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ً
أوال :البراميــل المتفجــرة ســاح بدائــي وهمجــي ووصمــة عــار حتــى ضمــن
أضعــف جيــوش العالم:
اســتخدم النظــام الســوري أنواعـ ًا مختلفــة مــن األســلحة فــي غضــون الســنوات التســع الماضيــة؛ لقمــع االنتفاضــة
الشــعبية التــي تحولــت إلــى نــزاع مســلح داخلــي فــي تمــوز ،1 2012 /كمــا أعلنــت روســيا مــرار ًا عــن أنهــا جربــت اختراعــات
جديــدة مــن األســلحة فــي ســوريا كنــوع مــن التجريــب والتســويق لشــركات األســلحة الروســية.
تدرَّج النظام السوري في استخدام األسلحة ،ونعتقد أن ما يميز توحش النظام السوري هو استخدام سالحين:
األول :األسلحة الكيميائية.
الثاني :البراميل المتفجرة.
وقــد تحدثنــا عبــر عــدد كبيــر مــن التقاريــر عــن كال االســتخدامين ،وفــي هــذا التقريــر نقــوم بإصــدار آخــر بيانــات الشــبكة
الســورية لحقــوق اإلنســان عــن اســتخدام النظــام الســوري للبراميــل المتفجــرة ،ونقصــد بهــا تحديــد ًا فــي الســياق
الســوري وفــق مــا تفتقــت بــه عقليــة النظــام الســوري ،حيــث نصطلــح اختصــار ًا علــى وصــف البراميــل المتفجــرة
كوصــف جامــع لــكل العبــوات المصنعــة محلي ـ ًا والمحشــوة بمــواد متفجــرة.
ويعود استخدام النظام السوري الكثيف له لعدة أسباب:
واحــد :عــدم وجــود رد فعــل رادع مــن قبــل مجلــس األمــن والمجتمــع الدولــي علــى اســتخدام مثــل هــذا الســاح البدائــي
والهمجي.
اثنــان :محلــي الصنــع ،وبســيط فــي عمليــة التصنيــع ،وذو كلفــة منخفضــة ،مــع قــدرة تدميــر عاليــة ،تعــادل قرابــة ســبع
قذائــف هــاون للبرميــل الواحد.
ثالثــة :عــدم اكتــراث النظــام الســوري بمــدى عشــوائية هــذا الســاح وعــدم تمييــزه بيــن مدنــي أو مقاتــل ،ألن هــذا
الســاح الهمجــي يتــم إلقــاؤه غالب ـ ًا مــن المروحيــات اعتمــاد ًا علــى مبــدأ الســقوط الحــر ،فهــو بنــاءً علــى ذلــك يرقــى
إلــى جريمــة حــرب ،يمكننــا القــول أن كل إلقــاء لبرميــل متفجــر علــى مناطــق ســكنية هــو بمثابــة جريمــة حــرب؛ نظــر ًا
الســتحالة أن يكــون هــذا البرميــل موجه ـ ًا نحــو هــدف عســكري أو يمكــن التحكــم بــه.
أربعــة :ال يكتــرث النظــام الســوري بســمعة مؤسســة الجيــش بــل يســتخدمها كأداة فــي الحفــاظ علــى الســلطة ،ألن
اســتخدام مثــل هــذا الســاح البدائــي الهمجــي يُشــكل وصمــة عــار حتــى ضمــن أضعــف جيــش فــي العالــم.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:
“لــم نعــد نســمع حتــى إدانــات عــن اســتخدام النظــام الســوري للبراميــل المتفجــرة ضــد المدنييــن،
حيــث تقــوم اســتراتيجيته علــى تكــرار القصــف مئــات أو آالف المــرات حتــى تصبــح اإلدانــة أو التوثيــق
بــدون أيــة جــدوى ،ويصــل المجتمــع الســوري إلــى مرحلــة اليــأس واالستســام ،ويتحمــل مجلــس
األمــن مســؤولية تطبيــق القــرار الصــادر عنــه وقــد فشــل فــي ذلــك منــذ صــدور القــرار فــي شــباط2014 /
ومــا زال الفشــل مســتدام ًا حتــى اآلن”.

1

اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،تحديــث حالــة ،ســوريا :تواصــل اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر العربــي الســوري جهــود اإلغاثــة وســط

تصاعــد القتــال 17 ،تمــوز https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/update/2012/syria-update-2012-07-17.htm ،2012
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ثاني ًا :منهجية:
يتحــدّ ث هــذا التقريــر عــن حصيلــة اســتخدام قــوات النظــام الســوري لســاح البراميــل المتفجــرة منــذ أول اســتخدام
موثــق لدينــا بهــذا الســاح فــي تمــوز 2012 /حتــى نيســان 2021 /ومــا َّ
ترتــب علــى هــذا االســتخدام من ضحايــا واعتــداءات
علــى مراكــز حيويــة مدن َّيــة ،ويســتعرض حــوادث وقعــت بعــد إصــدار التقريــر الموســع الســابق الــذي أصدرنــاه فــي عــام
.2017
يقــوم فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بمراقبــة وتســجيل اســتخدام ســاح البراميــل المتفجــرة وذلــك
ضمــن نطــاق توثيــق الحــوادث التــي تقــع فيهــا انتهــاكات ،وعبــر عمــل متواصــل ألزيــدَ مــن تســع ســنوات تــم بنــاء
قاعــدة بيانــات واســعة لهــا ،ونقــوم بنشــر أخبــار حول القصــف باســتخدام البراميــل المتفجــرة ،وبشــكل خــاص
عندمــا يُخ ِّلــف ضحايــا بشــرية أو ماديــة ،كمــا َّأننــا َّ
خصصنا تقريــر ًا شــهري ًا وأصدرنا عدة تقاريــر موســعة فيمــا يخــص
اســتخدام هــذا الســاح.
وبحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فإننــا نســتطيع توزيــع الضحايــا بحســب المحافظــة
التــي قتلــوا فيهــا ،وبحســب المحافظــة التــي ينتمــون إليهــا أيضـ ًا ،ويـ ِّ
ـوزع هــذا التقريــر حصيلــة الضحايــا تبعـ ًا للمــكان
الــذي قتلــوا فيــه وليــس تبعــ ًا للمحافظــة التــي ينتمــون إليهــا ،وذلــك فــي ســبيل تحديــد حجــم الخســائر البشــرية
التــي خلفهــا اســتخدام البراميــل المتفجــرة التــي ألقاهــا ســاح الجــو التابــع للنظــام الســوري فــي كل محافظــة مــن
المحافظــات الســورية.
وقــد اعتمدنــا علــى باحثيــن ميدانييــن عامليــن لدينــا ،حيــث حصلنــا علــى شــهادات مباشــرة مــن ناجيــن أو مــن أقربــاء
لضحايــا أو عمــال إغاثــة ونشــطاء إعالمييــن ،وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة ،ويســتعرض التقريــر ســبع
شــهادات منهــا ،وقــد شــرحنا للشــهود الهــدف مــن المقابــات ،وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام المعلومــات
التــي يُقدِّ مونهــا فــي هــذا َّ
َ
دون أن ُنقــدِّ م أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز ،كمــا حاولــت الشــبكة الســورية لحقــوق
التقريــر
اإلنســان تجنيــب الشــهود معانــاة ُّ
ـم منـ ُ
تذكــر االنتهــاك ،وتـ َّ
ـح ضمــان بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه فــي
ٍ
اســتخدام اســم مســتعار .وكل ذلــك وفــق البروتوكــوالت الداخليــة لدينــا والتــي نعمــل بموجبها منذ ســنوات ،ونســعى
دائم ـ ًا لتطويرهــا لتواكــب أفضــل مســتويات الرعايــة النفســية للضحايــا.
إضافــة إلــى ذلــك فقــد ح َّللــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان المقاطــع المصــورة والصــور التــي ُنشــرت عبــر
اإلنترنــت ،أو التــي أرســلها لنــا نشــطاء محليــون عبــر البريــد اإللكترونــي أو برنامــج الســكايب أو عبــر منصــات التواصــل
االجتماعــي ،وأظهــرت مقاطــع مصــورة َّ
بثهــا ناشــطون مواقــع الهجمــات وجثـ َ
ـث الضحايــا والمصابيــن وحجــم الدمــار
الكبيــر الــذي تس ـبَّبت بــه الهجمــات.
نحتفــظ بنســخ مــن جميــع مقاطــع الفيديــو والصــور المذكــورة فــي هــذا التقريــر ضمــن قاعــدة بيانــات إلكترونيــة
ســرية ،ونســخ ٍ احتياطيــة علــى أقــراص صلبــة ،وعلــى الرغــم مــن ذلــك ال ندَّ عــي أننــا ُقمنــا بتوثيــق الحــاالت كافــة ،ذلــك
ٍ
ٍ
الحظــر والمالحقــة المفروضيــن علينــا مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وبعــض المجموعــات المســلحة
ـل
فــي ظـ ِّ
َّ
األخــرى .ولمزيــد مــن َّ
المتبعــة مــن قبــل الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان.
التفاصيــل نرجــو االطــاع على المنهجية
مــا وردَ فــي هــذا التقريــر ي ِّ
َّ
تمكنــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل ،كمــا ال
ُمثــل الحــدَّ األدنــى الــذي
الحديث األبعادَ االجتماعية واالقتصادية َّ
ُ
والنفســية  .
يشــمل
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ثالث ًا :صناعة البراميل المتفجرة:
تنقسم عملية تصنيع البراميل المتفجرة إلى
ثالث مراحل:

1

تصنيــع الغــاف الخارجــي للبرميــل المتفجــر
وتتضمــن بشــكل رئيــس أعمــال الحــدادة
لتصنيــع القالــب الخارجــي للبرميــل المتفجــر.
برميل متفجر -لم ينفجر -ألقاه
الطيران المروحي على قرية الهبيط
في إدلب ،في  /10أيلول2018 /

2

3

حشــو البراميــل بالمــواد المتفجــرة ،وتتضمــن
تعبئــة القوالــب المعدنيــة التــي تــم تصنيعهــا،
بمــواد قابلــة لالنفجــار ،التــي تتكــون بشــكل
رئيــس مــن مــادة نتــرات األمونيــوم.

مــادة حشــو برميــل متفجــر -لــم ينفجــر -ألقــاه الطيــران المروحــي علــى
قريــة كنصفــرة فــي إدلــب ،فــي  /3كانــون األول2019 /

تركيب الصاعق ،ويتم في المطارات العسكرية التي تقلع منها المروحيات لتنفيذ هجماتها.

تتم صناعة مادة حشو البراميل المتفجرة بإحدى الطريقتين التاليتين:
 1الطريقــة األولــى :تعتمــد علــى خلــط  50كــغ مــن مــادة نتــرات األمونيوم المعروفــة باسم ســماد األمونيــوم،
رمزهــا الكيميائــي  NH4NO3مــع  15كــغ مــن مــادة الـ  T.N.Tالمتفجرة ويضاف لها ليتران من مادة المازوت 2لتســريع
عمليــة االحتــراق ونصــف كيلوغــرام مــن مســحوق الكبريــت النقــي المعــروف باســم زهــر الكبريــت لمنــع الرطوبــة
ونصــف كيلوغــرام مــن بــودرة األلمنيــوم لزيــادة قــدرة الضغــط داخــل البرميــل.
 2الطريقــة الثانيــة :تعتمــد علــى خلــط  33كــغ مــن مــادة ســماد األمونيــوم مــع  20كــغ مــن الســكر وإذابــة
الخليــط علــى النــار إلــى أن يصبــح لــه قــوام العجيــن ،يُضــاف للعجيــن بعــد تجفيفــه وســحقه نصــف كيلوغــرام مــن
مــادة زهــر الكبريــت ونصــف كيلوغــرام مــن بــودرة األلمنيــوم.
يضــاف إلــى مــادة الحشــو فــي كال الطريقتيــن قطــع مــن الحديــد وبراغــي وقطــع خــردة معدنيــة وغيرهــا مــن
القطــع التــي يتســبب تطايرهــا عنــد انفجــار البرميــل فــي حجــم أكبــر مــن األضــرار البشــرية والماديــة ،وقــد رصــدت
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مئــات الحــوادث التــي اســتخدم فيهــا النظــام الســوري عبــوات ومــواد حشــو
ٍ
غيــر مألوفــة ،نســتعرض فيمــا يلــي أبرزهــا:

2

منتج نفطي سائل خفيف اللزوجة وقابل لالشتعال ،يستخدم كوقود تدفئة منزلي وصناعي وفي تشغيل اآلليات.
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فــي  /30كانــون األول 2017 /ألقــى طيــران مروحــي تابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة تحــوي كــرات حديديــة
علــى بلــدة تلمنــس بريــف محافظــة إدلــب الشــرقي.
فــي  /10أيلــول 2018 /اســتخدم النظــام الســوري براميــل محشــوة بألغام مضــادة للدروع فــي هجــوم علــى قريــة
الهبيــط بريــف إدلــب الجنوبــي .وقــد َّ
أكــد الناشــط اإلعالمــي عبــد الرزاق صبيــحَّ 3
أن طائــرة مروحيــة تابعــة للنظــام
الســوري أقلعــت مــن مدرســة “المجنــزرات” الواقعــة قــرب مدينــة حمــاة وألقــت  4براميــل متفجــرة علــى قريــة الهبيــط
ظهــر اإلثنيــن  /10أيلــول“ :ســقطت البراميــل فــي محيــط قريــة الهبيــط ،انفجــر اثنــان منهــا وتســببا بدمــار ٍ كبيـر ٍ فــي
المنــازل المحيطــة بموقــع ســقوطهما ،فيمــا لــم ينفجــر االثنــان اآلخــران ،شــاهدت داخلهمــا ألغامــ ًا مضــادة
ـل طويــل”.
للــدروع وقطع ـ ًا معدنيــة إضافــة إلــى المــادة المتفجــرة وفتيـ ٍ

فــي  /20آب 2019 /ألقــى الطيــران المروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوي
براميــل متفجــرة عــدة علــى بلــدة جرجنــاز بريــف محافظــة إدلــب الشــرقي،
احتــوى أحــد البراميــل علــى خراطيــم متفجــرة.
فــي  /3كانــون األول 2019 /قرابــة الســاعة  13:45ألقــى الطيــران المروحــي
التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى األطــراف
الجنوبيــة الغربيــة مــن قريــة كنصفــرة فــي جبــل الزاويــة بريــف محافظــة
إدلــب الجنوبــي ،ســقطت البراميــل علــى أرض زراعيــة دون أن تنفجــر ،احتــوى
ٍ
أحــد البراميــل علــى حاضنــة صــاروخ طائــرة ثابتــة الجنــاح.

وقــد َّ
وثقنــا اســتخدام قــوات ِّ
النظــام الســوري براميــل متفجــرة تحــوي غــازات ســامة فــي  93هجوم ـ ًا ،ويُعتبــر ذلــك
خرقــ ًا التفاقية حظر األســلحة الكيميائيــة التــي صادقــت عليهــا الحكومــة الســورية فــي أيلــول ،2013 /التــي تقتضــي
بعــدم اســتخدام الغــازات الســامة وتدميرهــا ،ولجميــع قــرارات مجلــس األمــن ذات الصلــة وبشــكل خــاص ،2118
و ،2209و ،2235كمــا ســجَّ لنا إضافــة مــوادَ حارقــة نعتقــد أنهــا “النابالــم” إلــى بعــض البراميــل المتفجــرة فــي  4هجمــات؛
مــا تس ـبَّب بحرائــق كبيــرة بعــد تنفيــذ الهجــوم.
3

تواصلنا معه عبر موقع التواصل االجتماعي فيسبوك في  /10أيلول2018 /
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وفيمــا يلــي خارطــة مــن إعــداد فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تظهر مواقــع أبــرز المنشــآت التــي يتــم
تصنيــع البراميــل المتفجــرة فيهــا:

1.معامــل وزارة الدفــاع فــي بلــدة تقســيس بريــف محافظــة حمــاة الجنوبــي ،يتــم تصنيــع الغــاف الخارجــي
للبراميل فيها.
2.معامــل وزارة الدفــاع فــي منطقــة الســفيرة فــي الريــف الجنوبــي الشــرقي لمحافظــة حلــب ،يتــم تصنيــع الغــاف
الخارجــي للبراميــل فيها.
3.الفــرع  602التابــع للقطــاع الرابــع فــي المديريــة العامــة لمركــز الدراســات والبحــوث العلميــة فــي منطقــة
الســفيرة فــي الريــف الجنوبــي الشــرقي لمحافظــة حلــب ،يتــم فيــه حشــو البراميــل المتفجــرة.
4
4.الفــرع  340التابــع للقطــاع الرابــع فــي المديريــة العامــة لمركــز الدراســات والبحــوث العلمية فــي شــمال
منطقــة مصيــاف فــي ريــف حمــاة الشــمالي ،يتــم فيــه حشــو البراميــل المتفجــرة.
5.الشــركة العربيــة لدرفلــة الحديــد لمالكهــا أيمــن جابــر ســابق ًا ،فــي مدينــة جبلــة فــي محافظــة الالذقيــة ،يتــم فيهــا
تصنيــع الغــاف الخارجــي للبرميــل وحشــوه.
6.وحدة الصيانة  59في مطار المزة العسكري قرب مدينة دمشق.
7.الوحــدة االقتصاديــة فــي مركــز بحــوث الراشــدين غــرب مدينــة حلــب ،يتــم فيهــا تصنيــع الغــاف الخارجــي للبرميــل
وحشوه.
يتــم تجميــع البراميــل المتفجــرة (بــدون صاعــق) فــي مطــار حمــاة العســكري ومطــار النيــرب العســكري فــي محافظة
حلــب ،وتزويــد جــل المطــارات بهــذه البراميــل لتنفيــذ هجماتها.

4

يتبع لوزارة الدفاع التابعة لحكومة النظام السوري
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رابعــ ًا :صــدور قــرار مجلــس األمــن  2139عــام  2014يطالــب بوقــف
اســتخدام البراميــل المتفجــرة والنظــام الســوري ينتهــك القــرار مئــات
المــرات:
تأخــر مجلــس األمــن الدَّ ولــي قرابــة عــام ونصــف العــام منــذ بدء اســتخدام النظام الســوري لســاح البراميــل المتفجرة
َ
أدان فيــه اســتخدام البراميــل المتفجــرة ،وذكرهــا
حتــى اســتصدر القــرار رقــم  2139فــي  /22شــباط ،2014 /الــذي
باالســم“ ،يجب التوقــف الفــوري عــن كافــة الهجمــات علــى المدنييــن ،ووضــع حــد لالســتخدام العشــوائي عديــم
التمييــز لألســلحة فــي المناطــق المأهولــة ،بمــا فــي ذلــك القصــف المدفعــي والجــوي ،مثــل اســتخدام البراميــل
المتفجرة” ،وعلــى الرغــم مــن هــذا القــرار فإننــا لــم نلحــظ أي اكتــراث مــن قبــل النظــام الســوري بــه ،كمــا أن هــذا القــرار
توعد باتخــاذ “مزيــد ًا مــن الخطــوات فــي حــال عــدم االمتثــال لهــذا القرار” 5لكــن مجلــس األمــن لــم يتخــذ أيــة إجــراءات
إضافيــة وفشــل فــي تطبيــق القــرار الــذي أصــدره ،ففــي الشــهر الالحــق علــى صــدور القــرار أي فــي آذار 2014 /وثقنــا
ـا متفجــر ًا أي بمعــدل  39برميـ ً
إلقــاء ســاح الجــو التابــع لقــوات النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن  1207برميـ ً
ـا متفجــر ًا
يوميـ ًا ،وهــذا دليــل واضــح علــى أن النظــام الســوري متأكــد بأنــه لــن يتعــرض ألي عقــاب أو محاســبة.
بــل إن النظــام الســوري أنكــر اســتخدام مثــل هــذا الســاح ،ففــي  /10شــباطَّ 2015 /
بثــت قنــاة البــي بــي ســي البريطانيــة
لقــاءً مــع رئيــس النظــام الســوري بشــار األســد أنكــر فيــه اســتخدام ســاح البراميــل المتفجرة.
وقــد أصــدرت منظمــة العفــو الدوليــة تقريــر ًا فــي  /5أيــار 2015 /بعنوان “المــوت فــي كل مــكان :جرائــم الحــرب
وانتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي حلب” أظهــر التقريــر حجــم الدمــار الكبيــر الــذي خلفتــه البراميــل المتفجــرة ،المحشــوة
بالمتفجــرات والشــظايا المعدنيــة ،التــي ألقتهــا قــوات النظــام الســوري علــى المــدارس والمستشــفيات والمســاجد
واألســواق المكتظــة ،دعــا التقريــر إلى “عــدم اســتعمال أســلحة متفجــرة غيــر دقيقــة مثــل البراميــل المتفجــرة أو
مدافــع الهــاون فــي المناطــق المأهولــة”.
بتاريــخ  /5حزيــران 2015 /أعــرب عــدد مــن أعضــاء مجلــس األمــن فــي بيــان صحفــي عــن قلقهــم مــن الهجمــات
العشــوائية ،التــي تتضمــن اســتخدام البراميــل المتفجــرة ،والتــي تــم اســتخدامها علــى نطــاق واســع فــي محافظــة
حلــب ومناطــق أخــرى فــي جميــع أنحــاء ســوريا.
بقيــادة بلجيــكا وهولنــدا ولوكســمبورغ طالبــت  71دولــة عبــر رســالة وجهتهــا إلــى مجلــس األمــن الدولــي فــي /18
حزيــران 2015 /النظــام الســوري بوقــف االســتخدام الممنهــج للبراميــل المتفجــرة.
فــي  /7كانــون األول 2016 /أصــدرت فرنســا وألمانيــا وكنــدا والواليــات المتحــدة وإيطاليــا والمملكــة المتحــدة بيانــ ًا
بشــأن الوضــع فــي حلــب أدانــت فيــه تصرفــات النظــام الســوري وحلفائــه األجانــب ،خاصــة روســيا ،وأدانــت بشــدة
اســتخدام البراميــل المتفجــرة واألســلحة الكيميائيــة.
بعــد عــام  2016لــم نعــد نســمع كثيــر ًا أيــة إدانــة علــى اســتخدام النظــام الســوري للبراميــل المتفجــرة علــى الرغــم مــن
أنــه مــا زال مســتمر ًا فــي اســتخدامها حتــى اآلن.

5
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ألف برميل متفجر تسببت في مقتل  11087مدنيا بينهم
 1821طفال

خامســ ًا :واقــع اســتخدام البراميــل المتفجــرة بحســب قاعــدة بيانــات
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان:
ألف :حصيلة البراميل المتفجرة:
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق االنســان القــاء طيــران النظــام الســوري المروحــي وثابــت الجنــاح قرابــة 81916
ٕ
ٕ
ً
برميــا متفجــر ًا منــذ تمــوز 2012 /حتــى نيســان ،2021 /توزعــت علــى النحــو التالــي:
ً
برميال متفجر ًا
 قبل صدور قرار مجلس األمن  2139في  /22شباط21013 :2014 /ً
برميال متفجر ًا
 بعد صدور قرار مجلس األمن  2139في  /22شباط60903 :2014 /توزعت حصيلة البراميل المتفجرة التي ألقاها النظام السوري ،حسب المحافظات ،على الشكل التالي:

كما توزعت حصيلة البراميل المتفجرة سنوي ًا على النحو التالي:
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فيما يلي توزع حصيلة البراميل المتفجرة بحسب المحافظات السورية سنوي ًا ،على النحو التالي:

تظهــر اإلحصائيــات الموضحــة أعــاه أن محافظتــي دمشــق وريفهــا ســجلتا الحصيلــة األعلــى مــن البراميــل المتفجــرة
(قرابــة  % 29مــن الحصيلــة اإلجماليــة) تليهــا محافظــة حلــب (قرابــة  )% 21ثــم درعــا (قرابــة  )% 14فإدلــب (قرابــة .)% 13
كمــا أن الحصيلــة األعلــى للبراميــل المتفجــرة التــي ألقاهــا النظــام الســوري كانــت فــي عــام  2014تــاه عــام  2015ثــم
عــام  ،2013حيــث شــهدت األعــوام الثالثــة إلقــاء ســاح الجــو الســوري مــا ال يقــل عــن  51948برميـ ً
ـا متفجــر ًا أي % 64
مــن الحصيلــة اإلجماليــة للبراميــل المتفجــرة.
وعلــى صعيــد تــوزع حصيلــة البراميــل المتفجــرة علــى المحافظــات ســنوي ًا ،وتحديــد ًا فــي المحافظــات التــي شــهدت
الحصيلــة األعلــى مــن البراميــل المتفجــرة فقــد شــهدت محافظتــي دمشــق وريفهــا الحصيلــة األعلــى فــي عــام 2015
ـا متفجــر ًا ،ثــم عــام  2016بـــ  6599برميـ ً
بـــ  8014برميـ ً
ـا متفجــر ًا ،أمــا فــي محافظــة حلــب التــي احتلــت المرتبــة الثانيــة
ـا متفجــر ًا تــاه عــام  2014بـــ  4520برميـ ً
فقــد شــهد عــام  2013الحصيلــة األعلــى بـــ  5674برميـ ً
ـا متفجــر ًا .فيمــا كانــت
الحصيلــة األعلــى فــي محافظــة درعــا فــي عــام  2015بـــ  3980برميـ ً
ـا متفجــر ًا ،وكانــت الحصيلــة األعلــى فــي إدلــب فــي
عــام  2014بـــ  2926برميـ ً
ـا متفجــر ًا.
باء :حصيلة ضحايا استخدام البراميل المتفجرة:
ســجلنا مقتــل  11087مدنيـ ًا ،بينهــم  1821طفـ ً
ـا ،و 1780ســيدة (أنثــى بالغــة) جــراء اســتخدام النظــام الســوري لســاح
البراميــل المتفجــرة منــذ تمــوز 2012 /حتــى نيســان.2021 /
توزعت حصيلة ضحايا البراميل المتفجرة ،بحسب المحافظات ،على النحو التالي:
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توزعت حصيلة ضحايا البراميل المتفجرة سنوي ًا على النحو التالي:
ً
طفال و 39سيدة
عام (2012منذ تموز) 279 :بينهم 47
ً
طفال و 102سيدة
عام  1874 :2013بينهم 127
ً
عام  4296 :2014بينهم  809طفال و 792سيدة
ً
طفال ،و 538سيدة.
عام  3259 :2015مدني ًا ،بينهم 529
ً
طفال ،و 186سيدة.
عام  968 :2016مدني ًا ،بينهم 167
ً
طفال ،و 32سيدة.
عام  130 :2017مدني ًا ،بينهم 55
ً
طفال و 62سيدة.
عام  187 :2018مدني ًا بينهم 54
ً
طفال و 27سيدة
عام  81 :2019بينهم 29
ً
عام  13 :2020بينهم  4طفال و 2سيدة
عام ( 2021حتى نيسان)- :

فيمــا توزعــت حصيلــة ضحايــا المدنييــن الذيــن قتلــوا جــراء الهجمــات بالبراميــل المتفجــرة بحســب المحافظــات
ســنوي ًا ،علــى النحــو التالــي:
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تشــكل حصيلــة الضحايــا مــن األطفــال والســيدات قرابــة  % 33مــن حصيلــة الضحايــا المدنييــن الذيــن قتلــوا جــراء
اســتخدام النظــام الســوري لســاح البراميــل المتفجــرة وهــي نســبة مرتفعــة جــد ًا وتؤكــد أن الهجمــات اســتهدفت
المدنييــن.
تشــير حصائــل الضحايــا الموضحــة أعــاه إلــى أن الحصيلــة األكبــر للضحايــا كانــت فــي محافظــة حلــب (قرابــة  % 52مــن
الحصيلــة اإلجماليــة للضحايــا) ثــم إدلــب (قرابــة  )% 17فدرعــا (قرابــة .)% 11
أمــا علــى صعيــد تــوزع حصيلــة الضحايــا المدنييــن بحســب الســنوات فتشــير قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق
اإلنســان إلــى أن الحصيلــة األعلــى للضحايــا كانــت فــي عــام  2014ثــم فــي عــام  2015وقــد بلغــت حصيلــة الضحايــا
المدنييــن فــي هذيــن العاميــن قرابــة  % 69مــن حصيلــة الضحايــا اإلجماليــة.
ً
وقــد كانــت الحصيلــة األعلــى للضحايــا فــي محافظــة حلــب فــي عــام  2014بـــ  2923مدني ـا ،ثــم فــي عــام  ،2013بـــ 1084
مدنيـ ًا ،أمــا محافظــة إدلــب التــي احتلــت المرتبــة الثانيــة بيــن المحافظــات فكانــت الحصيلــة األكبــر لضحاياهــا فــي عــام
 2013بـــ  701مدني ـ ًا ،ثــم فــي عــام  2015بـــ  657مدني ـ ًا ،أمــا عــن محافظــة درعــا فقــد كانــت الحصيلــة األعلــى للضحايــا
المدنييــن فيهــا فــي عــام  2015بـــ  584مدني ـ ًا ،ثــم فــي عــام  2014بـــ  438مدني ـ ًا.
تاء :حصيلة البراميل المتفجرة التي تم استخدامها كسالح كيميائي وكسالح حارق:
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن  93هجوم ـ ًا ببراميــل متفجــرة محملــة بغــازات ســامة و4
هجمــات ببراميــل متفجــرة تحــوي مــواد حارقــة منــذ تمــوز 2012 /حتــى نيســان.2021 /
توزعت حصيلة الهجمات بحسب المحافظات على النحو التالي:

غازات السامة

مواد حارقة

توزعت حصيلة الهجمات ببراميل متفجرة محملة بغارات سامة سنوي ًا على النحو التالي:
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إن اســتخدام ســاح عشــوائي كالبراميــل المتفجــرة فــي هجمــات كيميائيــة أو حارقــة يشــير إلــى تعمــد إيقــاع أكبــر
الضــرر بالمدنييــن فــي خــرق واضــح لجميــع القــرارات الدوليــة الصــادرة فــي هــذا الشــأن ،وقــد وثقــت الشــبكة الســورية
لحقــوق اإلنســان الحصيلــة األكبــر للهجمــات الكيميائيــة باســتخدام البراميــل المتفجــرة فــي محافظــة إدلــب بـــ 43
هجومـ ًا (قرابــة  % 47مــن الحصيلــة االجماليــة للهجمــات) ثــم محافظــة حمــاة بـــ  21هجومـ ًا (قرابــة  )% 23تلتهــا حلــب
بـــ  20هجــوم (قرابــة .)% 22
أمــا علــى صعيــد تــوزع الهجمــات الكيميائيــة باســتخدام البراميــل المتفجــرة ســنوي ًا فقــد كانــت الحصيلــة األعلــى فــي
عــام  2015تــاه عــام  2014ثــم عــام .2016
ثاء :حصيلة االعتداءات على المراكز الحيوية المدنية:
وفــق قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تسـبَّبت البراميــل المتفجــرة بمــا ال يقــل عــن  728حادثــة اعتــداء
علــى مراكــز حيويــة مدنيــة ،بينهــا  104علــى منشــآت الطبيــة ،و 188علــى مــدارس ،و 205علــى مســاجد ،و 57علــى أســواق.
توزعت هذه الحوادث سنوي ًا على النحو التالي:

عام 2021
(حتى نيسان)

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

عام 2012
(منذ تموز)

إن الحصيلــة األضخــم لحــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة كانــت فــي عــام  2015والتي بلغت قرابــة  % 29من
الحصيلــة اإلجماليــة لحــوادث االعتــداء تــاه عــام  2014ثــم عــام 2016ـ حيــث بلغــت قرابــة  % 14مــن الحصيلــة اإلجماليــة
فــي كل منهمــا.
جيم :النزوح والتشريد القسري جراء استخدام سالح البراميل المتفجرة:
إن االســتخدام الكثيــف للبراميــل المتفجــرة مــن قبــل النظــام الســوري كان يهــدف إلــى إحــداث أكبــر قــدر ممكــن مــن
التدميــر والرعــب بيــن صفــوف المدنييــن ،وقــد أخبرنــا العديــد مــن األهالــي عــن حالــة الصدمــة والخــوف التــي تســود
الحــي بالكامــل عقــب إلقــاء برميــل متفجــر واالنفجــار الضخــم والمرعــب الصــادر عنــه ،واألثــر النفســي الناجــم عــن دمــار
منزلهــم ،الــذي نشــؤوا فيــه أو ورثــوه عــن آبائهــم ،كمــا أن العديــد مــن البراميــل المتفجــرة قــد ســقطت علــى مراكــز
حيويــة مثــل مــدارس ،مخابــز ،مراكــز طبيــة ،أســواق.
لقــد دفــع القصــف المتوحــش بالبراميــل المتفجــرة ودمــار المنــازل وحالــة الرعــب الــذي تولــده ،ودمــار وتضــرر
المنشــآت الحيويــة ،دفــع كل ذلــك مئــات آالف الســوريين إلــى التشــرد عــن مناطقهــم ســعي ًا نحــو مناطــق أكثــر أمنـ ًا،
وقــد تتعــرض المناطــق التــي نزحــوا إليهــا إلــى القصــف مجــدد ًا ممــا يدفعهــم إلــى النــزوح مــرة أخــرى ،إن الغالبيــة
العظمــى مــن النازحيــن قــد اضطــروا إلــى التشــرد أزيــد مــن مــرة.
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إن هــدف النظــام الســوري هــو االنتقــام الوحشــي وليــس فقــط اقتــاع النــاس مــن منازلهــم ،بــل جعلهــم يدفعــون
أغلــى ثمــن ممكــن جــراء مطالبتهــم بالتغييــر السياســي ،وهــذا مــا يغيــب عــن أنظــار كثيــر مــن الباحثيــن عندمــا يتســاءل
عــن غايــة النظــام مــن قصــف أحيــاء مدنيــة بهــذا الحجــم مــن األســلحة وهــذه الكثافــة ،والســبب مــن وجهــة نظرنــا أن
عمليــات تدميــر المــدن والبلــدات كانــت هدفـ ًا مقصــود ًا مــن أجــل دفــع األهالــي نحــو االستســام والتشــرد ،ومــا يتبــع
ذلــك مــن معانــاة قاســية ،ألن المشــردين عــادة مــا يكونــون أكثــر فئــات المجتمــع فقــر ًا؛ نظــر ًا لخســارة منازلهــم
ومحتوياتهــا ومحالتهــم التجاريــة.
تشــير تقديــرات المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن الصــادرة فــي  /15آذار 2021 /إلــى قرابــة  13.3مليــون ســوري مــا
بيــن نــازح والجــئ ،يتوزعــون علــى النحــو التالــي:
 قرابة  6.7مليون نازح داخلي ًا بعضهم نزح أزيد من مرة. قرابة  6.6مليون الجئ ،منهم  5.5مليون في دول الجوار.مــن بينهــم  220ألــف شــخص نزحــوا جــراء اتفاقــات تشــريد قســري أبرمتهــا قــوات النظــام الســوري مــع فصائــل فــي
المعارضــة المســلحة فــي مناطــق عــدة مــن ســوريا بلــغ عددهــا  15اتفاق ـ ًا وفــق قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية
لحقــوق اإلنســان.
ومــن خــال عملنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي ملــف التشــريد القســري الحظنــا أن قرابــة  % 70أي
 9.5مليــون مــن المشــردين قســري ًا قــد تركــوا منازلهــم جــراء عمليــات القصــف الجــوي التــي شــنتها بشــكل رئيــس
قــوات الحلــف الســوري الروســي ،والتــي كان للبراميــل المتفجــرة فيهــا األثــر الكبيــر نظــر ًا لعشــوائيتها وأثرهــا التدميــري
الكبيــر.

سادسـ ًا :المســؤولية المباشــرة للنظام الســوري عن اســتخدام ســاح
البراميــل المتفجــرة وأســماء أفــراد نعتقــد أنهــم متورطــون فــي ارتــكاب
انتهــاكات فظيعة:
إن النظــام الســوري فــي بنيتــه هــو نظــام شــديد المركزيــة ،وال يمكــن القيــام بمهــام عســكرية ضخمــة ،دون علــم
وموافقــة رأس النظــام الســوري بشــار األســد ،وهــو فــي الوقــت ذاتــه القائــد العــام للجيــش والقــوات المســلحة،
بــل ال يمكــن القيــام بمهــام أقــل مــن ذلــك بكثيــر دون علمــه وموافقته ،ويأخذ القانــون الدولــي اإلنســاني فــي االعتبــار
ِّ
ويحمــل القــادة المســؤولية الجنائيــة علــى
الطبيعــة الهرميــة للقــوات المســلحة واالنضبــاط الــذي يفرضــه القــادة،
المســتوى الشــخصي ال عــن أفعــال وتجــاوزات ارتكبوهــا بــل أيضـ ًا عــن أفعــال ارتكبهــا مرؤوســوهم ،ووفقـ ًا لدراســة
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر عــن القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي ،فإن مســؤولية القــادة تطــورت إلــى القواعد
العرفية التاليــة:
•القادة واألشخاص اآلخرون األرفع مقام ًا مسؤولون جزائي ًا عن جرائم الحرب التي ترتكب بناءً على أوامرهم.6
•القــادة واألشــخاص اآلخــرون األرفــع مقام ـ ًا مســؤولون جزائي ـ ًا عــن جرائــم الحــرب التــي يرتكبهــا مرؤوســوهم إذا
عرفــوا ،أو كان بوســعهم معرفــة أن مرؤوســيهم علــى وشــك أن يرتكبــوا أو كانــوا يقومــون بارتــكاب مثــل هــذه
الجرائــم ولــم يتخــذوا كل التدابيــر الالزمــة والمعقولــة التــي تخولهــا لهــم ســلطتهم لمنــع ارتكابهــا أو لمعاقبــة
األشــخاص المســؤولين عنهــا إذا ارتكبــت مثــل هــذه الجرائــم.7
ّ
يتحمــل القــادة كذلــك مســؤولية ضمــان إدراك أفــراد القــوات المســلحة الخاضعيــن إلمرتهــم اللتزاماتهــم وفــق
•
القانــون الدولي اإلنســاني.8
6

اللجنة الدولية للصليب األحمر ،القانون الدولي اإلنساني العرفي ،القاعدة https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule152 ،152

7

اللجنة الدولية للصليب األحمر ،القانون الدولي اإلنساني العرفي ،القاعدة https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule153 ،153

8

اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،الملحــق (البروتوكــول) األول اإلضافــي إلــى اتفاقيــات جنيــف  ،1977المــادة https://www.icrc.org/ar/doc/resources/ ،)2(87

documents/misc/5ntccf.htm
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ّ
ويوســعها لتشــمل الجرائــم ضــدَّ
ويعــز ز النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة عناصــر المســؤولية هــذه
ّ
اإلنســانية ،التــي ترتكــب وقــت الســلم أو الحــرب ،وجرائــم الحــرب ،ســواء ارتكبــت فــي نــزاع مســلح دولــي أو داخلــي.9
ويحمــل القانــون القــادة العســكريين باإلضافــة إلــى كبــار المســؤولين ،بمــن فيهــم المدنيــون المســؤولية عــن ذلــك.10
ونحــن نعتقــد أن كافــة هــذه االشــتراطات متحققــة فــي حالــة النظــام الســوري ،وعالقــة رأس النظــام وقياداتــه
وسلســلة القيــادة الشــديدة الصرامــة والمركزيــة؛ ممــا يجعــل رأس النظــام الســوري والقيــادات العليــا جميعهــا
متورطــة بشــكل مباشــر فــي اســتخدام البراميــل المتفجــرة ومــا نجــم عنهــا مــن عمليــات قتــل وتدميــر وتشــريد.
أسماء ومناصب أبرز قيادات النظام السوري المتورطين في استخدام البراميل المتفجرة:
لقــد تــورط المئــات مــن قــادة األجهــزة األمنيــة والجيــش ومؤسســات أخــرى فــي االنتهــاكات التــي مورســت ضــد
الشــعب الســوري والدولــة الســورية منــذ عــام  2011حتــى اآلن ،ولدينــا قاعــدة بيانــات تضــم آالف البيانــات عــن أفــراد
متورطيــن بارتــكاب انتهــاكات للقانــون الدولــي اإلنســاني وقانــون حقــوق اإلنســان فــي ســوريا ،والمناصــب التــي
شــغلوها ،وأبــرز االنتهــاكات التــي وثقنــا ارتكابهــم لهــا ،ونعمــل علــى تحديثهــا بشــكل مســتمر ،وقــد تحدثنــا عــن العديــد
منهــم ضمن تقارير وبيانــات علــى مــدى الســنوات العشــر الماضيــة.
فيمــا يخــص اســتخدام ســاح البراميــل المتفجــرة يتحمــل بالدرجــة األولــى كل مــن القائــد العــام للجيــش والقــوات
المســلحة ونائبــه ومديــر القــوى الجويــة وإدارة المخابــرات الجويــة وقــادة المطــارات العســكرية ومــدراء الســرب
باإلضافــة لمــدراء وحــدات البحــوث العلميــة المســؤولية األكبــر عــن اســتخدام هــذا الســاح ،ونــورد هنــا عينــة عــن أبــرز
هــؤالء القــادة والشــخصيات الذيــن نعتقــد أنهــم متورطــون بجريمــة اســتخدام البراميــل المتفجــرة:

بشار األسد

علي عبد هللا أيوب

جميل الحسن

رئيس الجمهورية والقائد العام
للجيش والقوات المسلحة.

نائب القائد العام وزير الدفاع.

مدير إدارة المخابرات الجوية.

غسان إسماعيل

كفاح ملحم

محمد محال

نائب مدير إدارة المخابرات

رئيس شعبة المخابرات

الجوية.

العسكرية.

رئيس شعبة المخابرات
العسكرية سابق ًا.

 9المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ،نظــام رومــا األساســي ،المــادة https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC� ،25
7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf
100

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ،نظــام رومــا األساســي ،المــادة https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC� ،28

7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf
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حسان العلي

أحمد بلول

محمد بالل

قائد القوى الجوية.

قائد القوى الجوية سابق ًا.

غسان بالل

علي ونوس

بديع معال

مدير مكتب األمن في الفرقة

مسؤول عن تنسيق الهجمات
الجوية بالسالح الكيماوي في
الوحدة  450التابعة للشعبة
العسكرية.

قائد مطار حميميم العسكري.

محمد يوسف الحاصوري

غسان عباس

ياسين أحمد ضاحي

قائد مطار دير الزور العسكري.

مسؤول التواصل بين البحوث العلمية

رئيس فرع المزة في إدارة

وإدارة المخابرات الجوية وشعبة

المخابرات الجوية.

مسؤول تطوير األسلحة في
القوى الجوية.

الرابعة..

المخابرات العسكرية ،يعمل لصالح
الوحدة  450في شعبة المخابرات
العسكرية.
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نزار بدور

علي سليمان

ناصر محمد

عبد القادر الجغل

مسؤول عن دائرة التصنيع

مسؤول في معامل

مسؤول عن دائرة التصنيع في

مسؤول عن دائرة التصنيع في

في الوحدة االقتصادية التابعة

وزارة الدفاع في منطقة

مركز  602للبحوث العلمية في

مركز  340للبحوث العلمية في

لمركز بحوث الراشدين بمدينة

السفيرة بحلب.

منطقة السفيرة بحلب.

منطقة مصياف بحماة.

حلب

سابع ًا :أبرز حوادث استخدام البراميل المتفجرة:
اإلثنيــن  /8كانــون الثانــي 2018 /ألقــى الطيــران المروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى
منطقــة تــل الشــيخ منصــور قــرب الطريــق العــام الواصــل إلــى بلــدة أبــو الظهــور شــرق مدينــة ســراقب بريــف
محافظــة إدلــب الشــرقي؛ أصابــت البراميــل ســيارة كانــت ُتقــل نازحيــن مــن قــرى ريــف محافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا
أدى إلــى مقتــل  2مدنيـ ًا .كانــت المنطقــة خاضعـ ًـة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة
تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.
ً
برميــا
الخميــس  /1شــباط 2018 /قرابــة الســاعة  10:30ألقــى الطيــران المروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري
متفجــر ًا علــى قريــة جزرايــا بريــف محافظــة حلــب الجنوبــي؛ مــا أدى إلــى مقتــل  7مدني ـ ًا معظمهــم مــن عائلــة واحــدة،
بينهــم  3طفـ ً
ـا ،و 2ســيدة .كانــت القريــة خاضعــة لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وقــت الحادثــة.
األحــد  /4شــباط 2018 /قرابــة الســاعة  21:20ألقــى
الطيــران المروحــي التابــع للنظــام الســوري برميليــن
متفجريــن مُ حمليــن بغــاز ســام اســتهدفا منــازل مدن َّيــة
فــي الحــي الشــرقي مــن مدينــة ســراقب بريــف محافظــة
إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إلــى إصابــة ثمانيــة مدنييــن
بحــاالت اختنــاق ،ولــدى وصــول عناصــر الدفــاع المدنــي إلى
الموقــع ُأصيــب ثالثــة منهــم بحــاالت اختنــاق أيض ـ ًا وتـ َّ
ـم
نقلهــم جميعــ ًا إلــى المشــافي الميدانيــة .وقــد أصدرنــا
تقريــر ًا ِّ
يوثــق الحادثــة .وفــي  /12نيســان 2021 /أصــدر
فريــق التحقيــق وتحديــد المســؤولية التابــع لمنظمــة
حظــر األســلحة الكيميائيــة تقريــره الثانــي ،الــذي أثبــت
فيــه مســؤولية ســاح الجــو الســوري عــن هــذا الهجــوم
الكيميائــي.

مخ َّلفات براميل متفجرة يُزعم َّ
أنها مُ حملة بغاز سام
ألقتها مروحيات تابعة لقوات النظام السوري على مدينة
سراقب /إدلب في  /4شباط2018 /
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النقطــة الطب َّيــة التــي ُأسـ َ
توجَّ ــه مطيــع جــال- 11ناشــط إعالمــي محلــي -إلــى ُّ
َّ
“عمــم المرصــد
ـعف إليهــا المصابــون:
ـع َ
عــن إقــاع طيــران مروحــي قرابــة الســاعة التاســعة والثلــث ليـ ً
ف المصابــون إلــى نقطــة طب َّيــة تبعــد عــن
ـاُ .أسـ ِ
َ
ســراقب قرابــة 8كــم ،فقــد اضطــروا إلــى التوجُّ ــه إلــى نقطــة طبيــة بعيــدة بعــدَ قصــف مشــفيَي كفــر نبــل ومعــرة
ـب َّ
منــا مطيــع عــدم ذكــر موقــع إســعاف المصابيــن خوفـ ًا مــن تعرُّضــه للقصــف كبقيــة المراكــز الطب َّيــة
النعمــان” طلـ َ
التــي اســتهدفتها قــوات الحلــف الســوري الروســي.
ُ
ـاهدت عناصــر الدفــاع المدنــي وهــم يرشــون المصابيــن بالمــاء إلزالــة آثــار الكلــور ،ثــم قــدَّ م لهــم
وأضــاف مطيــع“ :شـ
ً
ُ
الفريــق الطبــي اإلســعافات األول َّيــة مــن حقــن أتروبيــن ،وأقنعــة أوكســجين .رأيــت أيض ـا ثالثــة مصابيــن يُعانــون
مــن غثيــان وإقيــاء ،وصعوبــة شــديدة فــي َّ
التنفــس ،واحمــرار فــي العينيــن ،بينمــا كان وضــع بقيــة المصابيــن أكثــر
اســتقرار ًا ،المصابــون جميعهــم مــن المدنييــن ،وكان مــن بينهــم  3مــن عناصــر الدفــاع المدنــي تعرَّضــوا لإلصابــة
بعــد ذهابهــم إلــى موقــع ســقوط البراميــل”.
اإلثنيــن  /19آذار 2018 /ألقــى الطيــران المروحــي التابــع
ً
برميــا متفجــر ًا علــى مســجد
لقــوات النظــام الســوري
المحمــود وســط مدينــة دومــا فــي الغوطــة الشــرقية
شــرق محافظــة ريــف دمشــق؛ مــا تســبب بمقتــل 7
مدنييــن ،بينهــم طفــل وســيدتان ،إضافــة إلــى دمــار
كبيــر فــي بنــاء المســجد وإصابــة أثاثــه بأضــرار ماديــة
كبيــرة ،ننــوِّ ه إلــى َّ
أن بهــوَ المســجد حوّ لــه األهالــي إلــى
ملجــأ يحتمــون بــه نتيجــة الحملــة العســكرية الشرســة
التــي كانــت تشــهدها الغوطــة الشــرقية .كانــت المدينــة
خاضعــة لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة
وقــت الحادثــة.

دمار إثر قصف قوات النظام السوري مسجد المحمود
وسط مدينة دوما /ريف دمشق  /19آذار2018 /

الســبت  /7نيســان 2018 /قرابــة الســاعة  21:00ألقــى الطيــران المروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل
متفجــرة عــدة تحــوي غــازات ســامة قــرب ســاحة الشــهداء فــي منطقــة نعمــان فــي مدينــة دومــا فــي الغوطــة
الشــرقية شــرق محافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إلــى مقتــل  41مدني ـ ًا خنق ـ ًا ،بينهــم  12طفـ ً
ـا ،و 15ســيدة ،وإصابــة
قرابــة  550شــخص ًا آخريــن بحــاالت اختناق.كانــت المدينــة خاضعــة لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة
وقــت الحادثــة .أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تقريــر ًا حــول الحادثــة.
 11تواصلنا معه عبر تطبيق واتساب  /5شباط2018 /

نفذته قوات ِّ
ضحايا مجزرة إث َر هجوم جوي كيميائي َّ
النظام السوري على مدينة دوما
في الغوطة الشرقية في  /7نيسان2018 /
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شــارك أحمد اإلســام 12وهو متطــوع لــدى منظمــة الدفــاع المدني فــي عمليــة إســعاف المصابين ،قــال لنــا“ :كانــت
ـاء عندما كنــت فــي ســيارة إســعاف نعمــل علــى تمشــيط المواقــع
الســاعة تقتــرب مــن الثامنــة والنصــف مسـ ً
التــي تعرَّضــت للقصــف ،كان الطيــران المروحــي فــي األجــواء ،وراجمــات الصواريــخ تســتهدف معظــم مناطــق
المدينة ،عندمــا اقتربنــا مــن وســط المدينــة الحظــت وجــود رائحــة قويــة لــم أســتطع تمييــز ماهيتهــا فطلبــت مــن
ســائق الســيارة إغــاق النوافــذ ،ثــم تقدمنــا باتجــاه ســاحة الشهداء ،شــاهدت هنــاك أناسـ ًا يركضــون بهلــع ،كانــوا
يصرخــون (كيمــاوي ،)...أمــام أحــد المالجــئ شــاهدت ثــاث جثــث ممــدَّ دة علــى األرض ،لــم يكــن علــى أجســادهم آثــار
دمــاء” قــال أحمــد إنــه فــو َر وصولــه إلــى الملجــأ م َّيــز بقــوة رائحــة كلور ،قــال إنهــا كانــت طاغيــة علــى المــكان“ :هبطــت
َّ
تتوضــح أمامــي ،كان هنــاك جثــث ألطفــال مرميــة علــى األرض ويغطــي
بضــع درجــات وبــدأت مشــاهد المذبحــة
َّ
الز بــد أفواههــم ،لــم أســتطع ُّ
واختــل
ثــوان ،حيــث بــدأ أنفــي بالســيالن وعينــي بالدِّ مــاع
الصمــود أكثــر مــن ثــاث
َّ
ٍ
َّ
وتلقيــت اإلســعافات األوليَّــة،
توازنــي ،فأخرجنــي صديقــي مــن المــكان بســرعة ،ثــم ذهبنــا إلــى النقطــة الطبيَّــة
غســلت وجهــي بالمــاء وخضعــت لجلســة ارذاذ”.
دليــل بصــري يظهــر موقــع ارتطــام أســطوانة محملــة بغــازات ســامة ألقاهــا طيــران مروحــي تابــع لقــوات النظــام
الســوري علــى مدينــة دومــا بريــف دمشــق فــي  /7نيســان2018 /

 12تواصلنا معه عبر تطبيق واتساب  /12نيسان2018 /
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الثالثــاء  /17تمــوز 2018 /ألقــى الطيــران المروحــي
التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة
قــرب مدرســة تــؤوي نازحيــن -مــن مدينــة الحــارّة بريــف
محافظــة درعــا الشــمالي الغربــي -فــي قريــة عيــن التينــة
بريــف محافظــة القنيطــرة الجنوبــي؛ مــا أدى إلــى مقتــل
تســعة مدنييــن دفعــة واحــدة ،بينهــم خمســة أطفــال
ً
خاضعــة لســيطرة فصائــل
وســيدتان .كانــت القريــة
المعارضــة المســلحة وقــت الحادثــة.

ضحايا مجزرة إثر هجوم بالبراميل المتفجرة شنته قوات النظام
السوري على قرية عين التينة /القنيطرة  /17تموز2018 /

تحدثــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع معــاذ األســعد ،13وهــو مصــور فــي بلــدة عيــن التينــة ،الــذي اســتيقظ
فــي صبــاح  /17تمــوز ،2018 /علــى واقــع انفجــار قريــب مــن منزلــه تــاه أصــوات صــراخ األهالــي “مجــزرةُ ،قتلــت النــاس”،
يقــول معــاذ“ :كانــت الســاعة بيــن  8:30و 9:00اتجهــت مباشــرة إلــى الموقــع الــذي يبعــد عــن بيتــي قرابــة خمــس
دقائــق مشــي ًا علــى األقــدام ،حيــث كان القصــف بالبراميــل المتفجــرة علــى ثانويــة عيــن التينــة التــي تقــع علــى شــارع
عــام وســط القريــة ،والتــي تــؤوي قرابــة  400نازحـ ًا مــن مدينــة الحــارة وقريــة عقربــا بريــف درعــا الشــمالي والقــرى
ـل بالمــكان وحفــرة بعمــق يتــراوح بيــن متــر إلــى متريــن فــي
والمــزارع المحيطــة ،شــاهدت الدمــار والخــراب الــذي حـ َّ
الشــارع العــام تســبب بهــا أحــد البراميــل ،كان هنــاك عــدد مــن الشــهداء ،بينهــم ســيدات ،علــى األرض أمــام بــاب
المدرســة وداخــل أحــد المحــال التجاريــة المدمــرة قبالتهــا ،فيمــا تــم إســعاف قرابــة  20مصابـ ًا بعضهــم مبتــوري
األطــراف مــن الموقــع ،وقــد وصلنــي َ
أن بعض ـ ًا مــن المصابيــن األطفــال والنســاء الذيــن ُأســعفوا قــد فارقــوا
الحيــاة” .كمــا أخبرنــا معــاذ أنــه تحــدث مــع األهالــي عمــا شــاهدوه قبــل وصولــه حيــث أضــاف “ألقــت الطائــرة أربعــة
براميــل متفجــرة علــى الموقــع ،جميــع الذيــن استشــهدوا وأصيبــوا كانــوا واقفيــن أمــام بــاب المدرســة بالشــارع
العــام الــذي تتواجــد فيــه محــال تجاريــة ،وكان األهالــي فــي تلــك اللحظــة يتابعــون القصــف الــذي يســتهدف تــل
الحــارة علــى بعــد قرابــة أربــع كيلــو متــرات عــن المنطقــة” .نــوَّ ه معــاذ إلــى ّ
أن المنطقــة المســتهدفة خاليــة مــن أي
وجــود عســكري للفصائــل فــي المعارضــة المســلحة أو غيرهــا ،وأن عيــن التينــة هــي قريــة صغيــرة تعتبــر بوابــة دخــول
القنيطــرة بالنســبة لمحافظــة درعــا.
الســبت  /8أيلــول 2018 /ألقــى الطيــران المروحــي التابــع
لقــوات النظــام الســوري برميليــن متفجريــن أمــام مدخــل
مشــفى نبــض الحيــاة (مشــفى شــام الجراحــي ســابق ًا)
–المنشــأ تحــت األرض -المدعــوم مــن قبــل منظمــة
ســوريا لإلغاثــة والتنميــة ( )SRDجنــوب قريــة حــاس
بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي؛ مــا أدى إلــى إصابــة بنــاء
المشــفى ومعداتــه بأضــرار ماديــة كبيــرة إضافــة إلــى
احتــراق مولــدات الكهربــاء التابعــة لــهُ ،تشــير الشــبكة
الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى ّ
أن المشــفى ينــدرج
ضمــن آليــة التحييــد المعتمــدة مــن قبــل مكتــب األمــم
المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية ( .)OCHAكانــت
القريــة خاضعــة لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة
المســلحة وقــت الحادثــة.

 13تواصلنا معه عبر تطبيق واتساب في تموز2018 /

أضرار إثر إلقاء طيران النظام السوري برميلين متفجرين قرب
مشفى نبض الحياة في قرية حاس /إدلب  /8أيلول2018 /

20

النظام السوري ألقى في غضون تسع سنوات قرابة 82
ألف برميل متفجر تسببت في مقتل  11087مدنيا بينهم
 1821طفال

األحــد  /5أيــار 2019 /ألقــى الطيــران المروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى قريــة أرينبــة
بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي؛ مــا تســبب فــي مقتــل خمســة مدنييــن معظمهــم مــن عائلــة واحــدة ،بينهــم طفلتيــن،
وســيدة واحــدة .كانــت القريــة خاضعــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر
الشــام وقــت الحادثــة.
تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع إبراهيــم الدرويــش ،14وهــو ناشــط إعالمــي مــن أبنــاء قريــة أرينبــة،
الــذي أخبرنــا أنــه مســاء يــوم  /5أيــار 2019 /وفــي أثنــاء عمليــة رصــد الطيــران المروحــي فــي األجــواء ،قامــت طائــرة بإلقــاء
ُ
“رصــدت ســقوط البراميــل بموقــع قــرب منــزل عمتــي ،وفــور ابتعــاد الطيــران
برميليــن متفجريــن علــى القريــة:
المروحــي عــن األجــواء توجهــت إلــى الموقــع الــذي كان مدمــر ًا بشــكل كبيــر ،وحيــث وجــدت عمتــي مبتــورة اليــد
ّ
وقطــع يــداه.
والقــدم ومتوفيــة ،كمــا استشــهد ابــن عمتــي مــع ابنتــه ،لقــد قســم البرميــل رأســه إلــى نصفيــن
فــي الموقــع كان ابــن ثــان لعمتــي مصابـ ًا بجــراح بليغــة ،كمــا رأيــت طفلــة عمرهــا عــام ونصــف مصابــة وقــد بتــرت
إحــدى قدميهــا حملتهــا وناديــت اإلســعاف عبــر القبضــات ،تــم إســعاف ابــن عمتــي عبــر ســيارة مدنيــة إلــى مشــفى
معــرة النعمــان الوطنــي ،فيمــا وصــل الدفــاع المدنــي وحملونــي مــع الطفلــة إلــى المشــفى ،التــي توفيــت بعــد
دخولهــا إلــى غرفــة العمليــات ثــم توفــي الشــاب ،حيــث باتــت حصيلــة المجــزرة خمســة شــهداء ،كان المشــهد
مؤثــر ًا جــد ًا ومبكــي ،ال زلــت أعانــي نفســي ًا مــن المشــاهد الدمويــة ومشــاهد القصــف التــي تعرضــت لــه المنطقــة
مــن الطيــران المروحــي الــذي كان يقلــع مــن مطــار مدينــة حمــاة العســكري ويقصــف بلــدات ريــف إدلــب شــكل
متواصــل”.
األربعــاء  /8أيــار 2019 /ألقــى الطيــران المروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى بلــدة حيش
بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي؛ مــا أدى إلــى مقتــل ثالثــة مدنييــن مــن عائلــة واحــدة -نازحــون مــن مدينــة حلفايــا بريــف
محافظــة حمــاة الشــمالي الغربــي -بينهــم طفلــة واحــدة .كانــت البلــدة خاضعــة لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة
المســلحة وقــت الحادثــة.
تحدثــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ،مــع تحســين علــي الحســين ،15إعالمــي الدفــاع المدنــي فــي مركــز حيــش،
الــذي كان قــد رصــد إلقــاء الطيــران المروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري برميليــن متفجريــن علــى بلــدة حيــش
بتاريــخ  /8أيــار 2019 /مــع حلــول آذان المغــرب ،حيــث أخبرنــا“ :شــاهدت ســقوط البرميــل المتفجــر األول مــن الطيــران
المروحــي بــأم العيــن علــى الجهــة الشــرقية مــن بلــدة حيــش قــرب أوتســتراد حلــب  -دمشــق ،كان حجمــه كبيــر ًا
ولونــه أســود ســقط بشــكل دورانــي وقبــل وصولــه األرض بنحــو  50متــر تحــول لالتجــاه العمــودي وبدأنــا نســمع
صــوت هديــر البرميــل بشــكل كبيــر ،ثــم باشــر الطيــران المروحــي بالــدوران فــي المنطقــة ،وبعــد دقائــق قليلــة ،نفــذ
ســمع صــوت هديــره بشــكل قــوي ومــن ثــم انفجــار قــوي”.
هجومـ ًا آخــر ببرميــل واحــد أيضـ ًا علــى المنطقــة ذاتهــاُ ،
أخبرنــا تحســين أن فــرق الدفــاع المدنــي قــد انتشــلت  3ضحايــا وأســعفت عــدد ًا مــن الجرحــى بعــد التنفيــذ األول علــى
الفــور ،وأضــاف“ :توجهنــا إلــى الموقــع الــذي كان مليئ ـ ًا بالشــظايا ،البرميــل األول ســقط علــى ســطح بنــاء مــن
أربــع طوابــق أســفله محــات تجاريــة ،والبرميــل الثانــي وراء البنــاء ضمــن أرض ترابيــة ،البنــاء دمــر بشــكل شــبه
كامــل تقريبـ ًا ،والبرميــل الثانــي أحــدث حفــرة بعــرض  3أمتــار وعمــق متريــن تقريبـ ًا ،فيمــا تســببت الشــظايا الكبيــرة
بأضــرار كبيــرة فــي األرض الزراعيــة”.

 14تواصلنا معه عبر تطبيق واتساب في  /17آذار2021 /
 15تواصلنا معه عبر تطبيق واتساب في  /17آذار2021 /
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الجمعــة  /5تمــوز 2019 /قرابــة الســاعة  21:00ألقــت طائرتــان مروحيتــان تابعتــان لقــوات النظــام الســوري براميــل
متفجــرة عــدة علــى ثالثــة مواقــع فــي بلــدة محمبــل بريــف محافظــة إدلــب الغربــي؛ مــا أدى إلــى مقتــل  13مدنيـ ًا ،بينهــم
ســبعة أطفــال وجنيــن واحــد وثــاث ســيدات ،وجــرح  20آخريــن ،توزعــت حصيلــة الضحايــا المدنييــن علــى المواقــع
الثالثــة علــى النحــو التالــي:
الموقــع األول :علــى بعــد قرابــة 200م عــن مدرســة
الشــهيد محمــد صالــح عبــد العــال االبتدائيــة فــي
األطــراف الغربيــة مــن البلــدة؛ ســقطت براميــل متفجــرة
علــى مجموعــة أبنيــة ســكنية؛ مــا تســبَّب بمجــزرة راح
ضحيتهــا ســبعة مدنييــن مــن عائلــة واحــدة -كانــوا داخــل
قبــو أحــد المنــازل ،-بينهــم أربعـ ُـة أطفــال ( 3ذكــور وأنثــى)
وســيدتان اثنتــان.
الموقــع الثانــي :أبنيــة ســكنية تقــع أمــام مدرســة
الشــهيد محمــد صالــح عبــد العــال االبتدائيــة؛ مــا تسـبَّب
فــي مقتــل ثالثــة مدنييــن ،بينهــم طفــان اثنــان.
الموقــع الثالــث :أبنيــة ســكنية تقــع قــرب مبنــى
دمار في مبنى اإلرشادية الزراعية في بلدة محمبل بإدلب؛ إثر
اإلرشــادية الزراعيــة فــي األطــراف الشــمالية مــن البلــدة؛
هجوم جوي سوري بالبراميل المتفجرة –  /5تموز2019 /
مــا تســبَّب فــي مقتــل ثالثــة مدنييــن -نازحــون مــن
محافظــة ريــف دمشــق( -ســيدة وطفلهــا وجنينهــا).
تخضع بلدة محمبل لسيطرة مشتركة بين فصائل في المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام وقت الحادثة.
حســان العلــي 16مديــر مركــز الدفــاع المدنــي فــي بلــدة محمبــل قــال للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان “ :كانــت
الســاعة نحــو التاســعة مــن مســاء يــوم  /5تمــوز عندمــا عممــت المراصــد عــن إقــاع طيــران مروحــي مــن مطــار
حمــاة العســكري وحــددت أن وجهتــه ريــف إدلــب الغربــي ،ولــدى وصولــه إلــى أجــواء البلــدة بــدأت الطائــرات ترمــي
حمولتهــا مــن البراميــل المتفجــرة تباعـ ًا ،وعندمــا أنهــت تنفيذهــا تحركــت فرقنــا إلــى أماكــن ســقوط البراميــل ،حيــث
انتشــلنا قرابــة  14شــهيد ًا وأســعفنا  14آخريــن ،بعضهــم مهجــرون مــن محافظــات أخــرى يقيمــون فــي البلــدة”.
اإلثنيــن  /5آب 2019 /ألقــى الطيــران المروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى بلــدة
مــورك بريــف محافظــة حمــاة الشــمالي ،ســقط أحــد البراميــل علــى أحــد المنــازل؛ مــا أدى إلــى مقتــل أربعــة مدنييــن،
معظمهــم مــن عائلــة واحــدة ،نشــير إلــى ّ
أن الضحايــا عــادوا مــن أماكــن نزوحهــم إلــى بلدتهــم عقــب دخــول اتفــاق
إطــاق النــار ،الــذي أعلــن عنــه النظــام الروســي ح ِّيــز التنفيــذ فــي  /2آب .2019 /كانــت بلــدة مــورك خاضعــة لســيطرة
مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.
الخميــس  /14تشــرين الثانــي 2019 /ألقــى الطيــران
المروحــي التابــع للنظــام الســوري مــا اليقــل عــن 4
براميــل متفجــرة علــى جنــوب مدينــة كفــر نبــل -المعروفــة
بمنطقــة الحليــا -فــي ريــف إدلــب الجنوبــي ،وقــد حصلــت
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى مقاطــع
مصــورة خاصــة ِّ
توثــق الحادثــة .نشــير إلــى أن المنطقــة
كانــت تخضــع لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي
المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت
الحادثــة.

 16تواصلنا مع عبر تطبيق واتساب في  /6تموز2019 /

مقطع مصور يظهر سقوط البرميل المتفجر من المروحية
التابعة لقوات النظام السوري حتى وصوله إلى األرض في منطقة
الحليا في مدينة كفر نبل /إدلب –  /14تشرين الثاني2019 /
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األحــد  /15كانــون األول 2019 /قرابــة الســاعة 09:30
ألقــى الطيــران المروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري
براميــل متفجــرة عــدة علــى منــزل فــي قريــة معــر شــورين
ٍ
الشــرقي؛ مــا أدى إلــى مقتــل
بريــف محافظــة إدلــب
طفــل ،وإصابــة عــدة مدنييــن بجــراح ،إضافــة إلــى دمــار
كبيــر فــي المنــزل ،ويوجــد بجــوار المنــزل فــرن أبــو راتــب
للخبــز؛ تســبب القصــف باشــتعال النيــران داخلــه
وإصابــه بنائــه ومعداتــه بأضــرار ماديــة كبيــرة .تخضــع
القريــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة
المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

أضرار إثر هجوم جوي للنظام السوري بالبراميل المتفجرة قرب
فرن للخبز في قرية معر شورين /إدلب –  /15كانون األول2019 /
ٍ

اإلثنيــن  /30كانــون األول 2019 /قرابــة الســاعة  12:10ألقــى الطيــران المروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري نحــو
ثالثــة براميــل متفجــرة علــى األطــراف الشــمالية الغربيــة مــن مدينــة معــرة النعمــان بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي،
ـاء مكــون مــن طابقيــن معــروف ببنــاء “مغســلة الديــاب” ،أثنــاء وجــود فريــق الدفــاع المدنــي لمســاعدة
اســتهدفت بنـ ً
مدنييــن ســكاني البنــاء علــى حمــل أمتعتهــم والخــروج مــن المدينــة إث ـ َر القصــف المكثــف مــن قبــل قــوات الحلــف
كل مــن الطفــل محمــد فاتــح عرفــات
الســوري  -الروســي علــى المدينــة ومحيطهــا؛ تســببت البراميــل فــي مقتــل ٍّ
ومحمــد الشــعار أحــد عناصــر فريــق الدفــاع المدنــي ،إضافــة إلــى إصابــة ســيارة خدمــة تابعــة للفريــق بأضــرار ماديــة
كبيــرة ،ودمــار كبيــر بالمبنــى .كانــت مدينــة معــرة النعمــان خاضعــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة
المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.
األربعــاء  /15كانــون الثانــي 2020 /ألقى الطيران المروحي
التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة
علــى قريــة كفرومــة بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي؛ مــا
تســبب بأضــرار ماديــة فــي الممتلــكات العامــة والخاصــة،
تشــير الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى أن القريــة
ســكانها ،إثــر نزوحهــم نتيجــة هجمــات
خاليــة مــن معظــم ُ
قــوات الحلــف الســوري – الروســي المســتمرة علــى
المنطقــة منــذ  /26نيســان ،2019 /التــي تركــزت فــي األيــام
األخيــرة علــى معــرة النعمــان ومحيطهــا .كانــت القريــة
خاضعــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائل فــي المعارضة
المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

مقطع مصور يستعرض لحظة إلقاء طيران النظام السوري
برميالً متفجر ًا حتى وصوله األرض وانفجاره في قرية كفرومة/
إدلب –  /15كانون الثاني2020 /
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ثامن ًا :استنتاجات وتوصيات:

1.خرقــت الحكومــة الســورية بشــكل ال يقبــل التشــكيك قــراري مجلــس األمن رقــم  2139و ،2254واســتخدمت
البراميــل المتفجــرة علــى نحــو منهجــي وواســع النطــاق ،وأيضــ ًا انتهكــت عبــر جريمــة القتــل العمــد المــادة
الســابعة مــن قانــون رومــا ٍ
األساســي علــى نحــو منهجــي وواســع النطــاق مــا يُشــكل جرائــم ضــد اإلنســانية.
2.تؤكــد الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى أن القصــف بالبراميــل المتفجــرة هــو قصــف عشــوائي اســتهدف
بشــكل عــام أفــراد ًا مدنييــن عــزل ،وتس ـبَّب بصــورة عرضيــة فــي حــدوث خســائر طالــت أرواح المدنييــن أو إلحــاق
إصابــات بهــم أو فــي إلحــاق الضــرر الكبيــر باألعيــان المدنيــة.
3.انتهكــت قــوات النظــام الســوري أحــكام القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان الــذي يحمــي الحــق فــي الحيــاة .إضافــة
ـل نــزاع مســلح غيــر دولــي فهــي ترقــى إلــى جريمــة حــرب ،وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة.
إلــى أنهــا ارتكبــت فــي ظـ ِّ
ٍ
4.انتهــك النظــام الســوري عبــر اســتخدامه البراميــل المحملــة بالغــازات الســامة قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني
َّ
الشــك
العرفــي ،الــذي يحظــر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة مهمــا كانــت الظــروف ،وثانيــ ًا خــرق بمــا ال يقبــل
“اتفاقية حظر األســلحة الكيميائيــة” التــي صادقــت عليهــا الحكومــة الســورية فــي أيلــول ،2013 /التــي تقتضــي
بعــدم اســتخدام الغــازات الســامة وتدميرهــا ،وثالث ـ ًا جميــع قــرارات مجلــس األمــن ذات الصلــة وبشــكل خــاص
 2118عــام  ،2013و 2209عــام  ،2015و 2235عــام  ،2015كمــا أن اســتخدام األســلحة الكيميائيــة يُشــكل جريمــة
حــرب وفق ـ ًا لميثــاق رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
ـل متفجــرة محملــة بمــواد حارقــة ضــد أحياء ســكنية مأهولــة بالمدنيين،
5.اســتخدمت قــوات النظــام الســوري براميـ َ
ولــم تتخــذ هــذه القــوات أيــة احتياطــات تذكــر للتقليــل مــن الضــرر الالحــق بالمدنيين وبالمنشــآت والمبانــي المدنية.
َّ 6.
إن حجــم القصــف المنهجــي الواســع المتكــرر ،ومســتوى القــوة المفرطــة المســتخدمة فيه ،والطابع العشــوائي
للقصــف والطبيعــة المنســقة للهجمــات ال يمكــن أن يكــون ذلــك إال بتوجيهــات عليــا وهــي سياســة دولة.
7.إن تدميــر المــدن والبلــدات والمراكــز الحيويــة والمحــات التجاريــة ،وتشــريد أهلهــا وتوقــف الغالبيــة العظمــى
منهــم عــن العمــل ،حيــث يقــدر عــدد المشــردين داخلي ـ ًا بقرابــة  6.7مليــون مواطــن ســوري ،والمشــردين خارجي ـ ًا
بقرابــة  6.6مليــون مواطــن ســوري ،إن ً
كال مــن التدميــر والتشــريد ،اللذيــن يعتبــر النظــام الســوري وحلفــاؤه
المســؤولين المباشــرين عنهمــا ،يعتبــران مــن أهــم أســباب انهيــار االقتصــاد الســوري ،ويعتبــر تأثيــر العقوبــات
االقتصاديــة ال يــكاد يذكــر مقارنــة بتشــريد قرابــة  13.3مليــون مواطــن ســوري وتدميــر مالييــن المبانــي.

التوصيات:

إلى مجلس األمن الدولي:
•فــرض حظــر أســلحة علــى الحكومــة الســورية ،ومالحقــة جميــع مــن يقــوم بعمليــات تزويدهــا بالمــال والســاح؛
نظــر ًا لخطــر اســتخدام هــذه األســلحة فــي جرائــم وانتهــاكات جســيمة لحقــوق اإلنســان.
•يجــب إحالــة الملــف الســوري إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحاســبة جميــع المتورطيــن ،ويجــب حجــب حــق
النقــض عنــد ارتــكاب الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب.
والســام وتطبيــق مبــدأ مســؤولية حمايــة المدنييــن ،لحفــظ أرواح الســوريين وتراثهــم وفنونهــم
•إحــال األمــن
َّ
مــن الدمــار َّ
والنهــب والتخريــب ،والتدخــل العاجــل لحمايــة المدنييــن مــن خطــر البراميــل المتفجــرة.
•إصــدار قــرار مُ لــزم يمنــع ويعاقــب علــى جريمــة َّ
التشــريد القســري ،ويجبــر علــى وقــف عمليــات التهجيــر القســري،
ـص بشــكل صريــح علــى حـ ِّـق النازحيــن قســر ًا بالعــودة اآلمنــة إلــى منازلهــم ،وجبــر مــا وقـ َ
وينـ ُّ
ـع عليهــم مــن أضــرار،
وذلــك عبــر عمليــة انتقــال سياســي تضمــن الكرامــة واالســتقرار وفقـ ًا لجــدول زمنــي صــارم ال يتجــاوز ســتة أشــهر.
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إلى المجتمع الدولي:
َّ
َ
ـل انقســام مجلــس األمــن وش ـلله الكامــل ،يتوجــب التحــرك علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي إلقامــة
•فــي ظـ ِّ
َّ
َّ
تحالفــات لدعــم الشــعب الســوري ،ويتجلــى ذلــك فــي حمايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع الحصــار ،وزيــادة
جرعــات الدعــم المقدَّ مــة علــى َّ
الصعيــد اإلغاثــي للمشــردين قســري ًا.
•التوســع فــي ممارســة الواليــة القضائيــة العالميــة بشــأن الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب أمــام المحاكــم
الوطنيــة ،ومالحقــة جميــع األشــخاص المتورطيــن.
•دعــم عمليــة االنتقــال السياســي والضغــط إللــزام األطــراف بتطبيــق االنتقــال السياســي ضمــن مــدة زمنيــة ال
تتجــاوز ســتة أشــهر كــي يتمكــن مالييــن المشــردين مــن العــودة اآلمنــة والمســتقرة إلــى منازلهــم.
•دعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــرار ًا وتكــرار ًا فــي عشــرات الدراســات والتقاريــر وباعتبارهــا عضــو فــي
“التحالــف الدولــي مــن أجــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة ( ،”)ICRtoPإلــى تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة
( ،)R2Pوقــد تــم اســتنفاذ الخطــوات السياســية عبــر اتفاقيــة الجامعــة العربيــة ثــم خطــة الســيد كوفــي عنــان ومــا
جــاء بعدهــا مــن بيانــات لوقــف األعمــال العدائيــة واتفاقــات أســتانا ،وبالتالــي ال بــدَّ بعــد تلــك المــدة مــن اللجــوء
إلــى الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة ،الــذي أقرَّتــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ،ومــا زال
مجلــس األمــن يعرقــل حمايــة المدنييــن فــي ســوريا.
•تجديد الضغط على مجلس األمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
•الســعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة والمحاســبة فــي ســوريا عبــر الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ومجلــس
حقــوق اإلنســان ،واســتخدام مبــدأ الواليــة القضائيــة العالميــة.
إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
َّ
•المســاعدة علــى العمــل فــي بنــاء داتــا مركزيــة للمســاكن والعقــارات فــي ســوريا ،بهــدف تحقيــق نيــل التعويــض
الطوعيــة ورد المســاكن واألراضــي والعقــارات وفقـ ًا لـــ “مبــادئ األمــم المتحــدة بشــأن ردِّ
وتنفيــذ برامــج العــودة َّ
المســاكن والعقارات لالجئين والنازحيــن -مبادئ بينهيــرو”.
لجنة التحقيق الدولية:
•التركيــز علــى اســتخدام النظــام الســوري للبراميــل المتفجــرة وتبعــات ذلــك مــن دمــار وتشــريد ،وإدانــة هــذه
الممارســات الواســعة.
إلى الحكومة الروسية:
•التوقــف عــن دعــم النظــام الســوري المتــورط بجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب واســعة ،واالنخــراط الجــدي
فــي مســار انتقــال سياســي يضمــن األمــن واالســتقرار وينهــي النــزاع.
•الضغــط علــى جيــش النظــام الســوري لوقــف ممارســاته البربريــة عبــر إلقــاء براميــل متفجــرة تعتمــد مبــدأ
الســقوط الحــر علــى أحيــاء ســكنية.

شكر

كل ُّ
الشــكر َّ
والتقديــر ألهالــي الضحايــا وأقربائهــم ولجميــع النشــطاء المحلييــن مــن المجــاالت كافــة ،الذيــن لــوال
َّ
تمكنــا مــن إنجــاز هــذا التقريــر علــى هــذا المســتوى ،وخالــص العــزاء ألســر الضحايا.
مســاهماتهم وتعاونهــم معنــا لمــا
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