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السبت 7 شباط 2015

حمتوايت التقرير: 
أواًل: املقدمة.

اثنياً: امللخص التنفيذي.
اثلثاً: تفاصيل التقرير.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات. 
خامساً: امللحقات واملرفقات. 

شكر وعزاء. 

حصيلة القنابل الربميلية يف سوراي يف كانون الثاين 2015
949 قنبلة برميلية خلفت مقتل 122 شخصاً، بينهم 21 طفاًل و18 سيدة

  أواًل: املقدمة:
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  الربميلية،  للقنابل  األجنبية(  الشيعية  وامليليشيات  احمللية 
األول/ 2012 ضد أهايل مدينة سلقني يف حمافظة إدلب. وتعترب القنابل الربميلية قنابل 
حملية الصنع جلأت إليها القوات احلكومية كون كلفتها أقل بكثري من كلفة الصواريخ 
وهي ذات أثر تدمريي كبري، وتعتمد على مبدأ السقوط احلر بوزن يتجاوز أحياانً الربع 
سبيل  على  ذلك  يكون  فإمنا  مسلحاً  قتلت  وإن  ابمتياز،  عشوائي  فهو سالح  طن، 
املصادفة، واملؤشر على ذلك أن %99 من الضحااي هم من املدنيني، كما ترتاوح نسبة 

النساء واألطفال بني %12 وقد تصل إىل %35 يف بعض األحيان.

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

لسيطرة املعارضة املسلحة يومياً بعشرات القنابل الربميلية.

السورية،  احملافظات  اليت سقطت على  الربميلية  القنابل  التقرير حصيلة  نرصد يف هذا 
وماخلفه ذلك من ضحااي، ودمار ألبرز املنشآت احليوية، وإن كنا نؤكد إن كل هذا 

يبقى هو احلد األدىن نظراً للصعوابت املتنوعة اليت تواجه فريقنا.

اجلهة الوحيدة اليت متتلك الطريان احلريب واملروحي هي النظام احلاكم، وعلى الرغم من 
ذلك فهو ينكر إلقاء هذه القنابل الربميلية، 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، 
الثالثة  األطراف  بقية  على  الحيتوي  التقرير  فهذا  وابلتايل  املستقلة،  اإلعالم  ووسائل 
فصائل  املتشددة،  اإلسالمية  التنظيمات  الكردية،  الذاتية  ابإلدارة  ميسى  ما  )قوات 

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/2011 
قبل  من  معتمدة  رحبية،  مستقلة، غري حكومية، غري  منظمة  وهي 

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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املعارضة املسلحة(، وذلك لعدم امتالكها سالح 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 الكيلو مرتات عن خطوط املواجهة.

  اثنياً - امللخص التنفيذي:
ألف: حصيلة القنابل الربميلية يف شهر كانون الثاين:

عرب عمليات املراقبة والتوثيق اليومية، متكن فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من تسجيل إلقاء الطريان املروحي احلكومي 
ما اليقل عن 949 قنبلة برميلية يف كانون الثاين 2015، توزعت حبسب احملافظات على النحو التايل:

محاة: 286
ريف دمشق: 238

درعا: 243
حلب: 88
إدلب: 64
محص: 12
الالذقية: 8
احلسكة: 4
القنيطرة: 6

تسببت القنابل الربميلية مبقتل 122 شخصاً، بينهم 21 طفاًل، و18 سيدة يف كانون الثاين 2015 حبسب فريق توثيق 
الضحااي يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، توزعوا على احملافظات على النحو التايل:

حمافظة درعا: 12 شخصاً، بينهم 5 أطفال، و3 سيدات.
حمافظة محاة: 18 شخصاً، بينهم طفالن و5 سيدات.

حمافظة محص: 24 شخصاً، بينهم طفالن و4 سيدات.
حمافظة إدلب: 26 شخصاً، بينهم 4 أطفال و4 سيدات.

حمافظة حلب: 24 شخصاً بينهم 8 أطفال.
حمافظة احلسكة: 12 شخصاً.

حمافظة ريف دمشق: 4 ضحااي بينهم سيداتن.
حمافظة القنيطرة: ضحيتان.

ابء: استهداف املراكز احليوية:
لن نتمكن من تسجيل مجيع أشكال الدمار الذي تسببه القنابل الربميلية، وهلذا يتم الرتكيز على األعيان املشمولة ابلرعاية، 

وعلى املراكز احليوية، كاألسواق واملدارس واملشايف ودور العبادة. 
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خلف القصف ابلقنابل الربميلية يف شهر كانون الثاين تضرر ما اليقل عن 9 مراكز حيوية وهم:
املدارس: 5

دور العبادة: 2
األسواق: 1

معامل األدوية: 1

    اثلثاً: تفاصيل التقرير:

ألف: حصيلة القنابل الربميلية يف شهر كانون الثاين:
تسببت القنابل الربميلية اليت ألقاها الطريان املروحي احلكومي يف شهر كانون الثاين بعدد من اجملازر توزعت على النحو التايل:

حمافظة محص:
األربعاء 21/ كانون الثاين/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنابل برميلية على منطقة احلولة بريف حمافظة محص، 

أسفر القصف عن مقتل 14 شخصاً، بينهم طفالن وسيداتن.

حمافظة احلسكة:
اخلنساء يف حمافظة  قرية  الغنم يف  على سوق  برميليتني  قنبلتني  املروحي  الطريان  ألقى   2015 الثاين/  20/ كانون  الثالاثء 

احلسكة، ما أدى إىل مقتل 30 شخصاً، بينهم 3 أطفال وسيدة.

حمافظة محاة:
اخلميس 29/ كانون الثاين/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على قرية الدااليت التابعة ملدينة كفر زيتا يف 

حمافظة محاة، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم سيداتن.

ابء: استهداف املراكز احليوية ابلقنابل الربميلية:
املدارس:

اخلميس 1/ كانون الثاين/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنابل برميلية على اثنوية البنات يف مدينة الزبداين مبحافظة 
ريف دمشق، ما أدى إىل أضرار يف مبىن املدرسة وبناء احلمامات.

اخلميس 1/ كانون الثاين/ 2015 ألقى الطريان املروحي قنبلة برميلية على إحدى املدارس بدرعا البلد يف درعا، ما خلف 
دماراً يف بناء املدرسة.

اإلثنني 19/ كانون الثاين/ 2015 ألقى الطريان املروحي قنبلة برميلية على اثنوية اللطامنة للذكور يف مدينة اللطامنة حبماة، 
ما تسبب هبدم جزء من سور املدرسة وبعض الصفوف وإحلاق أضرار مادية كبرية ابلبناء، دون تسجيل أية إصابة بشرية.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=187&token=1z5N50Wgs1egJM6rpMn0fjnQ6GFMpqhh
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMudzNpZlVXa0VrUjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuVWtNSlVYc2xybm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuVWtNSlVYc2xybm8/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=179&token=7OO2N14QW0DvmCoM83Kdfwjjn2hyqLRo
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=180&token=qvh3nbK91dudGJQECqIHMRQZKYo1z5fP
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=180&token=qvh3nbK91dudGJQECqIHMRQZKYo1z5fP
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=186&token=0iOAVG4jlBe7XSI0RMP6LC6xKXtZPTUF
https://drive.google.com/file/d/0B69aQox2j2_kWEluMm5DRFZLRUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B69aQox2j2_kb1VSczh6YnljQnc/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=189&token=xxRr6ACwnUwL9Mp0gUXUCAvRJHl82Yeq
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=185&token=R7SSKN1ExOH5WvOKd8eYo8XaVi05o2A5


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 4

الثالاثء 20/ كانون الثاين/ 2015 ألقى الطريان املروحي قنبلة برميلية على إحدى مدارس قرية عني الروز مبحافظة إدلب، 
ما أحلق هبا أضراراً مادية بسيطة، مل نسجل حدوث إصاابت بشرية.

األحد 25/ كانون الثاين/ 2015 ألقى الطريان املروحي قنبلة برميلية قرب مدرسة يف مدينة اللطامنة حبماة، ما تسبب هبدم 
سور املدرسة، دون تسجيل أية إصاابت بشرية.

األسواق:
اخلنساء يف حمافظة  قرية  الغنم يف  على سوق  برميليتني  قنبلتني  املروحي  الطريان  ألقى   2015 الثاين/  20/ كانون  الثالاثء 

احلسكة، ما أدى إىل مقتل 30 شخصاً، بينهم 3 أطفال وسيدة.

دور العبادة:
األحد 25/ كانون الثاين/ 2015 ألقى الطريان املروحي قنبلة برميلية على مسجد أسد هللا محزة يف مدينة كفر زيتا حبماة، مل 

تتسبب حبدوث أضرار ابملسجد نظراً لعدم انفجارها.

الثالاثء 27/ كانون الثاين/ 2015 ألقى الطريان املروحي قنبلتني برميليتني قرب مسجد بلدة كنصفرة يف ريف حمافظة إدلب، 
ما تسبب مبقتل 4 أشخاص بينهم سيدة، إضافة إىل حدوث أضرار مادية ابملسجد.

معامل األدوية:
السبت 24/ كانون الثاين/ 2015 ألقت طائرة مروحية حكومية قنبلة برميلية على منشأة آسيا للصناعات الدوائية قرب بلدة 
كفر محرة يف ريف حمافظة حلب، ما أدى إىل أضرار كبرية يف صالة ختزين اتبعة للمعمل واحرتاق كميات من األدوية املخزنة 

فيه، مل نسجل وقوع إصاابت بشرية.

  رابعاً: االستنتاجات القانونية والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

الربميلية على حنو  القنابل  2139، واستخدمت  األمن  قرار جملس  التشكيك  يقبل  السورية بشكل ال  احلكومة  1.خرقت 
انتهكت عرب جرمية القتل العمد املادة السابعة من قانون روما األساسي وعلى حنو منهجي  منهجي وواسع النطاق، وأيضاً 
وواسع النطاق؛ 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 ابلقنابل الربميلية هو قصف عشوائي استهدف أفراداً مدنيني عزل، 
وابلتايل فإن القوات احلكومية والشبيحة انتهكت أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان الذي حيمي 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.
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.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqNVEtbzh0TmFNZms/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=184&token=uL6obM4i4TXcIhYTYRuDVp38VXu0kfbE
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=180&token=qvh3nbK91dudGJQECqIHMRQZKYo1z5fP
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqTnRKMTlETFJaVG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqblA1UVhzYWFWbjg/view?usp=sharing
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القوة املفرطة املستخدمة فيه، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة  الواسع املتكرر، ومستوى  5.إن حجم القصف املنهجي 
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:

1. 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.

2. 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.

3. 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.

   خامساً: امللحقات واملرفقات:
صور ومقاطع فيديو توثق القنابل الربميلية اليت ألقاها الطريان املروحي احلكومي يف كانون الثاين 2015

مقطع فيديو يصور مكان سقوط قنبلة برميلية ألقاها الطريان املروحي احلكومي على بلدة جرجناز مبحافظة إدلب يف 1/ كانون 
الثاين/ 2015 

مقطع فيديو يصور إلقاء الطريان احلكومي املروحي قنبلة برميلية على مدينة عندان مبحافظة حلب يف 10/ كانون الثاين/ 
2015

مقطع فيديو يصور مكان سقوط قنبلة برميلية ألقاها الطريان املروحي احلكومي على مدينة داعل مبحافظة درعا يف 20/ كانون 
الثاين/ 2015 

مقطع فيديو يصور إلقاء الطريان احلكومي املروحي قنبلة برميلية على مدينة إخنل مبحافظة درعا يف 25/ كانون الثاين/ 2015
مقطع فيديو يصور مكان سقوط قنبلة برميلية ألقاها الطريان املروحي احلكومي على قرية الركااي مبحافظة إدلب يف 25/ كانون 

الثاين/ 2015
مقطع يصور بقااي قنبلة برميلية حتمل غازاً ساماً ألقاها الطريان املروحي احلكومي على بلدة إبطع مبحافظة درعا يف 26/ كانون 

الثاين/ 2015 
مقطع فيديو يصور إلقاء الطريان احلكومي املروحي 4 قنابل برميلية على طريق البارة – كنصفرة مبحافظة إدلب يف 27/ 

كانون الثاين/ 2015
مقطع فيديو يصور إلقاء الطريان احلكومي املروحي قنبلة برميلية على املزارع الواقعة بني مدينيت خان شيخون ومورك مبحافظة 

إدلب يف 28/ كانون الثاين/ 2015
مقطع فيديو يصور إلقاء الطريان احلكومي املروحي قنبلة برميلية على بلدة خان الشيخ مبحافظة ريف دمشق يف 15/ كانون 

الثاين/ 2015

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=111&token=Pqx82FRw4pa5FsWDZG2gvtsRyccl68lL
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=114&token=FmL9qOaZKgkmRhaQWvyD5lmXq54XpEvV
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=116&token=moHX9u91ryAwXPnHtIojfSpIgir9xVIK
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=234&token=RoviTxDbwahYEG8lGvodWRVqbiilCn3j
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=110&token=mVuxtMiSDzINaps17GTzqZBmveTvX359
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=115&token=Q7U7LVXm17yIeyp1UNuQZHDfDx3S2oEJ
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=112&token=oIKhdsD8ID3dWPGMmySHRbofdrr9pCKE
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=113&token=alLeDecbI6fuLL7X9PvRQKXT1eTgHtKH
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=225&token=in2daG0GKKc56ACB7CkNHlFoQGkmfoMn
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مقطع فيديو يوضح قنبلة برميلية غري منفجرة ألقاها الطريان املروحي احلكومي على مدينة اللطامنة مبحافظة محاة يف 19/ 
كانون الثاين/ 2015 

مقطع فيديو يصور إلقاء الطريان احلكومي املروحي قنبلة برميلية على مدينة إخنل مبحافظة درعا يف 26/ كانون الثاين/ 2015
مقطع فيديو يوضح قنبلة برميلية غري منفجرة ألقاها الطريان املروحي احلكومي على مدينة اللطامنة مبحافظة محاة يف 27/ 

كانون الثاين/ 2015 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPV0xoTWFRa2JDUmc/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=226&token=VKGDpYlwtVGGz7tbckpLxWkpqKXUmlW8
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=227&token=THhegxF1LKnBzAJBqRAKNdaBFV5Edt1X
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=228&token=d0RIwCevp4xUxio0vxHr0xUrHEIUsQgw

