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الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تشارك في جلسة 
استماع “محكمة المجال الجوي” التي نظَّمها المركز 

 )ECCHR( األوروبي للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان

بــيــــــان

ــران/ 2021 فــي اليــوم الثانــي مــن جلســات اســتماع  برليــن: شــاركت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان الجمعــة 11/ حزي

“محكمــة المجــال الجــوي” التــي قــام بتنظيمهــا المركــز األوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق اإلنســان وبدعــم من جامعة 

“كنــت”ـ  وتــرأس الجلســات الســيد أندريــاس شــولر، مديــر برنامــج الجرائــم الدوليــة والمســاءلة التابــع للمركــز األوروبــي 

للحقــوق الدســتورية وحقــوق اإلنســان، وعقــدت عبــر منصــة زووم.

محكمــة المجــال الجــوي، محكمــة شــكلية أنشــأها األســتاذ الفخــري فــي كليــة الحقــوق فــي جامعــة “كنــت” نيــك جريــف 

وشــونا إلينجــورث، تهــدف المحكمــة لدراســة قضيــة مــع أو ضــد حــق إنســاني جديــد مقتــرح للعيــش دون تهديــد جســدي 

أو نفســي مــن األعلــى. وقــد تــم بالفعــل عقــد جلســات اســتماع ســابقًا فــي لنــدن )2018( وســيدني )2019( وتورنتــو )2020(، 

وعقــدت األخيــرة فــي برليــن يومــي 9 و11/ حزيــران 2021. 

الثالثاء 22 حزيران 2021 ســـت نهاية  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
حزيـران 2011، غير حكومية، ُمستقلة، اعتمدت عليها 
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق اإلنســــان مصــــــدرًا 
أساسيـــــــًا في جميـــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن 

حصيلـة الضحايا في سوريا.

http://airspacetribunal.org/
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ــر برنامــج الجرائــم الدوليــة والمســاءلة التابــع للمركــز  ــران الســيد أندريــاس شــولر، مدي تــرأس جلســة الجمعــة 11/ حزي

األوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق اإلنســان، وقــدم لهــا األســتاذ نيــك جريــف. وقامــت المحاميــة كريســتين بريملــو 

قــي أســئلة مــن الجمهــور فــي نهايتهــا. وبمشــاركة كل مــن الصحفــي عمــر محمــد مــن  بمحــاورة المتحدثيــن، قبــل تلَّ

مدونــة عيــن الموصــل، والصحفــي براتــاب تشــاترجي مــن مؤسســة ووتــش كــورب، والســيد بــراء شــيبان محقــق مــن 

منظمــة ريبريــف، والســيد فضــل عبــد الغنــي مــن الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان.

تحــدث الســيد فضــل عبــد الغنــي بدايــًة عــن األثــر النفســي للقصــف الجــوي، وأشــار إلــى أنــه يــكاد يكــون غائبــًا فــي القانــون 

ــد علــى ضــرورة تكثيــف الجهــود الحقوقيــة والقانونيــة للعمــل علــى صناعة نصــوص قانونية تعطــي اهتمامًا  الدولــي، وأكَّ

أكبــر بمســألة الضــرر النفســي الناجــم عــن الهجمــات الجويــة المتعمــدة أو العشــوائية ومــا ينجــم عنهــا مــن قتــل وتدميــر 

ــع عبــد الغنــي فــي الحديــث عــن االســتثناء فــي التهديــد القــادم مــن مجــال ســوريا الجــوي، مشــيرًا إلــى  وتشــريد، وتوسَّ

أنَّ قرابــة 75 % مــن إجمالــي القتلــى المدنييــن فــي ســوريا منــذ آذار 2011 -البالــغ عددهــم قرابــة 227 ألــف- قتلــوا بســبب 

القصــف الجــوي، كمــا أنــه الســبب الرئيــس فــي نســبة مشــابهة مــن عمليــات الدمــار، والتشــريد القســري التــي خلفــت 

ــوا خوفــًا مــن المــوت القــادم مــن الســماء، وبســبب دمــار  ــازح والجــئ، هرب ــن ن ــون مواطــن ســوري مــا بي ــة 13 ملي قراب

منازلهــم ومحالتهــم نتيجــة القصــف الجــوي. وأوضــَح أن النظــام الســوري قــد اســتخدم أنواعــًا متعــددة مــن األســلحة 

ــه  ــة: “أعتقــد أن مــن أســوأ مــا تفتقــت ب م البراميــل المتفجــرة كنمــوذج حال فــي قصــف المدنييــن مــن الســماء وقــدَّ

عقليــة النظــام الســوري كان اســتخدام المجــال الجــوي إللقــاء براميــل متفجــرة، ويمتــاز البرميــل المتفجــر بقوتــه 

التدميريــة الهائلــة، وهــو ذو تقنيــة ونظــام عمــل بســيط، ويمكــن تصنيعــه محليــًا” وأضــاف “يخضــع تحديــد مــكان 

ســقوط البرميــل المتفجــر لعــدة عوامــل منهــا: ارتفــاع الســقوط وســرعة الريــاح والطائــرة، وكتلــة البرميــل، ووزنه، 

ونســبة ارتفاعــه إلــى محيطــه وطــول الفتيــل الــذي يتــم إشــعاله، وأبعــاد األجنحــة الموجهــة. وبالتَّالــي فإنــه مــن 

ل انتهــاكًا صارخــًا  د، ولهــذا فــإنَّ اســتخدام البراميــل المتفجــرة ُيشــكِّ شــبه المســتحيل إصابــة مــكان دقيــق وُمحــدَّ

للقانــون الدولــي اإلنســاني ألنهــا عديمــة التناســب والتمييــز، وترقــى إلــى جرائــم حــرب”. 

مقطــع مصــور يظهــر إلقــاء مروحيــة تابعــة للنظــام الســوري برميــاًل متفجــرًا، ســقط فــي منطقــة الحليــا فــي مدينــة كفــر 

نبــل/ إدلــب – 14/ تشــرين الثانــي/ 2019

https://www.youtube.com/watch?v=ZHrIoDNQxLY&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights


الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تشارك في جلسة استماع 3
مها المركز األوروبي  “محكمة المجال الجوي” التي نظَّ

 )ECCHR( للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان

لقاء طيــران النظام 
ٕ
نســان ُتشــير إلــى ا

ٕ
وفــي هــذا الســياق قــال عبــد الغنــي أنَّ قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقوق اال

بت فــي مقتــل  الســوري المروحــي وثابــت الجنــاح قرابــة 81916 برميــاًل متفجــرًا منــذ تمــوز/ 2012 حتــى نيســان/ 2021، تســبَّ
11087 مدنيــًا، بينهــم 1821 طفــاًل، و1780 ســيدة )أنثــى بالغــة( وفــي مــا ال يقــل عــن 728 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة 
مدنيــة، بينهــا منشــآت طبيــة، ومــدارس ومســاجد، وأســواق. مؤكــدًا علــى أن “االســتخدام الكثيــف للبراميــل المتفجــرة 
مــن قبــل النظــام الســوري كان يهــدف إلــى إحــداث أكبــر قــدر ممكــن مــن التدميــر والرعــب بيــن صفــوف المدنييــن”.

وفــي ختــام مداخلتــه عــرض الســيد فضــل عبــد الغنــي صــور أقمــار صناعيــة لعــدة مناطــق فــي ســوريا ُتظهــر مقارنــة 
لحجــم الدمــار بيــن مــا قبــل الهجمــات الجويــة األخيــرة للنظــام الســوري وحليفه الروســي على هــذه المناطق ومــا بعدها.

https://drive.google.com/file/d/1c00CvlUqX9zo7AhwDzBkEKcAw4CQwEB2/view
https://drive.google.com/file/d/1K5KBuMwT-d-3IeBWhzv75a4kMovNWhNK/view
https://drive.google.com/file/d/1imbRXtKLQA1Rmw4xfbVQBRWIR0L9W-r4/view
https://drive.google.com/file/d/1SUszOi12ZM_wThftKEsWlLVpE8YVdDQz/view
https://drive.google.com/file/d/1iScyrM2SiwdAk49URGQAM3V1D962-aQM/view
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باإلمكان االطالع على جلسة االستماع المنعقدة في 11 حزيران 2021 عبر الرابط التالي. 

 www.snhr.org - info@sn4hr.org

https://drive.google.com/file/d/1-7CeW8f_OUZrKpKf0JXM0gQdJ5aHFpt8/view
https://www.facebook.com/watch/live/?v=151218723664166&ref=watch_permalink

