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اإلثنني 9 كانون الثاين 2017

ما ال يقل عن 12958 برمياًل 
متفجراً يف عام 2016

ما ال يقل عن 648 برمياًل متفجراً يف 
كانون األول 2016
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حمتوايت التقرير: 
أواًل: املقدمة.

اثنياً: امللخص التنفيذي.
اثلثاً: تفاصيل التقرير.

رابعاً: امللحقات واملرفقات. 
خامساً: االستنتاجات القانونية والتوصيات. 

شكر وعزاء.

أواًل: املقدمة:
خبــالف مــا أعلنــه الســفري الروســي لــدى األمــم املتحــدة فيتــايل تشــوركني، أن النظــام الســوري توقــف عــن اســتخدام الرباميــل 
املتفجــرة، فــإن عمليــات الرصــد والتوثيــق اليوميــة الــي تقــوم هبــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تثبــت بــال أدىن شــك أن النظــام 
الســوري مســتمر يف قتــل وتدمــري ســوراي عــرب إلقــاء مئــات الرباميــل املتفجــرة، ويف هــذا التقريــر نســتعرض احلــوادث الــي متكنــا 
فيهــا مــن توثيــق اســتخدام ســالح الرباميــل املتفجــرة حصــراً، ابملــكان والزمــان والصــور، وهــذا التقريــر يصــدر بشــكل شــهري عــن 

الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.

نظــراً لكــون الربميــل املتفجــر ســالحاً عشــوائياً ابمتيــاز، ذو أثــر تدمــريي هائــل، فــإن أثــره ال يتوقــف فقــط عنــد قتــل الضحــااي 
املدنيــني بــل فيمــا ُيدثــه أيضــاً مــن تدمــري وابلتــايل تشــريد وإرهــاب ألهــايل املنطقــة املســتهدفة، وإلقــاء الربميــل املتفجــر مــن الطائــرة 

هبــذا األســلوب البدائــي اهلمجــي يرقــى إىل جرميــة حــرب، فباإلمــكان اعتبــار كل برميــل متفجــر هــو مبثابــة جرميــة حــرب.

مــن خــالل أرشــيف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اخلــاص بتوثيــق االنتهــاكات فقــد تبــني لنــا أن أول اســتخدام ابرز مــن قبــل 
قــوات النظــام الســوري )قــوات اجليــش واألمــن وامليليشــيات احملليــة وامليليشــيات الشــيعية األجنبيــة( للرباميــل املتفجــرة، كان يــوم 
اإلثنــني 1/ تشــرين األول/ 2012 ضــد أهــايل مدينــة ســلقني يف حمافظــة إدلــب، وتعتــرب الرباميــل املتفجــرة براميــل حمليــة الصنــع 
جلــأت إليهــا قــوات النظــام الســوري كــون كلفتهــا أقــل بكثــري مــن كلفــة الصواريــخ وهــي ذات أثــر تدمــريي كبــري وتعتمــد علــى مبــدأ 
الســقوط احلــر بــوزن يتجــاوز أحيــاانً الربــع طــن، فهــو ســالح عشــوائي ابمتيــاز، وإن قتلــت مســلحاً فإمنــا يكــون ذلــك علــى ســبيل 
املصادفــة، واملؤشــر علــى ذلــك أن %99 مــن الضحــااي هــم مــن املدنيــني، كمــا تــراوح نســبة النســاء واألطفــال مــا بــني 12% 

وقــد تصــل إىل %35 يف بعــض األحيــان.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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أصــدر جملــس األمــن القــرار رقــم 2139 بتاريــخ 22/ شــباط/ 2014، الــذي أدان فيــه اســتخدام الرباميــل املتفجــرة، وذكرهــا 
ابالســم، “جيــب التوقــف الفــوري عــن كافــة اهلجمــات علــى املدنيــني، ووضــع حــد لالســتخدام العشــوائي عــدمي التمييــز لألســلحة 
يف املناطــق املأهولــة، مبــا يف ذلــك القصــف املدفعــي واجلــوي، مثــل اســتخدام الرباميــل املتفجــرة”، إال أن قــوات النظــام الســوري 
حــى حلظــة إعــداد هــذا التقريــر الزالــت متطــر مســاء املناطــق اخلاضعــة لســيطرة املعارضــة املســلحة يوميــاً بعشــرات الرباميــل املتفجــرة.

كمــا وثقنــا يف بعــض احلــاالت اســتخدام قــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة حتــوي غــازات ســامة، ويعتــرب ذلــك خرقــاً لقــراري 
جملــس األمــن، القــرار رقــم 2118 الصــادر يف 27/ أيلــول/ 2013 والقــرار رقــم 2209 الصــادر يف 6/ آذار/ 2015.

نرصــد يف هــذا التقريــر حصيلــة الرباميــل املتفجــرة الــي ســقطت علــى احملافظــات الســورية ومــا خلَّفــه ذلــك مــن ضحــااي، ودمــار ألبــرز 
املنشــآت احليويــة، وإن كنــا نؤكــد أن كل هــذا يبقــى احلــد األدىن نظــراً للصعــوابت املتنوعــة الــي تواجــه فريقنــا.

اجلهــة الوحيــدة الــي متتلــك الطــريان احلــريب واملروحــي هــي النظــام احلاكــم، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فهــو ينكــر إلقــاء هــذه الرباميــل 
املتفجــرة، علــى غــرار إنــكار خمتلــف أنــواع االنتهــاكات األخــرى كعمليــات االعتقــال والقتــل واإلخفــاء القســري والتعذيــب وغــري 
ذلــك، يف املقابــل يســتمر مبنــع دخــول جلنــة التحقيــق الدوليــة، وحظــر املنظمــات احلقوقيــة الوطنيــة والدوليــة، ووســائل اإلعــالم 
املســتقلة، وابلتــايل فهــذا التقريــر ال يتــوي علــى بقيــة األطــراف الثالثــة )قــوات مــا يســمى ابإلدارة الذاتيــة، التنظيمــات اإلســالمية 

املتشــددة، فصائــل املعارضــة املســلحة(، وذلــك لعــدم امتالكهــا لســالح الطــريان.

وقــد أظهــرت كافــة الدراســات والتقاريــر الــي قامــت هبــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أن أغلــب اهلجمــات كانــت متعمــدة 
علــى املناطــق املأهولــة ابلســكان وعلــى املراكــز احليويــة، هبــدف تدمــري أي إمكانيــة إلنشــاء دولــة وســلطة بديلــة يف املناطــق الــي 
خرجــت عــن ســيطرة قــوات النظــام الســوري، وإال فمــا هــو اهلــدف مــن اســتهداف مناطــق تبعــد عشــرات الكيلومــرات عــن 

خطــوط املواجهــة.
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اثنياً: امللخص التنفيذي:
• حصيلة استخدام قوات النظام السوري للرباميل املتفجرة يف عام 2016:

ألف: حصيلة الرباميل املتفجرة:

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bDRSMmp3bGE2MFE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SUV5TmhTRkVvVVU/view
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عرب عمليات املراقبة والتوثيق اليومية، متكن فريق الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان من تســجيل ما اليقل عن 12958 برمياًل 
متفجراً ألقاها طريان النظام الســوري يف عام 2016، توزعت حســب احملافظات على النحو التايل:

ريــف دمشــق: 6599، حلــب: 4045، محــاة: 909، إدلــب: 508، درعــا: 402، محــص: 338، الالذقيــة: 128، 
القنيطــرة: 18، ديــر الــزور: 8، الســويداء: 3

توزعت حصيلة الرباميل املتفجرة على مدار عام 2016 على النحو التايل:
كانــون الثــاين: 1428، شــباط: 1286، آذار: 241، نيســان: 559، أاير: 996، حزيــران: 1506، متــوز: 1183، 

آب: 1379، أيلــول: 658، تشــرين األول: 1128، تشــرين الثــاين: 1946، كانــون األول: 648

تسببت تلك الرباميل املتفجرة يف مقتل 635 مدنياً، بينهم 166 طفاًل، و86 سيدة حبسب فريق توثيق الضحااي يف الشبكة 
الســورية حلقوق اإلنســان، توزعوا على احملافظات على النحو التايل:

حلب: 506 مدنيني، بينهم 140 طفاًل، و63 سيدة.

ريف دمشق: 45 مدنياً، بينهم 4 أطفال، و7 سيدات.
محص: 25 مدنياً، بينهم 6 أطفال، و6 سيدات.

درعا: 23 مدنياً، بينهم طفل و3 سيدات.
إدلب: 26 مدنياً، بينهم 14 طفاًل، و4 سيدات.

محاة: 6 مدنيني، بينهم سيدة.
دير الزور: 4 مدنيني، بينهم طفل وسيداتن.

ابء: حوادث االعتداء ابلرباميل املتفجرة على املراكز احليوية املدنية:
لــن نتمكــن مــن تســجيل مجيــع أشــكال الدمــار الــذي تســببه الرباميــل املتفجــرة ألهنــا كثــرية جــداً ويصعــب إحصاؤهــا نظــراً للحجــم 
اهلائــل يف اســتخدام الرباميــل املتفجــرة، وهلــذا يتــم الركيــز علــى األعيــان املشــمولة ابلرعايــة، وعلــى املراكــز احليويــة، كاألســواق 

واملــدارس واملشــايف ودور العبــادة...
خّلف إلقاء طريان النظام السوري املروحي للرباميل املتفجرة يف عام 2016 تضرر ما اليقل عن 97 مركزاً حيوايً مدنياً وهي:

املراكز احليوية الدينية:
- املساجد: 23

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس: 12
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املراكز احليوية الطبية:
- املنشآت الطبية: 20

- سيارات اإلسعاف: 8
املراكز احليوية الثقافية:

- املناطق األثرية: 1
املربعات السكانية:

- األسواق: 3
البىن التحتية:

- حمطات ومصادر الطاقة: 5
- مراكز الدفاع املدين: 17

- املنشآت واملصادر املائية: 5
- املقرات اخلدمية الرمسية: 3

• حصيلة استخدام قوات النظام السوري للرباميل املتفجرة يف كانون األول:
ألف: حصيلة الرباميل املتفجرة:

ــن فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن تســجيل مــا اليقــل عــن 648 برميــاًل  عــرب عمليــات املراقبــة والتوثيــق اليوميــة، متكَّ
متفجــراً ألقاهــا طــريان النظــام الســوري املروحــي يف كانــون األول 2016، توزعــت حســب احملافظــات علــى النحــو التــايل:

ريف دمشق: 341
حلب: 225 

محاة: 38
إدلب: 25

الالذقية: 13
درعا: 6

تســببت تلــك الرباميــل املتفجــرة يف مقتــل 59 مدنيــاً، بينهــم 22 طفــاًل، و11 ســيدة، و1 مــن الكــوادر الطبيــة واثنــان مــن كــوادر 
الدفــاع املــدين، حبســب فريــق توثيــق الضحــااي يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، توزعــوا علــى احملافظــات علــى النحــو التــايل:

حلب: 34 مدنياً، بينهم 17 طفاًل، و7 سيدات وُمسعف.
ريف دمشق: 18 مدنياً، بينهم طفلة وسيداتن واثنان من كوادر الدفاع املدين.

إدلب: 6 مدنيني، هم 4 أطفال وسيداتن.
محاة: مدين واحداً.
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ابء: حوادث االعتداء ابلرباميل املتفجرة على املراكز احليوية املدنية:
لــن نتمكــن مــن تســجيل مجيــع أشــكال الدمــار الــذي تســببه الرباميــل املتفجــرة ألهنــا كثــرية جــداً ويصعــب إحصاؤهــا نظــراً للحجــم 
اهلائــل يف اســتخدام الرباميــل املتفجــرة، وهلــذا يتــم الركيــز علــى األعيــان املشــمولة ابلرعايــة، وعلــى املراكــز احليويــة، كاألســواق 

واملــدارس واملشــايف ودور العبــادة...
خلَّف إلقاء طريان النظام السوري املروحي للرباميل املتفجرة يف كانون األول تضرَُّر ما اليقل عن 14 مركزاً حيوايً مدنياً وهي:

املراكز احليوية الدينية:
- املساجد: 3

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس: 1

املراكز احليوية الطبية:
- املنشآت الطبية: 3

- سيارات اإلسعاف: 2
املراكز احليوية الثقافية:

- املناطق األثرية: 1
البىن التحتية:

- حمطات ومصادر الطاقة: 1
- املنشآت واملصادر املائية: 2
- املقرات اخلدمية الرمسية: 1

اثلثاً: تفاصيل التقرير:
ألف: حصيلة أبرز ضحااي الرباميل املتفجرة:

حمافظة حلب:
عصــر األربعــاء 7/ كانــون األول/ 2016 ألقــى طــريان النظــام الســوري املروحــي برميــاًل متفجــراً علــى األجــزاء اجلنوبيــة مــن حــي 
املشــهد مبدينــة حلــب، الــذي كان خاضعــاً لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت وقــوع احلادثــة -خيضــع لســيطرة قــوات النظــام 

الســوري حلظــة إعــداد التقريــر، مــا أدى إىل مقتــل 4 مدنيــني.

اخلميــس 8/ كانــون األول/ 2016 ألقــت طــريان النظــام الســوري املروحــي برميــاًل متفجــراً علــى القســم الشــرقي مــن حــي املغايــر 
مبدينــة حلــب، الــذي كان خاضعــاً لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت وقــوع احلادثــة -خيضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري 

حلظــة إعــداد التقريــر-، مــا أدى إىل مقتــل مــدين واحــد.
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ظهــر اجلمعــة 9/ كانــون األول/ 2016 ألقــى طــريان النظــام الســوري املروحــي برميــاًل متفجــراً علــى األجــزاء الشــرقية مــن حــي 
املعــادي مبدينــة حلــب، الــذي كان خاضعــاً لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت وقــوع احلادثــة -خيضــع لســيطرة قــوات النظــام 

الســوري حلظــة إعــداد التقريــر، مــا تســبب يف مقتــل طفلــني.

ظهــر اجلمعــة 9/ كانــون األول/ 2016 ألقــى طــريان النظــام الســوري املروحــي برميــاًل متفجــراً علــى املبــاين الســكنية قــرب مدرســة 
عبــد القــادر النجــار يف حــي اجللــوم مبدينــة حلــب، الــذي كان خاضعــاً لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت حــدوث اجملــزرة 
-خيضع لســيطرة قوات النظام الســوري حلظة إعداد التقرير-، ما أدى إىل مقتل 25 شــخصاً، بينهم 15 طفاًل، و6 ســيدات.

الســبت 10/ كانــون األول/ 2016 ألقــت طائــرات النظــام الســوري املروحيــة براميــل متفجــرة عــدة علــى حــي الفــردوس مبدينــة 
حلــب، الــذي كان خاضعــاً لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت وقــوع احلادثــة -خيضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة 

إعــداد التقريــر-، مــا أدى إىل مقتــل ُمســعٍف يعمــل مــع منظومــة شــام اإلســعافية.

صبــاح اإلثنــني 12/ كانــون األول/ 2016 ألقــى طــريان النظــام الســوري املروحــي برميــاًل متفجــراً علــى األجــزاء اجلنوبيــة مــن قريــة 
ســرجة بريــف حمافظــة حلــب اجلنــويب، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا أدى إىل مقتــل ســيدة.

حمافظة ريف دمشق:
اإلثنــني 5/ كانــون األول/ 2016 ألقــت طائــرات النظــام الســوري املروحيــة 8 براميــل متفجــرة علــى بلــدة مضــااي مبحافظــة ريــف 
دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا أدى إىل مقتــل 4 مدنيــني، بينهــم طفلــة واثنــان مــن كــوادر الدفــاع املــدين.

اجلمعة 23/ كانون األول/ 2016 ألقى طريان النظام الســوري املروحي براميل متفجرة عدة على قرية عني الفيجة يف منطقة 
وادي بردى مبحافظة ريف دمشــق، اخلاضعة لســيطرة فصائل املعارضة املســلحة مع وجود لعناصر من تنظيم جبهة فتح الشــام، 

ما أدى إىل مقتل 8 أشــخاص دفعة واحدة، بينهم ســيدة، وإصابة حنو 30 آخرين جبراح.

اجلمعــة 23/ كانــون األول/ 2016 ألقــت طائــرات النظــام الســوري املروحيــة براميــل متفجــرة عــدة علــى قريــة ديــر مقــرن يف 
منطقــة وادي بــردى مبحافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا تســبب يف مقتــل مدنيــني اثنــني.

اجلمعــة 23/ كانــون األول/ 2016 ألقــى طــريان النظــام الســوري املروحــي براميــل متفجــرة عــدة علــى قريــة كفــر الزيــت يف منطقــة 
وادي بردى مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل مدنيني اثنني، أحدمها سيدة.
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اجلمعــة 23/ كانــون األول/ 2016 ألقــت طائــرات النظــام الســوري املروحيــة براميــل متفجــرة عــدة علــى قريــة هريــرة يف منطقــة 
وادي بــردى مبحافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا تســبب يف مقتــل مــدين واحــد.

اجلمعــة 23/ كانــون األول/ 2016 ألقــى طــريان النظــام الســوري املروحــي براميــل متفجــرة عــدة علــى قريــة بســيمة يف منطقــة 
وادي بردى مبحافظة ريف دمشــق، اخلاضعة لســيطرة فصائل املعارضة املســلحة مع وجود لعناصر من تنظيم جبهة فتح الشــام، 

مــا أدى إىل مقتــل مــدين واحــد.

حمافظة إدلب:
األحــد 4/ كانــون األول/ 2016 ألقــى طــريان النظــام الســوري املروحــي براميــل متفجــرة عــدة علــى املــزارع الشــرقية مــن بلــدة 
التمانعــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اخلاضعــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وجبهــة فتــح الشــام؛ مــا أدى إىل 

مقتــل 6 مدنيــني مــن عائلــة واحــدة )4 أطفــال وســيداتن(.

حمافظة محاة:
الســبت 3/ كانــون األول/ 2016 ألقــت طائــرات النظــام الســوري املروحيــة براميــل متفجــرة علــى مدينــة حلفــااي بريــف حمافظــة 

محــاة، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا أدى إىل مقتــل مــدين واحــد.

ابء: حوادث االعتداء على املراكز احليوية ابلرباميل املتفجرة:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد: 
ظهــر اجلمعــة 9/ كانــون األول/ 2016 ألقــى طــريان النظــام الســوري املروحــي برميــاًل متفجــراً قــرب مســجد الزيتونــة يف حــي 
اجللــوم مبدينــة حلــب، الــذي كان خاضعــاً لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت حــدوث االعتــداء -خيضــع لســيطرة قــوات 

النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-، مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة متوســطة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeFQ1cUVwdi0xSzA/view
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اخلميــس 22/ كانــون األول/ 2016 ألقــى طــريان النظــام الســوري املروحــي براميــل متفجــرة عــدة قــرب مســجد الرمحــن يف قريــة 
بســيمة مبحافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة مــع وجــود لعناصــر مــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام، مــا 

أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة متوســطة.

اجلمعــة 23/ كانــون األول/ 2016 ألقــت طائــرات النظــام الســوري 
املروحيــة براميــل متفجــرة قــرب مســجد عــني الفيجــة الرئيــس يف قريــة عــني 
الفيجــة يف منطقــة وادي بــردى مبحافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة 
فصائــل املعارضــة املســلحة مــع وجــود لعناصــر مــن تنظيــم جبهــة فتــح 
الشــام، مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد وأاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرية، ننــوه 
إىل أن املنطقــة تعرضــت يف ابدئ األمــر لقصــف الرباميــل املتفجــرة تــاله 
قصــف الطــريان الثابــت اجلنــاح ابلصواريــخ واملدفعيــة الثقيلــة ابلقذائــف 

التابعــني للنظــام الســوري.

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

ظهر اجلمعة 9/ كانون األول/ 2016 ألقت طائرات النظام الســوري املروحية برمياًل متفجراً قرب مدرســة عبد القادر النَّجار 
يف حــي اجللــوم مبدينــة حلــب، الــذي كان خاضعــاً لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت حــدوث االعتــداء -خيضــع لســيطرة 
قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر، مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل دمــار جزئــي يف ســور املدرســة، وإصابــة أاثثهــا ومــواد 

إكســائها أبضــرار ماديــة متوســطة.

املراكز احليوية الطبية:
- املنشآت الطبية:

مســاء األحــد 4/ كانــون األول/ 2016 ألقــت طائــرات النظــام الســوري املروحيــة برميــاًل متفجــراً قــرب مشــفى عمــر بــن عبــد 
العزيــز امليــداين يف حــي املعــادي مبدينــة حلــب، اخلاضــع لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء 
املشــفى، واحراق مســتودع احملروقات اخلاص به، إضافة إىل دمار كبري يف ســيارة إســعاف اتبعة للمشــفى وخروجها عن اخلدمة.

اإلثنــني 5/ كانــون األول/ 2016 قرابــة 5:00 مســاًء ألقــت طائــرات النظــام الســوري املروحيــة 4 براميــل متفجــرة قــرب النقطــة 
الطبيــة الوحيــدة يف بلــدة مضــااي مبحافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا أدى إىل دمــار كبــري 
اهتــا ومــواد إكســائها أبضــرار ماديــة كبــرية وخروجهــا عــن اخلدمــة، ُنشــري إىل أّن النقطــة الطبيــة كانــت  يف بنــاء النقطــة وإصابــة معدَّ

ُتقــدِّم خدماهتــا لنحــو 40 ألــف شــخص يف البلــدة.

https://youtu.be/4glg9LL4ctU
https://youtu.be/9JsltmGr-wE
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaXhLWG45OTRSMmc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdWQ1Qm5pTzNIQkk/view
https://www.youtube.com/watch?v=abuekggyjss&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sdVWiTgnltI&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZ0ljXzFKcWNxMDQ/view
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اجلمعــة 23/ كانــون األول/ 2016 ألقــى طــريان النظــام الســوري املروحــي براميــل متفجــرة عــدة علــى مبــى مركــز عــني الفيجــة 
الصحي يف قرية عني الفيجة يف منطقة وادي بردى مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة مع وجود 

لعناصــر مــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام، مــا أدى إىل انــدالع حريــق يف املبــى وإصابتــه أبضــرار ماديــة كبــرية وخروجــه عــن اخلدمــة.

- سيارات اإلسعاف:
الســوري  النظــام  طــريان  ألقــى   2016 الثــاين/  تشــرين   /19 الســبت  صبــاح 
املروحــي برميــاًل متفجــراً قــرب ســيارة إســعاف اتبعــة ملنظومــة اإلســعاف “إنقــاذ” 
يف حميط مشــفى البيان اجلراحي يف حي الشــعار مبدينة حلب، اخلاضع لســيطرة 
فصائــل املعارضــة املســلحة؛ مــا أدى إىل دمــار كبــري يف هيــكل الســيارة وخروجهــا 
عــن اخلدمــة، اإلثنــني 5/ كانــون األول/ 2016 متكنَّــا مــن التأكــد مــن صحــة 

اخلــرب عــرب التواصــل مــع انشــطي املنطقــة.

املراكز احليوية الثقافية:
- املناطق األثرية:

اجلمعــة 23/ كانــون األول/ 2016 ألقــى طــريان النظــام الســوري املروحــي براميــل متفجــرة عــدة علــى معبــد الربــة تيــكا الرومــاين 
األثــري داخــل منشــأة مأخــذ نبــع عــني الفيجــة يف قريــة عــني الفيجــة يف منطقــة وادي بــردى مبحافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة 
لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة مــع وجــود لعناصــر مــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام، مــا أدى إىل إصابــة املعبــد أبضــرار ماديــة 
متوســطة، ننــوه إىل أن املنطقــة تعرضــت يف هــذا اليــوم يف ابدئ األمــر لقصــف الرباميــل املتفجــرة تــاله قصــف الطــريان اثبــت اجلنــاح 

ابلصواريــخ واملدفعيــة الثقيلــة ابلقذائــف التابعــني للنظــام الســوري.

البىن التحتية:
- حمطات ومصادر الطاقة:

اجلمعــة 23/ كانــون األول/ 2016 ألقــى طــريان النظــام الســوري املروحــي برميــاًل متفجــراً علــى حمطــة حتويــل الكهــرابء يف قريــة 
عــني الفيجــة يف منطقــة وادي بــردى مبحافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة مــع وجــود لعناصــر 
مــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام، مــا أدى إىل إصابــة بنــاء احملطــة وجتهيزاهتــا أبضــرار ماديــة كبــرية وخروجهــا عــن اخلدمــة، ننــوه إىل أن 
املنطقــة تعرضــت يف هــذا اليــوم يف ابدئ األمــر لقصــف الرباميــل املتفجــرة تــاله قصــف الطــريان الثابــت اجلنــاح ابلصواريــخ واملدفعيــة 

الثقيلــة ابلقذائــف التابعــني للنظــام الســوري.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFLWtTM3dYZkFDWEE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTXdvbmRoQ1RNNTA/view
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- املنشآت واملصادر املائية:
اجلمعــة 23/ كانــون األول/ 2016 ألقــى طــريان النظــام الســوري املروحــي براميــل متفجــرة عــدة علــى منشــأة مأخــذ نبــع 
عــني الفيجــة يف قريــة عــني الفيجــة يف منطقــة وادي بــردى يف الغوطــة الغربيــة مبحافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل 
املعارضــة املســلحة مــع وجــود لعناصــر مــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام، مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املنشــأة وإصابــة جتهيزاهتــا 
امليكانيكيــة والكهرابئيــة أبضــرار ماديــة متوســطة، وخروجهــا عــن اخلدمــة، إضافــة إىل تلــوث ميــاه النبــع نتيجــة اختالطهــا ابألتربــة 
واحملروقــات، ننــوه إىل أن املنطقــة تعرضــت يف هــذا اليــوم يف ابدئ األمــر لقصــف الرباميــل املتفجــرة تــاله قصــف الطــريان الثابــت 

اجلنــاح ابلصواريــخ واملدفعيــة الثقيلــة ابلقذائــف التابعــني للنظــام الســوري.

اإلثنني 26/ كانون األول/ 2016 ألقى طريان النظام السوري املروحي برميلني متفجرين على نفق )قناة( نقل مياه نبع عني 
الفيجــة يف قريــة بســيمة بــوادي بــردى يف حمافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة مــع وجــود لعناصــر 

مــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام، مــا تســبب بتصدعــات يف النفــق.

- املقرات اخلدمية الرمسية )مؤسسات – وزارات(:
اجلمعــة 23/ كانــون األول/ 2016 ألقــى طــريان النظــام الســوري املروحــي براميــل متفجــرة عــدة علــى مقســم هاتــف وادي 
بــردى املركــزي يف قريــة عــني الفيجــة يف منطقــة وادي بــردى مبحافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة 
مــع وجــود لعناصــر مــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام، مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املقســم وأاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرية وخروجــه عــن 
اخلدمــة، ننــوه إىل أن املنطقــة تعرضــت يف هــذا اليــوم يف ابدئ األمــر لقصــف الرباميــل املتفجــرة تــاله قصــف الطــريان الثابــت اجلنــاح 

ابلصواريــخ واملدفعيــة الثقيلــة ابلقذائــف التابعــني للنظــام الســوري.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMkd5LVpYLVRVSVk/view
https://youtu.be/HK_5lsFUIvE
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUlB0MXVLcHROajQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaWZQbTAtRy1EMlU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbmxjNWdsSWJ1VDQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNWVDRDFSRjRpeTQ/view
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFT19ydVhieDNxc0U
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFLWNBU0V5NGQ5WVU/view
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رابعاً: امللحقات واملرفقات:
فيديــو يُظهــر إلقــاء طــريان النظــام الســوري املروحــي برميــالً متفجــراً علــى 
بلــدة كفــر ســجنة بريــف حمافظــة إدلــب، األحــد 4/ كانــون األول/ 2016

صــورة ُتظهــر الدمــار الناتــج عــن إلقــاء طــريان النظــام الســوري املروحــي 
براميــل متفجــرة عــدة علــى مدينــة حلفــااي بريــف حمافظــة محــاة، األربعــاء 

7/ كانــون األول/ 2016

صــورة ُتظهــر الدمــار الناتــج عــن إلقــاء طائــرات النظــام الســوري برميــاًل متفجــراً قــرب مدرســة عبــد القــادر النجــار يف حــي اجللــوم 
مبدينــة حلــب، اجلمعــة 9/ كانــون األول/ 2016

خامساً: االستنتاجات القانونية والتوصيات:
 االستنتاجات القانونية:

1. خرقــت احلكومــة الســورية بشــكل ال يقبــل التشــكيك قــرار جملــس األمــن رقــم 2139، وقــرار جملــس األمــن رقــم 2254، 
واســتخدمت الرباميــل املتفجــرة علــى حنــو منهجــي وواســع النطــاق، وأيضــاً انتهكــت عــرب جرميــة القتــل العمــد املــادة الســابعة مــن 
قانــون رومــا األساســي علــى حنــو منهجــي وواســع النطــاق أيضــاً؛ مــا ُيشــكل جرائــم ضــد اإلنســانية، إضافــة إىل انتهــاك العديــد 
مــن بنــود القانــون الــدويل اإلنســاين، مرتكبــة العشــرات مــن اجلرائــم الــي ترقــى إىل جرائــم حــرب، عــرب عمليــات القصــف العشــوائي 

عــدمي التمييــز وغــري املتناســب يف حجــم القــوة املفرطــة.

https://youtu.be/r6w2bMASlVo
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPSmJGSEtabjc4Z2s/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPNGwwVXZVTnhJZ1U/view
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2. تؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى أن القصــف ابلرباميــل املتفجــرة هــو قصــف عشــوائي اســتهدف أفــراداً مدنيــني 
عــزل، وابلتــايل فــإن قــوات النظــام الســوري انتهكــت أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي يمــي احلــق يف احليــاة. إضافــة 

إىل أهنــا ارتكبــت يف ظــل نــزاع مســلح غــري دويل فهــي ترقــى إىل جرميــة حــرب، وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة.
3. إن اهلجمــات العشــوائية الــي قامــت هبــا قــوات النظــام الســوري تُعتــرب مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين الــدويل العــريف، ذلــك أن 

قــوات النظــام الســوري أطلقــت قذائــف علــى مناطــق مأهولــة ابلســكان ومل توجههــا إىل هــدف عســكري حمــدد.
4. إن تلــك اهلجمــات، ال ســيما عمليــات القصــف، قــد تســببت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــني أو 
إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف إحلــاق الضــرر الكبــري ابألعيــان املدنيــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أبن الضــرر 

كان مفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.
5.   إن حجم القصف املنهجي الواســع املتكرر، ومســتوى القوة املفرطة املســتخدمة فيه، والطابع العشــوائي للقصف والطبيعة 

املنســقة للهجمــات ال ميكــن أن يكــون ذلــك إال بتوجيهــات عليــا وهــي سياســة دولــة.
6. إن قــوات النظــام الســوري أبشــكاهلا وقادهتــا كافــة متورطــة ابرتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب حبــق الشــعب 
الســوري، وكل مــن يقــدم هلــا العــون املــادي والسياســي والعســكري، - كاحلكومــة الروســية واإليرانيــة وحــزب هللا اللبنــاين وغريهــم، 

وأيضــاً شــركات توريــد األســلحة- يُعتــرب شــريكاً يف تلــك اجلرائــم، ويكــون عرضــة للمالحقــة اجلنائيــة.
 

التوصيات:
جملس األمن الدويل:

• يتوجــب علــى جملــس األمــن أن يضمــن التنفيــذ اجلِــّدي للقــرارات الصــادرة عنــه، لقــد حتولــت قراراتــه إىل جمــرد حــرب علــى ورق، 
وابلتــايل َفقــَد كامــل مصداقيتــه ومشــروعية وجــوده.

• فــرض حظــر أســلحة علــى احلكومــة الســورية، ومالحقــة مجيــع مــن يقــوم بعمليــات تزويدهــا ابملــال والســالح، نظــراً خلطــر 
اســتخدام هــذه األســلحة يف جرائــم وانتهــاكات جســيمة حلقــوق اإلنســان.

• جملــس األمــن يف احلالــة الســورية هــو املخــول إبحالــة املســألة إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، وهــو منــذ مخــس ســنوات يُعرقــل ذلــك 
بــداًل مــن أن يقــدم كل التســهيالت ويقــوم بفــرض الســلم واألمــان، جيــب ومنــذ اآلن البــدء مبقاضــاة كل مــن ثبــت تورطــه ابرتــكاب 

جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية.

شكر وعزاء
خالص العزاء ألهايل الضحااي وأصدقائهم، وكل الشكر والتقدير للنشطاء احملليني واألهايل الذين أثرت 

مسامهتهم الدراسة والتحقيقات بشكل فعال.
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