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اخلميس 7 نيسان 2016

حمتوايت التقرير: 
أواًل: املقدمة.

اثنياً: امللخص التنفيذي.
اثلثاً: تفاصيل التقرير.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات. 
خامساً: امللحقات واملرفقات. 

شكر وعزاء. 

241 خرقاً التفاق وقف األعمال العدائية عرب استخدام الرباميل املتفجرة فقط
241 برمياًل متفجراً يف شهر آذار 2016 ومازال االستخدام مستمرًا

أواًل: المقدمة:
على الرغم من سراين اتفاق وقف األعمال العدائية لكن النظام السوري مل يوقف خالل 
فقد  أتكيد  وبكل  املتفجرة،  الرباميل  ابستخدام  واسعة  ملناطق  قصفه  املاضي  الشهر 
اخنفضت وترية استخدامها وحصيلة الضحااي اليت ختلفها، لكن الربميل املتفجر وابعتباره 
سالحاً عشوائياً ابمتياز، ذو أثر تدمريي هائل، فإن أثره اليتوقف فقط عند قتل الضحااي 
املدنيني بل فيما ُيدثه أيضاً من تدمري وابلتايل تشريد وإرهاب ألهايل املنطقة املستهدفة، 
وإلقاء الربميل املتفجر من الطائرة هبذا األسلوب البدائي اهلمجي يرقى إىل جرمية حرب، 

فباإلمكان اعتبار كل برميل متفجر هو مبثابة جرمية حرب.
خبالف ما أعلنه السفري الروسي لدى األمم املتحدة فيتايل تشوركني، أن النظام السوري 
توقف عن استخدام الرباميل املتفجرة، فإن عمليات الرصد والتوثيق اليومية اليت تقوم هبا 
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان تثبت بال أدىن شك أن النظام السوري مستمر يف قتل 
وتدمري سوراي عرب إلقاء مئات الرباميل املتفجرة، ويف هذا التقرير نستعرض احلوادث اليت 
متكنا فيها من توثيق استخدام سالح الرباميل املتفجرة حصراً، ابملكان والزمان والصور، 

وهذا التقرير يصدر بشكل شهري عن الشبكة السورية حلقوق اإلنسان.
من خالل أرشيف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان اخلاص بتوثيق االنتهاكات فقد تبني 
لنا أن أول استخدام ابرز من قبل القوات احلكومية )قوات اجليش واألمن وامليليشيات 
تشرين   /1 اإلثنني  يوم  كان  املتفجرة،  للرباميل  األجنبية(  الشيعية  وامليليشيات  احمللية 
املتفجرة  الرباميل  وتعترب  إدلب،  حمافظة  سلقني يف  مدينة  أهايل  2012 ضد  األول/ 
من كلفة  بكثري  أقل  احلكومية كون كلفتها  القوات  إليها  جلأت  الصنع  حملية  براميل 
يتجاوز  بوزن  احلر  السقوط  مبدأ  وتعتمد على  تدمريي كبري  أثر  الصواريخ وهي ذات 
فإمنا يكون ذلك  قتلت مسلحاً  فهو سالح عشوائي ابمتياز، وإن  الربع طن،  أحياانً 
على سبيل املصادفة، واملؤشر على ذلك أن %99 من الضحااي هم من املدنيني، كما 
ترتاوح نسبة النساء واألطفال ما بني %12 وقد تصل إىل %35 يف بعض األحيان.

أصدر جملس األمن القرار رقم 2139 بتاريخ 22/ شباط/ 2014، الذي أدان فيه 
استخدام الرباميل املتفجرة، وذكرها ابالسم، »جيب التوقف الفوري عن كافة اهلجمات 
املناطق  يف  لألسلحة  التمييز  عدمي  العشوائي  لالستخدام  حد  ووضع  املدنيني،  على 
املأهولة، مبا يف ذلك القصف املدفعي واجلوي، مثل استخدام الرباميل املتفجرة«، إال 
أن القوات احلكومية حىت حلظة إعداد هذا التقرير الزالت متطر مساء املناطق اخلاضعة 

لسيطرة املعارضة املسلحة يومياً بعشرات الرباميل املتفجرة.

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ ٢٠١١ 
وهي منظمة مستقلة، حمايدة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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كما وثقنا يف بعض احلاالت استخدام القوات احلكومية براميل متفجرة حتوي غازات سامة، ويعترب ذلك خرقاً لقراري جملس 
األمن، القرار رقم 2118 الصادر يف 27/ أيلول/ 2013 والقرار رقم 2209 الصادر يف 6/ آذار/ 2015.

نرصد يف هذا التقرير حصيلة الرباميل املتفجرة اليت سقطت على احملافظات السورية، وما خلفه ذلك من ضحااي، وإن كنا نؤكد 
أن كل هذا يبقى احلد األدىن نظراً للصعوابت املتنوعة اليت تواجه فريقنا.

الرباميل  إلقاء هذه  الرغم من ذلك فهو ينكر  النظام احلاكم، وعلى  اليت متتلك الطريان احلريب واملروحي هي  الوحيدة  اجلهة 
املتفجرة، على غرار إنكار خمتلف أنواع االنتهاكات األخرى كعمليات االعتقال والقتل واإلخفاء القسري والتعذيب وغري ذلك، 
يف املقابل يستمر مبنع دخول جلنة التحقيق الدولية، وحظر املنظمات احلقوقية الوطنية والدولية، ووسائل اإلعالم املستقلة، 
التنظيمات اإلسالمية  الذاتية الكردية،  الثالثة )قوات ما يسمى ابإلدارة  التقرير ال يتوي على بقية األطراف  وابلتايل فهذا 

املتشددة، فصائل املعارضة املسلحة(، وذلك لعدم امتالكها لسالح الطريان.
وقد أظهرت كافة الدراسات والتقارير اليت قامت هبا الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أن أغلب اهلجمات كانت متعمدة على 
املناطق املأهولة ابلسكان وعلى املراكز احليوية، هبدف تدمري أي إمكانية إلنشاء دولة وسلطة بديلة يف املناطق اليت خرجت 

عن سيطرة القوات احلكومية، وإال فما هو اهلدف من استهداف مناطق تبعد عشرات الكيلومرتات عن خطوط املواجهة.

ثانيًا: الملخص التنفيذي:
ألف: حصيلة الرباميل املتفجرة يف آذار:

عرب عمليات املراقبة والتوثيق اليومية، متكن فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من تسجيل ما اليقل عن 241 برمياًل متفجراً 
ألقاها طريان النظام املروحي يف آذار 2016، توزعت حبسب احملافظات على النحو التايل:

تسببت تلك الرباميل املتفجرة مبقتل 3 مدنيني، هم طفلة وسيداتن، حبسب فريق توثيق الضحااي يف الشبكة السورية حلقوق 
اإلنسان، توزعوا على احملافظات على النحو التايل:

حلب: سيدة وطفلتها.
دير الزور: سيدة.
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ثالثًا: تفاصيل التقرير:
ألف: حصيلة ضحااي الرباميل املتفجرة يف آذار:

حمافظة حلب:
اخلميس 17/ آذار/ 2016 ألقت طائرات النظام املروحية براميل متفجرة عدة على قرية النجار بريف حمافظة حلب اجلنويب، 

اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل سيدة وطفلتها.

حمافظة دير الزور:
اجلمعة 4/ آذار/ 2016 ألقى طريان النظام املروحي برمياًل متفجراً على حي احلميدية مبدينة دير الزور، اخلاضع لسيطرة تنظيم 

داعش، ما أدى إىل مقتل سيدة.

رابعًا: الملحقات والمرفقات:
فيديو يصور إلقاء طريان النظام املروحي برمياًل متفجراً على بلدة كفرنبودة بريف حمافظة محاة، يوم السبت 12/ آذار/ 2016
صورة ترصد إلقاء طريان النظام املروحي 4 براميل متفجرة على بلدة خان الشيح مبحافظة ريف دمشق، يوم الثالاثء 8/ آذار/ 2016
صورة ترصد إلقاء طائرات النظام املروحية برميلني متفجرين على بلدة خان الشيح مبحافظة ريف دمشق، يوم السبت 19/ آذار/ 2016

خامسًا: االستنتاجات القانونية والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

1. خرقت احلكومة السورية بشكل ال يقبل التشكيك قرار جملس األمن رقم 2139، وقرار جملس األمن 2254 واتفاق 
وقف األعمال العدائية، واستخدمت الرباميل املتفجرة على حنو منهجي وواسع النطاق، وأيضاً انتهكت عرب جرمية القتل العمد 
املادة السابعة من قانون روما األساسي وعلى حنو منهجي وواسع النطاق أيضاً؛ ما يشكل جرائم ضد اإلنسانية، إضافة إىل 
انتهاك العديد من بنود القانون الدويل اإلنساين، مرتكبة العشرات من اجلرائم اليت ترقى إىل جرائم حرب، عرب عمليات القصف 

العشوائي عدمي التمييز وغري املتناسب يف حجم القوة املفرطة.
2. تؤكد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان على أن القصف ابلرباميل املتفجرة هو قصف عشوائي استهدف أفراداً مدنيني عزل، 
وابلتايل فإن القوات احلكومية والشبيحة انتهكت أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان الذي يمي احلق يف احلياة. إضافة إىل 

أهنا ارتكبت يف ظل نزاع مسلح غري دويل فهي ترقى إىل جرمية حرب، وقد توفرت فيها األركان كافة.
3. إن اهلجمات العشوائية اليت قامت هبا القوات احلكومية تعترب مبثابة انتهاك للقانون اإلنساين الدويل العريف، ذلك أن القوات 

احلكومية أطلقت قذائف على مناطق مأهولة ابلسكان ومل توجهها إىل هدف عسكري حمدد.
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4. إن تلك اهلجمات، ال سيما عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية يف حدوث خسائر طالت أرواح املدنيني أو 
إحلاق إصاابت هبم أو يف إحلاق الضرر الكبري ابألعيان املدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً حتمل على االعتقاد أبن الضرر كان 

مفرطاً جداً إذا ما قورن ابلفائدة العسكرية املرجوة.
5.   إن حجم القصف املنهجي الواسع املتكرر، ومستوى القوة املفرطة املستخدمة فيه، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة 

املنسقة للهجمات ال ميكن أن يكون ذلك إال بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.
6. إن القوات احلكومية أبشكاهلا وقادهتا كافة متورطة ابرتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب حبق الشعب السوري، وكل 
من يقدم هلا العون املادي والسياسي والعسكري، - كاحلكومة الروسية واإليرانية وحزب هللا اللبناين وغريهم، وأيضاً شركات 

توريد األسلحة- يُعترب شريكاً يف تلك اجلرائم، ويكون عرضة للمالحقة اجلنائية.

التوصيات:
جملس األمن الدويل:

يتوجب على جملس األمن أن يضمن التنفيذ اجلدي للقرارات الصادرة عنه، لقد حتولت قراراته إىل جمرد حرب على ورق، وابلتايل 
فقَد كامل مصداقيته ومشروعية وجوده.

فرض حظر أسلحة على احلكومة السورية، ومالحقة مجيع من يقوم بعمليات تزويدها ابملال والسالح، نظراً خلطر استخدام 
هذه األسلحة يف جرائم وانتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان.

جملس األمن يف احلالة السورية هو املخول إبحالة املسألة إىل احملكمة اجلنائية الدولية، وهو منذ أربع سنوات يُعرقل ذلك بداًل 
من أن يقدم كل التسهيالت ويقوم بفرض السلم واألمان، جيب ومنذ اآلن البدء مبقاضاة كل من ثبت تورطه ابرتكاب جرائم 

حرب وجرائم ضد اإلنسانية.
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