ما اليقل عن  92برميالً متفجراً في
آب 2017
النظام السوري يستمر يف إلقاء الرباميل املتفجرة
رغم اتفاقات خفض التصعيد

الثالثاء  12أيلول 2017
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الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ،تأسست نهاية حزيران 2011

وهي منظمة مستقلة ،غير حكومية ،غير ربحية ،معتمدة من قبل األمم

المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.

المحتوى:

أوالً :مقدمة.

ثانياً :ملخص تنفيذي.

ثالثاً :تفاصيل التقرير.

رابعاً :استنتاجات قانونية وتوصيات.

أوالً :المقدمة:

شــهدت مدينــة األســتانة عاصمــة كازاخســتان علــى مــدار يومــن ( /4 – 3أيــار )2017 /اجلولــة الرابعــة مــن املفاوضــات
بــن ممثلــن عــن روســيا وتركيــا وإيـران كـ ٍ
ـدول راعيـ ٍـة التفــاق أنقــرة لوقــف إطــاق النــار ،واتفقــت الــدول الثــاث علــى إقامــة أربــع
مناطــق خلفــض التَّصعيــد علــى أن يدخــل االتفــاق حيِّــز التَّنفيــذ يف  /6أيــار ،2017 /حــدَّد االتفــاق  4مناطــق رئيســة خلفــض
التصعيــد يف حمافظــة إدلــب ومــا حوهلــا (أجـزاء مــن حمافظــات حلــب ومحــاة والالذقيــة) ،ومشــال حمافظــة محــص ،والغوطــة الشــرقية،

وأجـزاء مــن حمافظــي درعــا والقنيطــرة جنــوب ســوريا ،علــى أن يتــم رســم حدودهــا بدقــة مــن قبــل جلنــة ُمتصــة يف وقــت الحــق.
يشــمل االتفــاق وقــف األعمــال القتاليــة والســماح بدخــول املســاعدات اإلنســانية وعــودة األهــايل النازحــن إىل تلــك املناطــق.

عمــان بــن كل مــن روســيا والواليــات املتحــدة
وأســفرت مباحثــات واســعة بــدأت يف أيــار 2017 /يف العاصمــة األردنيــة َّ

ئيســن األمريكــي والروســي علــى هامــش قمــة دول االقتصاديــات العشـرين الكــرى
األمريكيــة واألردن ،عــن إعــان كل مــن الر َ

يف هامبــورغ التَّوصــل إىل اتفــاق لوقــف إطــاق النــار يف جنــوب غــرب ســوريا ،يف حمافظــات درعــا والقنيطــرة والســويداء ،علــى
ـص اتفــاق اجلنــوب الســوري علــى
أن يدخــل االتفــاق حيِّــز التَّنفيــذ عنــد الســاعة  12:00مــن يــوم األحــد  /9متــوز .2017 /نـ ّ

الســماح بدخــول املســاعدات اإلنســانية ،إضافــة إىل وقــف إطــاق النــار بــن األطـراف املتنازعــة (قـوات النظــام الســوري وحلفــاؤه
مــن جهــة ،وفصائــل املعارضــة املســلحة مــن جهــة ثانيــة) علــى أن يقــع أمــن هــذه املنطقــة علــى عاتــق القـوات الروســية بالتِّنســيق
مــع األمريكيــن واألردنيــن.
ومنــذ دخــول هــذا االتفاقــات حي ـَِّـز التنفيــذ شــهدت املناطــق املشــمولة هبــذه االتفاقــات تراجعـاً ملحوظـاً وجيــداً نســبياً يف معــدَّل

القتــل ،مقارنــة مــع األشــهر الســابقة منــذ آذار  2011حــى اآلن.
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مثّ عُقــدت يف متــوز وآب  2017اتفاقيــات حمليــة أخــرى ،كاتفــاق الغوطــة الشــرقية بــن فصائــل املعارضــة املســلحة فيهــا مــن
جهــة ،وأفـراد مــن اجلانــب الروســي مــن جهــة ثانيــة ،واتفــاق ُمشــابه مــع فصائــل املعارضــة يف ريــف محــص الشــمايل ،لكـ َّـن هــذه

االتفاقيــات مل تُنشــر نصوصهــا الرمسيــة علــى مواقــع للحكومــة الروســية ،كمــا مل تنشــرها فصائــل املعارضــة املســلحة ،عــدا فصيــل

وورد يف هنايتــه توقيــع لضامــن روســي لكــن دون ذكــر االســم الصريــح،
فيلــق الرمحــن الــذي نشــر نـ َّ
ـص االتفــاق علــى موقعــه الرمســيَ ،
ويف ذلــك خلــل كبــر ،ويبــدو َّ
كل ذلــك يســاعد الطــرف الضامــن الروســي يف ســهولة التخلــص مــن أي التزامــات أو تبعــات
أن َّ
قانونيــة أو سياســية الحقــة.

يــوم الســبت  /22متــوز 2017 /أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية عــن توقيــع اتفــاق خلفــض التَّصعيــد يف الغوطــة الشــرقية يف ختــام
املفاوضــات بــن أفـراد عســكريني روس مــن جهــة ،وبــن فصيــل جيــش اإلســام مــن جهــة ثانيــة ،يف العاصمــة املصريــة القاهــرة،
علــى أن يدخــل االتفــاق حي ـَِّـز التَّنفيــذ يف الســاعة  12:00مــن اليــوم ذاتــه .ويــوم األربعــاء  /16آب 2017 /وقّــع ممثــل عــن

ـص علــى انضمــام فيلــق الرمحــن إىل منطقــة خفــض التَّصعيــد
فيلــق الرمحــن وممثــل عــن احلكومــة الروســية يف مدينــة جنيــف اتفاقـاً ينـ ُّ

يف الغوطــة الشــرقية ،علــى أن يدخــل هــذا االتفــاق حي ـَِّـز التَّنفيــذ عنــد الســاعة  21:00مــن يــوم اجلمعــة  /18آب.2017 /

اإلثنــن  /31متــوز 2017 /ويف العاصمــة املصريــة القاهــرة متَّ توقيــع اتفــاق خلفــض التَّصعيــد يف ريــف محــص الشــمايل وريــف محــاة

اجلنــويب بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة يف املنطقــة والنظــام الســوري ممثـاً باحلكومــة الروســية كطــرف ضامــن علــى أن يدخــل

هــذا االتفــاق حيِّــز التَّنفيــذ عنــد الســاعة  12:00مــن يــوم اخلميــس  /3آب.2017 /

مشلــت أهـ ُّـم بنــود االتفاقَــن األخرييــن وقــف مجيــع األعمــال القتاليــة بــن األط ـراف املتنازعــة يف املناطــق املذكــورة -عــدا املناطــق
اج عــن
الــي يوجــد فيهــا تنظيــم داعــش أو هيئــة حتريــر الشــام -والســماح بدخــول املســاعدات اإلنســانية إىل تلــك املناطــق واإلفـر َ

مـ َـل اهتمــام ُك ِّل طَـ َـرف.-املعتقلــن َ
وتُشري حصيلة الضحايا املدنيني على يد النظام السوري وانتهاكاته واسعة النطاق إىل عدم التزامه باالتفاقني األخريين املوقـََعني.

الرغــم مــن اتفــاق أنقــرة لوقــف إطــاق النــار ومــا تبعــه مــن سلســلة اتفاقــات خفـ ِ
ـض التّصعيــد إال َّ
أن اخلروقــات مل تتوقــف،
علــى ّ
وبشــكل رئيــس مــن قبــل النظــام الســوري -الــذي يبــدو أنــه املتضــرر األكــر مــن اســتمرار وقــف إطــاق النــار ،-وخاصــة جرائــم

القتــل خــارج نطــاق القانــون ،واألفظــع مــن ذلــك عمليــات املــوت بســبب التعذيــب ،وهــذا يؤكــد بقــوة أن هنــاك وقف ـاً إلطــاق

النــار فــوق الطاولــة نوعـاً مــا ،أمــا اجلرائــم الــي ال ُيكــن للمجتمــع الــدويل -حتديــداً للجهــات الضامنــة لالتفاقــات -أن يلحظَهــا

فهــي مازالــت مســتمرة مل يتغــر فيهــا شــيء.
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ســجلنا يف شــهر آب اخنفاضـاً غــر مســبوق يف عــدد الرباميــل املتفجــرة الــي ألقاهــا النظــام الســوري مقارنــة مبــا مت توثيقــه منــذ بدايــة

اســتخدامه هلــا يف هنايــة عــام .2012

خبالف ما أعلنه الســفري الروســي الســابق لدى األمم املتحدة فيتايل تشــوركني ،أن النظام الســوري توقف عن اســتخدام الرباميل
املتفجــرة ،فـ َّ
ـإن عمليــات الرصــد والتوثيــق اليوميــة الــي تقــوم هبــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تُثبــت بــا أدىن شــك أن النظــام

الســوري مســتمر يف قتــل وتدمــر ســوريا عــر إلقــاء مئــات الرباميــل املتفجــرة ،ويف هــذا التقريــر نســتعرض احلـوادث الــي متكنَّــا فيهــا
مــن توثيــق اســتخدام ســاح الرباميــل املتفجــرة حصـراً ،باملــكان والزمــان والصــور ،وهــذا التقريــر يصــدر بشــكل شــهري عــن الشــبكة

الســورية حلقوق اإلنســان.

نظ ـراً لكــون الربميــل املتفجــر ســاحاً عش ـوائياً بامتيــاز ،ذو أثــر تدمــري هائــل ،فــإن أثــره ال يتوقــف فقــط عنــد قتــل الضحايــا

املدنيــن بــل فيمــا ُيدثــه أيضـاً مــن تدمــر وبالتــايل تشـريد 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 خــال أرشــيف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اخلــاص بتوثيــق االنتهــاكات فقــد تبـ َّـن لنــا أن أول اســتخدام بــارز مــن قبــل

ق ـوات النظــام الســوري (ق ـوات اجليــش واألمــن وامليليشــيات احملليــة وامليليشــيات الشــيعية األجنبيــة) للرباميــل املتفجــرة ،كان يــوم
اإلثنــن  /1تشـرين األول 2012 /ضــد أهــايل مدينــة ســلقني يف حمافظــة إدلــب ،وتُعتــر الرباميــل املتفجــرة براميــل حمليــة الصنــع

جلــأت إليهــا قـوات النظــام الســوري كــون كلفتهــا أقــل بكثــر مــن كلفــة الصواريــخ وهــي ذات أثــر تدمــري كبــر وتعتمــد علــى مبــدأ

الســقوط احلــر بــوزن يتجــاوز أحيانـاً الربــع طــن ،فهــو ســاح عشـوائي بامتيــاز ،وإن قتلــت مســلحاً فإمنــا يكــون ذلــك علــى ســبيل
املصادفــة ،واملؤشــر علــى ذلــك أن  % 99مــن الضحايــا هــم مــن املدنيــن ،كمــا تـراوح نســبة النســاء واألطفــال مــا بــن % 12
وقــد تصــل إىل  % 35يف بعــض األحيــان.
أصــدر جملــس األمــن الق ـرار رقــم  2139بتاريــخ  /22شــباط ،2014 /الــذي أدان فيــه اســتخدام الرباميــل املتفجــرة ،وذكرهــا
باالســم“ ،جيــب التوقــف الفــوري عــن كافــة اهلجمــات علــى املدنيــن ،ووضــع حــد لالســتخدام العشـوائي عــدمي التمييــز لألســلحة
يف املناطــق املأهولــة ،مبــا يف ذلــك القصــف املدفعــي واجلــوي ،مثــل اســتخدام الرباميــل املتفجــرة” ،إال أن ق ـوات النظــام الســوري
حــى حلظــة إعــداد هــذا التقريــر مازالــت ُتطــر مســاء املناطــق اخلاضعــة لســيطرة املعارضــة املســلحة يوميـاً بالرباميــل املتفجــرة.
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كمــا وثقنــا يف بعــض احلــاالت اســتخدام قـوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة حتــوي غــازات ســامة ،ويُعتــر ذلــك خرقـاً لقـراري

جملــس األمــن ،القـرار رقــم  2118الصــادر يف  /27أيلــول 2013 /والقـرار رقــم  2209الصــادر يف  /6آذار.2015 /

نرصــد يف هــذا التقريــر حصيلــة الرباميــل املتفجــرة الــي ســقطت علــى احملافظــات الســورية ومــا خلَّفــه ذلــك مــن ضحايــا ،وإن كنــا
نؤكــد أن كل هــذا يبقــى احلــد األدىن نظـراً للصعوبــات املتنوعــة الــي تواجــه فريقنــا.
ميتلــك النظــام احلاكــم الطـران ثابــت اجلنــاح واملروحــي ،وعلــى الرغــم مــن ذلــك فهــو ينكــر إلقــاء هــذه الرباميــل املتفجــرة ،علــى غـرار
إنــكار خمتلــف أن ـواع االنتهــاكات األخــرى كعمليــات االعتقــال والقتــل واإلخفــاء القســري والتعذيــب وغــر ذلــك ،ويف املقابــل
يســتمر يف منــع دخــول جلنــة التحقيــق الدوليــة ،وحظــر املنظمــات احلقوقيــة الوطنيــة والدوليــة ،ووســائل اإلعــام املســتقلة ،وبالتــايل
فهــذا التقريــر ال حيتــوي علــى األطـراف الثالثــة األخــرى (قـوات اإلدارة الذاتيــة ،التنظيمــات اإلســامية املتشــددة ،فصائــل املعارضــة
املســلحة) ،وذلــك لعــدم امتالكهــا لســاح الطـران.
وقــد أظهــرت مجيــع الدراســات والتقاريــر الــي قامــت هبــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أن أغلــب اهلجمــات كانــت متعمــدة علــى
املناطــق املأهولــة بالســكان وعلــى املراكــز احليويــة ،هبــدف تدمــر أي إمكانيــة إلنشــاء دولــة وســلطة بديلــة يف املناطــق الــي خرجــت
عــن ســيطرة قـوات النظــام الســوري ،وإال فمــا هــو اهلــدف مــن اســتهداف مناطــق تبعــد عشـرات الكيلومـرات عــن خطــوط املواجهــة.
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ثانياً :الملخص التنفيذي:

ألف :حصيلة البراميل المتفجرة منذ بداية عام :2017

وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ مطلــع عــام  2017حــى أيلــول مــن العــام ذاتــه إلقــاء الطـران املروحــي التابــع لقـوات
النظام السوري  4568برميالً متفجراً.

باء :حصيلة البراميل المتفجرة في آب:
عــر عمليــات املراقبــة والتوثيــق اليوميــةَّ ،
متكــن فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن تســجيل مــا ﻻيقــل عــن  92برمي ـاً

متفج ـراً ألقاهــا الط ـران املروحــي التابــع لق ـوات النظــام الســوري يف آب .2017
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تسـبَّبت تلــك الرباميــل املتفجــرة يف مقتــل مــدين واحــد ،يف حمافظــة محــاة ،حبســب فريــق توثيــق الضحايــا يف الشــبكة الســورية حلقــوق
اإلنسان.

ثالثاً :تفاصيل التقرير:

حصيلة أبرز ضحايا البراميل المتفجرة:
محافظة حماة:

اإلثنــن  /7آب 2017 /ألقــى الطـران املروحــي التابــع لقـوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى بلــدة عقريبــات بريــف
حمافظــة محــاة الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل مــدين واحــد ،ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

رابعاً :االستنتاجات القانونية والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

 .1خرقــت احلكومــة الســورية بشــكل ال يقبــل التشــكيك ق ـرار جملــس األمــن رقــم  ،2139وق ـرار جملــس األمــن رقــم ،2254
واســتخدمت الرباميــل املتفجــرة علــى حنــو منهجــي وواســع النطــاق ،وأيضـاً انتهكــت عــر جرميــة القتــل العمــد املــادة الســابعة مــن

قانــون رومــا األساســي علــى حنــو منهجــي وواســع النطــاق أيض ـاً؛ مــا يُشــكل جرائــم ضــد اإلنســانية ،إضافــة إىل انتهــاك العديــد

مــن بنــود القانــون الــدويل اإلنســاين ،مرتكبــة العشـرات مــن اجلرائــم الــي ترقــى إىل جرائــم حــرب ،عــر عمليــات القصــف العشـوائي
عــدمي التمييــز وغــر املتناســب يف حجــم القــوة املفرطــة.
 .2تؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى أن القصــف بالرباميــل املتفجــرة هــو قصــف عشـوائي اســتهدف أفـراداً مدنيــن

عــزل ،وبالتــايل فــإن قـوات النظــام الســوري انتهكــت أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلــق يف احليــاة .إضافــة
إىل أهنــا ارتكبــت يف ظــل نـزاع مســلح غــر دويل فهــي ترقــى إىل جرميــة حــرب ،وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة.
 .3إن اهلجمــات العشـوائية الــي قامــت هبــا قـوات النظــام الســوري تُعتــر مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين الــدويل العــريف ،ذلــك أن

قـوات النظــام الســوري أطلقــت قذائــف علــى مناطــق مأهولــة بالســكان ومل توجههــا إىل هــدف عســكري حمــدد.

 .4إن تلــك اهلجمــات ،ال ســيما عمليــات القصــف ،قــد تســببت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو
إحلــاق إصابــات هبــم أو يف إحلــاق الضــرر الكبــر باألعيــان املدنيــة .وهنــاك مؤشـرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد بــأن الضــرر

كان مفرطـاً جــداً إذا مــا قــورن بالفائــدة العســكرية املرجــوة.
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 .5إن حجم القصف املنهجي الواســع املتكرر ،ومســتوى القوة املفرطة املســتخدمة فيه ،والطابع العشـوائي للقصف والطبيعة
املنســقة للهجمــات ال ميكــن أن يكــون ذلــك إال بتوجيهــات عليــا وهــي سياســة دولــة.
 .6إن ق ـوات النظــام الســوري بأشــكاهلا وقادهتــا كافــة متورطــة بارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب حبــق الشــعب
الســوري ،وكل مــن يقــدم هلــا العــون املــادي والسياســي والعســكري - ،كاحلكومــة الروســية واإليرانيــة وحــزب اهلل اللبنــاين وغريهــم،
وأيض ـاً شــركات توريــد األســلحة -يُعتــر ش ـريكاً يف تلــك اجلرائــم ،ويكــون عرضــة للمالحقــة اجلنائيــة.
التوصيات:

مجلس األمن الدولي:

• يتوجــب علــى جملــس األمــن أن يضمــن التنفيــذ اجلِـ ّدي للقـرارات الصــادرة عنــه ،لقــد حتولــت قراراتــه إىل جمــرد حــر علــى ورق،
وبالتــايل فَقـ َـد كامــل مصداقيتــه ومشــروعية وجــوده.

• فــرض حظــر أســلحة علــى احلكومــة الســورية ،ومالحقــة مجيــع مــن يقــوم بعمليــات تزويدهــا باملــال والســاح ،نظ ـراً خلطــر

اســتخدام هــذه األســلحة يف جرائــم وانتهــاكات جســيمة حلقــوق اإلنســان.

• جملــس األمــن يف احلالــة الســورية هــو املخــول بإحالــة املســألة إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ،وهــو منــذ مخــس ســنوات يُعرقــل ذلــك

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

شكر وعزاء

خالــص العـزاء ألهــايل الضحايــا وأصدقائهــم ،وكل الشــكر والتقديــر للنشــطاء احملليــن واألهــايل الذيــن أثــرت مســامهتهم الدراســة
والتحقيقــات بشــكل فعــال.
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