشفى. وبعد مغاردة املوّظف مقر اإلقامة بقليل، ُضرب املقرّ بالغارة اجلوية الثانية.252

املدارس في عنجارة )مدرسة عنجارة(، في إحدى ضواحي غرب حلب )11 كانون الثاني/يناير 2016(253

تقع قرية عنجارة في ريف حلب، على بعد حوالى 16 كلم شمال غربي حلب. وقد ُشنَّت عشرات الهجمات على هذه القرية في 
صباح 11 كانون الثاني/يناير 2016، وذلَك خالَل ثالث غارات جوية متتالية على األقّل.254 وقد نُّفذ الهجوم على املدرسة في وقت 
مبكر من النهار، عنَد حوالى الساعة الثامنة صباًحا – أي في وقت الّدوام املدرسّي – ومن املعروف جّيًدا أّن الصفوف في سوريا 
تنعقد خمس مّرات في األسبوع، من األحد إلى اخلميس. أّما دوام الدراسة فهو من الساعة 7:30 صباًحا لغاية الساعة 12:30 
الصفوف  إلى  بالنسبة  الظهر  الساعة 4:30 بعد  لغاية  الساعة 12:30 ظهرًا  الصباحية، ومن  الصفوف  إلى  بالنسبة  ظهرًا 

املسائية. وقد تعّرضت املدارس للقصف بينما كان الطالب يجرون امتحاناتهم الفصلية.255

بعد هذا الهجوم، سّجل كّل من مركز توثيق االنتهاكات في سوريا واملعهد السوري للعدالة مقتل 20 مدنًيا )هم 19 طفاًل وأستاٌذ( 
نتيجة الغارات اجلوية، فيما سّجل آخرون وقوع عدد أكبر من اخلسائر، بلغت 35 شخًصا، من بينهم 17 طفال.256 وتشير بعض 

طفال«،257   35 »مقتل  إلى  اإلخبارية  التقارير 
إلى  ينتمون  الذين  األطفال  من  عدٌد  بينهم  من 
املدرسة.  تلك  ويرتادون  داخلًيا  نازحة  عائالت 

كذلك، تضّررت املنازل املاورة في هذا الهجوم. 

خالف  وعلى  صغيرًة.  عنجارة  قرية  وتعدُّ 
فيها  ينُظُر  التي  األخرى  الّرمزية  الهجمات 
املدن  عن  بعيًدا  املدرسة  هذه  تقع  التقرير،  هذا 
املكتّظة بالسكان، علًما أنَّ حلب هي أقرب املدن 
إليها. وتوضح صور األقمار الصناعية حجم هذه 

القرية وتُبنّيُ ُمحيطها الّسكنّي. 

املنظمات  جمعتها  التي  األدلة  على  وبناء 
استهداَف  أنَّ  يبدو  املشروع،  هذا  فى  املشاركة 
املدارس كاَن متعّمًدا أو أّنه شّكَل جزًءا من هجوم 
واسع النطاق ومنهجي ومفرط إلى حدِّ أنه اّتخَذ 

طابًعا عشوائًيا.

قد  مدارس  ثالث  أّن  إلى  عّدة  تقارير  وتشير 
تعّرضت للقصف في ذلك اليوم. وعلى ما يبدو، 
ميتّد  كبير  مجّمع  في  تقُع  كانت  املدارس  فإّن 
على منطقة واسعة تقع على سفح تّلة. ويبني 

.Médecins Sans Frontières )2016(  252
إّن املعلومات الواردة في دراسة احلالة هذه مصدرها املعهد السوري للعدالة والشبكة السورية حلقوق اإلنسان ومركز توثيق االنتهاكات في سوريا، ما لم يَُشر صراحًة إلى غير ذلك.  253

مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املّتحدة )2016 أ(، 17. ورد في التقرير: “وأسفرت الهجمات اجلوية التي قامت بها القوات املوالية للحكومة عن مقتل املئات من األطفال في مناطق   254
تسيطر عليها املعارضة. ففي 11 كانون الثاني/يناير، أسفرت غارة جوية عن مقتل ما ال يقل عن 11 طفاًل تتراوح أعمارهم بني 6 سنوات و12 سنة في مدرسة في عنجارة بحلب.”

الطائرات الروسية ترتكب مجزرة في قرية عنجارة في ريف حلب الغربي، مستهدفة املدارس )2016(.  255
املعلومات الواردة أعاله ُمستقاة من املنظمتني املشاركتني في إعدادِ التقرير وهما املعهد السوري للعدالة ومركز توثيق االنتهاكات في سوريا. راجع أيضاً: شبكة شام اإلخبارية )2016(.  256

.Reals )2016(  257

الّصورة: صورة من القمر الّصناعّي تُبنّيُ صغرَ حجِم قرية عنجارة وانعزالها اجلُغرافّي عن ُمحيطها. 
)Google Maps( املصدر
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إلى  بحاجة  كانت  احلربية  الطائرات  أّن  يبدو  لذا،  األخرى.  عن  الواحدة  كثيرًا  تبعد  كانت  أّنها  املتضّررة  للمباني  فيديو  مقطع 
استخدام أسلحة دقيقة أو إلى إلقاء القنابل بشكل عشوائي لكي تصيب املدارس الثالث.

وتشير تقارير شهود عيان إلى احتمال استخدام القذائف املوّجهة في هذا الهجوم. ويُحتَمل أن تكون القوات اجلوية الروسية قد 
اإلرهابية  التحتية »للحّد من قدرة املموعات  البنى  املتمّثلة باستهداف  املدارس بشكل خاص بهدِف دعِم مهمتها  استهدفت 

القتالية«258 وجعل املناطق غير صاحلة للسكن.

ويبدو أّن الهجمات كانت جزًءا من حملة جوية شّنتها القوات الروسية على حلب ومناطق في الشمال مثل عنجارة. ويُزعم أّن 
هذه احلملة قد أحلقت أضرارًا باملدارس في األتارب وحور وكفر داعل وكفر نايا ومنغ والعدس أو دّمرتها.259 هذا وقد أُفيد أّن الطائرات 
ومعارة  علي  والشيخ  وكفرهوم  العسل  وخان  كفرناها  قرى  على  غارة  من 50  أكثر  الهجمات،  يوم  صباح  في  نّفذت،  الروسية 
الدفاع اجلنرال سيرغي  وزارة  أنباء روسية عن املسؤول في  األرتيق وكفر حمرة في املنطقة الواقعة غرب حلب.260 ونقلت وكاالت 
املُستهدفة في صباح ذلك اإلثنني بنى تتية نفطية ومعدات عسكرية ومقاتلني تت إمرة  إّن من بني األهداف  رودسكوي قوله 

جماعات متشّددة مسّلحة.261

وتزامنت هذه الهجمات مع محادثات حول اّتفاق لوقف األعمال العدائية، وإصدار قرار مللس األمن يدين الهجمات على املدنيني،262 
والعلوم  للتربية  اإلسالمية  املنظمة  أدانت  املدارس،  هذه  على  الروسيني  املقاتلني  هجمات  وبعد  السالم.263  بشأن  ومفاوضات 
والثقافة )اإليسيسكو( مقتل األطفال واملعّلمني في الغارة اجلوية، ودعت األمم املّتحدة ومجلس األمن إلى إدانة القصف والتدّخل 
من أجل منع القوات الروسية من تنفيذ املزيد من الهجمات على املدنيني والتجمعات السكنية في سوريا.264 وقال املتحّدث باسم 
أمني عام األمم املّتحدة ستيفان دوجتريك إّن الهجمات األخيرة على املدارس واملرافق الطبية تدعو إلى القلق الشديد، مضيًفا أّن 

تلك الهجمات تشّكل انتهاًكا حلقوق اإلنسان.265

وبالرغم من اخلسائر الفادحة التي نتجت عن هذه الهجمات، نفت روسيا إلقاءها القنابل على املدنيني. كذلك، أّكدت مديرة دائرة 
الصحافة واإلعالم في وزارة اخلارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ردًّا على دعوة من وزير اخلارجية الفرنسي لورانت فابيوس إلى وقف إلقاء 
نّفذت  بها  اخلاصة  اجلوية  القوات  أّن »طائرات  روسيا  القنابل على املدنيني، أّن »روسيا ال تقوم بعمليات ضّد املدنيني.«266 واّدعت 
311 جولة قتالية في سوريا وشّنت هجمات على 1,097 »هدًفا إرهابًيا«... منذ بداية هذا العام.« وبالرغم من توّصل الواليات 
املتحدة وروسيا إلى اّتفاق بالوساطة لوقف إطالق النار جزئيًّا في شباط/فبراير 2016 خالل محادثات ميونخ، فلم ميّر وقت طويل267 

حّتى ُشّنت أكثر من 14 غارة جوية على مدرستني ومستشفى في دير العصافير في ريف دمشق في 31 آذار/مارس 268.2016

وتستدعي سلسلة الهجمات هذه ووقائع الهجوم في عنجارة املزيد من التحقيقات. إذ إّن هجوًما بهذا احلجم ضّد ثالث مدارس 
التحقيقات إن  في منطقة ريفية يبدو مفرًطا، بل أسوأ من ذلك، فهو يبدو متعّمًدا. لذلك، سيكون من الضروري أن تّدد هذه 
كاَن املهاجمون تعاملوا مع املنطقة كّلها ومدارسها على أّنها »هدف عسكري واحد«، بداًل من ضبط الهجمات لضرب »أهداف 

عسكرية متباعدة ومتمايزة بوضوح« هناك.269

.Ministry of Defence of the Russian Federation )2016(  258
شبكة رصد سوريا )2016(.  259

زمان الوصل )2016(.  260
عرب نيوز )2016(.  261

في 18 كانون األول/ديسمبر 2015، طالب قرار مجلس األمن 2254 “األطراف كلها بالتوقف الفوري عن شن أية هجمات بحق املدنيني واألهداف املدنية مبا في ذلك الهجمات على املنشآت   262
الطبية والكادر الطبي وبالتوقف عن أي استخدام عشوائي لألسلحة مبا في ذلك القصف والقصف اجلوي.” مجلس األمن التابع لألمم املتحدة )2015(.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، اجتمعت املموعة الدولية لدعم سوريا في فيينا ملناقشة كيفية إنهاء النزاع السوري. وقد اتّفقت املموعة على دعم كافة اجلهود الرامية إلى تنفيذ وقف   263
)UN Department of Political Affairs, 2015( 2012 إلطالق النار على الصعيد الوطني وخارطة الطريق من أجل السالم في بيان جنيف

املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة )2016(.  264
وكالة األناضول )2016(.  265

أخبار24 )2016(.  266
اجلزيرة )2016 ج(.  267

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان )2015(.  268
هنكرتس ودوزوالد-بك )2005 أ(، القاعدة 13.  269
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مدرسة سعد األنصاري، حلب )12 نيسان/أبريل 2015(270

في وقت متأّخر من صباح يوم األحد في 12 نيسان/أبريل 2015، ُشّن هجوم من اجلّو على مدرسة سعد األنصاري، بينما كان بعض 
إلى  االنفجار  و47 أستاذًا.272 ووفًقا للمصادر، أّدى  تأوي 431 طالًبا  األطفال يلعبون »بسالم في ساحة املدرسة«،271 التي كانت 
مقتل ما بني 9 أو 10 أشخاص، من بينهم 3 معّلمني و5 أطفال.273 وكان بعض القتلى أطفااًل ينتمون إلى عائالت نازحة ويرتادون 

تلك املدرسة.274 ويبنّي شريط فيديو من املرصد السوري حلقوق اإلنسان آثار الهجمات املروعة.275

بناًء على عددٍ من الشهادات والصور املتعّلقة ببقايا الصواريخ التي متّ جمعها بعد الهجوم، خلُصت الفرق امليدانية إلى أّن الهجوم 
ه تمله الطائرات احلربية احلكومية.276 هذا وقد تعّرض مبنى سكني للقصف أيًضا خالل الهجوم.277 ويثير  نُّفذ عبر صاروخ موجَّ
التخطيط  لدى  املّتخذة  العناية  درجة  شأن  في  تساؤالت  للقصف  السكني –  واملّمع  املدرسة  مثل  املدنية –  املنشآت  تعّرض 
للهجوم وتنفيذه. فتصويُب أسلحة موّجهة على املدرسة أو على منطقٍة في ُمحاذاتها يُعتبر باحلّد األدنى قصًفا متهّورًا وعشوائًيا.

يوم  بعد  الهجوم  نُّفذ  املعارضة. وقد  الهجوم، ال قوات  السورية قد شّنت  القوات  أن تكون  املعلومة، يُرّجح  املُعطيات  بناء على 
واحد من املعارك التي وقعت بني احلكومة وقوات املعارضة في شمال املدينة. ويُزعم أّن مقاتلني غير محّددين من املعارضة كانوا 

يقصفون حي السليمانية الواقع تت سيطرة احلكومة.278

باب شرقي، دمشق )11 تشرين الثاني/نوفمبر 2013(279

في أواسط تشرين الثاني/نوفمبر 2013، تسّبب هجوم شّنته املعارضة املسّلحة في إحلاق أضرار مبدرسة القديس يوحنا الدمشقي 
في ضاحية القصاع الواقعة تت سيطرة القوات احلكومية، وفي إصابة حافلة مدرسية مركونة أمام مدرسة الرسالة اخلاّصة على 

بعد حوالى 3.5 كلم. وُقتل 9 تالميذ في تلك الهجمات280 وتعّرض حوالى 17 طفاًل إلصابات.281

وقد نُسبت هذه الهجمات إلى قوات املعارضة، التي يبدو أّنها كانت تقصف أحياء مدنية بشكل عشوائي.282 فاألسلحة املستخدمة 
في هذه الهجمات – أي قذائف الهاون – هي بطبيعتها غير دقيقة، ولكّنها تبقى السالح األساسي الذي يستخدمه الكثير من 
جماعات املعارضة.283 مع ذلك، يبدو أّن عملية إطالق هذه القذائف على أحياء مكتّظة بالسكان هي عشوائية بطبيعتها. وقد حظي 
هذا الهجوم بتغطية إعالمية واسعة،284 وأُدرج في تقارير جلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية باجلمهورية العربية السورية.285

ويُعتبر هذا الهجوم على احلافلة املدرسية واحًدا من بني مجموعة من الهجمات املوّثقة على املدارس واجلامعات واحلافالت املدرسية 
في هذه املنطقة في الفترة نفسها تقريًبا.286 وكانت هذه املنطقة من دمشق تتعّرض إلى هجمات من قبل جماعات معارضة 
للحكومة في الفترة نفسها التي وقع فيها الهجوم على احلافلة املدرسية. فقد تعّرض عدد من املدارس للقصف على مدى ثالثة 

إّن املعلومات الواردة في دراسة احلالة هذه مصدرها املعهد السوري للعدالة والشبكة السورية حلقوق اإلنسان ومركز توثيق االنتهاكات في سوريا، ما لم يَُشر صراحًة إلى غير ذلك.  270
.People in need )2015(  271
.People in need )2015(  272
.People in need )2015(  273

من قاعدة بيانات املعهد السوري للعدالة.  274
)2015( Syrian Observatory for Human Rights. “محافظة حلب: وثّق املرصد السوري حلقوق اإلنسان مقتل 9 مدنيني )من بينهم 5 أطفال وامرأتان( في غارات جوية استهدفت   275
مدرسة جميل قباني في حي األنصاري. ومن املتوقّع أن يرتفع عدد القتلى بسبب وجود جرحى في حاالت خطرة. وأدّى القصف اجلوي إلى مقتل طفل وتعرّض اآلخرين إلصابات في حي الشيخ خضر. 

كذلك، استهدفت طائرات النظام احلربية أحياء البياضة وهنانو السكنية.”
.Perry )2015(  276

.Adams )2015(  277
.Cafarella, Kozak and the Institute for the Study of War Syria Project )2015(  278

باب توما هو حي مجاور، ويُشار أحيانًا إلى هذا الهجوم على أنّه وقع هناك بدالً من باب شرقي.  279
.UNICEF )2013a(  280

منظمة “هيومن رايتس ووتش” )2015 ب(.  281
.Al-Thawra )2013( ؛McDonnell )2015b( ،ًراجع مثال  282

عادةً ما تتألّف قذائف الهاون مّما يزيد قليالً عن برميل صغير وإبرة رمي إلطالق القنابل في مسارات عالية. وميكن توجيهها إلى حّد ما، ولكن دقتها تعتمد على أمور مثل خط الطيران واملسار   283
اخملتارين، وارتفاع الهدف، وتأثير الرياح. ويجُب على فريق العمل اخملتّص بقذائف الهاون عادة أن يعّدل التصويب عن طريق عمليات التجربة واخلطأ؛ أي إطالق القذائف أواًّل ورؤية أين تقع ثّم احملاولة مجّددًا.

.)Syrian Observatory for Human Rights )2013  284
مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املّتحدة )2014 أ(، الفقرة 101.  285

.)UNICEF, 2013a( 2013 من بنِي الهجمات األخرى التي نُّفذت في تلك الفترة، الهجوم على مدرسة عائشة الصديقة في حي امليدان في دمشق في 6 تشرين الثاني/نوفمبر  286
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أسابيع: في 22 تشرين األّول/أكتوبر، سقطت قذائف على مدرستني – هما مدرسة فايز سعيد ومدرسة نزيه منذر – في جرمانا 
في ريف دمشق، وأصابت 14 شخًصا. وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر، أصابت قذيفة مدرسة عائشة في حي امليدان في دمشق، وأّدت 
إلى مقتل 4 أشخاص. وقد عّبرت منظمة اليونيسيف آنذاك عن استنكارها الشديد لهذه الهجمات،287 في حني وصف بعض 
اجلهات تلك الهجمات بأّنها رّد انتقامي على هجمات احلكومة التي وقعت قبل أسبوع.288 واعتقد بعض اجلهات األُخرَى أّن األحياء 

املسيحية دوَن سواها هي الّتي ُقصَدت في الهجمات.289

وقد أفيَد بإّن احلافلة ومدرسة الرسالة تبعدان مسافة قصيرة عن باب شرقي، حيث تُقام عادة نقطة تفتيش أمنية تابعة لقوات 
الدفاع الوطني.290 ولكّن موقع نقطة التفتيش ال مينُع املقاتلني من القيام بكّل ما في طاقتهم لتجّنب اخلسائر في أرواح املدنيني 

أو األضرار في األعيان املدنية أو احلّد منها، مبا في ذلك اختيار أساليب الهجوم ووسائله املناسبة. 

مدرسة الكمال اخلاّصة، حلب )27 تشرين األّول/أكتوبر 2014(291

في 27 تشرين األّول/ أكتوبر 2014، شّنت اجلماعات املسّلحة غير احلكومية هجوًما على مدرسة الكمال في حي احلمدانية في 
حلب، وهي مدرسة خاّصة تقّدم خدمات التعليم حّتى الصّف التاسع.292 وتشير املصادر إلى أّن الهجوم نُّفذ في الصباح وأّنه متّ 
استخدام صاروخ  اإلنسان عن  السورية حلقوق  اللجنة  استخدام أربع قذائف صاروخية، أصابت واحدة منها املدرسة.293 وأبلغت 

غراد في الهجوم.294 وقد اسُتهدَف أيًضا في اليوم نفسه بعض املنازل املاورة ومركز جامعة إيبال.295

وقد أفادت منظمة العفو الدولية بأّنه من املرّجح أن يكون »جيش املاهدين«، وهو فصيل جهادي تشّكل ملواجهة كّل من تنظيم 
أّن  املؤّكد  من  ولكن،  الشيء،  بعض  الضحايا  عدد  حول  املعلومات  وتختلف  الهجوم.297  شّن  قد  الدولة اإلسالمية والنظام،296 
أّن مجموعات غير  يُظهر  اليوم  ذلك  اإلنترنت في  نُشر شريط فيديو على  األقّل كانوا في عديِد القتلى. وقد  أربعة أطفال على 
حكومية كانت مسؤولة عن الهجوم، ولكن من الضروري إجراء املزيد من التحقيقات للتثّبت من صّحة ذلك. وبحسب منظمة 
العفو الدولية، يبنّي الفيديو إطالق قذائف صاروخية من استاد احلمدانية، على ما يبدو باجّتاه أكادميية األسد للهندسة العسكرية.

وفي وقت الهجمات، كانت القوات احلكومية ترز تقّدًما عبر استعادة مناطق من املدينة والسيطرة على خطوط اإلمداد الرئيسة 
إلى املدينة.298 وتوّضح األرقام املتوّفرة من املعهد السوري للعدالة حّدة القتال في حلب في ذلك الوقت.299

.UNICEF )2013a(  287
.Associated Press )2013(  288

.Erlich )2013(  289
منظمة “هيومن رايتس ووتس” )2015 ب(.  290

إّن املعلومات الواردة في دراسة احلالة هذه مصدرها املعهد السوري للعدالة والشبكة السورية حلقوق اإلنسان ومركز توثيق االنتهاكات في سوريا، ما لم يَُشر صراحًة إلى غير ذلك.  291
https://www.facebook.com/pg/alkamalprivateschool/about/?ref=page_internal :راجع  292

.)Qaddour )2014 منظمة العفو الدولية )2015(، 37؛  293
اللجنة السورية حلقوق اإلنسان )2015(.  294

تت املهر )2014(.  295
.Lund )2014(  296

منظمة العفو الدولّية )2015(، 37..  297
.Perry and Holmes )2014(  298
املعهد السوري للعدالة )2014(.  299
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الّرسم البياني 6.2: الهجمات على حلب خالل تشرين األّول/ أكتوبر 2014

العدد اإلجمالياألسلحة املستخدمة في القصف:
182 برمياًل متفّجرًاالبراميل املتفّجرة امللقاة من املروحيات

برميل متفّجر واحد البراميل املتفّجرة املتضّمنة غاز الكلورين امللقاة من املروحيات 

187 صاروًخاصاروخ جو-أرض

/ صاروخصاروخ أرض-أرض )بعيد املدى(
4 صواريخصاروخ أرض-أرض )قريب املدى(

3 قنابل قنابل عنقودية
العدد اإلجمالياألماكن املستهدفة 

138املناطق السكنية

24املناطق العسكرية

2املناطق الصناعية

6املناطق الزراعية 

1األماكن األثرية

/املستشفيات

2املدارس

1اجلامعات

1املساجد

/الكنائس

3األسواق العامة

1مراكز اخلدمات املدنية

1اخملابز

العدد اإلجمالياخلسائر البشرية
96عدد الضحايا اإلجمالي

29األطفال

11النساء

2األشخاص املسّلحون 

/املراسلون الصحفيون 

2األطباء واملمرضات ورجال اإلسعافات األولية والصيادلة

1املوظفون في مجال املساعدة اإلنسانية واخلدمات املدنية 

املنّفذة عن طريق استخدام أسلحة غير  املعارضة، أّن الهجمات  التي تشّنها  األخرى  تتشابُه والهجمات  احلالة، التي  تبنّي هذه 
دقيقة، مبا في ذلك الصواريخ املطلقة من مسافة بعيدة، قد تكون عشوائية. 

املصدر: املعهد السوري للعدالة
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مدرسة محمد ناصر عشعوش، الغوطة الشرقية، على مشارف دمشق )31 تشرين األّول/ أكتوبر 2017(

على الرغم من شجب اجلهات الدولية الهجمات على املدارس واملدنيني، استمّرت هذه الهجمات طوال العام 2017، وكانت ال تزال 
مستمّرة خالل إعداد هذا التقرير في أوائل العام 2018. فعلى سبيل املثال، في صباح 31 تشرين األّول/أكتوبر 2017، نُّفذ هجوم 
على مدرسة محمد ناصر عشعوش االبتدائية في بلدة جسرين في الغوطة الشرقية، وهي إحدى ضواحي العاصمة الواقعة في 

ريف دمشق.

وقد سقطت القذائف أمام بوابة املدرسة، وقتلت 6 تالميذ ورجاًل كان يبيع احللويات. واستنتجت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 
أّن املدرسة ُضربت بقذائف مدفعية أطلقتها القوات احلكومية.300

أّن القصف وقع بعد 24 ساعة من وصول قافلة املساعدات اإلنسانية املنشودة منذ فترة طويلة إلى  وأشار بعض التقارير إلى 
واألدوية  األطعمة  مثل  األساسيات  دخول  على  مفروضة  منهكة  لقيود  وخاضعة  محاصرة  الشرقية  الغوطة  وكانت  املنطقة. 
واإلمدادات اإلنسانية ملعظم الفترة التي تلت نيسان/أبريل 301.2013 ولكن، خالل ربيع وصيف عام 2017، وكجزء من آلية صنع 
السالم املّتفق عليها خالل محادثات أستانة،302 اعُتبرت الغوطة الشرقية واحدًة من مناطق خفض التصعيد األربع، حيث كان من 
التخزين  تزال في مراكز  أّنه، في وقت الهجوم، كانت املساعدات ال  أفادت جهات معنية  املفترض خفض حّدة الهجمات.303 وقد 

ولم تُوّزع بعد.304

وعلى الرغم من إعالن مناطق خفض التصعيد، استمّرت الهجمات، مبا في ذلك الهجمات على املدارس. وقد أُفيَد عن أّن الهجوم 
ضّد مدرسة ناصر عشعوش في بلدة جسرين تزامن مع نهاية الدوام الرسمي، أي بينما كان التالميُذ يغادرون املدرسة.305 وأّكدت 
أجل  من  »سوريون  منظمة  نقلتها  التي  احملليني  السكان  أحد  رواية  بينها  من  اخلبر،  هذا  العيان  الشهود  من  كبير  عدد  روايات 

احلقيقة والعدالة« وجاء فيها: 

»سقطت قذيفة أمام باب املدرسة بينما كان الطالب يغادرون إلى منازلهم، وتناهى إلى مسامعنا صوت القذيفة 
وهو يدوي عالًيا، ثم تاله صوت األطفال وهم يصرخون ويأنّون. أذكر متاًما كيف كان األطفال يركضون مذعورين في 
كل اجتاه، فبعضهم تعرض إلصابات بالغة، وبعضهم فقد حياته. لقد كان املشهد مروًعا، فأشالء األطفال تناثرت 
في كل مكان، وكل ما أذكره أنني حاولت إسعاف ما أمكن لي من األطفال مبساعدة بعض جيران احلي، ومن ثم متّ نقل 
جميع األطفال إلى املشافي، إال أنه وبسبب منع النظام السوري إدخال احملروقات إلى الغوطة الشرقية، تأخرت سيارات 

اإلسعاف في القدوم إلينا.«306

وأظهرت األدلة التي جمعتها املنظمات املشاركة في هذا املشروع، أنَّ أضرارًا جسيمة قد حلقت باملبنى والسياج ومواد الكسوة.307

وكانت البلدة، في وقت الهجوم، تخضُع لسيطرة فصائل املعارضة املسّلحة، وأغلُب الّظّن أنها »جيش اإلسالم«. ومنذ ذلك الوقت، 
استمّرت الهجمات وتصاعدت ضّد الغوطة الشرقية. فقد سّجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 329 مدنًيا بينهم 
الثاني/يناير 308.2018  كانون  و11  الثاني/نوفمبر 2017  تشرين   14 بني  املمتدة  الفترة  في  الشرقية  الغوطة  في  طفاًل   79

وتضّمنت الهجمات على املرافق املدنية األساسية أربعة هجمات على املدارس.

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان )2017 هـ(.  300
.Lund )2017(  301

.)Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, 2017( ”إّن نقاط االتفاق األساسية موجودة في بيان مشترك صادر عن الدول “الضامنة“  302
.Barnard and Gladstone )2017( :وقّعت روسيا وتركيا وإيران على مذكرة تفاهم إلنشاء مناطق خفض التصعيد في 4 أيّار/مايو 2017. راجع  303

.Syrian Observatory for Human Rights )2017(  304
ُسوريّون من أجل احلقيقة والعدالة )2017(.  305
ُسوريّون من أجل احلقيقة والعدالة )2017(.  306

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان )2017 ب(.  307
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان )2018 ب(.  308
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في إطار هذا املشروع، توّلت املنظمات األربع التي تشّكل الفريق املعني باآلثار إجراء مقابالت ونقاشات مجموعات تركيز وجًها لوجٍه 
مع التالميذ وأهاليهم واملعّلمني واملوّظفني اإلداريني في املدرسة واألعضاء في املالس احمللية، وذلَك سعًيا إلى التحقيق في املوضوع 
واإلحاَطِة كاماًل بتأثير الهجمات على التالميذ واملتمعات309 وقد استخلصت معظم التحليالت في هذا القسم املتعّلقة باآلثار 
املقابالت ونقاشات  املدارس في حيوات األفراد السوريني واملتمعات السورية من هذه  املُترتّبة عن الهجمات على  األوسع نطاًقا 
مجموعات التركيز التي متّ جمعها، علًما أنَّ بعض النتائج قد دُعَم مبصادر أولية أو ثانوية ُجمَعت في إطار مراجعة املنشورات املُتاحة.

ولم يتم التطرق، بالضرورة، في املقابالت ونقاشات مجموعات التركيز إلى بعض املواضيع الواردة أدناه، ولعّل الّسبب في ذلك يعود 
إلى محدودية العّينة اخملتارة ونوع التجارب التي يجري التحقيق فيها. إاّل أّن فريق العمَل اعتبر املواضيع هذه مهّمة وشائعة مبا فيه 
الكفاية لُتدرج في هذا التقرير في جميع األحوال. فعلى سبيل املثال، معظم املشاركني في املقابالت والنقاشات ما زالوا داخل 
سوريا، ولذلك لم ترد بالضرورة اآلثار الشائعة في صفوف الالجئني. باإلضافة إلى ذلك، لم تُذكر في املقابالت ونقاشات مجموعات 
التركيز مسألة املناهج املدرسية، ولكّنها مذكورة أدناه بسبب أهميتها بالنسبة إلى مستقبل األطفال السوريني نظراً إلى أن 
املنهج الدراسي قد اسُتخدم تاريخياً في سوريا كأداة لإلعالء من شأِن احلكومة وتعزيزِ منظارٍ طائفي معني. هذا وتعتبُر املنظمات 
املشاركة في هذا التقرير على قدرٍ عاٍل من األهمّية، وذلَك جلهة قدراتها املؤسسية بالعمل مع العائالت واملتمعات داخل سوريا 

وخارجها وكذلَك جلهِة جتارب أعضاء املنّظمات على اعتبارهم سوريني متأثرين مباشرة بالنزاع.

احلاالت

التركيز تشّكل أساس  التي أجريت فيها املقابالت ونقاشات مجموعات  الثالث  املناطق  التالية حملة عن احلياة في  الفقرات  تقّدم 
التحليالت الواردة في هذا القسم. وتصُف الفقرات الّتالية الوضع كما كان عليه في ثالث مناطق – بلدة حاس في إدلب؛ ومدينة 
دوما في ريف دمشق؛ وبلدة األتارب في حلب – قبل الهجوم الذي تعّرض له املشاركون في املقابالت ومجموعات التركيز، وتعطي 
تفاصيل إضافّية عن كّل هجوم. وقد استخلصت املعلومات عن كّل هجوم بشكل أساسي من املقابالت ومن نقاشات أخرى مع 
واألهالي.  املعّلمني  أخرى مع  اإلضافية من مقابالت  املعلومات  اسُتِمدَّ بعض  الثالث، وقد  املناطق  احمللية من  املالس  املمّثلني عن 
لتدعيم  ثانوية  فيها مصادر  اسُتخدمت  التي  احلاالت  مدينتهم. وفي  إلى  املتمع  أفراد  نظرة  متّثل  الواردة  وعليه، فإّن املعلومات 

املعلومات، متّت اإلشارة إلى ذلك بوضوح.

حاس، إدلب310

إدلب، ويبلغ عدد سكانها حوالى 23,000 شخص، باإلضافة إلى 5,000  بلدة حاس في شمال غرب سوريا في محافظة  تقع 
ا لتدّفقات األشخاص النازحني،  شخص نازح. وبحسب أعضاء امللس احمللي الذين أجريت معهم املقابالت، كان املتمع متقّباًل جدًّ

املنّظمات األربع هي دولتي، والنساء اآلن من أجل التنمية، ونقطة البداية، واليوم التالي. ميُكُن االطالع على الفصل الثّاني للحصوِل على مزيٍد من الّتفاصيل حوَل كيفّية اختيار امُلشاركني   309
واملنهجّية املُّتبعة.

مّت استقاء جميع املعلومات األساسية حول حاس من املقابالت التي أجريت هناك مع أعضاء في امللس احمللي في 15 آب/أغسطس 2017.  310

الفصل الّسابع: اآلثار: كيف تؤثّر الهجمات على 
املدارس في حيوات السوريني
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عن طريق تقدمي الدعم اإلنساني لهم بحسب ما تقتضيه احلاجة وتوفير فرص العمل للذين ميلكون املهارات التقنية املنشودة. وفي 
فترة إجراء املقابالت وإعداد هذا التقرير، كانت املنطقة تُعتبُر آمنة نسبًيا مقارنة بفترات عدم االستقرار في السابق. ولكن، في 
ل  طبيعة احلال، ميكن أن ينقلَب الوضُع هذا في ُغضون بضع ثواٍن. وبالرغم من األمان النسبي الّذي تنعُم به البلدة، ما زالت تُسجَّ

فيها حاالت متكررة من اخلطف والقتل واالعتقال والتوقيف التعسفي والسرقة.

قبَل الّنزاع، كان احلصول على التعليم في املنطقة مرتفع؛ كما كان من السهل على التالميذ الذهاب إلى مدارسهم. ولكن مع 
ويقول  العام 2016.  في  جوية  بغارات  البلدة  اسُتهدفت  بعدما  التدهور  وازداد  النزاع،  بدء  بعد  بالتراجع  األوضاع  بدأت  األسف، 
بعد  واملعّلمون  التالميذ  يعانيها  التي  الصدمة  مع  التعامل  بينها  متنّوعة، من  تواجه صعوبات  اليوم  إّن املدارس  أعضاء امللس 
الهجمات  مدارسهم وسط  إلى  الذهاب  في  أكبر  التالميذ صعوبة  البلدة. كذلك، يجد  على  األخرى  والهجمات  اجلوية  الغارات 

املتكّررة وحاالت اخلطف. باإلضافة إلى ذلك، جتد املدارس أيًضا صعوبات في طباعة الكتب الدراسية وفي جتهيز الصفوف واملباني.

وتذُكُر الشهادات التي متّ جمعها هجوًما وقع في 26 تشرين األّول/أكتوبر 2016، عندما هاجمت طائرتان عسكريتان 3 مدارس 
تقع ضمن مجّمع يضّم مدارس أخرى في البلدة. ويُعتبر هذا الهجوم من بني احلاالت الرمزية السبع التي سبق أن ذُكرت أعاله )راجع 

»الهجمات على حاس« أعاله للمزيد من املعلومات(. 

دوما، ريف دمشق311

تقع مدينة دوما في شمال غرب العاصمة دمشق في محافظة ريف دمشق، ويحيط بها عدد من القرى والبلدات، التي تتبع إداريًا 
إلى مدينة دوما. وفي أوائل العام 2018، كان عدد سكان دوما قد بلغ حوالى 134,000 شخص. ويضّم هذا العدد املقيمني منذ 
املدن  غرار  دوما، على  مدينة  على  الشرقية. ويُفرض  الغوطة  في  املاورة  واملناطق  القرى  من  داخلياً  النازحني  ومئات  فترة طويلة 
األخرى في الغوطة الشرقية، حصار مستمر منذ العام 2013، وقد أُفيَد عن عدد كبير من الوفيات والتعقيدات الطبية بسبب 
سوء التغذية. كذلك، تتعّرض املدينة للقصف الشديد الذي أّدى إلى تدمير معظم املؤسسات العامة، مبا في ذلك املستشفى 
إلى املاعة وسوء التغذية  املتواصل  أدى احلصار  املباني غير صاحلة للسكن. وقد  املئة من  املركزي الرئيس،312 وإلى جعل 65 في 
الواسَعينْ النطاق بني التالميذ. ويؤّدي احلصار كذلك إلى عدم توّفر نظام نّقل شّغال وانتفاء إمكانية احلصول على الكتب املدرسية 

والقرطاسية وغيرهما من اللوازم. 

وقد شهدت دوما عدة موجات من النزوح الداخلي وخالل فترات النزوح القوية من املدينة، أقفلت معظم املرافق التعليمية أبوابها 
وأصبحت غير عاملة. 

على  للحصول  املنطقة  مغادرة  من  املعّلمون  ُمنع  األّول/أكتوبر 2013،  تشرين  في  الشرقية  الغوطة  على  احلصار  بدأ  وعندما 
رواتبهم. واستمّر هذا الوضع لغاية نيسان/أبريل 2014، حني ُسمح لهم باملغادرة مجّددًا للحصول على رواتبهم وبصعوبٍة أيًضا. 
فقد خضع عدد كبير منهم للتحقيقات في فرع اخلطيب األمني واعُتقل الكثير منهم. وفي العام 2015، تأسست مديرية التربية 

والتعليم في الغوطة الشرقية تت سلطة احلكومة املؤقتة.

في العام 2017، بلغ العدد اإلجمالي للتالميذ الذين تتراوح أعمارهم بني 6 و18 سنة في املدارس 64,727 تلميًذا، وشّكلت التلميذات 
53 في املئة من مجمِل هذا العدد. وبحلول أوائل شهر شباط/فبراير 2018، بلغ عدد املدارس العاملة في املنطقة 153 مدرسة 
وعدد املدارس غير العاملة 15 مدرسة. ويتوّفر أيًضا مرفقان تعليميان لألطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة، يلّبيان احتياجات حوالى 
100 تلميذ. أّما املعّلمون فبلغ عددهم 3,680 لكّنهم يفتقرون اخلبرة، وباألخص في املستوى االبتدائي حيث لم يخضع نصف 
املعّلمني ألي تدريب تربوي أو ال ميلكوَن الشهادة املطلوبة. واجلديرُ بالذكر أّن املوّظفني في املال التعليمي هم من املقيمني في املنطقة. 

وتُستخدم الكتب املدرسية املتوفرة على شبكة اإلنترنت عند اإلمكان، إذ يستحيل احلصول على كتب مطبوعة.

مّت استقاء جميع املعلومات األساسية حول دوما من مراسالت إلكترونية مع ممثّل عن امللس احمللي من دوما في 6 شباط/فبراير 2018.  311
وفُقا ملا أفادت به إدارة اإلسكان في دوما.  312



أنقذوا املدارس الّسورّية58

ارتياد املدارس، ومنها خيار املناهج املعّجلة وبرامج توّفر الغذاء  وقد أطلقت املديرية عدة برامج تفيزية لتشجيع التالميذ على 
احلالي.  العدد  العام 2015 إلى  باملدارس من 45,000 في  للملتحقني  العدد اإلجمالي  البرامج  زادَت هذه  للتالميذ. وقد  واملوارد 
لكن العديد من الطالب يكافحون من أجل تقيق النتائج املتوقعة. فعلى سبيل املثال، ال يزال العديد من األطفال غير قادرين على 

القراءة والكتابة على الّرغم من ترّفعهم إلى الصف الثالث االبتدائي. 

كذلك، قّصرت املديرية اليوم الدراسي إلى حصص صباحية ومسائية، مّدة كّل منها ثالث ساعات ونصف الّساعة، فأُلغيت صفوف 
الرياضة والرسم للتكّيف مع اليوم الدراسي األقصر. وفي كّل مّرة يشتّد القصف فيها على املنطقة، تُغلق املدارس لبقية اليوم. 
في املقابل، إذا استمّر القصف لفترة من الزمن وكانت كثافته متوّسطة ووتيرته متواصلة، فُيختصر اليوم الدراسي في الصفوف 
االبتدائية ملدة 80 دقيقة للصف من الساعة 6:30 صباًحا لغاية الساعة 7:50 صباًحا ومن الساعة 8:00 صباًحا لغاية الساعة 

9:20. ويُكمل طالب املتوّسط والثانوي اليوم الدراسي الكامل في الصفوف املوجودة تت األرض. 

في 12 كانون األّول/ديسمبر 2015، استهدفت سلسلة من الغارات بقيادة قوات النظام والقوات الروسية مدينة دوما في ريف 
دمشق عن طريق استخدام مجموعة من القذائف العنقودية والفراغية. وأصابت إحدى القذائف العنقودية مجّمع املدارس في 
املدينة، املعروف ببساطة بـ«مدارس دوما«. وقد نُّفذت الغارة اجلوية فورًا بعد تعليق الدروس في ذلك اليوم، أي عندما كان التالميذ 

يغادرون املدارس. وتشير الشهادات من دوما الواردة في هذا التقرير إلى هذه الهجمات. 

األتارب، حلب313

تقع بلدة األتارب في القسم الغربي من محافظة حلب، قرب معبر باب الهوى احلدودي، وهي مركز ناحية في محافظة حلب، كما 
أّنها مكتّظة بالسكان نسبًة حلجمها، إذ يبلغ عدد سكانها املُقيمني حوالى 35,000 شخص، باإلضافة إلى 25,000 نازٍح. وقد 
شهدت األتارب عدة هجمات منذ بداية النزاع في العام 2012، ولكّن حّدة الهجمات خّفت في فترات مختلفة، بحسب ديناميكيات 
النزاع. مع ذلك، يسود شعور بالتوتر في املنطقة بسبب القتال املستمّر بني جماعات املعارضة املسّلحة وهيئة ترير الشام، وهي 
مجموعة مرتبطة بتنظيم القاعدة، وبسبب االحتجاز املستمّر للناشطني السياسيني. وتضّم البلدة مجلًسا محلًيا فّعااًل ينّسق 

مع وحدات الدفاع احمللية واملنظمات اإلنسانية املتنّوعة لتوفير اخلدمات األساسية للمقيمني. 

وتتضّمن األتارب 11 مدرسة: مدرسة فّنية، ومدرستان ثانويتان )واحدة للبنني وأخرى للبنات(، ومدرسة إعدادية للبنات، و6 مدارس 
ابتدائية، ومدرسة لأليتام معروفة باسم مدرسة اإلمام الشافعي. واملدارس مفتوحة نسبًيا أمام جميع التالميذ في املنطقة، ولكن 
بعد الهجمات العديدة على املدارس، بلغت نسبة التسرب حوالى 30 في املئة. وقد تكرر ذِكُر هذه النسبة في املقابالت مع املمّثلني 
عن املالس احمللية واملعّلمني وموّظفني آخرين في املدارس. وتُعزى نسبة التسرب املرتفعة هذه جزئًيا إلى ترك األطفال املدارس إليجاد 

عمل للمساعدة في إعالة عائالتهم وتوفير قوتها.

العمل. وجتدر  بغارات جوية في فترات مختلفة. ونتيجة لذلك، توّقفت عدة مدارس عن  املنطقة  املدارس في  أُصيبت سائر  وقد 
اإلشارة إلى أّن التدبير الوقائي الوحيد في البلدة هو مراقبة احلركة اجلوية في املناطق احمليطة باستمرار وتذير املدارس عندما يُصبُح 

تنفيَذ الغارة اجلوية احملتملة وشيًكا، وذلَك عن طريق استخدام اتصاالت السلكية وصفارات إنذار موجودة في جميع أنحاء البلدة.

وتروي شهادات األطفال والبالغني التي ُجمعت في املنطقة تفاصيَل الهجوم على مدرسة اإلمام الشافعي في العام 2017. وجتدر 
اإلشارة إلى أّن تلك املدرسة تلّبي احتياجات التالميذ الذين فقدوا أحد والديهم أو كليهما وتتراوح أعمارهم بني 6 و12 سنة، وهي 
تتضّمن 12 صًفا للمستوى االبتدائي، أي من الصف األّول إلى الصّف السادس. وقد تعّرضت هذه املدرسة للقصف في 5 آذار/

مارس 2017 بني الساعة الثانية عشرة ظهرًا والساعة الثانية بعد الظهر، خالل دوام الدراسة. 

مّت استقاء جميع املعلومات في هذا القسم من مقابلة مع ممثّل عن امللس احمللي في األتارب في 17 آب/أغسطس 2017.  313
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جتربة الهجمات على املدارس: الذعر والفوضى وظاهرة االعتياد على العنف 

املدارس، اّتضَح أّنه من  املشاركني حول جتاربهم في هجمات معّينة على  إلى احلصول على شهادات من مختلف  أثناء السعي 
اليومية«. ومن  نزاع مسّلح مستمّر بات جزًءا من »احلياة  العيش مع  أي  الواقع  العنف مبعزل عن  الصعب استخالص جتربة عن 
السمات غير املتوقعة، التي تكررت في روايات مختلف املشاركني، احلديث عن حالة التأّهب وذكر مختلف الطرق التي تّضرت فيها 
املدارس واملتمعات للهجمات قبل أن تُنّفذ، أو تلك التي تأقلمت من خاللها املدارس واملتمعات مع الهجمات بعد وقوعها. ويبرز هذا 
التركيز على استراتيجيات التأّهب واألمن ألّنه يُظهر إلى أي مدى أصبح العنف طبيعًيا. فبداًل من التحّدث أّواًل عن إنهاء العنف 
متاًما، أصبحت املتمعات تتوّقع تنفيذ املزيد من 
التخفيف  األولى  أولويتها  فتصبح  الهجمات، 
من األضرار والوفيات. وال شّك في أّنه ميكن تفّهم 
ذلك من وجهة نظر املتمعات، ولكّنه يعكس في 
نهاية املطاف فشل اجلهات الوطنية والدولية في 
واملدنيني  املدارس  الفعالة حلماية  اإلجراءات  أخذ 

الذين يترّددون عليها، ومن بينهم األطفال. 

أهمية  بوضوح  برزت  التي  األخرى  النقاط  ومن 
الرغم  فعلى  السوري.  املتمع  في  التعليم 
املدارس  تقوم  بها،  احمليط  الفظيع  العنف  من 
من  للتأّكد  طاقتها  في  ما  بكّل  واملتمعات 
في  ممكن  تعليم  أفضل  على  األطفال  حصول 
وأينما أمكن. وقد  القائم – حينما  ظّل الوضع 
االبتكار  على  قدرة  واملتمعات  املدارس  أظهرت 
التالميذ  إيجاد طرق حلماية  الفّعال في  والعمل 
واملوّظفني قدر اإلمكان – وذلك عن طريق صياغة 
أنظمة معّقدة من الفرز والتواصل والتأّهب في 
املدارس، وغالًبا عبر إنشاء أنظمة بديلة للتعليم 
ذ كّل ذلك ملواجهة الهجمات  قد توّفر درجة أعلى من احلماية لألطفال من الهجمات – في املنازل وفي أماكن تت األرض. وقد نُفِّ
إلى  تهدف  املزدوجة« التي  التقرير، شكل »الضربات  ينظُر فيها هذا  التي  احلاالت  دراسات  اتخذت، في  ما  غالًبا  الدنيئة – التي 

التسّبب بقدر أكبر من الدمار. 

تصّور اخلطر 

من املواضيع األساسية التي ظهرت في املقابالت ونقاشات مجموعات التركيز األولية، كيفية تأثير تصّور املتمع للخطر احملتمل 
بتنفيذ غارة جوية أو للمخاطر احملتملة في منطقة معّينة في تأّهب هذا املتمع واستعداده لالستجابة عندما تدث تلك الغارة 
اجلوية بالفعل. وقد ُجمعت الروايات من األطفال واألهالي واملعّلمني واملمثلني عن املالس احمللية من مختلف املواقع اجلغرافية، مبا 
في ذلك املواقع التي تشهد درجات مختلفة من األمان واخلطر. وبالرغم من أّن الهدف النهائي يجب أن يكون دائًما حماية املدارس 
من الهجمات من دون استثناء، يشيُر الواقع القائُم حّتى اآلن إلى أّن اختالف التجارب والسياقات قد يكون عاماًل مفيًدا جًدا في 
إعداد التوصيات املتعّلقة بالبروتوكوالت والتدابير األخرى التي يجب اعتمادها ملساعدة املدارس على تخفيف اخملاطر عندما تدث 

الهجمات.

فقبل الهجوم الواقع في تشرين األّول/أكتوبر 2016، شهدت منطقة حاس تليًقا دائًما للطيران فوق املدارس، ولكن من دون تنفيذ 
أي هجمات على املدارس؛ بل كانت الهجمات تُنّفذ على أهداف قريبة خارج البلدة. وقد اعتاد األطفال في حاس على رؤية الطائرات 

�الصورة: رسمة لطالب مرمية على أرض الصف ومغطاة بالدماء في مدرسة عني جالوت 
بعد الهجوم. )املعهد السوري للعدالة(
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احملّلقة فوقهم وسماع صوتها من دون التحّسب حلدوث غارة جوية محتملة. وبحسب األشخاص الذين أجريت معهم مقابالت 
في املنطقة، كانت الصفوف جتري بشكل عادي، ولم يتعّطل وقت اللعب، وكان األطفال يسيرون إلى املدارس مبفردهم، األمر الذي 
يعكس شعورًا باألمان بني أعضاء املتمع. فتقول نادين*، وهي طفلة في الصّف الرابع تبلُغ من العمر 10 سنوات: »أذهب إلى 
املدرسة كّل يوم وأحّب أصدقائي، وباألخص ]قريبتي[... قبل قدوم الطائرة، لم نكن نخاف وكان كّل شيء طبيعًيا. كّنا نذهب 
مع  يوم  كّل  املدرسة  إلى  »أذهب  الصّف:  في  زميلتها  إنعام*،  تقول  مماثل،  نحو  على  خوف.«314  دون  من  ونعود  املدرسة[  ]إلى 
إذا كّنا نلعب، لم  تأتي الطائرة، لم نكن نخاف وكان كّل شيء طبيعًيا. حّتى  شقيقتي وصديقتي... في السابق، عندما كانت 

نتوّقف عن اللعب. وإذا كّنا في الصّف، كان األمر طبيعًيا...لم نتوّقع أبًدا أن نقصف. كّنا نشعر باألمان.«315

في املقابل، متّثل املدرسة في دوما سياًقا يسوده شعورٌ باحلذر املتوسط بني إدارة املدرسة والتالميذ. فقد نُّفذت غارات جوية على 
املنطقة في السابق، ولذلك يبدي التالميذ واملعّلمون واإلداريون احلذر عند الذهاب إلى املدرسة. ويدفع هذا الوعي املتزايد األطفال 
إلى البقاء في منازلهم أحيانًا بسبب خوفهم من الذهاب إلى املدرسة. فعلى سبيل املثال، في إحدى املقابالت، تشرح رند*، البالغة 
من العمر 15 عاًما، كيف أّن صديقتها شعرت بالقلق بسبب تليق الطيران فوق البلدة، فقّررت البقاء في منزل عمها بداًل من 
الذهاب إلى املدرسة: »كنت أنا وصديقتي... نذهب أنا وأصدقائي مًعا إلى املدرسة. كانت صديقتي في الوقت نفسه جارتي ولم 
تذهب صديقتنا األخرى إلى املدرسة في ذلك اليوم. سألتها ملاذا لن تذهب صديقتنا إلى املدرسة فقالت لي إّنها ذهبت إلى منزل 
عّمها بسبب الغارات اجلوية ]القريبة[. قالت إّنهم سوف ينّفذون هجوًما اليوم. قلت لها إّن ما كتبه اهلل سيحدث.« وساد شعور 
مماثل بالتوتر بني املعّلمني في يوم الهجوم، وهم لم يسمحوا لألطفال باخلروج إلى ساحة املدرسة في وقت مبكر من يوم الهجوم. 
وكانوا  اجلّو  في  باملراقبة  تقوم  طّيار[  دون  من  ]طائرة  وكانت  الرياضيات.  صّف  كان  حضرناه  الذي  األخير  رند: »الصف  وأضافت 
يلتقطون الصور لنا في ساحة املدرسة... قال لنا مدير املدرسة أاّل نخرج...؛ وعندما تأّكدوا من أّن املكان أصبح آمًنا وأّن الطائرة قد 

رحلت، غادرنا املدرسة.«316

في احلالة الثالثة، قّدم التالميذ واملعّلمون الذين أجريت معهم املقابالت من مدرسة اإلمام الشافعي في األتارب سيناريو آخر. فنظرًا 
إلى أّن املنطقة كانت قد ُقصفت في السابق بغارات جوية متعّددة وشهدت اشتباكات متنّوعة بني القوات املتنازعة حول البلدة، 
املدارس  إلى جتهيز عدد من  لغارات جوية محتملة. فباإلضافة  التأهب  املدرسة، مستوى عالًيا من  إدارة  املتمع، وباألخص  أظهر 
في احلي – ومن بينها مدرسة اإلمام الشافعي – بطوابق تت األرض ميكن أن تصلح كصفوف وأن تكون مبثابة مالجئ محتملة، 
تّدث املسؤولون اإلداريون عن وضع نظام إنذار وآليات أمان. وقد أنشأت املدرسة شبكات مع املراصد احمللية ومحطات الرادار لتنبيه 
املوظفني اإلداريني في املدرسة عند توّجه طيران جوي محتمل نحوهم. كذلك، أبرمت املدرسة اتفاقات لتوفير وسائل نقل تستجيب 
عند إصدار أي تنبيه وتبقى على استعداد للتحّرك بناء على بروتوكول التفّقد كّل ثالثني دقيقة أو ساعة. باإلضافة إلى ذلك، يتوّفر 
الغارات اجلوية. وتبقى  الطوارئ في حال وقوع ضحايا بسبب  والعناية بحاالت  األولية  املدرسة جناح طبي يقّدم اإلسعافات  في 
املدرسة على اّتصال وثيق بوحدات الدفاع املدني احمللية في املنطقة للتخطيط بشكل أفضل لطريقة فرز احلاالت وإخالء املصابني 

عند االقتضاء. وقد أفاد مدير إحدى املدارس في األتارب مبا يلي: 

في ]مدينة[ األتارب، شاركنا في الثورة منذ بدايتها، فتعرّضت املنطقة للهجمات واسُتهدفت بغارات النظام اجلوية. 
وتزيد وتيرة القصف من وقت إلى آخر. ذات مرة، استّمر القصف على منطقة األتارب حوالى شهر كامل، عندما كان 
القتال مستمرًّا في حلب. لطاملا كنّا جاهزين بالكامل لذلك ونتواصل باستمرار مع املرصد ومحطة الرادار وجهات 
أخرى مسؤولة عن ]مراقبة[ احلركة اجلوية. وفي الفترة األخيرة، عندما تعرّضت املدرسة للهجوم، كنّا نتوقّع حدوث 
أمر مشابه ألّن حركة الطائرات كانت نشطة جًدا فوق املنطقة. وكنّا جاهزين لكّل ما ميكن أن يحدث في املدرسة. 
كنت على تواصل مستمرّ مع وحدات الدفاع املدني وكان لدّي أرقام كّل ]الرجال العاملني هناك[. باإلضافة إلى ذلك، 
كنت على تواصل مع محطات الرادار وسيارات النقل التي تنقل األطفال... كما وّفرنا لوازم اإلسعافات األولية وعيادة 

طبية في املدرسة.317

مقابلة في حاس في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2017. األسماء التي تمل العالمة * مّت تغييرها حلماية هوية املتحّدث.  314
مقابلة في حاس في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.  315
مقابلة في دوما في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.  316
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61  أنقذوا املدارس الّسورّية

من الواضح أّن األتارب متّثل احلالة التي تتمّتع فيها املدرسة بأعلى مستوى من االستعداد ألعمال العنف احملتملة والتأّهب للهجمات. 
ويدّل ذلك، من جهة، على قدرة املتمعات على الصمود والعمل مًعا والتكّيف واالبتكار في أوقات الصدمات واألزمات. ومن جهة 
املدارس  أّن  لدرجة  اليومية،  احلياة  في  والعنف  واملُستمّر  احلالي  املسّلح  النزاع  يتجّذرُ  حيث  املأساوي  الواقع  ذلك  يعكس  أخرى، 

واملتمعات أجبرت على تطوير بروتوكوالت وأنظمة للحماية لم يكن أحد ليفّكر بها في أوقات السلم. 

وكما هو متوّقع، استجاب األشخاص الذين تعّرضوا للهجمات بشكل مختلف بحسب املكان. ففي حالة املدارس في حاس، لم 
يكن هناك الكثير من التأّهب، فأّدى الهجوم إلى انتشار اخلوف الشديد والهستيريا بني التالميذ وفي املتمع. وقد أُحبطت اجلهود 
الرامية إلى املساعدة واإلخالء مع سقوط قذائف إضافية بينما كان التالميذ واملدنيون اآلخرون املوجودون بالقرب من هناك يهربون 
أو يركضون إلى داخل املدرسة. وتصف املعّلمة وئام*، البالغة من العمر 35 سنة، اجلو العام عند سقوط القذائف على املدرسة: 

عندما وقعت الضربة األولى، سمعنا الصوت قبل ]أن نشعر بالضربة[، بعكس ما يحدث في العادة. اعتقدنا أّن الضربة 
قد أصابت مزارع الزيتون املاورة... بدأ الفتيان يضحكون ويهزؤون من الذين خافوا... أنا أيًضا خفت وشعرت باخلجل 
قلياًل أمامهم ولكنّني تابعت تدريس الصف. ولكن بعد ذلك، سمعناها تعود مجّددًا. لم يعد األمر مضحكًا. تركت 
الرواق. كان معي أستاذان آخران في الطابق  إلى  كّل شيء على الطاولة وترك األطفال حقائبهم وأخرجت اجلميع 
كانا قد أخرجا طاّلبهما إلى الرواق أيًضا. قُتلت إحداهما جرّاء إحدى القذائف – رحمها اهلل. كان أحد الفتيان ميسك 
إّن أخيه في أحد الصفوف، وطالب  طرف عباءتي وفتاة متسك الطرف اآلخر وكالهما يبكي. كان أحدهم يقول لي 
آخر يخبرني عن أخيه في الصّف اآلخر، وفجأة أجهشت بالبكاء أنا أيًضا... ال ميكنك التحرّك من مكانك في حلظات 
كتلك، فجلست معهم وقلت لهم إنني سوف أذهب معهم وبكينا جميًعا. عندما ضربت القذيفة الثانية، أخذتهم 
وذهبنا جميعنا إلى األسفل... كان املكان يعّج بالفوضى... ثّم سمعنا الطائرة مرة جديدة، فانحنينا أنا وأستاذ آخر 
وأغمضنا أعيننا... ال تعلم ماذا تفعل في تلك اللحظة. كنّا أمام املدخل الرئيس ورأيت املدير. وكان واضًحا أّن األمور 

كانت خارجة عن السيطرة، ولم يعد بإمكان املدير أن يسيطر على الطالب.318

في حالة دوما، يُحتَمل أن تكون درجة احلذر املتوسطة السائدة في املتمع قد ساهمت في احلد من عدد الضحايا ومن حالة الذعر 
بطبيعة احلال وفي تسهيل عمل وحدات الدفاع املدني ملساعدة املصابني. في املقابل، كانت استجابة املدرسة في األتارب مختلفة، 
إذ كانت أقّل املدارس تضّررًا ولم تقع أي خسائر تقريًبا. ففور بدء القصف، وبالرغم من فشل املراصد في إعالم اإلدارة باحتمال تنفيذ 
هجوم، استطاع املعّلمون احتواء موجة الذعر التي انتشرت بني التالميذ بشكل سريع نسبًيا. وبالطبع، ساد اخلوف والذعر في 
البداية، ولكّن متّت تهدئة التالميذ وإدخالهم إلى امللجأ النتظار انتهاء القصف. وعند انتهاء الهجوم، وصلت وسائل النقل إلى 

املدرسة وأخذت األطفال إلى منازلهم. وتسرد املعّلمة منى*، البالغة من العمر 34 سنة، األحداث عندما نُّفذ الهجوم كما يلي:

كنت جالسة مع الطالب على األرض عند سقوط القذيفة. قلت لهم أاّل يخافوا، وذهبوا مبفردهم لفتح الباب وبدؤوا 
يخرجون إلى الرواق... بدأ األطفال يتدّفقون إلى الرواق ونزل الذين كانوا في الطابق األعلى. عّمت الفوضى في املكان 
وكان األطفال يبكون. وقفنا هناك وكان املدير موجودًا أيًضا وراح يهّدئ الطالب ويطلب منهم أن يصّلوا وأن يعودوا إلى 
صفوفهم وينتظروا. كنّا جميعنا خائفني وكان املدير خائًفا أيًضا. هذا أمر طبيعي، ففي النهاية مسؤوليتنا كبيرة... 
بقينا نحاول تهدئة الطالب وأعدنا اجلميع إلى الصفوف وانتظرنا انتهاء الهجوم. ثّم سمحت املدرسة للطالب بالعودة 

إلى منازلهم وكانت سيارات النقل قد وصلت بحلول ذلك الوقت.319

وعليه، تُؤثُِّر درجة التأّهب تأثيرًا مباشرًا في كيفية تعامل املعّلمني واإلداريني وبالتالي التالميذ مع الوضع. ففي احلاالت مثل حاس 
حيث كانت درجة التأّهب متدنية، طغى الشعور بالذعر على املدرسة، ولم يستطع املعّلمون السيطرة على التالميذ. وأّدت الفوضى 
املقابل، استطاع  الالحقة. في  الضربات  الضحايا خالل  املزيد من  وقوع  إلى  للمساعدة  أسرعوا  الذين  املدنيني  وبني  املدرسة  في 
املعّلمون في املدرسة في األتارب َضبنَْط التالميذ. وبالرغم من اخلوف الذي استحوذَ على اجلميع في املدرسة، استطاع املوظفون في 

املدرسة فرض السيطرة وتنظيم التالميذ وعملية اإلخالء من املدرسة عندما أصبح الوضع آمًنا. 

مقابلة في حاس في 17 آب/أغسطس 2017.  318
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اإلجراءات  املدارس. فهذه  الهجمات على  األرواح خالل  إنقاذ  أن تساهم في  الفّعالية وميكن  بالغة  الطوارئ  أّن إجراءات  تبنّي  وقد 
تُوّفر خطة عمل واضحة للمعّلمني واملوّظفني. وقد يكون التالميذ أيًضا مستعّدين بشكل أفضل لتلّقي التعليمات من املعّلمني 
والفوضى ضرورية  الذعر  ومتّرنوا على ذلك مسبًقا. وتُعّد السيطرة على حاالت  أن يفعلوا  إذا كانوا يعرفون ماذا يجب  وتنفيذها 
للسماح للمعّلمني واملوّظفني بإدارة الوضع، واّتباع إجراءات السالمة، واحلّد من اإلصابات واخلسائر احملتملة. فطاملا أّن النزاع مستمّر، 
يجب على كافة املدارس أن تنظر في وضع خطة طوارئ وسالمة مناسبة وأن تعّممها بشكل مناسب على املوّظفني والتالميذ 

وعائالتهم على حّد سواء. 

تدابير السالمة في املدرسة

أيًضا  والذعر فحسب، بل  التأّهب  درجات  ال حول  تقدمي معلومات  مقابالت  أجريت معهم  الذين  األشخاص  من  الكثير  استطاع 
حول تدابير السالمة واألمن الفعلية املّتخذة في كّل مدرسة. وبرزت تلك التدابير بشكل أكبر في املقابالت ونقاشات مجموعات 
التركيز في دوما واألتارب، حيث استطاع املوّظفون في املدارس والتالميذ الذين أجريت معهم املقابالت ذكر اخلطوات التي اّتبعوها 
يذكر  في حاس، فلم  وأعضاء املتمع. أّما  املدارس  بينهم، وبني  ما  في  املستمّر القائم  التواصل  على  أيًضا  بالتفصيل. وشّددوا 
املتحّدثون أي تدابير أمنية مماثلة، بل رّكزوا على كمية الدمار واإلصابات التي أحلقتها الهجمات. وتّدث عدد كبير منهم، وباألخص 
يعرفون  ال  ألّنهم  التحّرك  على  قادرين  غير  بأّنهم  منهم  الكثير  وكيف شعر  الهجوم  بعد  انتشرت  التي  الفوضى  األطفال، عن 
ماذا يفعلون. فالفكرة الوحيدة التي راودتهم هي الهرب من املدرسة بأسرع ما ميكن. فعلى سبيل املثال، قالت التلميذة نادين وهي 

]من  »خرجت  املدرسة:  مغادرة  حلظات  تتذّكر 
استطع  ولم  الساللم  قرب  وسقطت  الصّف[ 
وسط  إلى  وأخذتني  معّلمتي  جاءت  أنهض.  أن 
ساحة املدرسة ثّم تركتني هناك... كنت أبحث 
ولكّنني  املنزل  إلى  معهم  ألذهب  أصدقائي  عن 
قد  قذيفة  أّن  رأيت  عدت،  عندما  أجدهم.  لم 
بعد  سابًقا.  فيه  سقطت  الذي  املكان  أصابت 

ذلك، جاء والدي وأخذني إلى املنزل.«320

محّددة  عمل  خطة  غياب  في  أّنه  تبنّي  وقد 
التالميذ  استجابة  كانت  حاس،  في  مسبًقا 
واملعّلمني واملتمع ككّل للهجمات غير منّسقة. 
انتباه  وتشّتت  التالميذ،  بني  الذعر  انتشر  فقد 
املعّلمني واإلداريني إلى حّد بعيد بسبب الفوضى، 
كما أّنهم شعروا باالرتباك نتيجة كثرة اخليارات 
موّحد  بنهج  قط  يفّكروا  لم  ألّنهم  املتوّفرة 
يخرجون؟  أم  الداخل  في  يبقون  فهل  يّتبعونه: 

وهل من األفضل الذهاب إلى طابق أعلى أو الهرب إلى األسفل؟ ماذا يفعلون وأين يذهبون عندما يصلون إلى اخلارج؟ وغير ذلك 
من الّتساؤالت. وعليه، وجد األشخاص الذين أجريت معهم املقابالت أّن اّتخاذ القرارات كان مربًكا وسط الفوضى. وكان املعّلمون 
واملوّظفون في أغلب األحيان مُيلوَن أوامر متناقضة بعضهم على بعضهم اآلخر وعلى التالميذ. وخالل الهجوم على املدرسة في 
حاس، تذّكر األشخاص الذين أجريت معهم املقابالت كيف أّن القرار باإلخالء لم يُّتخذ إاّل بعد أن نُّفذت ثالث ضربات على املدرسة. 
ونظرًا إلى أّن التالميذ وأفراد املتمع اآلخرين كانوا يركضون داخل املدرسة وخارجها بعد الهجمات األولى، تسّببت القذيفة الثالثة 

بعدد أكبر من اخلسائر عند سقوطها في في موقع مركزي أكثر.

مقابلة في حاس في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.  320
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في املقابل، يبدو أّنه متّت السيطرة على الذعر بسهولة أكثر في األتارب بسبب وجود خطة تنبيه واحتماء مخّصصة متّ تعميمها 
على موظفي املدرسة واملنقذين واجلهات املقدمة لإلسعافات األولية. نتيجة لذلك، عندما ورد التنبيه، باشر املوظفون في املدرسة 
مبهامهم احملّددة فورًا، مثل فتح أبواب املالجئ ونقل التالميذ إلى الطوابق السفلية، وإبقائهم في مجموعات بحسب الصّف لكي ال 
يكونوا جميعهم في مجموعة واحدة كبيرة أو منتشرين حول املكان مبفردهم. وبحسب األشخاص الذين أجريت معهم املقابالت، 

ا، ممّا خّفف قلياًل من األضرار.  يبدو أّن استجابة املوظفني في املدرسة كانت سريعة جدًّ

ومن التدابير األمنية األخرى املهّمة التي تبّينت في النقاشات، هي الطريقة املعتمدة إلخالء األطفال. ففي غياب خطة لإلخالء 
في حاس، وجد األطفال أنفسهم وحيدين في ساحة املدرسة، إذ كان عدد كبير منهم بال ُمرافق، فيما قرر بعضهم اآلخر التوجه 
إلى املنزل مبفردهم، األمر الذي قد يكون له تبعات إضافية على سالمة األطفال اجلسدية نظرًا إلى طبيعة اجلرائم الشائعة مثل 
اخلطف، باإلضافة إلى التبعات النفسية مثل الصدمة التي قد يعانيها األطفال في أعقاب حادث مؤلم كهذا. وفي حاالت أخرى، 
كما تبنّي في بعض اإلجابات، تلت بروتوكوالت التنبيه واالحتماء خطة منّسقة لإلخالء. ففي حالة املدرسة في األتارب، متّ تنبيه 
وسائل النقل لتكون على استعداد عند رصد الهجوم وأن تقترب من املدرسة فور التأّكد من انتهاء الهجوم. كذلك، أُخذ التالميذ 
بطريقة منّظمة إلى احلافالت ونُقلوا إلى منازلهم. وجتدر اإلشارة إلى أّن وحدات الدفاع املدني ووحدات اإلنقاذ واالستجابة احمللية 

كانت جاهزة لالستجابة أيًضا إذا دعت احلاجة من أجل االعتناء باملصابني واجلرحى والقتلى. 

وأخيرًا، اّتخذت املتمعات واملدارس في دوما واألتارب عددًا من اخلطوات األخرى لزيادة درجة تأّهبها خالل الهجمات. ففي احلالتني، 
التنبيه باحتمال تنفيذ هجوم وُوضعت أساليب تدريس بديلة. ولم يُسَمح لألوالد في املدينتني باخلروج إلى  الدروس عند  ُعّلقت 
ساحة املدرسة في األيام التي ترد فيها تنبيهات، ذلك إن لم تُعّلق الدروس بالكامل؛ وفي أوقات أخرى، كان يُسمح لهم باخلروج 
إلى ساحة املدرسة ولكن ضمن مجموعات لكي يكون استدعاؤهم للعودة إلى الداخل أسهل في حال كانت املدرسة ستتعّرض 
للقصف. ويشرح مدير املدرسة في األتارب قائال: » لقد اّتخذنا بعض التدابير. فعلى سبيل املثال، كّنا نأخذ بعض التالميذ إلى 
ساحة املدرسة ونبقي اآلخرين في الداخل. لدينا 460 تلميًذا، فنسمح لـ230 منهم باخلروج ونبقي اآلخرين في صفوفهم ]ثّم 
نبّدل[.«321 باإلضافة إلى ذلك، غّير اإلداريون في تلك املدرسة الزجاج ومصابيح اإلضاءة البلورية والنوافذ كّلها للحّد من اجلروح 
واإلصابات الناجتة عن التشّظي. وأفاد الكثير من األهالي واملمّثلني عن امللس احمللي في األتارب بأّن أعضاء املتمع عملوا مًعا حلفر 

مالجئ تت األرض ميكن أن تستخدم كصفوف إذا دعت احلاجة. 

آليات الفرز في املوقع

ُر  تُوفِّ التي  اجلهات  مع  املسبق  والتنسيق  املوقع  في  بالفرز  يتمّثل  التأّهب  من  آخر  نوًعا  واملتمعات  املدرسة  في  املوظفون  اّتبع 
أصابت  واخملاطر. فعندما  للخطر  املتمع  بتصّور  ترتبط  هذه  والتنسيق  الفرز  الطبية، ولكّن جهود  واخلدمات  األولية  اإلسعافات 
الغارات اجلوية املدارس التي أجرينا فيها املقابالت، اجتاحت موجة من الذعر التالميذ واملعّلمني، واملتمع ككّل. ففي كّل مّرة كان 
األهالي واجليران يسرعون إلى املدرسة ليروا ماذا حصل وملساعدة املصابني. ونظرًا إلى أنَّ حيوات األطفال كانت على احملك، تغّلب 
اإلحساس بضرورة املساعدة على أي إحساس باحلذر. وشرحت بعض اجلهات املستجيبة من املدرسة في حاس في املقابالت كيف 
ُوّجهت الضربة الثالثة على التوالي نحو بوابة املدرسة واملدخل الرئيس. ونظرًا إلى غياب خطة ملنع الناس من االجتاه نحو املدرسة 
حّتى انتهاء الهجوم، فقد تسّببت هذه الضربة في سقوط الكثير من الضحايا. أّما املناطق األخرى فأظهرت انضباًطا أكبر عندما 
الغارة اجلوية قبل  أن تنتهي  إلى  باالنتظار  املتفق عليها كانت تقتضي  الرئيسة  املوقع. فالقاعدة  إلى  األوائل  وصل املستجيبون 
مغادرة املدرسة أو االقتراب منها لالعتناء باملصابني. وقد الحظ فريق العمل على املشروع هذه املسألة في شهادة رند من دوما إذ 
شرحت قائلًة: »دخلت شظية في ساقي... لم أكن مدركة ملا يحدث. حاولت أن أنظر إلى ساقي – كانت ال تزال موصولة بي في 
ذلك الوقت – وأن أقف ولكّنني لم أستطع. كّلما حاولت النهوض، كنت أسقط. كانت ساحة املدرسة فارغة بالكامل عندما 

سمعت أحد املعّلمني ينادي أحدهم ليأتي ويحملني. بعد ذلك، أتى رجالن وأخذاني إلى العيادة.«322
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تعتمده  احلاالت  واختيار  للفرز  نظاًما  املستجيبون  وضع  فقد  التنسيق.  من  متطّور  مستًوى  عن  دوما  من  املقابالت  وكشفت 
املستوصفات واملرافق الطبية املتوّفرة في اجلوار. ويصّنف هذا النظام مستوصفات معّينة بـ«الوحدة صفر«، بحيث يَُحّددُ جليًّا من 
م اإلسعافات األولية األساسية. بعد  عليه أن يتلّقى املوجة األولى من املصابني. وهناك، يُفرز املرضى بحسب خطورة اإلصابات وتقدَّ
ا للسماح  ذلك، يُنقل كّل مريض إلى وحدة معّينة بحسب حّدة إصابته والعناية الطبية الالزمة. وتُعتبر هذه العملية ضرورية جدًّ
للضحايا والناجني باحلصول على أفضل عناية طبية متوّفرة في املتمع، وفي الوقت نفسه لعدم استنفاد اللوازم الطبية في املراكز 

املاورة لكي تستمّر في تقدمي خدمة عالية اجلودة للسكان على نطاق أوسع. 

أخيرًا، اتُّخذ تدبير في األتارب يتمّثل في إنشاء جناح طبي أساسي في املدرسة. ويسمح ذلك بالعناية باإلصابات واجلروح الطفيفة، 
وبتجهيز املدرسة للقيام بعمليات طبية أكثر تعقيًدا عند االقتضاء.

بعد الهجمات: اآلثار القصيرة واملتوّسطة والطويلة األجل 

ال ميكن التقليل من شّدة الدمار الكارثي الذي أُنزل على سوريا واملدنيني فيها. فالدمار املادي الذي شهدته البالد جسيم، كما أّن 
اآلثار املترّتبة على بنية املتمع الّسوري االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليمية ستستمّر لعقود قادمة. فلقد ُقتَل مئات 
املعّلمني، وتوّقف كثيرون غيرهم عن الذهاب إلى العمل.323 ومن املعروف أّن القوات احلكومية تقوم باعتقال التالميذ واملعّلمني في 
املدارس الذين يُعتقد أّنهم يشاركون في االحتجاجات املعارضة لها.324 وبعد سنوات طويلة من النزاع املسّلح العنيف، تفّككت 
التالميذ  يترّدد  عديدة،  حاالت  وفي  واملدارس.  منازلهم  بني  واملعّلمني  التالميذ  تنّقل  ب  يصعِّ ممّا  النقل،  لقطاع  التحتية  البنية 
واملعّلمون في الذهاب إلى املدرسة، بسبب خوفهم من التعّرض للتحّرش أو االعتداء اجلسدي أو االحتجاز عندما ميّرون عبر نقاط 

التفتيش املؤقتة. ويشّكل العنف بشكل عام رادًعا أساسًيا مينع إرسال األطفال إلى املدارس. 

وفي هذا الصدد، تقول شاديا*، إحدى الفتيات اللواتي شاركن في نقاشات مجموعات التركيز: »أحّب العلوم والدرس، ولكن بعد 
املزرة في العام 2016، رفض والدّي فكرة التعّلم في أي مدرسة أو مركز وقّررا أاّل يرسالني إلى املدرسة حّتى نهاية النزاع. اآلن أقضي 
كّل وقتي في اللعب على الهاتف اجلوال أو مع أشقائي.«325 ومن جملِة اآلثار املترّتبة على الّنزاع أيًضا، ارتفاُع معدالت الزواج املبكر 

بنَي الفتيات اللواتي أبقني خارج املدرسة.326

متّت اإلشارة سابًقا إلى أّن األطفال السوريني قد وقعوا ضحايا للعنف وانتهاكات حقوق اإلنسان إلى حّد استثنائي مقارنة بالنزاعات 
األخرى؛327 كذلك، فإّن األطفال هم الفئة األكثر تأثرًا بالعبء النفسي الذي يخّلفه النزاع.328 فقد تشّرَب األطفال العنف الذي 
يرونه كّل يوم تقريًبا وبات ينعكس في لعبهم وفي حيواتهم، حّتى صارَ العنف واقعهم اجلديد. وبالنسبة إلى بعضهم، يسّبب 
هذا األمُر صدمات وآثار نفسية طويلة األجل، في حني أنه يوّلد لدى بعضهم اآلخر عقلية تقوُل بوجوِب مواجهة العنف بعنف 
رؤية  أو  املدرسة بعد فقدان أطرافهم  إلى  الذهاب  املقابالت عن خوفهم من  الذين أجريت معهم  لنا األشخاص  أشّد. فقد عّبر 
أصدقائهم ميوتون، وأخبرونا عن تالميذ يعرفونهم ال تتجاوز أعمارهم 12 سنة ال يرون فائدة من الدرس بعد الصف السادس ألّنهم 
يفّضلون حمل السالح والقتال انتقاًما للعنف الذي شهدوه ضّد أهلهم وأحبائهم. وهذه جتارُب يجب أاّل يختبرها أحٌد أبًدا، وخاصة 
العنف  التي سّببتها سنوات من  بأن يصبحوا معّلمني وأطّباء جراحني. فال مُيكُن أبًدا محُو املعاناة  تالميذ صغار كانوا يحلمون 
املستمّر، ولكن قد يشّكل االستماع إلى أصوات الضحايا وجتاربهم اليوم خطوة نحو إنهاء العنف وإيجاد طرق إلحقاق العدالة 

واإلنصاف واإلقرار باألذى والضرر الذي عاناه هؤالء األشخاص.
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اإلصابات

تُعتبر اإلصابات اجلسدية والوفاة من بني أبرز التبعات الفورية املترّتبة على الهجمات على املدارس. وفي احلاالت الثالث التي اخترناها 
فحسب، أشار كثيرون إلى تعّرضهم إلصابات، وكان حجُم اخلسائر املادية يثيُر القلق. وقد اختلفت اإلصابات بحسب حّدة الهجوم: 
فاألشخاص الذين أجريت معهم املقابالت في دوما وحاس تدثوا عن عدد إصابات يفوق تلك التي متّ الّتبليغ عنها في األتارب. ويبدو 
ذلك منطقًيا ألّن األتارب متّكنت من احلّد من عدد اخلسائر وألّن القذيفة التي أصابت املدرسة سقطت خارج املبنى ولم تتسّبب سوى 
بأضرار طفيفة. وعليه، أبلغ املعّلمون واألهالي في األتارب، بشكل أساسّي، عن إصابات طفيفة متعّلقة بسقوط زجاج مكسور 
على األطفال وعلى األرض بينما كانوا يسيرون. واّتخذت اإلدارة إجراءات الستبدال النوافذ ومصابيح اإلضاءة الزجاجية بالبالستيك 

للحّد من اإلصابات احملتملة في املستقبل.

أّما اآلخرون فقد أشاروا إلى خطورة اإلصابات التي تعّرض لها األشخاص من حولهم أو األشخاص املشاركون في املقابالت ونقاشات 
املتعّلقة  املزمنة. وكانت اإلصابات  الكثير من اإلصابات  التركيز أنفسهم. وقد تّدَث عدد من املشاركني عن طبيعة  مجموعات 

ببتر األطراف واحلاجة إلى استبدال األطراف االصطناعية بشكل متكّرر واخلضوع للعالج مسألة أساسية تثير القلق. 

وجتدر اإلشارة إلى أّن الكثير من اإلصابات كانت ناجمة عن شظايا القذائف أو احلطام الذي سّببته. وتتذّكر رند، الطالبة من دوما 
التي تبلغ من العمر 15 سنة، إصابتها وثالثة تالميذ آخرين بالشظايا: »كانت ]جارتها التي هي والدة أحد الطالب أيًضا[ واقفة 
عندما سقطت القذيفة العنقودية. أصابتها شظية في ظهرها وأصابت شظية أخرى ابنتها. وقعت هي ووقعت أنا أيًضا. وماتت 
حيث  الفرز  مستوصف  إلى  وأُخذت  رند  أُنقذت  قريبتي بسبب الشظية التي أصابتها في عنقها... سقطوا كّلهم فوقي.«329 
خضعت لعملية وبُترت ساقها. وبدأت رند باستعمال العكازات ثُمَّ حصلت بعد ذلَك على طرف اصطناعي وعلى عالج فيزيائي 

بفضِل دعم من أحد جيران عائلتها.

وما زالت رند بحاجة إلى العالج لكي تستطيع استخدام ساقها االصطناعية، وهي تتاج كذلك إلى استدبالها كّلما كبرت. وقد 
شّكل ذلك صعوبة بالنسبة إليها، ألّن املوارد الطبية نادرة في املنطقة التي تعيش فيها. وقد أعرب األعضاء في املالس احمللية في 
األتارب وحاس عن قلقهم في هذا الشأن، حيث إّن عددًا كبيرًا من األطفال فقدوا طرًفا من أطرافهم أو أكثر، نتيجة اإلصابات التي 
تعّرضوا لها. وقد حاولت املتمعات إنشاء مراكز طبية تقّدم هذه اخلدمة أو تديث املراكز الطبية املوجودة لتلبية احلاجة املتزايدة. 
أّن احلاجات تتخّطى قدرتهم على  التركيز على  بالرغم من ذلك، شّدد أعضاء املالس احمللية واألهالي املشاركون في مجموعات 
إجراء تعديالت مستمّرة  ويقتضي  األجل  التزام طويل  إليه هؤالء األطفال هو  الذي يحتاج  أّن العالج  إلى  بأشواط، نظرًا  التلبية 

لألطراف االصطناعية التي يحصلون عليها.

وال تقتصر اإلصابات التي يتعّرض لها األطفال على تلك التي تصيبهم أثناء الهجوم. فتصف املعّلمة أصيلة* البالغة من العمر 
29 سنة في حاس حادثة وقعت خالل نشاط للصف نُّظم في ساحة املدرسة اخلارجية. فقد، حمل أحد التالميذ جسًما غريًبا 
من على األرض، ممّا أّدى إلى انفجاره. وتعّرض حينئٍذ الكثير من التالميذ إلى إصابات؛ وفقد بعضهم يًدا أو ساًقا.330 وقد استنتج 
التلميذ  الذي حمله  أّن اجلسم  التركيز  الّذين شارُكوا في مجموعات  املقابالت وكذلَك األطفال  الذين أجريت معهم  األشخاص 
كان عبارة عن ذخيرة عنقودية، وهي نوع من األسلحة التي تشّكل مصدر قلق بالّنسبة إليهم، ألّنها قد تبقى فّعالة لسنوات بعد 
إلقائها. وذكر املعّلمون أّن عددًا كبيرًا من األهالي رفض إرسال أطفاله إلى املدرسة خوًفا من مخلفات القذائف العنقودية، كما 
شّدد األطفال على ضرورة إزالة اخمللفات كّلها من داخل املدرسة ومحيطها لكي يشعروا باألمان مجددًا. هذا ويجب كذلك إصالح 
اجلدران املدّمرة والزجاج املكسور قبل عودتهم. وذكر أعضاء املالس احمللية في حاس واألتارب اخلطوات التي اّتخذها امللس واملدارس 
املنّظمة بدعم من وحدات  املبادرات  إلى  أيًضا  العنقودية. وأشاروا  القذائف  لتوعية األهالي واألطفال في شأن مخاطر مخلفات 

الدفاع املدني للمساعدة في إزالة اخمللفات من املدارس.
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بشكل عام، شّدد املشاركون في املقابالت ومجموعات التركيز على احلاجة إلى تطبيق إجراَءينْن في مجتمعاتهم في هذا الصدد، 
هما: )1( توفير خدمات طبية لألطفال الذين يحتاجون إلى أطراف اصطناعية وإلى تعديالٍت عليها، باإلضافة إلى عالج فيزيائي 
مستمّر و)2( اخلبرة والدعم للمساعدة في إزالة الذخائر العنقودية واخمللفات األخرى من املدارس. ولكن، لألسف، وكما ذُكر سابًقا، 
بأّن النظام السوري  لم توّقع احلكومة السورية وروسيا االتفاقية في شأن الذخائر العنقودية ولم تصّدقا عليها.331 كذلك، أفيد 

وعمليات روسية-سورية مشتركة332 وتنظيم الدولة اإلسالمية333 قد استخدمت الذخائر العنقوّية.

الصدمة واخلوف

التي استمّرت بعد الهجمات كانت تذّكر  اليومية في املدرسة. فالطلعات اجلوية  دائَمنينْ في احلياة  أصبح اخلوف والذعر عاملنَينْ 
الطالب مبا جرى ومبا عانوا منه خالل الهجمات ومبا ميكن أن يحصل مجّددًا. فتقول نادين عن جتربتها في حاس: »كّل مّرة أسمع 
صوت الطائرة، أتذّكر يوم املزرة... وباألخص عندما أكون في املدرسة... إّن أكثر ما أتذّكره هو أّنني رأيت الكتب مغّطاة بالدم ورأيت 
يًدا متسك حقيبة ولكن من دون جسم.«334 وأفادت زميلتها في الصّف إنعام أّنها تاول تفادي بعض األماكن في مدرستها التي 
ا بالنسبة إليها، وتقول: »كنت أحّب الذهاب إلى املدرسة، ولكّنني اآلن لم أعد أحّب ذلك كثيرًا. ال أمّر عبر الباب  تعتبرها مقلقة جدًّ
الذي أصابته القذيفة، بل أدخل من باب آخر. حّتى إّنني صرت أخشى الدخول إلى الصّف الذي كنت أتعّلم فيه. قلت لهم إّنني 
ال أريد أن أدرس في هذا الصّف بعد اآلن. أدرس اليوم في الصّف في الطابق السفلي. ولم أصعد إلى الطابق األعلى لرؤية صّفي منذ 

يوم الهجوم... أخاف من الصعود إليه.«335 

وعّبرت نادين عن شعور مماثل قائلة: »أحّب املدرسة كثيرًا، ولكن من اللحظة التي أذهب فيها إلى املدرسة وحّتى عودتي إلى املنزل، 
أشعر بالتوّتر باستمرار وأخاف من أن تأتي طائرة أثناء تواجدنا في املدرسة. فسرعان ما نسمع صوت الطائرات، ونهرب.«336

في كّل من املناطق الثالث، أبلغ األهالي واملعّلمون عن تغّير سلوك التالميذ في الصّف. فحاول التالميذ أن يتجّنبوا اجللوس قرب 
النوافذ، وكان يخّف انتباه العديد منهم خالل الّشرح عندما يسمعون الطائرات تّلق فوق املدرسة. وقد اّتفق املعّلمون في املدارس 
الثالث على أن يُكملوا الّدروس على الرغم من علمهم بعدم قدرة التالميذ على التركيز، وذلك لتهدئة التالميذ إلى حني مغادرة 
الطائرات. وقد أقرَّ رئيس امللس احمللي في األتارب، في إحدى املقابالت، بأّنه جرى تخفيض معايير التقييم في االمتحانات، ومتّ تسهيل 

االمتحانات نفسها بسبب عدم قدرة التالميذ على التركيز على دروسهم.

الدعم اجملتمعي والنفسي-االجتماعي

أعقاب  في  ظهرا  الّلذان  املتمعي  والتضامن  الدعم  التركيز  مجموعات  مع  والنقاشات  املقابالت  في  تكّررت  التي  املواضيع  من 
الهجمات. فعلى سبيل املثال، أخبرت رند قصة إصابتها ومتّكنها من احلصول على طرف اصطناعي، قائلًة: »جاء ]جارنا[ وقال لنا 
إّنه لم يكن يعلم أّنني تعّرضت إلصابة، ولكّنه رآني عندما كنت أسير مستخدمًة العكازات مع والدتي في طريقنا إلى املدرسة. 
عندما رآني أستخدم العكازات، قال لوالدتي إّنه سيحاول تأمني طرف اصطناعي من أجلي. وقال لها إّنه بحاجة إلى أن يأخذني 
كّل يوم أحد وثالثاء وخميس إلى مركز طبي لألطراف االصطناعية في حمورية. كنت أذهب معه مبفردي، ثّم بدأ يذهب معنا أطفال 
آخرون وأحد املعّلمني في مدرستنا، فنخضع للعالج الفيزيائي ونقوم بالتمارين البدنية. استمّريت في الذهاب ملّدة سنة واحدة قبل 

أن أرّكب الطرف االصطناعي.«337

/http://www.clusterconvention.org/the-convention/convention-status :اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية )2008(. ميكن االطالع على الدول األطراف عبر الرابط التالي  331
.Cluster Munition Coalition )Use of Cluster Bombs: In Syria(  332

منظمة “هيومن رايتس ووتش” )2014 ب(.  333
مقابلة في حاس في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.  334
مقابلة في حاس في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.  335
مقابلة في حاس في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.  336
مقابلة في دوما في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.  337
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الدعم  وُقّدم  منها.  والناجني  الهجمات  ضحايا  ملساعدة  املتمع  أظهره  الذي  اإليجابي  الدعم  على  احمللي  امللس  أعضاء  وشّدد 
املمّثلون عن امللس احمللي في حاس  الهجمات. وأفاد  ُقتلوا في  الذين  والطبي للمصابني واجلرحى، ولعائالت األشخاص  اإلنساني 
املؤملة.  جتاربهم  مع  التعامل  في  والتالميذ ملساعدتهم  للمعّلمني  والدعم  اإلرشاد  لتقدمي  النفسي  للدعم  مراكز  فتحوا  بأّنهم 
إغاثة  صناديق  احمللية  املالس  نّظمت  كذلك، 
تُظِهر  وكما  الشخصية.  املبادرات  وشّجعت 
األحيان  معظم  في  الناس  أخذ  لقد  رند،  قصة 

على عاتقهم مساعدة اآلخرين ودعمهم.

املقابالت  فيها  أجريت  التي  املناطق  جميع  في 
املتمعات  أقّرت  التركيز،  مجموعات  ونقاشات 
عانوا  سواء  حد  على  والتالميذ  املعّلمني  بأّن 
صدمة نفسية شديدة وأّن الكثير منهم ما زالوا 
يعانون آثارها الدائمة. وقد أنشأت املالس احمللية 
دعم  جلسات  ونّظمت  النفسي  للدعم  مراكز 
العودة  على  لتشجيعهم  واألطفال  للمعّلمني 
في  مجتمعية  مبادرات  ونُّظمت  املدرسة.  إلى 
في  املدارس  جميع  في  مالجئ  لبناء  األتارب 
نّظمت  نفسها،  املنطقة  وفي  تقريًبا.  املدينة 
وحدات الدفاع املدني جلسات توعية في املدارس 
لتدريب األطفال واملعّلمني على إجراءات السالمة 
في حال وقوع هجمات في املستقبل. وفي بلدة 
يبدأ  أن  إلى  و/أو  املدرسة  إصالح  يتّم  أن  إلى  الدروس  فيها  املعّلمون  ليعطي  منازلهم  املتمع  أفراد  فتح  األتارب،  ومدينة  حاس 
الطالب بالعودة إليها. وشّدد نادر*، وهو أحد املقيمني في حاس ورئيس امللس احمللي البالغ من العمر 40 سنة، على الدعم الذي 
قّدمه كّل شخص في البلدة مِلَننْ كانوا بحاجة إلى املساعدة: »كان ]للمجتمع األوسع نطاًقا[ دور أساسي بعد الهجمات. فقّدم 
كّل شخص املساعدة وفًقا إلمكاناته لسّد الثغرة التي خّلفها النظام. فعلى سبيل املثال، نّظمت زوجتي وزمالؤها صفوًفا في 

منازلهم، وجلسة دعم ]للتالميذ[ ليفصلوا فكرة املوت عن التعليم.«338

الّتعليم املُفوَّت

أّدت إلى ذلك،  ارتفع معّدل التسّرب من املدارس فورًا بعد كلٍّ من الهجمات في حاس واألتارب ودوما. وقد تعّددت األسباُب التي 
وبعد  كالهما.  أو  املاسة  االقتصادية  احلاجة  و/أو  املستمّر  النزاع  ظّل  في  للتعليم  األولوية  إعطاء  وعدم  األمنية  اخملاوف  ومنها 
الهجمات على كّل مدرسة، ُعّلقت الدروس لفترة معّينة، بلغت يومني في العادة. كذلك، يتّم تعليق الدروس في أغلب األحيان 
عند احتمال تنفيذ هجوم أو عند اندالع اشتباكات في املنطقة أو في جوارها. وفي إحدى احلاالت، قال أحد املعّلمني الذين أجريت 
معهم املقابالت إّن الدروس في األتارب ُعّلقت لشهر كامل. وتكثر الثغرات في احلضور إلى املدرسة بشكل واسع، إذ يقول الكثير 
من األطفال إّنهم اضطروا إلى مغادرة منازلهم مع عائالتهم والذهاب إلى مخّيمات الّنازحني أو إلى مناطق أكثر أمانًا، فتوّقفوا، 
بالتالي، عن الذهاب إلى املدرسة. وأشار أحد األعضاء في امللس احمللي في حاس إلى أّن عمليات اخلطف املتكّررة جعلت الذهاب 
إلى املدرسة صعًبا بالنسبة إلى بعض التالميذ، قائاًل إّنه »كان أسهل بالنسبة إلى التالميذ الذهاب إلى املدرسة قبل بدء النزاع، 
ولكّن اآلن أصبح األمر أصعب بسبب القصف وعمليات اخلطف واخملاطر األمنية األخرى. وأصبح الذهاب إلى املدرسة اليوم مكلًفا 

أكثر من السابق.«339

مقابلة في حاس في 15 آب/أغسطس 2017.  338
مقابلة مع عضو في امللس احمللي في حاس في 15 آب/أغسطس 2017.  339

�الصورة: تختلط اخلرائط واألوراق واألنقاض وغيرها من احلطام بالدماء على أرض مكتبة مدرسة 
عني جالوت بعد الهجوم. )املعهد السوري للعدالة(
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وقد ذكر الكثير من األشخاص الذين أجريت معهم مقابالت أّن املعّلمني والطالب على حد سواء ارتدعوا عن الذهاب إلى املدرسة 
التركيز في حاس عن تركه  الذين شاركوا في مجموعات  التالميذ  املثال، تّدث أحد  بعد أن تعّرضت إلى القصف. فعلى سبيل 
املدرسة بعد أن فقد أحد أشقائه والعديد من أصدقائه في الهجوم على مدرسته. وبات هذا التلميذ يعمل في محّل خياطة بدال 
من ارتياد املدرسة لكي ينسى املشاهد املروعة التي رآها، كما قال إّنه بعد الهجوم »تغّير كّل شيء. أرى أّن ما من شيء في احلياة 

يستحق السعادة. أنا حزين دائًما.«340

وقد اّتخذ كّل من املتمع وامللس احمللي ووحدات الدفاع املدني مبادرات لتقدمي جلسات دعم نفسي-اجتماعي لتشجيع املعّلمني 
والتالميذ على العودة. ولم يعرب األهالي الذين أُجريت معهم مقابالت في سياق هذه الدراسة عن مخاوفهم اخلاصة حول إرسال 
أّن هذه اخملاوف مسألة  أوالدهم إلى املدرسة، ولكّنهم ناقشوا املشكلة بالنسبة إلى األهالي اآلخرين الذين يعرفونهم، واعتبروا 

مهّمة يواجهها املتمع وتزيد من معّدل التسّرب من املدارس.

وبحسب األعضاء في املالس احمللية الذين أجريت معهم مقابالت، بلغت معّدالت التسّرب بشكل عام حوالى 30 في املئة في 
حاس واألتارب. ولم نستطع قياس معّدل التسّرب من امليبني على أسئلتنا في دوما. وتشرح إحدى املعّلمات في حاس البالغة من 

العمر 27 سنة:

لم يسمح األهالي ألوالدهم بالعودة إلى املدارس خوًفا على سالمتهم. فقد بلغ عدد الفتيات اللواتي ُعدن إلى مدارسهن 
حوالى 35 في املئة من العدد األساسي. أّما بعض األهالي، فكانوا مقتنعني بأّن ما حدث ألوالدهم كان من املمكن أن 
يحدث في أي مكان آخر، حّتى إذا كانوا في املنزل، لذلك فهم يُرسلون أوالدهم إلى املدرسة. أصبحت الفتيات اللواتي 
أعّلمهن مشّتتات الذهن وخائفات وال يستطعن التركيز في الصّف. وقد عاد بعضهّن إلى املدرسة، ولكن قيل لي إّن 

بعضهّن اآلخر قد تزوّج.«341

غيرهّن ألن  عرضًة من  أنهّن أكثر  يبدو  الفتيات، اللواتي  بني صفوف  املتزايد  األثر  هذا  تُثِبت  والّتقارير  املنشورات  في  أدّلة  وتتوفر 
ملعاجلة  املستقبل  في  حّل  أي  وضع  عند  االعتبار  في  التبعات  هذه  مختلف  أخذ  ويجب  املدرسة.342  من  أهاليهّن  يُخرجَنهّن 
األذى والضرر الذي أحلق بالّتالميذ السوريني. فارتفاع معّدالت التسّرب اليوم يترك آثارًا أشّد وطأة على املدينَينْ املتوسط والبعيد، 
للفقر  أوسع  الفيتات بشكل  الفتيان، وبالتالي ستتعّرض  يعانيها  التي  تلك  أكبر من  تعليمية  ألّن الفتيات سيكبرن مع فجوة 

واالستغالل وتبعات سلبية أخرى تمل انعكاسات على أطفالهّن وعائالتهّن ومجتمعاتهّن.

والفتيات من  الفتيان  من  الكثير  تسّرب  في  املتزايدة  املالية  الصعوبات  األتارب، ساهمت  في  احمللي  أعضاء امللس  أحد  وبحسب 
املدرسة. وتضيف املعّلمة أصيلة في هذا الصدد: »كان األطفال يخافون من العودة إلى املدرسة. وتوّقف حوالى 50 في املئة منهم 
عن احلضور إلى صفوفهم. ودفع بعض األهالي أوالدهم إلى العمل بداًل من أن يكملوا تعليمهم.«343 وغالًبا ما يكون ذلك نتيجة 
احلاجة املادية املاسة ومعّدالت الفقر العالية لدى العائالت في سوريا. وقد عّبر ممّثل عن امللس احمللي في األتارب عن الفكرة نفسها 
قائال: »بسبب الهجمات على املدارس، بلغ معّدل التسّرب املدرسّي 30 في املئة. ويعود ذلك أيًضا إلى انخفاض دخل العائلة، حيث 
إّن األطفال يتركون املدارس للبحث عن عمل وملساعدة عائالتهم.«344 ويبدو االنخراط في سوق العمل بدياًل أكثر واقعية بالنسبة 

إلى الفتيان في بلد تضيق فيه اآلفاق املستقبلية.

في سياق متصل، شهد زواج القاصرات في سّن الدراسة ارتفاًعا فجائًيا خالل النزاع، وميكن أن يكون ذلك أحد أسباب التسّرب من 
املدرسة. وتتضّمن املراجع أعمال توثيق مكّثفة حول هذه الظاهرة، التي عّبر عنها أعضاء املالس احمللية الذين تدثت الفرق امليدانّية 

معهم أثناء املقابالت امليدانية أيًضا.345

نقاش مع مجموعة تركيز في حاس في 16 آب/أغسطس 2017.  340
مقابلة في حاس في 17 آب/أغسطس 2017.  341

املركز السوري لبحوث السياسات )2015(، 47.  342
نقاش ضمن مجموعة تركيز في معرة النعمان في 17 آب/أغسطس 2017.  343

مقابلة في األتارب في 17 آب/أغسطس 2017.  344
يشكّل زواج القاصرات والزواج املبكر مشكلة أكبر بالنسبة إلى الالجئني، فهو ليس مجرّدَ عامٍل يؤوُل إلى إبقاء الفتيات السوريات خارج املدارس فحسب، بل يُعدُّ الدافع األساسي لذلَك، ألّن   345

األهالي ال ميكنهم تّمل تكاليف إرسال أوالدهم إلى املدرسة أو إعالتهم. )القنطري واملفتي، 2017(.
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بناتهم إلى  أّنه طريقة لكي ينقلوا مسؤولية  إلى  الزواج فرصة ملستقبل أكثر استقرارًا، باإلضافة  إلى األهالي، ميّثل  فبالنسبة 
الزوج.346 كذلك، يعتبر األهالي أّن زواج القاصرات يحميهّن من التحّرش والعنف اجلنسي، إذ إّنه يخرجهن من املدارس ويبقيهن في 

املنزل. نتيجة لذلك، ليس من غير املألوف أن تتزّوج الفتيات في أعمار ال تتجاوز الـ11 سنة.347

جتنيد األطفال في القوات العسكرية

الوطني. وعلى نحو مماثل، فتحت  الدفاع  بالتطّوع في قوات  تزيد أعمارهم عن 15 سنة  لقد سمحت حكومة األسد لكّل من 
امليليشيات املسّلحة املوالية للحكومة معسكرات تدريب لألطفال دون الـ15 سنة. وبالرغم من أّن هؤالء ال يشاركون مباشرة 
إعداد  مبثابة  هي  املعسكرات  أّن  إال  القتال،  في 
املستقبل.348  في  جتنيدهم  يتم  لكي  لهم 
التي  كذلك، تقوم الفصائل املسّلحة املتشددة 
أيًضا؛  األطفال  بتجنيد  املعارضة  على  تسب 
و«الدولة  النصرة«  »جبهة  تنظيمي  سيما  وال 
اإلسالمية«.349 ويجدر الذكر أّنه بحسب األمني 
العام لألمم املّتحدة، تضاعف، بني العامني 2015 
قامت  التي  األطفال  جتنيد  حاالت  عدد  و2017 
بها كافة األطراف، وبلغ عددها 851 حالة مبّلغ 

عنها.350

مباشرًا  رابًطا  تظهر  ال  املراجع  أّن  من  وبالرغم 
األطفال في  وجتنيد  املدارس  على  الهجمات  بني 
الذين  األطفال،  لدى  نشأت  العسكرية،  القوات 
احُتجزوا أو الذين واجهوا انتهاكات سابقة، رغبًة 
السالح.  حمل  إلى  تدفعهم  قد  االنتقام،  في 
تدفع  التي  الرئيسة  عام، فإّن األسباب  وبشكل 
األطفال إلى االنضمام إلى مجموعات مسّلحة تتمّثل بالفقر، وانخفاض قيمة التعليم من ناحية توفير الفرص لهم في املستقبل، 
التعليمية  الفرص  غياب  األسرة. ويؤدي  معيل  فقدان  احلاالت  من  الكثير  واحلاجة إلى تأمني دخل لعائالتهم وألنفسهم،351 وفي 

والدعاية اإليديولوجية إلى تفاقم هذه امليول.352

املتزايدة لدى هؤالء في حمل  والرغبة  ارتفاع نسبة جتنيد األطفال  إلى  أيًضا  واملعّلمون وأعضاء املالس احمللية  األهالي  وقد أشار 
أهمية  للتشديد على  املدارس قصارى جهدهم  اإلدرايني في  بذل  املسّلحة. وبالرغم من  الفصائل  إحدى  إلى  واالنضمام  السالح 
متابعة التالميذ مسارهم التعليمي واهتماماتهم األكادميية، لم يجد الكثير من التالميذ أي فائدة في قضاء سنوات عديدة في 

الدراسة في حني أّنهم قد ميوتون في أي وقت. وفي هذا الصدد، قال أحد أعضاء امللس احمللي في حاس:

يقول لي بعض التالميذ: »أستاذ، بعد أن أتخرّج من الصّف السادس، أريد أن أنضّم إلى اجليش احلرّ وأن أقاوم النظام... 
نريد أن نستمر في محاربته لكي يتوقّف عن قصفنا.« يعتقد التلميذ أنّه عندما يتخرّج، سيتمكّن من حمل السالح. 
فبعض األهالي قد يفعلون أي شيء لكي يبقى أوالدهم في املدرسة، وهم يقولون لهم »اذهبوا إلى املدرسة وعندما 

مركز املتمع املدني والّدميقراطّية )2016(.  346
.McDonald et al. )2017(, 10  347

.Katt )2016(  348
“هيومن رايتس ووتش” )2014 أ(.  349

األمني العام لألمم املّتحدة )2017(، الفقرة 171.  350
.Beber and Blattman )2013(  351

.Brett and Specht )2004(, Brooks et al. )2016(  352

الصورة: حقيبة ظهر زرقاء تشغل املقعد حيث كان الطالب يجلسون في الصف في مدارس عنجارة. 
تنتشر األنقاض وغيرها من احلطام على الطاوالت واملقاعد. )املعهد السوري للعدالة(
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تتخرّجون من الصّف السادس ميكنكم أن تنضّموا إلى اجليش احلرّ.« نحن نحاول قدر املستطاع، ولكن في النهاية 
قد نتمكّن من إقناع تلميذ أو اثنني فقط، في الوقت الذي لدينا 30 تلميذًا في كّل صف. وهم ال يتجاوبون معنا دائًما. 
قال لي أحد التالميذ ذات مرّة »ما زال لدّي 6 سنوات من الدرس لكي أحصل على شهادة الثانوية ثّم أحتاج إلى 5 
سنوات ألتخرّج من اجلامعة. ال أريد ذلك. أريد أن أقتل الشخص الذي قتل والدي ألنّني ميكن أن أُقتل في إحدى عمليات 

القصف يوًما ما. أريد أن أحمل السالح وأن أنتقم لوالدي وجلميع الشهداء اآلخرين.«353

ويؤّكد األهالي واملعّلمون أّن لدى األطفال رغبة متنامية في االنتقام، إذ يشير الكثير منهم إلى ارتفاع عدد األطفال الذين يتوّقوفون 
عن الذهاب إلى املدرسة بعد الهجمات والذين يُعرف الحًقا أّنهم انضّموا إلى الفصائل املسلحة. وتُعتبر احلاجة املادية والتوقف 
املتكّرر عن التعليم والفقر املتفّشي العناصر الثالثة األساسية التي تدفع التالميذ إلى التخّلي عن املدرسة من أجل مستقبل 

يعتقدون أّنه سيعود عليهم بفائدة أكبر من التعليم.

اآلثار على األطفال الّنازحني والالجئني

منذ بداية النزاع، نزحت أعداد هائلة من السوريني داخلًيا أو غادرت البالد كالجئني. وبحسب مفوضية األمم املّتحدة السامية لشؤون 
الالجئني، يبلغ عدد الالجئني السوريني في البالد املاورة أكثر من 4.8 مليون الجئ، %35 منهم في سن الدراسة.354 ومع األسف، 
فإّن أوضاع التعليم سيئة جًدا في أغلب األحيان. فُتبنّي التقديرات املتعّلقة بااللتحاق باملدارس لدى الالجئني السوريني في تركيا 
حقق  وقد  الدراسة ليسوا ملتحقني باملدارس.355  أّن حوالى 900,000 الجئ من فئة األطفال واملراهقني في سن  ولبنان واألردن 
الدعم الدولي واجلهود الرامية إلى إدراج الالجئني السوريني في املدارس بعض النتائج، ولكن، ببساطة، هذه التدابير ليست كافية. 
وبالرغم من أّن التقارير تشير إلى أّن العدد اإلجمالي لألطفال غير امللتحقني باملدارس في سوريا وفي البلدان اخلمسة املستضيفة 
لالجئني انخفض بني العامني الدراسيني 2015/2014 و2016/2015، فال يزال 2.3 مليون طفل سوري على األقل خارج املدرسة.356

ويشعر األطفال الذين نزحوا داخلًيا أو جلؤوا إلى البلدان املاورة مع عائالتهم بنوع من الضياع والعزلة في املتمعات التي يعيشون 
فيها اليوم. ويجد الكثير منهم صعوبة في العودة إلى املدارس وفي التكّيف مع املناهج اجلديدة واخملتلفة، وذلك إذا كانوا محظوظني 

مبا فيه الكفاية لتخّطي املوانع اللغوية، وباألخص األطفال في تركيا وأوروبا.357

وثمة أسباب أخرى تول دون إكمال األطفال تعليمهم، ال سيما الصعوبات التي يواجهونها في احلصول على وثائق الهوية التي 
يطلبها البلد املضيف،358 والعقبات أمام دمجهم في املتمع املضيف، والعوائق املالية التي ال ميكن التغّلب عليها في ما يتعّلق 
أجرتها  دراسة  وأظهرت  املدارس الرسمية.359  التالميذ السوريني في  التي لم تدرج  البلدان  بحجز مكان في املدارس اخلاصة في 
مؤّسسة »نايتشر ميدل إيست« )Nature Middle East( أّن 41 في املئة من األطفال في مخّيمات الالجئني فّكروا في االنتحار 
أو في إيذاء أنفسهم بسبب الضغط املستمر الذي يعيشونه، وأّنهم يعانون كذلك من االكتئاب وصعوبة النوم والقلق واإلرهاق 

واإلنهاك والسلوك العدواني مبعدالت أعلى من عموم الناس.360

املناهج الدراسية

من بني املسائل التي لم تُذكر في املقابالت والنقاشات مع مجموعات التركيز رغم أّنها ترد في املراجع وتقتضي من دون شك اّتخاذ 
اإلجراءات املناسبة وإجراء املزيد من األبحاث في شأنها، هي مسألة املناهج الدراسية. فكما ذُكر سابًقا، بدأ النزاع املسّلح في 

مقابلة في حاس في 15 آب/أغسطس 2017.  353
.UNHCR )2016b(, 11  354
.UNHCR )2016b(, 11  355

تقرير تعليم مؤمتر بروكسل )2017(.  356
.Dryden-Peterson et al. )2016( ؛)UNHCR )2016a هيومن رايتس ووتش” )2016 أ(؛ “هيومن رايتس ووتش” )2016 ب(؛ “هيومن رايتس ووتش” )2015 أ(؛“  357

“هيومن رايتس ووتش” )2016 ج(.  358
.Aleem )2018( و Aleem )2017( .تشكل مصر مثاالً أكثر إيجابية، إذ إنّها عّدلت معّدالت التالميذ السوريني وأعّدت صفوًفا وهيكليات خاصة لدعم إدراجهم في املدارس املصرية  359

.McDonald et al. )2017( ؛Hassan et al. )2015( ؛)عامر )2014  360
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وقت كان فيه النظام التعليمي في سوريا مزدهرًا وفًقا لعدة معايير. وكانت وزارة التعليم السورية بصدد تنفيذ إصالح شامل 
البالد ويجعل »التعّلم  للمناهج، من شأنه أن يحّسن نسبة املعّلمني إلى التالميذ ويتخّلص تدريجًيا من برنامج الدوامني،361 في 
العام 363،2011  قبل  الصعوبات  بعض  تواجه  اإلصالحات  تنفيذ هذه  أكثر تركيزًا على الطفل وأكثر تفاعال«.362 وكانت عملية 
املّقدمة في مختلف  التعليم  نوعية خدمات  يؤّثر على  لم  والنزاع  العنف  أكثر. فنشوب  التقّدم  عرقلة  إلى  العنف  بداية  وأّدت 
تأّثر محتوى  إلى  أيًضا  أّدى  املناطق فحسب، بل 
الدروس إلى حّد بعيد بآراء الطرف املسيطر على 

املنطقة املعنية.

على سبيل املثال، ما زال املنهج السوري الرسمي 
اخلاضعة لسيطرة  املناطق  يُستخَدم في بعض 
على  كبيرة  تغييرات  أجريت  ولكن  املعارضة، 
املواد التي يغلب عليها الطابع السياسي، مثل 
أجريت  كذلك،  االجتماعية.364  والعلوم  التاريخ 
تغييرات كبيرة على املنهج في املناطق اخلاضعة 
في  التغييرات  هذه  وكانت  لسيطرة األكراد.365 
احملتوى بالغة بشكل خاص في املناطق اخلاضعة 
لسيطرة تنظيم »الدولة اإلسالمية«، الذي عّدل 
املتطّرفة  تعاليمه  ليتوافق مع  الدراسي  املنهج 
يحيدون  الذين  على  شديدة  عقوبات  وأنزل 
 5 استخدام  يتّم  أّنه  البعض  ر  ويقدِّ عنها.366 
مناهج مختلفة على األقّل في املناطق اخلارجة 
عن سيطرة احلكومة وحدها، ممّا ينبئ بالكثير من التعقيدات الطويلة األجل.367 ولطاملا كان اخلالف حول املنهج الدراسي ومحتوى 
مواّد مثل التاريخ والعلوم االجتماعية حادًا في البالد التي تعاني من مخلفات النزاعات والعنف، ومن املرّجح أّن سوريا ستشهد 
صراعات مماثلة. وإذا اتُخَذت إجراءات وقائية ومتّ فهم التحديات اليوم، قد يساعد ذلك في التفكير في توصيات مستقبلية بشأن 

محتوى التعليم الذي يحصل عليه األطفال السوريون.

آليات التدريس البديلة

في بعض املناطق التي تشهد أعمال عنف شديدة، مبا في ذلك املناطق الثالث التي هي قيد الدراسة في هذا التقرير، ظهر نوع 
جديد من املدارس، يشار إليه عادة بـ«املساحات اآلمنة«. وبالرغم من أّن هذه املدارس تفتقر إلى الظروف التعليمية املناسبة، إال أّنها 
تشّكل أحيانًا بدائل أكثر أمانًا بالنسبة لألطفال.368 وتُنشأ هذه املدارس عادة في طوابق املنازل السفلية في املدن، وأحيانًا حّتى 
في الكهوف املاورة، مبا أّن الكهوف تُعتبر أماكن آمنة بشكل عام. كذلك، يتّم إنشاء املدارس في اخليم ألّن األهالي حريصون على 
منع أوالدهم من ترك املدارس، وهم يصّرون على إرسال أوالدهم إلى املدرسة، حّتى إذا أُنشئت األخيرة في اخليم أو الكهوف، وذلك 

للحّد من أضرار النزاع على اجليل القادم.

361 يُستخدم برنامج الدوامني عادة الستيعاب أعداد أكبر من الطالب في نفس املدرسة. مجموعة من الطالب تضر إلى املدرسة في وقت مبكر من النهار ومجموعة أخرى تضر في الدوام الثاني 
.Linden )2001(

.Unite for Children and UNICEF )2015(, 28  362

.Unite for Children and UNICEF )2015(, 29  363
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.Al Hessan )2016(, 29  365

.30-Al Hessan )2016(, 29  366
.Denselow )2016(  367

.Al Jazeera )2016a(  368

�الصورة: أطفال في كهف حوَّله مدرّسون إلى صّف مدرسي في ريف حلب. 
)اليونيسف، اجلمهوريّة العربّية الّسوريّة/ أشاوي 2016( 
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إرسال  يفّضلون  أّنهم  على  التقرير  هذا  في سياق  التركيز  ونقاشات مجموعات  املقابالت  في  الذين شاركوا  األهالي  أجمع  وقد 
أوالدهم إلى الصفوف التي تُقام في املنازل في مدنهم أو بلداتهم. وذكر األطفال أيًضا أّنهم حضروا صفوًفا في املنازل، كما قال 
أولئك الذين نزحوا إلى مراكز التشّرد إّنهم حضروا صفوًفا في مدارس مؤقتة في اخملّيمات. وجتدر اإلشارة إلى أّن هذه اآلليات هي عادة 
قصيرة األمد ومبثابة تدبير مؤقت إلى أن يتّم إصالح املدرسة املدّمرة أو املتضّررة، أو إلى أن يهدأ الوضع في املنطقة مبا فيه الكفاية 

لتعيد املدارس فتح أبوابها. وقد تشابهت آليات التدريس البديلة هذه إلى حّد بعيد في املناطق الثالث حيث متّ جمع املعلومات.

وبالرغم من أّن هذه اآلليات البديلة ليست فعالة بقدر البيئة املدرسية الفعلية، إاّل أّن اجلميع رأى فيها وسائل مفيدة للمجتمع. 
مبواد  وجنّهزه  قبًوا  أو  ملجأ  نحفر  كّنا  والصفوف.  للدراسة  مخّصصة  مالجئ  الشافعي: »أعددنا  اإلمام  مدرسة  مدير  أفاد  فقد 
بسيطة. كانت خطوة ناجحة. واخلطوة األخرى التي كّنا نّتخذها هي توزيع التالميذ على منازل املعّلمني، ولكّنها لم تكن ناجحة 
كثيرًا ألّن التالميذ لم يتابعوا الصفوف بانتظام، ولم تكن املنازل مجّهزة مثل الصفوف. بعض اخلطوات كان إيجابًيا والبعض اآلخر 
املعّلمني  إلى منازل  التالميذ  املدارس مغلقة ويذهب  أن نبقي  أو  أن نلغي الصفوف  كان سلبًيا، ولكن لم يكن لدينا بديل... إّما 

واألهالي... وبصراحة، كّنا نحاول قدر املستطاع تقدمي الدعم الذي يحتاجه املعّلمون، ولكّن األمر كان صعًبا للغاية.«369

القدرة على الصمود

على الرغم من اآلثار السلبية للهجمات على املدارس، وتعطيل التعليم، والتداعيات السلبية على الصحة العقلية واجلسدية، 
آثار  إزالة  على  للعمل  كبيرة  وكّرست جهودًا  تدميره  بناء كّل ما متّ  إعادة  في  رغبة شديدة  فيها  التي عملنا  املتمعات  أظهرت 
الهجمات السلبية. وقد أُعّدت جلسات توعية على السالمة واألمن، وُوضعت تدابير وقائية وإجراءات احتياطية في دوما واألتارب 
وحاس. كذلك، اعُتمَدت أنواع بديلة من التعليم وحلقات التعّلم للحّد من انقطاع التعليم والتشويش في املدارس، وذلك بهدف 

توفير برنامج أكادميي مناسب ليستطيع التالميذ إنهاء املدرسة وإلعطائهم الدروس الالزمة لكي يتخّرجوا. 

املالس  مع  وثيق  بشكل  املتمعات  وعملت 
احمللية ووكاالت اإلغاثة ومنظمات املتمع املدني 
ووحدات اإلنقاذ لدعم املوّظفني في املدارس لكي 
كّل  وشّدد  الصفوف.  وإلى  التعليم  إلى  يعودوا 
تقريًبا  الذين أجريت معهم مقابالت  األشخاص 
على ضرورة االستمرار في تخّطي التحديات في 
تعليم  عرقلة  إلى  تهدف  التي  الهجمات  وجه 

األطفال في مناطقهم.

درجة  السوريون  املعّلمون  أبدى  أخرى،  جهة  من 
عالية من التفاني وااللتزام. فعلى سبيل املثال، 
يبلغ من  حاس  في  معّلم  وهو  قال مصطفى*، 
دون  من  عامني  ملّدة  عمل  إّنه  سنة،   40 العمر 
وفصلته  راتبه  العمل  وزارة  أوقفت  أن  بعد  راتب 
من عمله: »شاركت في النشاط السياسي في 
بداية الثورة، حيث كنت أصّمم الالفتات. فعلم 
اجلهاز األمني التابع للنظام بهويتي ومتّ تبليغي 

بأّنني صرفت من عملي. وقيل لي إّنني بحاجة إلى مراجعة وضعي مع إحدى اإلدارات في الوزارة... بالطبع، لم أذهب ألّنها كانت 
إدارة أمنية وكنت خائًفا من أن يعتقلوني أو يحتجزوني... بداًل من ذلك، ذهبت وتكّلمت مع مدير املدرسة وأبلغته أّنني سوف أستمّر 

مقابلة في األتارب في 18 آب/أغسطس 2017.  369

الصورة: مخّيم النور، بالقرب من بلدة جرجناز في محافظة إدلب حيث تقيم عائالت سورية نزحت 
�نتيجة النزاع. شنّت القوات اجلوية الروسية ضربات صاروخية على اخمليم في 23 أيلول/سبتمبر 2017.

)املعهد السوري للعدالة(
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بتعليم الصّف حّتى نهاية السنة الدراسية على األقّل، بالرغم من أّنهم لن يدفعوا راتبي بعد اآلن... وبقيت لسنة واحدة ثّم لسنة 
أخرى، وبعدها اّتصلت بي منظمة غير حكومية.«370

ويواجه املعّلمون درجة معّينة من اخلطر مبجّرد تأدية عملهم. فقد أفاد مدير املدرسة في األتارب بأّنه تعّرض حملاولَتي اغتيال أثناء 
في  ميدانية  رحلة  في  زمالئه  مع  يستقّلها  كان  التي  السيارات  إحدى  تفجير  في  متّثلت  الثانية  احملاولة  أّن  علًما  عمله،  تأدية 
الضواحي اجلنوبية: »ال نعلم إذا كّنا نحن املستهدفني، أو إذا اشتبه املهاجمون بأّن إحدى السيارات كانت تنتمي إلى مجموعة 
مسّلحة... ولكّننا كّنا نشعر بالقلق عادًة إذا كان لدينا عمل خارج املدرسة وخارج املنطقة، مثل احلصول على اللوازم أو شيء من 

هذا القبيل... ولكّن العمل في املدرسة كان آمًنا في العادة.«

من جهة أخرى، كانت لدى األطفال الذين شاركوا في نقاشات التركيز واملقابالت تطّلعات كثيرة ملستقبلهم. فرند، مثاًل، الطفلة 
التي فقدت ساقها في الهجوم على مدرستها في دوما، أرادت أن تكون جراحة. ولكّنها قّررت اليوم أن تصبح مهندسة كمبيوتر 
فاتن* البالغة من  هناك. وعّبرت  إلى  الذهاب  ميكنها  وال  فقط  دمشق  في  الطّب موجودة  إّن مدارس  والدتها  لها  قالت  أن  بعد 
العمر 13 سنة في النقاشات ضمن مجموعات التركيز عن أملها في تغّير حالة املدارس في املستقبل: »يجب أن نقوم بإصالح 

املدارس والبنى التحتية للمياه والكهرباء. ويجب تشجيع التالميذ على العودة إلى املدرسة.«371

مقابلة في حاس في 17 آب/أغسطس 2017. وتتطّلب مسألة الراتب شرًحا إضافًيا. في الكثير من املناطق اخلارجة عن سيطرة احلكومة، بات الكثير من املعّلمني عاجزين عن احلصول على   370
رواتبهم، إّما ألّن النظام توقّف عن دفع رواتب املعّلمني، أو ألنّه توّجب على املعّلمني أخذ رواتبهم من مناطق خاضعة لسيطرة النظام، فشعروا بالتالي بأّن القيام بذلك سيعرّضهم إلى خطر كبير 

)Khaddour, 2015(. وفي حني أن بعض املدارس وجدت مصادر بديلة للحفاظ على معّلميها، خسر عدد كبير من املدارس األخرى الكثير من املوظفني )Save the Children, 2016(. وفي املناطق 
اخلاضعة لسيطرة قوات املعارضة، متّ توفير الرواتب للمعّلمني عبر مساعدات من املبادرات التعليمية، أو عبر جهود من قبل امللس احمللي في املنطقة، الذي من املفترض أنّه ال يزال يحصل على التمويل 
من وزارة التعليم لتقدمي الدعم للمعّلمني. ولكن ال يكون هذا التمويل دائًما ثابًتا أو منتظًما. وعندما ال يكون الراتب متوّفرًا بواسطة املالس، قد ال يحصل املعّلمون على رواتبهم أو قد يؤّجل دفعها. 

)مقابلة مع خبير من منّظمة “نساء اآلن من أجل التنمية” في 5 شباط/فبراير 2018(.
جميع هذه الشهادات ُمستقاة من نقاش ضمن مجموعات تركيز في معرة النعمان في 17 آب/أغسطس 2017.  371
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كما يوّضح هذا التقرير، إّن آثار الهجمات على املدارس، باإلضافة إلى الدمار املترّتب عنها، كثيرة ومتعّددة اجلوانب. وبالتالي، لم 
دائًما  التقرير يشّكل سردًا  أّن هذا  القصيرة واملتوسطة والطويلة األمد كافية. وفي حني  النتائج  تُعتبر أي وسيلة واحدة لنقل 
للهجمات على املدارس، مقّدًما وصًفا شاماًل لآلثار إلى جانب التحليل القانوني والسياسي، أدركت املنظمات املشاركة في مشروع 
لُيدرَك عموم  الُفضلَى  الطريقة  الهجمات هي  الناجني من  إلى شهادات شخصية من  السورّية« أّن االستماع  املدارس  »أنقذوا 
الفعلية. كذلك، قد تقّدم جلسة  إلى األشخاص وفي احلياة  بالنسبة  املدارس  الواقع الهجمات على  ا ماذا تعني في  الناس حقًّ

االستماع العلنّية نوًعا من اإلقرار املتواضع واالعتراف الرسمي باملعاناة التي مّر بها السوريون. 

لذلك، عقدت مجموعة »أنقذوا املدارس السورّية« جلسة استماع علنّية في جنيف في سويسرا أمام جمهور كبير، وتضّمنت 
»جلنة الضمير« املؤلفة من مدافعني بارزين عن حقوق اإلنسان شهدوا رسمًيا على الشهادات املقّدمة. كذلك، عقدت املنظمات 
مع  وتوصياتها  وتاليلها  نتائجها  فيها  شاركت  اإلنسان،  حقوق  مللس  الـ37  العادية  الدورة  خالل  في  جانبًيا  حدثًا  املشاركة 
بعد، أنشأت  أوسع  إلى جمهور  الوصول  أجل  آخرين. ومن  ودوليني  وطنيني  ومسؤولني  املّتحدة  األمم  األعضاء في  الدول  من  عدد 
املموعات أيًضا موقًعا إلكترونًيا يبنّي النتائج األساسية لعمل مشروع »أنقذوا املدارس السورّية« وعددًا من الشهادات اإلضافية 

واملشاركات األخرى.

وسعت املنظمات املشاركة، خالَل الفترة التحضيرّية لُوفود فريق العمِل إلى جنيف وفي خالل إقامتِه هناك، إلى العمل مع اجلهات 
الفاعلة األساسية والعمليات املتعّلقة باحملاسبة في سوريا، وال سيما مع اآللية الدولية احملايدة املستقلة بشأن اجلرائم الدولية 
للتعليم  العام  املمثل  ومكتب  الهجمات؛  من  التعليم  حلماية  العاملي  واالئتالف  السورية؛  العربية  اجلمهورية  في  ارتكبت  التي 
واللجنة املعنية بحقوق الطفل، في املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان؛ ومنظمة »هيومن رايتس ووتش«؛ وشبكة 

حقوق الطفل؛ وحكومات أجنبية رئيسة مثل أستراليا وكندا والسويد وسويسرا واململكة املّتحدة. 

وقد أُقيم حدثان رسميان، ُعقد أولهما على هامش الدورة العادية الـ37 مللس حقوق اإلنسان في مقر األمم املتحدة الرئيس في 
جنيف. وكان الهدف الرئيس لهذا احلدث يكمُن في تسليط الضوء على العمل الذي قامت به املنظمات كفريق مشروع »أنقذوا 
مدارس سوريا« ولفت االنتباه إلى التوّجه املقلق املتمثل بالهجمات على املدارس أمام احلكومات وواضعي السياسات الذين يتمّتعون 
بالسلطة والنفوذ التخاذ القرارات. وقد خّلص بيان مشترك أعّدته املموعات نتائج هذا التقرير وطالب باّتخاذ اإلجراءات على شكل 
الدائم  املمّثل  بريثوايت،  جوليان  السفير  وأدلى  وتأثيرها.  املدارس  على  للهجمات  املموعة  تليل  على  مبنية  متعّددة  توصيات 
ملهمة اململكة املتحدة لألمم املتحدة في جنيف، مبالحظات افتتاحية، مشيرًا إلى الدعم للمشروع واملوضوع الراهن. وأشاد السفير 
بريثوايت باملشروع بشكل خاص ألّنه ميّثل أصوات منظمات املتمع املدني السوري ويرّكز على موضوع ملموس له تأثير بشري واضح، 

بداًل من أن يبقى في اجلانب النظري. 

وحضر عدد كبير من املمّثلني عن دول أعضاء أخرى في األمم املتحدة، مبا في ذلك النمسا وأستراليا وبلغاريا وكندا والدمنارك وأملانيا 
واململكة  وتركيا  والنروج وقطر  وهولندا  ومالطا  وامللديف  ولوكسمبورغ  ولتوانيا  وليختنشتاين  وإيطاليا  وفنلندا  األوروبي  واالتاد 

العربية السعودية والسويد وسويسرا واململكة املتحدة والواليات املتحدة. 

الفصل الّثامن: البحث عن االعتراف في خضم النزاع
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وبعد اختتام احلدث، عّلق أحد ممّثلي احلكومات التي حضرت على أهمية االستماع إلى الشهادات من املتضّررين مباشرة، وأشار إلى 
أّن احلدث جاء في الوقت املناسب ليذّكر اجلميع بالسبب وراء ضرورة اّتخاذ اإلجراءات. وعّبرت عدة دول عن اهتمامها في التوصيات 
اخملتلفة، وكانت أبرزها التوصية التي تدعو إلى بدء احلوار في شأن احتمال اعتماد شارة حماية خاصة للمدارس في النزاعات، كما 
والتوصية التي تدعو جميع احلكومات التي لم توّقع على إعالن املدارس اآلمنة وتقّره بعد بأن تقوم بذلك. فقد وّقعت، حّتى اآلن، 

73 دولة عضًوا على هذا اإلعالن. 

وقد صبَّ التركيز الرئيس خالل هذا األسبوع على جلسة االستماع العلنّية التي ُعقدت في 22 آذار/مارس، والتي تضّمنت شهادات 
املصري – عن  مرّوعة ومؤثرة ألربعة سوريني متضّررين من الهجمات على املدارس. تكّلم اثنان منهم – محمد شهاب372 وطارق 
جتاربهما كطالبني كانا في مدرستيهما عند وقوع الهجوم. كذلك، تكّلمت راما محمود عن جتربتها كمعّلمة في الرقة ومشاهدتها 
ملزرة حصلت في ثانوية ابن طفيل التجارية. وأخيرًا، تدثت رنيم محروس عن جتربتها كأم لطفل كان موجودًا في مدرسته في يوم 
الهجوم عليها، والعوائق التي واجهتها لضمان أمان عائلتها وتوفير التعليم لها. وترأست اجللسة »جلنة الضمير« التي تضّمنت 
بابلو دي غريف، مقرر األمم املتحدة اخلاص املعني 
عدم  وضمانات  واجلبر  والعدالة  احلقيقة  بتعزيز 
األمم  مفوض  بيالي،  »نافي«  ونافانيثيم  التكرار؛ 
اإلنسان سابًقا؛ ودايفد  السامي حلقوق  املتحدة 
االنتقالية  للعدالة  الدولي  املركز  تولبرت، رئيس 

في ذلك الوقت.

املدارس  املمّثلون من مشروع »أنقذوا  وقد شّدد 
االفتتاحية  املالحظات  خالل  في  السورّية«، 
والعربية،  اإلنكليزية  باللغتني  بها  أُدلَى  الّتي 
لوقف  إجراءات  اّتخاذ  إلى  املاسة  احلاجة  على 
الهجمات على املدارس، وإلى معاجلة الضرر الذي 
املتحّدثون  ودعا  استباقية.  بصورة  عنها  ترّتب 
دوره  تأدية  أجل  للتعاون من  الدولي كّله  املتمع 
حلقوق  الكبيرة  االنتهاكات  ووقف  »إدانة  في 
اإلنسان التي تدث في سوريا، ومعاجلة نتائجها، 
وتقيق العدالة للضحايا«. وتطّرقت املالحظات 
 – فحسب  األرقام  من  أبعد  النظر  أهمية  إلى 
التي ميكن في غالبية األحيان أن ترف األنظار عن اجلانب اإلنساني من النزاع – لالستماع بالفعل إلى أصوات املتضّررين، مبا في ذلك 
األصوات الشجاعة حملمد وطارق وراما ورنيم. وشّدد أحد املتحّدثني على أهمية العلم والتعّلم في املتمع السوري، واصًفا الهجمات 
على املدارس بأنها »قضية جيل بأكمله«، أّثرت على »املتمع السوري برّمته«. واختتمت املالحظات بالتفكير في أهمية البحث عن 
احلقيقة والبوح بها من أجل مشاركة جتارب الضحايا – احلاضرين منهم واآلالف اآلخرين الذين عانوا انتهاكات مماثلة – مع العالم. 

وأدلى دايفد تولبرت، الرئيس السابق للمركز الدولي للعدالة االنتقالية، مبالحظات افتتاحية نيابة عن »جلنة الضمير«، معّبرًا عن 
امتنانه، أّواًل وقبل كّل شيء، للناجني احلاضرين إلعطاء شهاداتهم وللحاضرين في اجللسة، ثُمَّ شرَح العملية تفصيال. فبالرغم 
والتضامن من  الدعم  إلى  اإلشارة  الهدف منها  احلقائق، كان  لتقصي  أو جلنة مكتملة  الضمير« ليست محكمة  أّن »جلنة  من 
ا عن حقوق اإلنسان نيابة عن السوريني املتضّررين من الهجمات على املدارس. وحّث  شخصيات ومدافعني معروفني ومحترمني جدًّ
جميع احلاضرين وكّل مشاهدي البث املباشر وكّل املشاهدين الالحقني373 على االستماع جّيًدا إلى أصوات الناجني من أجل تطوير 

شعور بالتعاطف احلقيقي وفهم أفضل ملسار العمل من أجِل توفير العدالة والتعويضات لهم واالعتراف مبا أصابهم.

مّت تغيير أسماء الناجني األربعة، في هذا التقرير وخالل احلدث العام.  372
عند إعداد هذا التقرير، كان قد حصل تسجيل جلسة االستماع على 1,300 مشاهدة.  373

الصورة: احلدث اجلانبي الذي ُعقد على هامش الدورة العادية الـ37 مللس حقوق اإلنسان في مقر األمم املتحدة 
في جنيف حضره العديد من ممثلي الدول األعضاء في األمم املتحدة. )املركز الدولي للعدالة االنتقالية(
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بدأت الشهادات مع شهادة طارق املصري، وهو شاب من حمص يبلغ من العمر 18 سنة ويعيش اآلن في أملانيا. بعد التنّقل كثيرًا 
والتغّيب عن املدرسة لعّدة أشهر على التوالي بسبب النزاع، انتقل طارق إلى الرقة. وعندما وصل إليها، بقي هناك لفترة تزيد 
ا في حي مواٍل للحكومة، حيث كان يشعر بأّنه  عن سنة من دون الذهاب إلى املدرسة، ألّن خياره الوحيد كان مدرسة بعيدة جدًّ
يتعّرض للهجوم بسبب آرائه وبسبب مكان إقامته. لكن في نهاية املطاف، بدأ يذهب إلى املدرسة بالرغم من هذه اخملاوف، ألّنه 
شعر بأّنه بحاجة إلى متابعة دراسته. ولألسف، أثناء تواجده هناك، لم يكن بالفعل محّصًنا من العنف. فقد روى حادثة تعّرض 
مدرسته إلطالق نار من قبل قناصني، ووصف التجربة كاآلتي: »كنت خائًفا على حياتي وكنت أفّكر بوالدّي. كنت آمل أّنهما ما 
زاال على قيد احلياة، ومتّنيت أاّل يحصل أي شيء لي من شّدة خوفي عليهما«. متّكن طارق في النهاية من اخلروج، ولكن بعد أن رأى 
زمالءه التالميذ يتعّرضون للضرب ويُصابون بطلقات نارية، مبا في ذلك »تلميذان لم أرهما أو أسمع خبرًا عنهما منذ ذلك احلني، لذا 

ال أعلم ماذا حصل لهما«. 

بعد هذه احلادثة، بقي طارق خارج املدرسة ملّدة شهر بسبب اخلوف. وتّدث عن حيرته بني خيارين: »العودة إلى املدرسة ومواجهة 
خطر التعّرض للقتل، أو البقاء في املنزل«. وفي النهاية، اّتخذ طارق القرار الصعب بالعودة، ولكنه سرعان ما تعّرض للعنف مجّددًا 

في املدرسة. 

ووصف طارق أيًضا اليوم الذي تعّرضت فيه مدرسته اجلديدة لنيران القناصة مرة أخرى. فقد بدأ اليوم بشكل طبيعي، إاّل أّن احلافلة 
املعّلمة زمالءه داخل  الصف، أبقت  إلى  ودخلوا  األقدام مع عدد من زمالئه في الصف. عندما وصلوا  تأِت، فذهب سيرًا على  لم 
الصف لبضع دقائق بعد بدء االستراحة لكي ينهوا عملهم. وقال طارق كيف أّن »هذه الدقائق الثالث أنقذت حياته«. فقد سمع 
حينئٍذ طلقات نارية قوية وصراخ التالميذ واملعّلمني. وأفاد أّن »الفوضى عّمت في املكان فجأة«. بعد االختباء ملّدة ساعتني، استطاع 
إّن ذلك كان »صعًبا  طارق وزمالؤه الهرب. أثناء رحيلهم، صادف طارق جّثة، وعلم الحًقا أّنها كانت لصديقه املقّرب وجاره. وقال 
ا«. وقال طارق إنه بعد تلك احلادثة ترك  ا تّمله«. »فكنت معتادًا على رؤية الدم واملوت في كّل مكان، ولكن ذلك كان صعًبا جدًّ جدًّ
املدرسة ملّدة سنتني بينما كانت عائلته تبحث عن مالذ آمن في مناطق أخرى من سوريا، ثّم في لبنان وتركيا وأخيرًا في أملانيا. 
أنهى طارق شهادته متمّنًيا أن »يحظى أصدقاؤه في سوريا بالفرصة نفسها التي ُمنحت له، على أمل أن يصبح بلده مجّددًا مكانًا 

ميكن للناس أن تتعّلم فيه وتعيش بأمان«.

وعّبر محمد، وهو شاب من دمشق يبلغ من العمر 16 سنة، عن مشاعر مماثلة في ما يتعّلق بالصدمة واخلوف الناجتني عن التعّرض 
لفترة طويلة؛  املدرسة  البقاء خارج  عن  الناجتة  والصعوبات  األصدقاء واألحباء؛ واإلحباطات  موت  ذلك مشاهدة  في  لهجوم، مبا 
والصمود والعزمية على الرغم من كّل شيء للحصول على التعليم من أجل مستقبله ومستقبل سوريا. ففي الواقع، تعّرضت 
مدرسة محمد لعّدة هجمات. وفي اليوم التالي للهجوم الثاني الذي تعّرض له، في مدرسة مختلفة هذه املرة، ألّح عليه والده 
قائال: »ال تذهب إلى املدرسة. ال أريدك أن متوت هناك«. ولكن على الرغم من أّنه كان يشعر باخلوف، امتلكته عزمية أكبر، وعمد 
إلى الّذهاب. ولكن لألسف، تّققت مخاوف والده، وبعد يوم من الهجوم األّول، تعّرضت مدرسته لهجوم جديد. هذه املرة، اختبأ 

محمد وزمالؤه أرًضا بينما كان صّفهم يتعّرض للقصف. 

وكما في حالة طارق، اكتشف محمد الحًقا أّن اثنني من أصدقائه املقّربني ُقتال. وتكّلم عن رؤية عدد كبير من الناس ميوتون، بعد أن 
كان قد رأى شخًصا مقطوع الرأس، وتّدَث عن أّنه »لم يستطع النوم ليال« لفترة طويلة من الزمن. بعد هذا الهجوم، لم يستطع 
محمد الذهاب إلى املدرسة ألربع سنوات تقريًبا. وعندما سألته اللجنة عن شعوره جتاه ذلك، قال: »أشعر بالضيق واالختناق. لم 
أستطع التعامل مع حياتي. وكان أصدقائي يشعرون باألمر نفسه – أي باالختناق. لم يستطيعوا أن يفعلوا شيًئا، لم يستطيعوا 
أن يشعروا حّتى«. وتّدث محمد كذلك بشكل مؤثر عن التأثيرات الطويلة األمد للبقاء خارج املدرسة، والتحديات التي واجهها مع 
اللغة والهوية. فهو يُقيُم اليوم في سويسرا، وأخبر اجلمهور أّنه ال يزال غير ملم بالقراءة والكتابة. وعّبر عن إحباطه بسبب عدم 
قدرته على كتابة اسَمينْ والديه بلغته العربية. »أرى مواطنني سويسريني أو أتراك يتكّلمون عّدة لغات، أّما أنا فال أستطيع التكّلم 

بلغتي حّتى«.
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استعرضت راما محمود جتاربها كأّم ومعّلمة في محافظة الرقة، وتّدثت عن مشاهدة األعمال الوحشية التي ارتكبها كّل من 
املقاهي  الناس  فيه  يرتاد  النزاع: مكان  قبل  اإلسالمية« )داعش(. ورسمت صورة عن مدينتها  وتنظيم »الدولة  السوري  النظام 
ويختلطون قرب النهر؛ وتتذّكر كيف »كان املواطنون في املنطقة يحّبون الشعر... والنساء يضعن أحمر الشفاه والعطر«. لكّن 
هذا الوضع تغّير سريًعا، أّواًل عندما تعّرضت املنطقة لهجمات من احلكومة السورية »ألّننا كّنا نؤمن بالدميقراطية«، وبعد ذلَك 
عندما استولَى تنظيم »الدولة اإلسالمية« عليها لسنوات، قبل أن تستولي عليها قوات سوريا الدميقراطية، التي تسيطر على 

الرقة، وذلَك في أواخر العام 2017. 

وتكّلمت راما عن اضطرار أبنائها، في إحدى مراحل النزاع، إّما إلى قطع عدة أميال للذهاب إلى مدرسة في محافظة أخرى، أم تلقي 
دروس خصوصّية في منازل معّلمني سابقني مع زمالئهم السابقني. وفي أحد األّيام، بينما كانت ذاهبة إلى املدرسة إلحضار ابنها 
من أحد الدروس اخلاّصة، سمعت القصف من بعيد. وقالت إّنها وصلت إلى املبنى مع األهالي اآلخرين »خائفة لدرجة املوت. كّنا 
نشعر باجلنون ونبكي ونصرخ ونصيح«. وعلى الرغم من أّنها وجدت في النهاية ابنها واألطفال اآلخرين وسط األنقاض، تكّلمت 
عن الصدمة الدائمة. »أتذّكر هذه األحداث مرارًا وتكرارًا. فهي محفوظة في ذهني وفي ذاكرتي. لن أنساها أبًدا«. ووّضحت راما أّن 
هجمات كهذه جتعل جتنيد الشباب، على وجه اخلصوص، أسهل بالنسبة إلى تنظيم »الدولة اإلسالمية« – فُهم كانوا إّما خائفني 
املدرسة،  إلى  الذهاب  على  قادرين  غير  أم  ا  جدًّ
وتنظيم »الدولة اإلسالمية« مأل هذا الفراغ عبر 
جذب الشباب باملال وبإعطائهم هدًفا يناضلون 
وعلى  أنفسهم  على  خطرًا  »أصبحوا  ألجله. 
يِخفني  لم  أوالدي.  على  خائفة  كنت  اآلخرين. 
املوت بقدر ما كنت خائفة من أن أراهم يعتنقون 
السبب  إّن  سابًقا،  قلت  كما  األفكار.  تلك 

األساسي لهذا ]االعتناق[ هو قصف املدارس.«

وألّن راما كانت معّلمة في ذلك الوقت، تكّلمت 
أيًضا عن هجوم آخر شهدته في أيلول/سبتمبر 
2013، على مدرسة رسمية هذه املرة. في ذلك 
الوقت، كانت مديرية التعليم في الرقة قد ُحّلت 
مع  فتعاونت  املنطقة،  املعّلمني  من  عدد  وغادر 
التعليم،  تسهيل  أجل  من  املتبّقني  املعّلمني 
وقاموا بإعطاء الدروس من دون تقاضي أي راتب. 
اجلديدة،  الدراسية  السنة  من  األّول  اليوم  وفي 
إلقاء قنبلة  التعليم، متّ  إلى  الوصول  بزيادة إمكانية  اخلارجية للمطالبة  املدرسة  الطالب يحتّج في ساحة  عندما كان عدد من 
التزام احلكومة السورية واجلهات الفاعلة األخرى العلني بعدم استهداف املدارس. وأّدت غارة  أخرى. وحدث ذلك على الرغم من 
النظام اجلوية في النهاية إلى مقتل 14 مواطًنا على األقل، معظمهم من التالميذ، وإلى تعّرض 30 شخًصا على األقّل إلصابات 

خطيرة – وخسر عدد كبير منهم أطراًفا وعانوا إصابات جسدية مزمنة أخرى. 

وقد صفت راما املشهد الفوضوي والفظيع على النحو التالي: »تّول التالميذ إلى أجسام مبعثرة في كّل مكان. وصلت سيارات 
آخرين  أطفال  بأشالء  مغّطاة  سنوات  العمر 8  من  تبلغ  فتاة  عن  وتكّلمت  مكان.«  كّل  في  الرعب  عّم  الهلع.  وساد  اإلسعاف 
وتتوّسل تصويرها من أجل أن يساعدهم العالم، وعن أهاٍل يصرخون ألوالدهم. »كانت أسوء حلظة في حياتي، وفي حياة األهالي 
اآلخرين الذين عاشوا هذا الرعب. ما حصل في ذلك اليوم كان كافًيا لدفع التالميذ خارج املدارس، وكان مبثابة تذير لألهالي. فوقوع 
هذا الهجوم في اليوم األّول من املدرسة كان رسالة واضحة لألهالي: »لن تصلوا على العلم أبًدا. ستغرقون في اجلهل لبقية 

حياتكم«. وكان هذا بالفعل قدرنا«. فمع القضاء على التعليم في الرقة، »متّت معاقبة جيل بكامله.« 

الصورة: راما محمود تقدم شهادة مؤثرة حول الصعوبات التي عانتها هي وأسرتها خالل احلرب. 
)املركز الدولي للعدالة االنتقالية(
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الشباب من خسارة مروعة وصدمات  السوريون  احملتملة ملواجهة كّل ما عانى منه  احللول  راما عن  عندما سأل أعضاء اللجنة 
ونقص في التعليم، دعت اجلميع باسم األهالي واملعّلمني واألطفال للتعاون و«السعي أّواًل إلى إعادة بناء اإلنسان، وإعادة بناء حياة 
األطفال«. وشّددت على أّن كّل ما تبّقى يتبع ذلك. وقالت أيًضا إّنه يجب أاّل يجد األطفال أنفسهم وسط املعادالت السياسية 
أو أن يصبحوا وقودًا في اخلطط السياسية. ودعت راما إلى إعادة تأهيل املعّلمني والتالميذ وإلى اعتماد مناهج صادقة ومحايدة، 
تعّلم التسامح والدميقراطية واحلقيقة بداًل من خدمة هذا احلزب أو ذاك بدون تفكير. »كانت هذه ثورة شعبية من بلد تعّرض 
للخيانة والكذب ملدة 50 سنة. فنحن نعتمد على اجليل اجلديد ليكتب التاريخ بناء على احلقيقة. هذا اجليل لن يصّدق األكاذيب 

بعد اآلن«.

وأتت الشهادة األخيرة على لسان رنيم محروس، وهي أّم اختبرت فاجعة وجود طفلها في املدرسة أثناء لهجوم. فتحّدثت رنيم عن 
مشّقة دامت لسنوات عديدة خالل النزاع، وهي تاول إبقاء أطفالها في أمان مهما كّلف األمر وتوفير لهم ما تيّسر من التعليم 
في الوقت عينه. بدأت قصة رنيم في مدينتها في أّيار/مايو 2011، في أوائل النزاع. ففي إحدى الليالي، بينما كان زوج رنيم في 
عمله، داهمت السلطات املسّلحة البيت وهاجمت رنيم، التي كانت حاماًل في ذلك الوقت، أمام أطفالها األربعة، وتُركت فاقدة 
للوعي. استيقظت بعد عدة أّيام لتكتشف أّنها فقدت طفلها. ووصفت اللحظة التي أبلغتها املمرضات بذلك قائلًة: »لقد فقدت 
كيف  تذّكرت  املنزل،  إلى  عدت  عندما  أّيام،  بضعة  بعد  وتهّدئنني.  لتواسينني  املمرضات  وجاءت  وأصيح  أصرخ  رحت  أعصابي. 
االحتمال، فانتقلت مع  على  قدرتها  أشّد من  الصدمة  النهاية، كانت  إلّي«. في  وركضوا  أوالدي  وكيف خاف  الباب  على  طرقوا 

عائلتها إلى منزل آخر. 

في هذه املرحلة، كان أوالد رنيم ال يزالون يذهبون إلى املدرسة، على الرغم من أّن القصف والهجمات كانت تزداد دائًما. وقالت رنيم 
إّن املدرسة كانت ال تزال تُعتبر في ذلك الوقت مالذًا آمًنا: »كانوا يقولون... إذا أردت أن تختبئ في مكان ما، فاذهب إلى املدرسة. 
كانت املكان األكثر أمانًا، فال يُعقل تعّرضها للهجوم. لذا، كنت أمسك بيدهم وآخذهم إلى املدرسة، وكنت أشعر أّنهم في مأمن 

هناك... ال ميكن أن يحدث لهم أي شيء في املدرسة«. 

تغّير ذلك كّله في أحد األّيام. كانت الغارات تزداد سوًءا، فترّددت رنيم في السماح ألوالدها بالذهاب إلى املدرسة في ذلك النهار. 
قبلت بناتها بذلك، ولكن ابنها أصّر على الذهاب بسبب امتحان وخرج راكًضا من الباب. بعد ذلك بقليل، سمعت عائلتها الصوت 
املدوي لغارة جوية قريبة، »كانت اجلدران تهتز من صوت الضربة.« ندهت بناتها أخيهن ووصفت رنيم رّد فعلها قائلًة، »كنت أضُع 
أّن  إلى هناك. تخّيلت  للوصول  راكضة  واحد  آن  أدراج في  أربعة  أقفز  بأّنني  اخلارج... شعرت  أّن ابني في  وتخّيلت  ردائي فحسب 
ابني بني هؤالء األطفال وأجسامهم احملطمة«. كان الهجوم قد حصل ظهرًا، عند انتهاء أحد دوامي املدرسة ومع بدء دوام ما بعد 

الظهر، األمر الذي يزيد من اخلسائر. 

في النهاية، وجدت رنيم ابنها. »رأيته ولم أعد أرى أي شيء آخر. كنت أعانقه وأتّقق من سالمة كّل أجزاء جسمه«. كان قد جنا من 
الهجوم ألّنه، في حلظِة وقوعه، ركض خلف الكرة. ولكّن رنيم قد طفح كيلها. »قلت له، ’انظر، عليك أن تنسى موضوع املدرسة.‘ 
ال ميكنه الذهاب بعد اآلن. وقبل بذلك هذه املّرة. قلت له، ’انظر، رمبا هذه نهاية مستقبلك ورمبا هذا سيحّطم أحالمك. سأكون 
ا قاسية، ولكن هذا فقط لكي أحميك. سأبذل قصارى جهدي ألقف إلى جانبك‘». وفعلت رنيم كّل ما في وسعها لتعليم  أمًّ
أطفالها في املنزل مبفردها. وفي خضّم ذلك، خضعت رنيم بنفسها إلى امتحانات والتحقت مبدرسة بديلة إلى جانب إحدى بناتها. 

»كنت سعيدة لبعض الوقت... كّنا أنا وابنتي ناجحتني«.

لألسف، بدأت الهجمات في حّيهم اجلديد تزداد سوًءا أيًضا. كانت عائلة رنيم قد اّدخرت ما يكفي من املال ليذهب زوجها وأوالدها 
إلى سويسرا، ولكّنها بقيت في ذلك احلّي من دون عائلتها ملّدة ستة أشهر بينما كانت تّدخر األموال لتنضّم إليهم. »رحت أبحث 
عن عمل، وباألخص في املدارس، عن أي عمل ميكنه أن يذّكرني بأوالدي«. في النهاية، بعد أن اكتسبت ما يكفي من املال، وبدعم 
من معّلمة في سويسرا تأّثرت بابنة رنيم التي كانت تتوّسل للقاء أّمها، استطاعت رنيم االجتماع بعائلتها. وعلى الرغم من هذه 
النهاية السعيدة نسبًيا، تّدثت رنيم عن الصدمة الدائمة الناجتة عن الضربة الوشيكة التي كادت أن تصيب ابنها في مدرسته. 

»عندما رأيت األشالء في كّل مكان ]يوم الهجوم[، تخّيلت ابني ممزًقا هكذا. 
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واآلن، كّلما أرى أمرًا كهذا في األخبار على التلفاز، أنظر إلى ابني وأفّكر، يا إلهي، كان من املمكن أن يكون أحد هؤالء الضحايا أيًضا«. 
وعّبرت، مثل اآلخرين، عن االمتنان جتاه سويسرا لتقّبل عائلتها، ولكّنها تّدثت أيًضا عن املصاعب التي يشعر بها الالجئون الذين 
يعيشون في اخلارج. »إّنني ممتنة. ولكن في الوقت عينه، لم يسمحوا لي بالذهاب لزيارة أّمي في تركيا قبل أن متوت. واآلن أبي يعاني 

من مرض السرطان ولم يسمحوا لي بالذهاب لزيارته«. 

أّن كّل هذه التجارب قد قصمت ظهرها. »ال أظهر ذلك. إّنني هنا، ولكّنني مدّمرة نفسًيا. أخبر النكات وأحاول أن  وذكرت رنيم 
أتظاهر بالفرح، ولكّنني مدّمرة. جئت هنا ألقول ما في قلبي. لست خائفة من أحد، ولكّنني كأم، أخاف على أوالدي«. 

على الرغم من ذلك، تكّلمت رنيم عن العزمية. وأخبرت اجلمهور عن أّول عقد مدفوع لها كطباخة في مخّيم الالجئني الذي وصلت 
إليه أّوال. »كنت أقوم بالعمل كفرصة للتطّوع... أردت أن أبنّي لهم أّنني أملك مواهب ومهارة. أحّب املساعدة. واليوم، بعد مضي 
اإلقامة  بطلب  اآلن  تتمثل  األساسية  إّن أولويتها  أّول عقد مدفوع«. وتقول  التطوعي، وّقعت  العمل  أشهر من  أربعة  إلى  ثالثة 

لعائلتها. »ال أريد أن أتوّسل. أريد أن أعيد لسويسرا ما ندين به لها«. 

واختتمت رنيم شهادتها بالتعبير عن إحباطات مماثلة لتلك التي عّبر عنها محمد في ما يتعّلق باللغة والهوية، هذه املرة من منظارِ 
األّم. فتكّلمت عن ابنتها الّصغرى الّتي –تركت سوريا في عمر السابعة – وتكادُ ال تتكّلم اللغة العربية، وأّنها ال تفهم أحيانًا ما 
ا.  تقوله أّمها. »تعرف ما تسمعه في املنزل، ولكن في ما يتعّلق باللغة االصطالحية واملصطلحات، ال تعرف شيًئا. وهذا محزن جدًّ
إّنه ألمر مؤسف. فهذه في النهاية لغتها األّم. يجب أن يتمّتع كّل إنسان بلغته األّم وهي ال متلك ذلك... هذا مصدر حزن كبير 

بالنسبة إلّي. يحزنكم كثيرًا أن تروا شخًصا من حلمكم ال يتكّلم لغته األّم؛ فهي ُحرمت من لغتها العربية«.

قوبل كّل من الشهادات بتعبيرات عن االمتنان واالحترام والتهاني من اللجنة. ومتّت اإلشادة باملشاركني لشجاعتهم، وأثنى دي 
غريف باألخص على فصاحة اثنني من الشباب. وأشارت اللجنة إلى أّن تفانيهم، الّذي ال يرمي إلى تأمني تعليمهم اخلاّص فحسب، 
بل تعليم أصدقائهم وزمالئهم السوريني، يبرزُ أهمية رسالة إنقاذ مدارس سوريا. وقد أعربت »جلنة الضمير« عن امتنانها للناجني 
لتسليط الضوء بشكل كبير على طبيعة النزاع وتأثيره، وباألخص على التعليم واألطفال. وقال تولبرت: »نحن مدينون لكم كثيرًا 
ا عن تأثير النزاع على حيواتكم اخلاّصة«، مشيرًا إلى مدى  ألّنكم وقفتم أمام هذا اجلمهور الكبير وتكّلمتم بشكل شخصي جدًّ
صعوبة ذلك. وشكرت »جلنة الضمير« الناجني باسم أعضائها، وباسم اجلمهور كّله واملتمع الدولي األوسع. »يجب أن يصدَح ما 

قلتموه اليوم بعيًدا، أبعد من جدران هذه الغرفة، في جنيف ومؤسسات األمم املتحدة وأبعد بعد«.

الناجني بعد احلدث،  تأثروا، على حّد سواء، بهذا احلدث. فقال أحد  الذين قّدموا شهاداتهم قد  والناجني  أّن اجلمهور  الواضح  من 
»شعرت بأّنني حصلت أخيرًا على حقوقي وعلى نوع من العدالة لكّل ما مررت به«. وأراد محمد، الذي هو أصغرهم سنًّا، أن يعلم 
متى تكون الفرصة التالية للتكّلم ألّن مشاركة قصته جعلته يشعر بالشجاعة. وقال إّن »في السنوات الثالث السابقة، عندما 
كنت أفّكر بسوريا، كنت أشعر باحلزن والضيق، لذلك حاولت أاّل أفّكر باألمر. ولكن عندما كنت أقّدم شهادتي، وعلى الرغم من أّن 
ا لسوريا، وأّن أحًدا ما كان يصغي  استرجاَع تلك اللحظات مجّددًا كان صعًبا، شعرت بالسعادة ألّنني أحسست أّنني أفعل أمرًا جيدًّ
ملا لدي«. وقال لنا طارق، الطالب الشاب اآلخر، بعد احلدث، »لطاملا شعرت بأّن ما من شيء ميكن أن أفعله لسوريا بعد اآلن ألّنني 
خارج البالد. ولكن بعد أن أعطيت شهادتي، شعرت بأّنني كنت قادرًا على إطالع الناس على احلقيقة في سوريا وعلى مساعدة 

الناس في بالدي بطريقة ما«.

وفي حني أّن احلدث اجلانبي وجلسة االستماع العامة واملشاركة في السياسات والتقرير النهائي تشكل كلها مجتمعًة ذروة املرحلة 
األولى من مشروع »أنقذوا املدارس السورّية«، يهدف املركز الدولي للعدالة االنتقالية واملنظمات السورية املشاركة إلى االستمرار 
في املضي قدًما بهذا العمل، عبر املناصرة واملشاركة املستمرة في جنيف وغيرها من األماكن. إّن تطوير الشعور بالتعاون والثقة 
والهدف املشترك بني املنظمات الـ11 اخملتلفة تطّلب الكثير من العناية والعمل الشاق، ولكّنه من دون شك أّدى إلى جناح املرحلة 

األولى من املشروع. 
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وتتعّهد منظمات مشروع »أنقذوا املدارس السورّية« مًعا باالستمرار في الدعوة إلى تطبيق التوصيات الواردة في التقرير النهائي 
وفي دعم التالميذ واملعّلمني واألهالي السوريني وكّل الضحايا، باألخص ضحايا الهجمات على املدارس، بأي طريقة ممكنة، على أمل 

التقّدم ولو خطوة نحو عالم تصبح فيه عبارة »لن يتكّرر هذا أبًدا« حقيقة. 
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ال بدَّ من التحّرك فوراً لوقف أعماِل العنف وملعاجلة األضرار وللّتصدي النتهاكات حقوق اإلنسان. فعلى الّرغم من املسارات السياسية 
العديدة التي جتري على قدٍم وساق، تستدعي احلاجة أن مُيارَِس سائر أعضاء املتمع الدولي املزيد من الضغوطات. وَيُشَترَُط لِتنفيذ 

كثيٍر من التوصيات املُعّددة أدناه، إرساء عملية سياسية جاّدة تَُشارُك فيها األطراف كاّفة.

إيقاف الهجمات واحترام املعايير الدولية

إلى أطراف النزاع:

• أوالً وقبل أي شيء آخر، يجب إيقاف كّل الهجمات على املدارس على الفور. فاحلصول على التعليم اآلمن واجلّيد هو حقّ 	
تتمّتُع به العائالت واملتمعات السورية وال يُوَضُع موِضَع تفاوض. 

• َّ فورًا قواننيُ محلّية وسياسات عسكرية تّظر الهجمات على املدارس ومتنع استخدام األطراف العسكرية 	 يجب أن تُقر
املدارَس أثناء النزاع.

• يجب على سائر األطراف املنخرطة في النزاع أن تترم القانون اإلنساني الدولي بالكامل، وأن جتنّب السكان املدنيني أخطار 	
اتفاقية حقوق الطفل  بنوده، وال سيما  الدولي حلقوق اإلنسان بجميع  القانون  النزاع املسّلح وتميهم منه، وأن تترم 

وبروتوكولها بشأن اشتراك األطفال في املنازعات املسلحة.

• أُفِيَد بأنَّ النظام السوري قد ألَقى ذخائر عنقودية كما وقد اسُتخدِمَت في معرِض العمليات الرّوسية-الّسورية املشتركة. 	
لذا، يجب على هذين الطرفني، باإلضافة إلى األطراف األخرى املنخرطة في النزاع في سوريا، توقيع االتفاقية وُمصادقتها 

والتوقّف فورًا عن استخدام هذا النوع من الذخائر.

إلى املنظمات الدولية والدول األعضاء في األمم املتحدة:

• يجب وضع شارة ممّيزة ومرئية وميكن التعرف عليها حلماية املدارس من الهجمات، على غرار الّشارات املستخدمة حلماية 	
املستشفيات واملركبات ومقّدمي اخلدمات الطبية واإلغاثة في النزاعات املسلحة أو حلماية املواقع الدينية ومواقع التراث 
ِضي بِتحديد كيفّية  ِع هذه الشارة املمّيزة، وتَقنْ الثقافي. وفي هذا الّصدد، يجب التوّصل إلى اتفاقية دولية تؤوُل إلى وَضنْ
بّد لِشارة القانون  استخدامها وإمكانّياته، وبتوضيح االلتزامات املترتبة على القوات املسلحة الحترام هذه الشارة. وال 
الدولي اإلنساني هذه أن متنَح املدارس واألطفال في النزاع السوري حمايًة خاصًة وأن تضمن احلماية واالحترام الّلذيِن يتمّتُع 
بهما كُلٌّ من املدارس واألطفال مبوجبِ القانون الدولي. ويُفترُض بالدُّوِل املوقعة على اتفاقيات جنيف أن تسّن قوانني محلية 

وسياسات عسكرية تّظر الهجمات على املدارس التي ترفع شارة املدرسة املمّيزة.

التوصيات
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• يجب إحالة هذا التقرير إلى اآللية الدولية احملايدة املستقلة )IIIM( من أجل البدء في إجراء تقيقات كاملة في الهجمات 	
على املدارس في سوريا.

• يجُب على مجلس األمن التابع لألمم املتحدة أن يّتخذ إجراءات فورية ردًا على الهجمات على املدارس، مبا في ذلك إحاَلة الوضع 	
القائم في سوريا إلى املدعي العام في احملكمة اجلنائية الدولية. 

• يجُب على جميع الدول األعضاء التوقيع فوراً على إعالن املدارس اآلمنة الذي يدعم تنفيذ املبادئ التوجيهية حلماية املدارس 	
واجلامعات من االستخدام العسكري أثناء النزاع املسلح. باإلضافة إلى أخذ جميع »الّتدابير البديلة املمكنة قبل الهجوم« 
على مدرسة أو جامعة في االعتبار، مبوجب املبدأ التوجيهي 4 )أ(، »قبل أي هجوم على مدرسة أصبحت هدًفا عسكريًا، 
يجب على أطراف النزاع املسّلح أن يأخذوا في عني االعتبار حقيقَة أّن األطفال يستحقون احتراماً وحمايًة خاصة«، و«األثر 

السلبي الطويل األجل احملتمل على قدرة املتمع احمللي على التعليم، بعَد تدمير املدرسة أو اإلضرار بها«.

إصالح العملية التعليمية

• البدء فوراً بعملّيِة إعادة بناء وإصالح تشمل املدارس السورية والنظام التعليمي في أنحاء البالد كافة.	

• بغية ردم الهّوة الّسحيقة التي سّببها النّزاُع في قطاع التعليم، ال بُدَّ من النّظر في اتخاذ خطوات من شأنها تسريع عملية 	
الّتعليم لتعويِض ما فاَت منها؛ وإقرار أنواع ُمحّددة من التعليم والّتقييم غير الرسمّية؛ وتقدمي الدعم والفرص للتحضير 

نْرَ أثناء النزاع وإلجرائها على حّد سواء. لالمتحانات التقييمّية التي لم جُت

• يجب أن تشمل عملية السالم إعادة تقييم املناهج الدراسية الوطنية تقييًما صارًما وإصالحها وذلَك من أجل منح كّل 	
تلميذ نوعية التعليم نفسها وتدريس مادة التاريخ بطريقة غير متحيزة فال متجد هذا الطرف أو ذاك، بل تقّدم حقائق بّينة 

وَء على قصص العدالة والسالم والتعايش. وتُعلي أصوات الضحايا وتُسّلط الضَّ

• يجب أن يحَظى املعلمون الذين ال يزاُلوَن في سوريا بالّدعم واحلماية الاّلزَمني. ويشمل ذلك ضمان تصيلهم رواتبهم بأماٍن 	
َّدَ باملواد املالئمة وتنعَم بظروٍف آمنة للتدريس. وعدم تعرضهم للمضايقة واالعتداء باإلضافة إلى دعم املدارس لكي تتزَو

• ال يُعرف الكثير عن أوضاع الّتالميِذ ونظام التعليم في املناطق اخلاضعة لسيطرة داعش. وعليه، تبرُزُ احلاجُة إلى إجراِء 	
مزيٍد من البحوث ورمبا تقيٍق كامٍل من أجل معاجلة أي أضرار خاّصة أو آثار إضافية تترتّب عن االنتهاكات التي ترتكب في 

هذه املناطق.

االعتراف واتّخاذ التدابير اإلصالحية

• يجب على احلكومة السورية واألطراف األخرى املتواطئة في الهجمات على املدارس أو املسؤولة عنها - مبا في ذلك اجلماعات 	
املسلحة غير التابعة لدولٍة ما واجلهات األجنبية التي تشارك مباشرة في الهجمات - أن تصدر اعتراًفا عاًما تُِقرُّ مبوَجِبهِ 
باألضرار التي أحلقتها باملدارس واألطفال واملعلمني واألهالي والعائالت واملتمعات. كما يجُب عليها إصدار اعتذار علني 

شامل من جميع ضحايا هذه الهجمات.

• َُّه يشكُّل جزًءا من 	 أولويًة فورية، وحاجًة طويلَة األجل، على اعتبارِ أن يجب أن يُعتبرَ تقدمي الدعم النفسي واالجتماعي 
إجراءات اإلغاثة وجبر الّضرر. 

• َن بعض اخلطوات املذكورة أعاله 	 يجب أن تراعي برامج جبر الضرر اخلسائر الهائلة في قطاِع التعليم، كما يجب أن تتضمَّ
– ومنها تسريع عملية الّتعليم لتعويِض ما فاَت منها؛ وإقرار أنواع ُمحّددة من التعليم ونظام األرِصَدة الّدولّية؛ وتقدمي 
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نْرَ أثناء النزاع وإلجرائها على حّد سواء، وغير ذلَك ِمن أشكال  الدعم والفرص للتحضير لالمتحانات التقييمّية التي لم جُت
املساعدة التعليمية ورمبا املهنية، التي ُتدَّدُ بناًء على تقييِم احتياجات الضحايا تقييًما شاِمال.

• َّاَء أعمال العنف والهجمات. وعليه، يجب أن يُوفَّرَ للضحايا الدعم 	 شاَعت بنَي ُصُفوف الّضحايا حاالت فقِد األطراف جر
الطبي طويَل األجِل وإعادة التأهيل املوارِد املالّية الاّلزمة لتأمني األطراف االصطناعية - مبا في ذلك تقدمي البدائل الالزمة 

إلى حني اكتماِل مُنو األطفال.

• يجب منُح املعّلمني احملُّفزات التي تثّهم على العودة إلى سوريا. أّما بالنسبة إلى األشخاص الذين باشروا التعليم في 	
َمُح باالستفادة من خبراتهم هذه ويُخّوَلهم أن يصبحوا  يَسنْ سياقات غير رسمية، فيجب وضع برنامج تأهيلّي معّجل 

ُمعّلمني ُمحترفني.
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