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الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان هــي منظمــة حقوقيــة، مســتقلة، غــر حكوميــة وغــر رحبيــة، ال تتبــى أي ايديولوجيــا. هتــدف إىل توثيــق 
انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف ســوراي والدفــاع عــن حقــوق اإلنســان الســوري أمــام احملافــل واجلهــات الدوليــة.

أتسســت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف حزيران/يونيــو2011م مببــادرة مــن األســتاذ فضــل عبــد الغــي الــذي يشــغل حاليــاً منصــب 
رئيــس الشــبكة والــي يضــم فريقهــا عشــرات الباحثــن والناشــطن املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان املنتشــرين يف ســورية ودول اجلــوار.

مــن خــال أرشــيف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اخلــاص بتوثيــق االنتهــاكات فقد تبــن لنــا أن أول اســتخدام ابرز مــن قبــل القــوات 
احلكوميــة )قــوات اجليــش واألمــن وامليليشــيات احملليــة وامليليشــيات الشــيعية األجنبيــة( للقنابــل الربميليــة، كان يــوم اإلثنــن 1/ تشــرين األول/ 
2012 ضــد أهــايل مدينــة ســلقن يف حمافظــة إدلــب، وتعتــرب القنابــل الربميليــة قنابــل حمليــة الصنــع جلــأت إليهــا القــوات احلكومية كــون كلفتهــا 
أقــل بكثــر مــن كلفــة الصواريــخ وهــي ذات آثــر تدمــري كبــر وتعتمــد علــى مبــدأ الســقوط احلــر بــوزن يتجــاوز أحيــاانً الربــع طــن، فهــو ســاح 
عشــوائي ابمتيــاز، وإن قتلــت مســلحاً فإمنــا يكــون ذلــك علــى ســبيل املصادفــة، واملؤشــر علــى ذلــك أن %99 مــن الضحــااي هــم مــن املدنيــن، 

كمــا تــراوح نســبة النســاء واألطفــال مــا بــن %12 و %35 يف بعــض األحيــان.

أصدر جملس األمن القرار رقم 2139 بتاريخ 22/ شــباط/ 2014، الذي أدان فيه اســتخدام القنابل الربميلية، وذكرها ابالســم، »جيب 
التوقــف الفــوري عــن كافــة اهلجمــات علــى املدنيــن، ووضــع حــد لاســتخدام العشــوائي عــدمي التمييــز لألســلحة يف املناطــق املأهولــة، مبــا يف 
ذلــك القصــف املدفعــي واجلــوي، مثــل اســتخدام القنابــل الربميليــة«، إال أن القــوات احلكوميــة حــى حلظــة إعــداد هــذا التقريــر الزالــت متطــر 

مســاء املناطــق اخلاضعــة لســيطرة املعارضــة املســلحة يوميــاً بعشــرات القنابــل الربميليــة.

وقــد أصدرنــا دراســة فــي الذكــرى الســنوية األولــى إلصــدار قــرار مجلس األمــن، أي فــي 22/ شــباط/ 2015 

وقــد تبيــن لنــا أن حصيلــة الضحايــا والبراميــل كانــت متقاربة بيــن ما قبل صــدور القرار ومــا بعده.

أوالً: تعريف سريع:

ثانياً: القنابل البرميلية:

http://sn4hr.org/arabic/2015/02/22/3574/
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نرصــد يف هــذا احملاضــرة حصيلــة القنابــل الربميليــة الــي ســقطت علــى احملافظــات الســورية، ومــا خلفــه ذلــك مــن ضحــااي، ودمــار ألبــرز املنشــآت 
احليويــة، وإن كنــا نؤكــد أن كل هــذا يبقــى احلــد األدىن نظــراً للصعــوابت املتنوعــة الــي تواجــه فريقنــا.

إن اجلهــة الوحيــدة الــي متتلــك الطــران احلــريب واملروحــي هــي النظــام احلاكــم، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فهــو ينكــر إلقــاء هــذه القنابــل الربميليــة، 
علــى غــرار إنــكار خمتلــف أنــواع االنتهــاكات األخــرى كعمليــات االعتقــال والقتــل واإلخفــاء القســري والتعذيــب وغــر ذلــك، يف املقابــل 
يســتمر مبنــع دخــول جلنــة التحقيــق الدوليــة، وحظــر املنظمــات احلقوقيــة الوطنيــة والدوليــة، ووســائل اإلعــام املســتقلة، وابلتــايل فهــذا التقريــر ال 
حيتوي على بقية األطراف الثاثة )قوات ما يســمى ابإلدارة الذاتية الكردية، التنظيمات اإلســامية املتشــددة، فصائل املعارضة املســلحة(، 

وذلــك لعــدم امتاكهــا لســاح الطــران.

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 تدمــر أي إمكانيــة إلنشــاء دولــة وســلطة بديلــة يف املناطــق الــي خرجــت عــن ســيطرة القــوات 

احلكوميــة، وإال فمــا هــو اهلــدف مــن اســتهداف مناطــق تبعــد عشــرات الكيلــو مــرات عــن خطــوط املواجهــة.

منــذ اإلثنيــن 1/ تشــرين األول/ 2012 حتــى األربعــاء 23/ أيلــول/ 2015 تســببت القنابــل البرميليــة 

بمقتــل 14351 مدنيــًا، بينهــم 2822 طفــاً، و2621 ســيدة.

حصيلة القنابل البرميلية في سوريا خالل شهر آب 2015
1591 قنبلة برميلية خلفت مقتل 115 شخصًا، بينهم 37 طفالً، و31 سيدة

لــن نتمكــن مــن تســجيل مجيــع أشــكال الدمــار الــذي تســببه القنابــل الربميليــة، وهلــذا يتــم الركيــز علــى األعيــان املشــمولة ابلرعايــة، وعلــى 
املراكــز احليويــة، كاألســواق واملــدارس واملشــايف ودور العبــادة...

خلف القصف ابلقنابل الربميلية يف شهر آب تضرر ما اليقل عن 16 مركزاً حيوايً وهم:
املراكز الطبية:

املشايف والنقاط الطبية: 2
املربعات السكانية:

األسواق: 1
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املراكز الربوية:
املدارس: 2

املراكز الدينية:
املساجد: 8
البى التحتية:

حمطات ومصادر الطاقة: 3

حصيلة القنابل البرميلية في سوريا في تموز 2015
2041 قنبلة برميلية خلفت مقتل 368 شخصًا، بينهم 83 طفالً، و63 سيدة

خلف القصف ابلقنابل الربميلية يف شهر متوز تضرر ما اليقل عن 27 مركزاً حيوايً وهم:
األماكن الدينية: 8

األسواق: 7
املدارس: 5

املنشآت الطبية: 4
سيارات اإلسعاف: 2

البى التحتية: 1

احلديــث نفســه تقريبــاً عــن اســتخدام الصواريــخ، الــي قتلــت العــدد األكــرب مــن املدنيــن، وأيضــاً النظــام الســوري األســوء يف العــامل مــن حيــث 
اســتخدام الذخائــر العنقوديــة، وقــد أعــددان عــدة أحبــاث عــن ذلــك ابلتنســيق مــع مرصــد مراقبــة الذخائــر العنقوديــة حــول العــامل، وكانــت 
»خــروق باحــدود« آخــر دراســة أصدرانهــا حــول قضيــة اســتخدام الغــازات الســامة املتكــررة بعــد قــرار جملــس األمــن رقــم 2118 الــذي 
ســجلنا خرقــه ملــا اليقــل عــن 132 مــرة، بينهــا 73 خرقــاً لقــرار جملــس األمــن رقــم 2209، وأيضــاً 7 خروقــات لقــرار جملــس األمــن رقــم 
2235 الــذي طلــب جملــس األمــن فيــه مــن جلنــة نــزع األســلحة الكيميائيــة أن حتــدد مســؤولية اجلــاين، وبعــد هــذا القــرار حتديــداً فإننــا وثقنــا 

وأصــدران تقريــراً حــول خــرق تنظيــم داعــش لــه أيضــاً »علــى خطــى النظــام الســوري«.

http://sn4hr.org/arabic/2015/03/30/3795/
http://sn4hr.org/arabic/2015/03/30/3795/
http://sn4hr.org/arabic/2015/08/19/4632/
http://sn4hr.org/arabic/2015/09/16/4929/
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خرقت احلكومة الســورية بشــكل ال يقبل التشــكيك قرار جملس األمن رقم 2139، واســتخدمت القنابل الربميلية على حنو منهجي . 1
وواســع النطــاق، وأيضــاً انتهكــت عــرب جرميــة القتــل العمــد املــادة الســابعة مــن قانــون رومــا األساســي وعلــى حنــو منهجــي وواســع النطــاق؛ 
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 وغــر املتناســب يف حجــم القــوة املفرطــة.

تؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى أن القصــف ابلقنابــل الربميليــة هــو قصــف عشــوائي اســتهدف أفــراداً مدنيــن عــزل، . 2
وابلتــايل فــإن القــوات احلكوميــة والشــبيحة انتهكــت أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلــق يف احليــاة. إضافــة إىل 

أهنــا ارتكبــت يف ظــل نــزاع مســلح غــر دويل فهــي ترقــى إىل جرميــة حــرب، وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة.

إن اهلجمــات العشــوائية الــي قامــت هبــا القــوات احلكوميــة تعتــرب مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين الــدويل العــريف، ذلــك أن القــوات . 3
احلكوميــة أطلقــت قذائــف علــى مناطــق مأهولــة ابلســكان ومل توجههــا إىل هــدف عســكري حمــدد.

إن تلــك اهلجمــات، ال ســيما عمليــات القصــف، قــد تســببت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو إحلــاق . 4
إصــاابت هبــم أو يف إحلــاق الضــرر الكبــر ابألعيــان املدنيــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أبن الضــرر كان مفرطــاً 

جــداً إذا مــا قــورن ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.

إن حجــم القصــف املنهجــي الواســع املتكــرر، ومســتوى القــوة املفرطــة املســتخدمة فيــه، والطابــع العشــوائي للقصــف والطبيعــة املنســقة . 5
للهجمــات ال ميكــن أن يكــون ذلــك إال بتوجيهــات عليــا وهــي سياســة دولــة.

إن القــوات احلكوميــة أبشــكاهلا وقادهتــا كافــة متورطــة ابرتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب حبــق الشــعب الســوري، وكل مــن . 6
يقــدم هلــا العــون املــادي والسياســي والعســكري، - كاحلكومــة الروســية واإليرانيــة وحــزب هللا اللبنــاين وغرهــم، وأيضــاً شــركات توريــد 

األســلحة- يُعتــرب شــريكاً يف تلــك اجلرائــم، ويكــون عرضــة للماحقــة اجلنائيــة.

جملس األمن الدويل:
يتوجــب علــى جملــس األمــن أن يضمــن التنفيــذ اجلــدي للقــرارات الصــادرة عنــه، لقــد حتولــت قراراتــه إىل جمــرد حــرب علــى ورق، وابلتــايل 	 

فقــَد كامــل مصداقيتــه ومشــروعية وجــوده.
فــرض حظــر أســلحة علــى احلكومــة الســورية، وماحقــة مجيــع مــن يقــوم بعمليــات تزويدهــا ابملــال والســاح، نظــراً خلطــر اســتخدام هــذه 	 

األســلحة يف جرائم وانتهاكات جســيمة حلقوق اإلنســان.
جملــس األمــن يف احلالــة الســورية هــو املخــول إبحالــة املســألة إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، وهــو منــذ أربــع ســنوات يُعرقــل ذلــك بــداًل 	 

مــن أن يقــدم كل التســهيات ويقــوم بفــرض الســلم واألمــان، جيــب ومنــذ اآلن البــدء مبقاضــاة كل مــن ثبــت تورطــه ابرتــكاب جرائــم 
حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية.

هنــا البــد أن نتســائل مجيعنــا عــن مبــدأ مســؤولية احلمايــة، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان هــي عضــو يف التحالــف الــدويل ملبــدأ مســؤولية 
احلمايــة، لقــد اســتنفذان اخليــارات السياســية بــدءاً مــن مبــادرة اجلامعــة العربيــة، مث مبــادرة الســيد كــويف عنــان، وجنيــف 1 وكل هــذه السلســلة، 
املتســبب الرئيــس يف إفشــاهلا هــو النظــام الســوري، البــد مــن االنتقــال إىل الفصــل الســابع يف محايــة املدنيــن مــن جرائــم احلــرب واجلرائــم ضــد 

اإلنســان، النظــام الســوري مل يفشــل فقــط يف محايــة شــعبه، بــل هــو مــن يرتكــب هــذه اجلرائــم وبشــكل يومــي مســتمر.

االستنتاجات القانونية:

التوصيات:
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أزمــة الاجئــن يف ســوراي هــي فــرع عــن اجلــذر الرئيــس للمشــكلة وهــي بــدون أدىن شــك اجلرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم احلــرب الــي مارســها 
النظــام الســوري منــذ آذار/2011 ومــازال، مث وبعــد أشــهر طويلــة ســارت علــى خطــاه تدرجييــاً جمموعــات مســلحة متفرقــة، لكنهــا حــى 
اآلن مجيعــاً مل تــرَق إىل %10 مــن جممــوع مــا ارتكبــه النظــام الســوري مــن جرائــم، وذلــك حبســب أرشــيف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 

اليومــي املســتمر منــذ آذار/2011.

احلــل اجلــذري لألزمــة الســورية مســتبعد حاليــاً يف ظــل تنــازع دويل وإقليمــي، وعــدم وجــود رغبــة جديــة لــدى اجملتمــع الــدويل يف إجيــاد حــل يف 
الوقــت القريــب املنظــور، وحمــاوالت الســيد »دي مســتورا« هــي برأينــا جمــرد متضيــة وقــت إىل أن يســتيقظ ضمــر جملــس األمــن الــدويل ويلــزم 
األطــراف حبــل علــى غــرار مــا فعــل يف عــدة أزمــات ســابقة، ومجيــع األايم الــي انقضــت بعــد اتفــاق جنيــف1 بتاريــخ 30/ حزيــران/ 2012 
كانــت إضاعــة للوقــت وفرصــة هلــدر مزيــد مــن الدمــاء ودمــار وهتجــر الشــعب الســوري، وهــذا مــا تســبب يف أيس الســورين يف إجيــاد حــل 
سياســي يف املــدى املنظــور، وابلتــايل دفعهــم للهجــرة البعيــدة وليــس فقــط إىل اللجــوء يف البلــدان القريبــة والــي كانــوا ينتظــرون فيهــا وعلــى مــدى 

مخــس ســنوات حلظــة العــودة إىل بيوهتــم.

يف هــذا الســياق ال يبقــى مــن خيــار ســوى اللجــوء إىل احللــول اجلزئيــة، ويف قضيــة الاجئــن حتديــداً الــي أصبحــت تشــكل قلقــاً حقيقيــاً 
لــدى الــدول األوربيــة الشــرقية والغربيــة، نعتقــد يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أن خيــار إنشــاء منطقــة آمنــة حمصنــة مــن القصــف اجلــوي 
لطــران النظــام الســوري، ومــن اهلجــوم الــربي لتنظيــم داعــش، ســوف تــؤدي إىل ختفيــف هــروب الاجئــن مــن بادهــم، وســوف تــؤدي إىل 
احتضــان مايــن مــن األشــخاص وتشــكل جمتمعــاً ســورايً حمليــاً متكامــًا، بــل إهنــا وحبســب العشــرات مــن اللقــاءات الــي أجريناهــا مــع الجئــن 
يف تركيــا ولبنــان وحــى يف األردن، أخــربوان أهنــم مســتعدون لــرك بــاد اللجــوء واالنتقــال للعيــش يف املنطقــة اخلاليــة مــن داعــش واحملميــة مــن 

قصــف النظــام اجلــوي.

الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تطالــب اجملتمــع الــدويل والــدول األوروبيــة بشــكل خــاص بدعــم خيــار إنشــاء املنطقــة اآلمنــة يف أســرع 
وقــت ممكــن، وابلتــوازي مــع ذلــك البــد مــن حتســن ظــروف الاجئــن يف دول الطــوق وبشــكل خــاص التعليــم والصحــة ومســألة احلرمــان مــن 

اجلنســية وأتمــن فــرص العمــل.

إن تــرك اجملرمــن وعــدم ردعهــم أو حماســبتهم هــو أســوء مــن ارتــكاب اجملرمــن ومــن يدعمهــم مــن أنظمــة مشوليــة دكتاتوريــة ثيوقراطيــة جلرائــم 
احلــرب واجلرائــم ضــد اإلنســانية.

ثالثاً: الالجئون حل جزئي على األقل:
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