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احملتوى:
أواًل: مقدمة ومنهجية.

اثنياً: ماهيَّة الرباميل املتفجرة.
اثلثاً: هجمات عشوائية ابلرباميل املتفجرة يف إطار التَّقدم العسكري.

رابعاً: حصيلة استخدام الرباميل املتفجرة قبل قرار جملس األمن رقم 2139 وبعده.
خامساً: حصيلة استخدام النظام السوري للرباميل املتفجرة منذ متوز 2012.

سادساً: تفاصيل أبرز حوادث استخدام الرباميل املتفجرة.
سابعاً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: مقدمة ومنهجية:
ُيشــكِّل اســتخدام ســاح الرباميــل املتفجــرة الــي يُلقيهــا جيــش النِّظــام الســوري مــن طائراتــه املروحيــة أو الثابتــة اجلنــاح، واحــداً 
مــن أشــدِّ أصنــاف اخلــذالن الــدويل الفاضــح للشــعب الســوري، الــذي مت تناســيه بشــكل شــبه مطلــق يف الســنة األخــرة، فلــم نعــد 
نســمع أيــة إداانت أو اســتهجان مــن تكــرار اســتخدام هــذا النَّمــط الرببــري مــن األســلحة، الــذي ُيشــكِّل إهانــة ألي جيــش يف 
العــامل احلديــث، فإلقــاء برميــل حيتــوي مــواد متفجــرة مــن ارتفــاع يصــل إىل 5000م، يعتمــد بشــكل كبــر علــى مبــدأ الســقوط 
ــاح  احلــر، وعلــى تاعــب اهلــواء، كان مــن املفــرض أن حيظــى إبدانــة العســكريني مــن خمتلــف دول العــامل، إنَّ اســتخدام هــذا السِّ
البدائــي ضــد املدنيــني علــى هــذا النحــو املتكــرر، يُعــرب عــن مســتوى غــر مســبوق مــن االحنطــاط العســكري الــذي وصلــت إليــه 

مؤسســة اجليــش، الــي اســتخدمها النظــام احلاكــم لقتــل وضــرب اجملتمــع الســوري.

نظــراً إىل مــا ســبق، فــإنَّ الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان خصَّصــت تقريــراً دورايً يصــدُر شــهرايً عــن حصيلــة الرباميــل املتفجــرة 
الــي ألقاهــا النظــام الســوري علــى ســوراي يف الشــهر الــذي انقضــى، وهلــذا عــدة أهــداف؛ لعــلَّ مــن أبرزهــا التأكيــد علــى أنَّ إلقــاء 
الرباميــل املتفجــرة مل يتوقــف شــهراً واحــداً، واختفــت جمــرد اإلداانت هلــذا الســاح اهلمجــي بشــكل واضــح، أخــراً التَّشــكيك يف 
إمكانيــة قبــول نظــام سياســي يقــوم إبلقــاء براميــل غوغائيــة علــى بلــده أبن يقبــل أبي شــكل مــن التســوية السياســية، مــا عــدا 

تســوية سياســية تُعيــد أتهيلــه، وتقبــل بتســليم وزارات شــكليَّة خدميــة لبعــض املعارضــني. 

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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يقول فضل عبد الغين رئيس الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“لقــد شــكَّل االســتخدام املتكــرر هلــذا الســاح املرجتــل العشــوائي ضــدَّ التَّجمعــات الســكنية رســالة إىل اجملتمــع 
الســوري مفادهــا أن محايــة املدنيــني والقانــون الــدويل جمــرد أوهــام، وأنــه يتوجــب عليكــم االستســام مث التســليم جمــدداً 
للنظــام الــذي يقــوم بقتلكــم، ال بـُـدَّ مــن إعــادة إحيــاء جملــس األمــن مــن جديــد الختــاذ موقــف حاســم مــن اســتخدام 
النظــام الســوري هلــذا الســاح الفوضــوي علــى هــذا النطــاق الواســع والكــم الكثيــف، وعلــى املبعــوث األممــي أيضــاً 

أن يلعــب دوراً أكثــر فعاليــة يف وقــف هطــول الرباميــل املتفجــرة علــى ســوراي”. 

املنهجية:
لــدى اســتخدام ســاح جديــد فإنَّنــا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان نعمــل علــى رصــد اســتخدامه؛ هبــدف حتديــد الكيفيَّــة 
الــي متَّ فيهــا قتــل واســتهداف املواطنــني الســوريني، مــن أجــل بنــاء عمليــة توثيــق متكاملــة قــدَر اإلمــكان للحادثــة الواحــدة، ونظــراً 
لكثافــة اســتخدام النظــام الســوري لســاح الرباميــل العشــوائي، تقــوم الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بنشــر خــرب القصــف 
ابســتخدام الرباميــل املتفجــرة، وبشــكل خــاص عندمــا ُيلِّــف ضحــااي بشــرية أو ماديــة، كمــا أنَّنــا خصَّصنــا تقريــراً شــهرايً وأصــدران 

عــدة تقاريــر موســعة، للحديــث عــن هــذه الظاهــرة الرببريــة واســتمرار اســتخدامها حــى بعــد قــرار جملــس األمــن 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”.

هــذا التقريــر اجلديــد يتحــّدث عــن حصيلــة اســتخدام قــوات النظــام الســوري لســاح الرباميــل املتفجــرة منــذ أول اســتخدام لــه يف 
متــوز/ 2012 حــى كانــون األول/ 2017 ومــا ترتَّــب علــى هــذا االســتخدام مــن ضحــااي واعتــداءات علــى مراكــز حيويــة مدنيَّــة، 
ويرُكِّــز علــى فكــرة أنَّ هــذا االســتخدام مل يتوقــف يف أي شــهر مــن األشــهر، مبــا فيهــا األشــهر الــي شــهدت اتفاقيــات خفــض 

التَّصعيــد، أو حمــاداثت جنيــف.
اســتنَد التقريــر أواًل علــى عمليــات التَّوثيــق والرصــد واملتابعــة اليوميــة الــي يقــوم هبــا فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بشــكل 
ثنــا معهــم عــرب اهلاتــف أو عــرب وســائل  روتيــي مســتمر، واثنيــاً علــى رواايت لناجــني وشــهود عيــان ونشــطاء إعاميــني حمليــنَي حتدَّ
التواصــل االجتماعــي، كمــا ُقمنــا بتحليــل عــدد كبــر مــن املقاطــع املصــورة والصــور الــي ُنشــرت عــرب اإلنرنــت، أو الــي أرســلها 
لنــا نشــطاء حمليــون عــرب الربيــد اإللكــروين أو برانمــج الســكايب أو عــرب منصــات التواصــل االجتماعــي، حنتفــظ بنســٍخ مــن مجيــع 
مقاطــع الفيديــو والصــور املذكــورة يف هــذا التقريــر ضمــن قاعــدة بيــاانت إلكرونيــة ســرية، ونســٍخ احتياطيــة علــى أقــراٍص صلبــة، 

وملزيــد مــن التفاصيــل نرجــو االطــاع علــى منهجيــة عملنــا العامــة.

http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9/
http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9/
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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حيتوي هذا التقرير على 9 شــهادات عرب حديث مباشــر مع الشــهود، وليســت مأخوذة من مصادر مفتوحة، وقد شــرحنا للشــهود 
اهلــدف مــن املقابــات، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــي يُقدِّموهنــا يف هــذا التقريــر دوَن أن نُقــدِّم أو نعــرض 
ــر االنتهــاك، ومتَّ منــُح ضمــاٍن بعــدم كشــف  عليهــم أيــة حوافــز، كمــا حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيبهــم معــاانة تذكُّ

هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار. ال يشــمل التقريــر األبعــاَد واألضــراَر االجتماعيــة واالقتصاديــة والنفســية.

مجيــع اهلجمــات الــواردة يف هــذا التقريــر قــام هبــا النظــام الســوري حيــث مل يثبــت لدينــا اســتخدام أي طــرف آخــر )القــوات الروســية 
ــاح علــى األراضــي الســورية رغــم امتاكهــم ســاح الطــران.  وقــوات التحالــف الــدويل( هلــذا السِّ

أظهــرت مقاطــع مصــوَّرة منشــورة عــرب اإلنرنــت مروحيــات اتبعــة للنظــام الســوري وهــي تُلقــي براميــل متفجــرة، وأظهــرت مقاطــع 
مصــورة أخــرى بقــااي لرباميــل مل تنفجــر، وغافــاً خارجيــاً لبعــض الرباميــل احملمَّلــة أبســطواانت الغــاز، وقــد اســتطعنا متيِّيــز احلرائــق 

حمَّلــة ابملــواد احلارقــة مــن خــال العديــد مــن املقاطــع املصــّورة والصــور. 
ُ
النامجــة عــن الرباميــل امل

مجيــع اهلجمــات الــي وثَّقناهــا أثبتــت التحقيقــات فيهــا أنَّ املناطــق املســتهدفة كانــت عبــارة عــن مناطــق مدنيــة ال يوجــد فيهــا أيَّــة 
مراكــز عســكرية أو خمــازن أســلحة يف أثنــاء اهلجــوم أو حــى قبلــه. حيــث مل ُييِّــز النظــام الســوري لــدى اســتخدامه هــذا الســاح 
العشــوائي بني املدنيني واملقاتلني، ومل يراِع مبدأ التَّناســب يف اســتخدام القوة، وابلتايل شــكَّلت كثر من اهلجمات جرائم حرب، 

كمــا أنَّنــا مل نرصــد توجيــَه أي حتذيــر للمدنيــني قُبيــل اهلجــوم كمــا يشــرط القانــون الــدويل اإلنســاين.

اثنياً: ماهية الرباميل املتفجرة:
الربميــل املتفجــر ســاح روســي املنشــأ غالبــاً، ويتــاز بقوتــه التدمريــة اهلائلــة، وهــو ذو تقنيــة ونظــام عمــل بســيط، ونظــراً الخنفــاض 
كلفته مقارنة ابألســلحة املتطورة كالصواريخ، وجتاهل اجملتمع الدويل عن اســتمرار اســتخدام مثل هذا الســاح العشــوائي، عمَل 
النظــام الســوري علــى تصنيعــه بشــكل كثيــف، يف معامــل خاَّصــة بــه، موجــودة يف معظمهــا داخــل املطــارات العســكرية واملدنيَّــة، 
ــن األهــايل والنشــطاء احملليــون مــن رصــد أماكــن طلعــات املروحيــات والطائــرات الثابتــة  ومعامــل الدفــاع، وذلــك حبســب مــا متكَّ

اجلنــاح الــي تُلقــي هــذه الرباميــل.

ُيصنِّــع النظــام الســوري الرباميــَل املتفجــرة بطريقــة بدائيــة تعتمــد علــى حشــو أوعيــة معدنيــة متنوِّعــة -أظهــرت مقاطــع فيديــو بـُثَّــت 
عــرب شــبكة اإلنرنــت اســتخدام أســطواانت شــبيهة لتلــك الــي ُتســتخدم لتعقيــم ميــاه الشــرب وقاظــاانت محــام وخــزاانت ميــاه 
وأوعيــة ُمصنعــة حمليــًا- متفاوتــة األحجــام )دائريــة أو رابعيــة املقطــع أحيــاانً(، واألوزان )يــراوح وزهنــا مــن 50كــغ - 1طــن( مبــواد 
متفجــرة، ُتضــاف إليهــا قطــع معدنيــة )مســامر وقضبــان ورقاقــات..(؛ هبــدف إحــداث أكــرب ضــرر ممكــن جــراء تطايــر وانتشــار 

هــذه املــواد عقــب انفجــار الربميــل، ويف بعــض األحيــان متَّ حشــو الرباميــل خبراطيــم متفجــرة. 

https://www.youtube.com/watch?v=5eY8cYt2cUY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=U5fg4FKga0U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LlQ3JNYorcI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LRoRShcOqRA&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQ3Z6RXl0eVR0SXM/view
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وعــرب رصــدان املســتمر الســتخدام ســاح الرباميــل املتفجــرة الــي ألقاهــا النظــام الســوري الحظنــا اعتمــاده يف البــداايت علــى 
اســتخدام براميــل متفجــرة تعتمــد آليــة انفجارهــا علــى إشــعال فتيــل، مــا لبــث الحقــاً أن قــام ابســتخدام براميــل تعتمــد يف انفجارهــا 
علــى ضغــط صاعــق ميكانيكــي، كمــا قــام إبضافــة أجنحــة موجهــة علــى جســد الربميــل، وذلــك لتوجيــه الصاعــق ابجتــاه األرض 

وضمــان انضغاطــه وانفجــار الربميــل.

عمليــاً، تــزداد دقــة إصابــة الرباميــل املتفجــرة للهــدف ابخنفــاض ارتفــاع الطائــرة املروحيــة عــن األرض وهــذا مــا ال حُيققــه الطــران 
املروحــي التابــع للنظــام الســوري نظــراً خلشــية تعرُّضــه لإلصابــة بنظــام احلمايــة اجلــوي احملمــول علــى الكتــف MANPAD الــذي 

متتلكــه فصائــل يف املعارضــة املســلحة، أو غــره مــن أنــواع األســلحة الرشاشــة.

يضــع حتديــد مــكان ســقوط الربميــل املتفجــر لعــدة عوامــل منهــا: ارتفــاع الســقوط وســرعة الــرايح والطائــرة، وكتلــة الربميــل، ووزنــه، 
ونســبة ارتفاعــه إىل حميطــه وطــول الفتيــل الــذي يتــم إشــعاله، وأبعــاد األجنحــة املوجَّهــة. وابلتَّــايل فإنــه مــن شــبه املســتحيل إصابــة 

مــكان دقيــق وحُمــدَّد، وهلــذا فــإنَّ اســتخدام الرباميــل املتفجــرة ُيشــكِّل انتهــاكاً صارخــاً للقانــون الــدويل اإلنســاين.

لقــد وثَّقنــا حــاالت عــدة النفجــار براميــل قبــل وصوهلــا األرض، كمــا أنَّ هنــاك براميــل مل تنفجــر بعــد ســقوطها، كلُّ هــذا ُيشــر 
إىل بربريــة وعشــوائية هــذا الســاح، ويؤكــد اســتهتار النظــام الســوري حبيــاة اجملتمــع الســوري، لكــنَّ األســوأ هــو تــرك اجملتمــع الــدويل 
النظــاَم الســوري يســتمرُّ يف اســتخدام هــذا النــوع مــن األســلحة يف هــذا القــرن، أمــام أعــني العــامل أمجــع؛ مــا تســبَّب يف عمليــات 

قتــل منهجيَّــة أبســلوب بدائــي وحشــي.

براميل متفجرة ُممَّلة مبواد سامة ومواد حارقة:
مل يكتــِف النظــام الســوري حبشــو الربميــل ابملــواد املتفجــرة، واملســامر وغرهــا مــن املــواد الــي هتــدف إىل ايقــاع أكــرب ضــرر ممكــن بعــد 
انفجار الربميل وتشظي مكوانته، لكنه وحبسب فريق الرَّصد يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان جلأ يف منتصف عام 2014 إىل 
إضافــة مــواد كيميائيــة ســامَّة، علــى شــكل أســطواانت حُممَّلــة بغــاز ســام داخــل الربميــل، وقــد اعتمــد أيضــاً علــى إلقــاء أســطوانة الغــاز 
مباشرة من الطران املروحي، كما سجلنا ذلك يف عدة هجمات، ونشران ذلك يف التقارير الي أصدرانها عن استخدام األسلحة 
الكيميائيــة، وحبســب ســجاتنا فــإنَّ أول هجــوم كيميائــي ابســتخدام برميــل متفجــر كان يــوم اخلميــس 10/ نيســان/ 2014 يف 
مدينــة كفــر زيتــا بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل. وبذلــك يكــون النظــام الســوري قــد خــرق أيضــاً قــرارات جملــس األمــن رقــم 2118 

الصــادر يف 27/ أيلــول/ 2013، ورقــم 2209 الصــادر يف 6/ آذار/ 2015، ورقــم 2235 الصــادر يف 7/ آب/ 2015.
يف 14/ آب/ 2016 ســجلنا أوَّل اســتخدام لربميــل متفجــر حُممَّــل مبــواد حارقــة نعتقــد أهنــا انابمل يف مدينــة داراي جنــوب غــرب 

حمافظــة ريــف دمشــق.

https://www.youtube.com/watch?v=u5tAYzbXu5w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8XOVoZf1i2U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cBa5ymFLFOQ&feature=youtu.be
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اثلثاً: هجمات عشوائية ابلرباميل املتفجرة يف إطار التَّقدم العسكري:
اســتخدم النظــام الســوري ســاح الرباميــل املتفجــرة ضــدَّ املناطــق الــي خرجــت عــن ســيطرته، واســتهدف هبــا التَّجمعــات الســكنَّية، 

وأدَّت إىل وقــوع جمــازر ُمتكــررة ودمــار واســع؛ أدى إىل تشــريد قســري للســكان، ومــن أبــرز تلــك املناطــق:

ألف: مدينة داراي يف مافظة ريف دمشق:
تعرَّضــت مدينــة داراي -تبلــغ مســاحتها قرابــة 102 كــم2 - لقصــف مكثَّــف ابلرباميــل املتفجــرة، وبشــكل خــاص بعــد أن فرضــت 
قــوات النظــام الســوري حصــاراً مطبقــاً عليهــا يف منتصــف تشــرين الثــاين/ 2012، وقــد أُلقــَي علــى املدينــة قرابــة 7846 برميــًا 
متفجــراً منــذ بــدء احلصــار حــى بــدء إجــاء الســكان مــن املدينــة ضمــن اتفــاق تســوية يف 25/ آب/ 2016، بينهــا 3894 
برميــًا متفجــراً ألقاهــا طــران النظــام الســوري علــى مــدار ســبعة أشــهر منــذ آب/ 2015 حــى إعــان بيــان وقــف األعمــال 
العدائيــة األول يــوم الســبت 27/ شــباط/ 2016. ويف محلتــه العســكرية األخــرة علــى املدينــة مطلــع حزيــران 2016 حــى 
25/ آب/ 2016 ألقــى طــران النظــام الســوري 1556 برميــًا متفجــراً؛ األمــر الــذي تســبَّب يف تدمــر شــبه كامــل للمدينــة ومــا 

حوهلــا، شــاهده العــامل بشــكل أوضــح عندمــا دخلتهــا عدســات كامــرات النظــام الســوري بعــد أن شــرَّد أهلهــا منهــا.

وقد أصدران تقريراً موسعاً وثَّقنا فيه أبرز اجلرائم وانتهاكات حقوق اإلنسان يف مدينة داراي؛ الي أفضت إىل هتجر سكاهنا.

إلقاء طران النظام السوري املروحي براميل متفجرة على مدينة داراي بريف دمشق 18/ 10/ 2015

https://www.google.com.tr/maps/place/Darayya,+Syria/@33.4500823,36.2259697,14.25z/data=!4m5!3m4!1s0x1518dff71b052c3f:0x9b6a5396e70370c1!8m2!3d33.456443!4d36.2359629
http://sn4hr.org/arabic/?p=6874
https://www.youtube.com/watch?v=46iirY7EAgw&feature=youtu.be
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ابء: بلدة خان الشيح يف مافظة ريف دمشق:
ألقــت مروحيــات النظــام الســوري مــا اليقــل عــن 3127 برميــًا متفجــراً منــذ احلصــار الــذي فرضتــه قواتــه علــى بلــدة خــان الشــيح 
-الــي ال تتجــاوز مســاحتها 89 كــم2 - بتاريــخ 24/ كانــون األول/ 2013 حــى الســبت 26/ تشــرين الثــاين/ 2016 
-اتريــخ توقيــع اتفــاق بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــوات النظــام الســوري يقضــي خبــروج مــا اليقــل عــن 3500 شــخص 
من مقاتلي املعارضة املســلحة وعائاهتم يف خان الشــيح وبلدات الغوطة الغربية )الكســوة، زاكية، دير خبية( إىل حمافظة إدلب 
وتســوية أوضــاع مــن بقــي مــن املدنيــني- بينهــا قرابــة 1137 برميــًا أُلقيَــت يف ظــلِّ احلملــة العســكرية األخــرة الــي شــنَّها النظــام 

الســوري مطلــع تشــرين األول/ 2016. 

وقد أصدران تقريراً موسعاً وثَّقنا فيه أبرز اجلرائم وانتهاكات حقوق اإلنسان يف بلدة خان الشيح، الي أفضت إىل هتجر سكاهنا. 

طران النظام السوري املروحي يُلقي براميل متفجرة على مدينة داراي بريف دمشق 17/ 2/ 2016

https://www.google.com.tr/maps/place/Khan+Alsheh,+Syria/@33.4194406,36.0494444,11.25z/data=!4m5!3m4!1s0x1519250b18782f73:0x95628071b3f85197!8m2!3d33.3732626!4d36.113797
http://sn4hr.org/arabic/?p=7935
https://www.youtube.com/watch?v=h4QyI6jWqp4&feature=youtu.be
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اتء: مدينة درعا:
يــوم اخلميــس 1/ حزيــران/ 2017 شــنَّت قــوات النظــام الســوري محلــة عســكرية واســعة علــى أحيــاء مدينــة درعــا اخلاضعــة 
ــد وخميــم درعــا يف منطقــة درعــا البلــد...(  لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة )أجــزاء مــن منطقــة درعــا البلــد وحــي طريــق السَّ
-الــي تشــغل مســاحة قرابــة 30كــم2 - الســتعادة الســيطرة عليهــا، اســتمرَّت هــذه احلملــة قرابــة 35 يومــاً إىل أن متَّ اإلعــان عــن 
اتفــاق خلفــض التصعيــد يف اجلنــوب الســوري يــوم األحــد 9/ متــوز/ 2017، وكانــت حصيلــة الرباميــل املتفجــرة الــي ألقاهــا النظــام 

الســوري والــي متكنَّــا مــن تســجيلها يف تلــك املــدة قرابــة 1248 برميــًا متفجــراً.

طران النظام السوري املروحي يُلقي 4 براميل متفجرة على مزارع بلدة خان الشيح بريف دمشق 21/ 10/ 2016

طران النظام السوري املروحي يُلقي برميلني متفجرين على أحياء مدينة درعا 6/ 6/ 2017

https://www.google.com.tr/maps/place/Daraa,+Syria/@32.6229211,36.0644301,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x151beddbe3fad6e5:0x627d4c644d6a0576!8m2!3d32.626434!4d36.1033061
https://www.youtube.com/watch?v=DbALFlQjPvw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=j6oSIe2v-Gs&feature=youtu.be
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اثء: وادي بردى يف مافظة ريف دمشق:
يضــمُّ وادي بــردى -يتــد علــى مســاحة تُقــّدر بـــ 75كــم2 - 14 قريــة وبلــدة ســيطرت عليهــا فصائــل يف املعارضــة املســلحة مطلــع 
عــام 2012، اخلميــس 22/ كانــون األول/ 2016 بــدأ النظــام الســوري محلــًة عســكريًة؛ هبــدف إخضــاع املنطقــة لســيطرته 
وإجبــار الســكان علــى القبــول بتســوايت تُفضــي إىل هتجرهــم، ســجلنا اســتخدام النظــام الســوري قرابــة 784 برميــاً متفجــراً منــذ 
بداية احلملة العسكرية حى األحد 29/ كانون الثاين/ 2017 حني استطاع النظام السوري السيطرة على كامل قرى الوادي.

جيم: مدينة امليادين يف مافظة دير الزور:
اإلثنــني 25/ أيلــول/ 2017 شــنَّت قــوات النظــام الســوري محلــة عســكرية علــى مدينــة املياديــن الــي كانــت ختضــع لســيطرة تنظيــم 
داعــش منــذ 3/ متــوز/ 2014؛ هبــدف اســتعادة الســيطرة عليهــا، انتهــت احلملــة بســيطرة قــوات النظــام الســوري علــى املدينــة يــوم 
األحــد 15/ تشــرين األول/ 2017، وقــد ســجلنا إلقــاء مروحيــات النظــام الســوري قرابــة 84 برميــًا متفجــراً يف غضــون قرابــة 

21 يومــاً، أي مبعــدل أربعــة براميــل يوميــاً.

الطران املروحي يُلقي 4 براميل متفجرة على بلدة بسيمة يف منطقة وادي بردى بريف دمشق 11/ 1/ 2017

https://www.google.com.tr/maps/place/Al+Mayadin,+Syria/@35.0170426,40.4340003,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x154870ceceab1bd3:0x478a3d23f0ad52ac!8m2!3d35.0160783!4d40.44654
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=826&token=DC6je7hq066hnvQ49QlgiHPyR3MRQ72j
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رابعًا: حصيلة استخدام الرباميل املتفجرة قبل قرار جملس األمن رقم 2139 وبعده:
ــل اجملتمــع الســوري خــراً بعــد صــدور قــرار جملــس األمــن رقــم 2139/ 2014 يف أن يلصهــم ويــردع النظــام الســوري عــن  أتمَّ
اســتخدام هــذا الســاح الرببــري ضّدهــم، وذلــك ألنَّ القــرار قــد ذكــر الرباميــل املتفجــرة ابلنَّــص، وتوعــد ابختــاذ إجــراءات رادعــة يف 
حــال مل يتــم التَّنفيــذ، لكنَّنــا رصــدان وعلــى حنــٍو ووتــرة مســتمرة اســتخداماً كثيفــاً للرباميــل املتفجــرة مــن قبــل النظــام الســوري، وكأنَّ 
قــراراً مــن جملــس األمــن مل يصــدر يف هــذا الصــدَّد، كمــا أنَّ إثبــات اســتخدام الرباميــل املتفجــرة ال يُعتــرب أمــراً صعبــاً، حيــث النظــام 
الســوري هــو الوحيــد الــذي يتلــك ســاح املروحيــات والطائــرات اثبتــة اجلنــاح الــي تلقــي هــذه الرباميــل، فهــذا الســاح الغــي لــن 
تســتخدمه قــوات التحالــف الــدويل، وال القــوات الروســية، ألنَّ اســتخدامه يُعتــرب عــاراً مــن املنظــور العســكري، والشــرف القتــايل، 
كمــا ذكــر عــدد كبــر مــن التقنيــني العســكريني، ومــن انحيــة اثنيــة، فــإنَّ صــوَر أماكــن ســقوط وشــظااي الرباميــل املتفجــرة موجــودة 

ومتوفــرة بشــكل كثيــف، وســوف نــورد عــدداً واســعاً مــن قاعــدة البيــاانت لدينــا يف هــذا اجملــال.

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا اليقــل عــن 68334 برميــًا متفجــراً ألقتهــا طائــرات مروحيــة أو اثبتــة اجلنــاح اتبعــة 
للنظام الســوري منذ أول اســتخدام موثَّق هلا يف متوز/ 2012 حى كانون األول/ 2017 تســبَّبت يف مقتل 10763 مدنياً، 
بينهــم 1734 طفــًا، و1689 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، إضافــة إىل تضــّرر مراكــز حيويــة مدنيَّــة عــرب مــا اليقــل عــن 565 حادثــة 

اعتــداء بينهــا 76 علــى مراكــز طبيــة، و140 علــى مــدارس، و160 علــى مســاجد، و50 علــى أســواق.  
توزَّعت هذه اإلحصائية ما قبل صدور قرار جملس األمن رقم 2139 يف 22/ شباط/ 2014 وما بعده على النحو التايل:  

• قبل صدور قرار جملس األمن رقم 2139:
وثَّقنــا إلقــاء طــران النظــام الســوري مــا اليقــل عــن 20183 برميــًا متفجــراً منــذ متــوز/ 2012 حــى صــدور القــرار 2139 
)مبعــدل 33 برميــًا متفجــراً يوميــاً( تســبَّبت يف تضــرر مراكــز حيويَّــة مدنيَّــة عــرب 162 حادثــة اعتــداء بينهــا 4 علــى مراكــز طبيــة، 

و67 علــى مــدارس، و54 علــى مســاجد، و20 علــى أســواق جتاريــة. 
• بعد صدور قرار جملس األمن رقم 2139:

بعــد صــدور قــرار جملــس األمــن 2139 حــى كانــون األول/ 2017 ســجلنا إلقــاء طــران النظــام الســوري مــا اليقــل عــن 
48151 برميــًا ُمتفجــراً )مبعــدل 36 برميــًا متفجــراً يوميــاً( تســبَّبت يف تضــرُّر مراكــز حيويَّــة مدنيّــة عــرب 403 حادثــة اعتــداء 

بينهــا 72 علــى مراكــز طبيــة، و73 علــى مــدارس، و106 علــى مســاجد، و30 علــى أســواق جتاريــة.
كمــا ســجلنا 87 هجمــة برباميــل متفجــرة حتــوي غــازاً ســاماً، و4 هجمــات برباميــل متفجــرة حتــوي مــواد حارقــة مجيعهــا بعــَد 

صــدور قــرار جملــس األمــن.



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 10

https://drive.google.com/file/d/1ax7iXvvfFEUz8h7IULmcvk0bnEeLND8b/view
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خامسًا: حصيلة استخدام النظام السوري للرباميل املتفجرة منذ متوز 2012:
توزُّع حصيلة الرباميل املتفجرة على احملافظات السورية:

 

توزُّع حصيلة الرباميل املتفجرة حبسب السنوات:

https://drive.google.com/file/d/1KPBSmrGf3CpzDrJH6zAcFd967xpavBMz/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/15B9U3I0kv_IuaqLLZESaYJpziWsBLIiw/view?pli=1
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هجمات ابلغازات السَّامة واملواد احلارقة ابستخدام الرباميل املتفجرة:
وثَّقت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان منذ متوز/ 2012 حى كانون األول/ 2017 اســتخدام قوات النظام الســوري براميل 

حتوي غازات ســامة يف 87 هجمة، فيما اســتخدمت براميل حتوي مواد حارقة يف 4 هجمات. 

https://drive.google.com/file/d/16KwT5NhV43truG4jlYQdzD-XLJoz1ydL/view?pli=1
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سادساً: تفاصيل أبرز حوادث استخدام الرباميل املتفجرة:
ألف: هجمات ابلرباميل املتفجرة تسبَّبت يف جمازر وضحااي أفراد مدنيني:

مافظة حلب: 
اخلميــس 1/ أاير/ 2014 ألقــى الطــران املروحــي 4 براميــل متفجــرة علــى ســوق شــعي يف حــي اهللــك شــرق مدينــة حلــب؛ مــا 
أدى إىل مقتــل 62 مدنيــاً، بينهــم 12 طفــًا، و6 ســيدة، يضــع احلــي لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر، 

وكان يضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

اخلميــس 23/ تشــرين األول/ 2014 ألقــى الطــران املروحــي 3 براميــل متفجــرة علــى صالــة لألفــراح تــؤوي انزحــني، يف قريــة تــل 
قــراح بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 19 مدنيــاً، بينهــم 15 طفــًا، و4 ســيدة، ختضــع القريــة لســيطرة 

قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر، وكانــت ختضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

الســبت 30/ أاير/ 2015 ألقــى الطــران املروحــي برميلــني متفجريــن علــى ســوق اهلــال يف مدينــة البــاب بريــف حمافظــة حلــب 
الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 53 مدنيــاً، بينهــم طفــل و3 ســيدة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة حلظــة 

إعــداد التقريــر، كانــت ختضــع لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

ضحااي إثَر جمزرة ارتكبتها قوات النظام السوري يف مدينة الباب/ ريف حلب 30/ 5/ 2015

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1191&token=MOeSznr4NAnJucKGckJyvZWJLIfrOj7r
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSnlSSEgxY3FMWnc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSnlSSEgxY3FMWnc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZU5QbkJWb0h4clU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Y3dVMENGN2tEXzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Y3dVMENGN2tEXzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SE16N09ydWJtLXM/view
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اخلميــس 4/ حزيــران/ 2015 قرابــة الســاعة 08:30 ألقــى الطــران املروحــي برميلــني متفجريــن بفــارق دقيقتــني بينهمــا، علــى 
املنــازل الســكنية يف بلــدة حيــان بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل؛ ســقط أحدمهــا علــى منــزل خــاٍل مــن الســكان، بينمــا ســقط اآلخــر 
علــى بعــد قرابــة 500م مــن األول يف شــارع ســكي؛ مــا أدى إىل مقتــل 9 مدنيــاً، بينهــم 7 أطفــال، وســيدة، وإصابــة 8 آخريــن 

جبــراح، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة. 
الناشــط اإلعامــي عبيــدة احليــاين1، أخــربان أنّــه اســتيقظ علــى صــوت ارتطــام قــوي ابألرض: “محلــت الكامــرا وأســرعت إىل 
موقــع احلادثــة، وعلمــت حينهــا أن الصــوت انتــج عــن ارتطــام برميلــني، ســقط أحدمهــا علــى بيــت فــارغ بينمــا ســقط اآلخــر 
يف الشــارع قــرب جتمُّــع ألطفــال كانــوا يلهــون؛ حــّول الربميــل األطفــال وبعــض املــارّة إىل أشــالء، كان املشــهد قاســياً ومؤملــاً، 

مجعنــا اجلثــث واألشــالء ودفّناهــا”. أضــاف عبيــدة أن الربميــل دمَّــر مخــس بيــوت عربيــة وســّواها ابألرض.

اخلميــس 21/ متــوز/ 2016 قرابــة الســاعة 12:30 ألقــى الطــران املروحــي برميلــني متفجريــن علــى الشــارع العــام جانــب ســاحة 
حــي املشــهد غــرب مدينــة حلــب؛ مــا أدى إىل مقتــل 8 مدنيــاً دفعــة واحــدة؛ يضــع احلــي لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة 

إعــداد التقريــر، كان يضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة. 
شــريف دملخــي2 انشــط إعامــي يف مدينــة حلــب، مســع عــرب القبضــات الاســلكية أنَّ الطــران نفَّــذ برميلــني يف ســاحة املشــهد 
جانــب بيتــه: “ركضــت مــع رفاقــي فــوراً ابجتــاه املوقــع، الغبــار وجثــث الشــهداء واملصابــني متــأل املــكان، كأنَّ املنطقــة تعرَّضــت 
ــر، أســعفنا اجلرحــى وكانــوا حنــو 15 شــخصاً بينهــم 8 شــهداء” أضــاف شــريف أنَّ الربميلــني ســقطا يف الشــارع  لزلــزال ُمدمِّ

ــع املدنيــون أمــام حمــل “بيــت الفافــل”، مــا تســبب ابرتفــاع حصيلــة الضحــااي. العــام حيــث كان يتجمَّ

األحــد 7/ آب/ 2016 ألقــى الطــران املروحــي براميــل متفجــرة عــدة علــى مدينــة دارة عــزة بريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ مــا 
تســبَّب يف مقتــل مدنيَــني اثنــني، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة. 

أخــربان حممــد حيــى3 وهــو مصــور يف املكتــب اإلعامــي ملدينــة دارة عــزة أنــه مســع قرابــة الســاعة الثانيــة والنصــف بعــد منتصــف الليــل 
صــوت صفــارات اإلنــذار يف املدينــة، تــاه صــوت مروحيــة، وبعــد مضــي دقيقتــني ألقــت برميــًا متفجــراً وكان صــوت انفجــاره 
خمتلفــاً عــن صــوت االنفجــار املعتــاد للرباميــل، وبعــد قرابــة دقيقــة ونصــف علــَم عــرب القبضــات الاســلكية أّن الطــران ألقــى برميــًا 
اثنيــاً: “مل أمســع صــوت الربميــل الثــاين، توجهــت إىل مــكان ســقوط الربميــل األول وُذهلــت حلجــم الدمــار الكبــر يف الشــارع، 
مل نعــرف ســرَّ صــوت ارتطامــه غــر املألــوف ابألرض، وقطــع اخلراطيــم املتناثــرة يف املوقــع، إىل أن شــاهدان الربميــل الثــاين غــر 
املنفجــر الــذي احتــوى علــى خرطــوم متفجــر” أضــاف حممــد أنَّ الربميــل الثــاين ســقط يف حــيٍّ مكتــٍظ ابملدنيــني “قــّدر هللا أن 

مل ينفجــر، وإال لتســبَّب مبجــزرة”.

1تواصلنا معه عرب تطبيق واتساب.

2تواصلنا معه عرب تطبيق واتساب.

3  تواصلنا معه عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك. 

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=79&token=zI2SEXFN7AqfAdEWDxivKGTqScuFXUdm
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=81&token=ZWIqpAwdPA71BI6OQzcjoz9QpE5yn8Qc
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=80&token=7OOgot9mXyV4vAkoHgylWBU7JwGXT9SQ
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=78&token=hR0mLQhs4fHeaAQMKj3IBnQOC7Ygld0t
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1192&token=5zxBQp9o7LX0KcfIcVRzY4Cu0ocku5Nq
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ظهــر اجلمعــة 9/ كانــون األول/ 2016 ألقــى الطــران املروحــي برميــًا متفجــراً علــى املبــاين الســكنية قــرب مدرســة عبــد القــادر 
النجــار يف حــي اجللــوم شــرق مدينــة حلــب؛ مــا أدى إىل مقتــل 25 مدنيــاً، بينهــم 15 طفــًا، و6 ســيدة، يضــع احلــي لســيطرة 

قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر، وكان يضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

األربعــاء 10/ أاير/ 2017 ألقــى الطــران املروحــي براميــل متفجــرة عــدة علــى قريــة مسومــة التابعــة لناحيــة مســكنة بريــف حمافظــة 
حلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 14 مدنيــاً، بينهــم 10 أطفــال، وســيداتن، ختضــع القريــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة 

إعــداد التقريــر، وكانــت ختضــع لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

مافظة درعا:
اإلثنــني 28/ نيســان/ 2014 ألقــى الطــران املروحــي برميلــني متفجريــن علــى قريــة ســحم اجلــوالن بريــف حمافظــة درعــا اجلنــويب 
الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 10 مدنيــاً، بينهــم 4 طفــًا، و4 ســيدة، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش حلظــة إعــداد التقريــر 

–وكانــت ختضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة مــع وجــود لعناصــر مــن جبهــة النصــرة وقــت احلادثــة-.
أخــربان الناشــط اإلعامــي أبــو حممــد احلــوراين4 أنــه قرابــة الســاعة العاشــرة والنصــف مــن صبــاح ذلــك اليــوم فوجئــوا بدخــول مروحيــة 
أجــواء القريــة الــي مل يســبق هلــا أن تعرضــت للقصــف ابلرباميــل ســوى مرتــني يف عــام 2013؛ نظــراً لقرهبــا مــن مناطــق ســيطرة النظــام 
الســوري: “مــا لبثــت املروحيــة أن ألقــت برميلــني كبريــن –وهــو مــا نطلــق عليــه اســم حاويــة- وســط القريــة، بعــد دقيقــة واحــدة 
اجتهــت إىل املوقــع املســتهدف، الــذي كان يبعــد عــن املســجد القــدمي يف البلــدة حنــو 100م، ســقط الربميــالن علــى منــزٍل 
يســكنه انزحــون مــن مدينــة نــوى الواقعــة علــى بعــد 12كــم مشــال شــرق القريــة –والــي نــزح ســكاهنا نتيجــة محلــة عســكرية 
وقصــف عنيــف كانــت تشــهده مــن قبــل قــوات النظــام يف ذلــك الوقــت- كان املنــزل مدمــراً ابلكامــل علــى ســاكنيه مــع 
دمــار كبــر أصــاب 3 منــازل يف ميطــه، واستشــهدت عائلتــان كانتــا تُقيمــان يف املنــزل، معظمهــم أطفــال ونســاء”. أضــاف 
أبــو حممــد أنَّ الربميلــني تاشــيا بشــكل كامــل، وخّلفــا دمــاراً كبــراً تســبَّب إبغــاق الطريــق، وجثامــني الشــهداء الواضــح مــن بعضهــا 
أهنــا ُقذفــت خــارج املنــزل نتيجــة ضغــط االنفجــار: “أعتقــد أنَّ هــذا االســتهداف املفاجــئ ابلرباميــل كان ســببه ختــوُّف النظــام مــن 

هجــوم الثــوار علــى مناطــق ســيطرته حيــث كانــت عــدة فصائــل تتجمــع داخــل القريــة”.

4تواصلنا معه عرب تطبيق واتساب.

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1193&token=SrZlSfsJYumGFsKlst0NzkaZBcE1KM6s
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األربعــاء 23/ كانــون األول/ 2015 ألقــى الطــران املروحــي براميــل متفجــرة عــدة علــى منــزل ســكي يف مدينــة الشــيخ مســكني 
بريــف حمافظــة درعــا الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل 8 مدنيــاً معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 4 طفــًا وســيدة، ختضــع املدينــة 

لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

مافظة إدلب: 
األحــد 31/ آب/ 2014 ألقــى الطــران املروحــي برميــًا متفجــراً علــى قريــة اهلبيــط بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ ســقط الربميــل 

علــى مغــارة تــؤوي انزحــني مــن بلــدة كفــر نبــودة بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 18 مدنيــاً، بينهــم 
7 طفًا، و6 سيدة، ختضع القرية لسيطرة مشركة بني فصائل يف املعارضة املسلحة وجبهة النصرة وقت احلادثة.

أخــربان الناشــط اإلعامــي ســعد احلمــادي5 أنَّ ريــف إدلــب اجلنــويب شــهَد حتليقــاً مكثّفــاً للطــران املروحــي يف صبــاح هــذا اليــوم، 
األمــر الــذي ســبَّب حالــة ذعــر للمدنيــني، ودفــَع العشــرات منهــم للجــوء إىل مغــارات: “بعــد أقــل مــن ســاعة مــن التحليــق 
املكثّــف، قرابــة الســاعة العاشــرة صباحــاً، ألقــت إحــدى املروحيــات برميلــني ُمتفجريــن، ســقط األول عنــَد املدخــل األمامــي 
إلحــدى املغــارات، فيمــا ســقط اآلخــر يف احلــي الشــمايل عنــَد املدخــل اخللفــي للمغــارة ذاهتــا؛ مــا أدى إىل مقتــل كل مــن 

كان داخــل املغــارة وغالبيتهــم انزحــون مــن ريــف محــاة”.

جثامني ضحااي إثَر جمزرة ارتكبتها قوات النظام السوري يف مدينة الشيخ مسكني/ ريف درعا 23/ 12/ 2015

5  تواصلنا معه عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك. 

https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPX3M4cjVkbGJZRkE/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=307&token=xGbfILypfSmjiCr1ROl4jLiWYh1Vu4ER
https://www.youtube.com/watch?v=N7b_j8o7tU0&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNlQyY1VwcWlXRVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUU4wai1BTVJXZlk/view
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الثــااثء 21/ نيســان/ 2015 ألقــى الطــران املروحــي برميلــني متفجريــن علــى مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ 
مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــاً دفعــة واحــدة، بينهــم 5 طفــًا، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة 

وجبهــة النصــرة وقــت احلادثــة.
قــال الناشــط اإلعامــي مصطفــى الغريــب6 للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أنَّــه كان يف مكتبــه عندمــا ألقــى الطــران املروحــي 
برميلــني علــى احلــي الشــمايل القريــب منــه، قرابــة الســاعة الثالثــة عصــراً: “ســارعت إىل املوقــع لتوثيــق احلــدث حيــث علمــت 
هنــاك أن الربميــل األول ســقط علــى مدرســة، بينمــا ســقط الثــاين يف الشــارع العــام، لُيصيــب جمموعــة مــن األطفــال كانــوا 
يلعبــون يف الشــارع وحــوَّل قرابــة ســتة منهــم إىل أشــالء نظــراً لشــدة االنفجــار، بينمــا ُأصيــب البقيــة جبــراح، مشــاهد اجلثــث 
ــد مصطفــى أنَّ احلــي الشــمايل هــو حــي ســكي إال أنَّ الطــران احلــريب واملروحــي يقصفــه  والدمــار ال تُفــارق خميلــي أبــدًا.” أكَّ
بشــكل شــبه يومــي، كمــا أخــربان أنَّ دويَّ االنفجــارات النامجــة عــن قصــف الرباميــل يف ذلــك اليــوم كان قــوايً جــداً “فالرباميــل 

الــي يلقيهــا النظــام مــن احلجــم الكبــر، ودمــرت العديــد مــن املنــازل”.

األحد 26/ نيســان/ 2015 ألقى الطران املروحي برمياً متفجراً على قرية اللج بريف حمافظة إدلب اجلنويب؛ ما أدى إىل مقتل 
9 مدنياً )8 أطفال وسيدة( ختضع القرية لسيطرة مشركة بني فصائل يف املعارضة املسلحة وجبهة النصرة وقت احلادثة.

اإلثنــني 24/ آب/ 2015 ألقــى الطــران املروحــي برميلــني متفجريــن علــى احلــي الشــمايل يف قريــة البــارة بريــف حمافظــة إدلــب 
اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 18 مدنيــاً، بينهــم 5 طفــًا، و5 ســيدة. ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وجبهــة النصــرة وقــت احلادثــة. 
تواصلنــا مــع الناشــط اإلعامــي عبــد الــرزاق ماضــي7 الــذي أخــربان أنَّ مروحيــة أقلعــت مــن مطــار الاذقيــة ألقــت علــى احلــي برميلــني 
متفجرين من نوع احلاوايت الكبرة، ســقطا وســط الشــارع العام يف ســوق القرية، عند وقت الظهرة الذي ُيصادف ذروة االزدحام 
يف هــذا الســوق؛ مــا تســبب يف ارتفــاع عــدد الضحــااي -معظمهــم انزحــون مــن ريــف محــاة ومناطــق أخــرى-، وإصابــة العشــرات جبــراح 
وحــاالت بــر. كمــا تدّمــر العديــد مــن احملــات التجاريــة واملنــازل. قــال عبــد الــرزاق: “توجهــت إىل املــكان بعــد القصــف مباشــرة، 
ــاً فاحلرائــق مندلعــة يف كل مــكان وامتزجــت احلجــارة أبشــالء الشــهداء ودمــاء اجلرحــى. كانــت ســيارات  املشــهد كان مرعب
اإلســعاف تــدوي أثنــاء نقــل اجلرحــى، واألهــايل يتهافتــون إىل املــكان للمســاعدة، رغــم خشــيتهم الكبــرة مــن تكــرار اســتهداف 
املــكان، فلقــد اعتــادوا علــى غــدر النظــام هبــم واســتهدافه املوقــع مرتــني متتاليتــني إلحلــاق الضــرر أبكــرب عــدد ممكــن منهــم” 

وأضــاَف عبــد الــرزاق أنَّ أجــواء جبــل الزاويــة كانــت تشــهد حتليقــاً مكثفــاً للطــران املروحــي يف ذلــك اليــوم.

6  تواصلنا معه عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك. 

7  تواصلنا معه عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك. 

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1194&token=MxMx5xxwOI1kwN91kmbTCgxFrSDqf8CS
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OU1DWW1qeUdVeWM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OWpsY0NETl81d00/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OWpsY0NETl81d00/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1195&token=VdXSVbUdrDl4515wUK8m6ZcghUmTCWyn
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1195&token=VdXSVbUdrDl4515wUK8m6ZcghUmTCWyn
https://www.youtube.com/watch?v=gtyypQ6EtV8&feature=youtu.be
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1196&token=ygVETfYq9M1Rny11j9aS43l5lNNK6hqv
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1196&token=ygVETfYq9M1Rny11j9aS43l5lNNK6hqv
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األحــد 4/ كانــون األول/ 2016 ألقــى الطــران املروحــي براميــل متفجــرة عــدة علــى املــزارع الشــرقية مــن بلــدة التمانعــة بريــف 
حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــاً )4 أطفــال وســيداتن( مــن عائلــة واحــدة، ختضــع البلــدة لســيطرة مشــركة بــني 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام وقــت احلادثــة.

مافظة محص: 
اخلميــس 14/ آب/ 2014 ألقــى الطــران املروحــي براميــل متفجــرة عــدة علــى مدينــة الرســن بريــف حمافظــة محــص الشــمايل؛ 
مــا أدى إىل مقتــل 16 مدنيــاً، بينهــم 9 طفــًا، و4 ســيدة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

اخلميس 19/ أاير/ 2016 ألقى الطران املروحي براميل متفجرة عدة على مدينة تلدو بريف حمافظة محص الشمايل الغريب؛ 
ما أدى إىل مقتل 7 مدنياً، بينهم 5 طفًا، وسيدة. ختضع املدينة لسيطرة فصائل يف املعارضة املسلحة وقت احلادثة.

ضحااي إثَر جمزرة ارتكبتها قوات النظام السوري يف مدينة تلدو/ ريف محص 19/ 5/ 2016

https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPYThaVlF2ZlRnOU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPaXFXVlEwTjlsaGs/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPaXFXVlEwTjlsaGs/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbVdVTG1sRk5vWFk/view
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مافظة محاة:
اجلمعــة 7/ شــباط/ 2014 ألقــى الطــران املروحــي براميــل متفجــرة عــدة علــى مدينــة كفــر زيتــا بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل؛ مــا 
أدى إىل مقتــل 11 مدنيــاً دفعــة واحــدة، بينهــم 4 طفــًا، و2 ســيدة، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام وقــت احلادثــة.

اجلمعــة 22/ آب/ 2014 ألقــى الطــران املروحــي برميلــني متفجريــن علــى قريــة حصــرااي بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل؛ مــا أدى 
إىل مقتــل 7 مدنيــاً، بينهــم طفلــة، و4 ســيدات إحداهــن حامــل توفيــت مــع جنينهــا، ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وقــت احلادثــة.

الثــااثء 2/ أاير/ 2017 ألقــى الطــران املروحــي براميــل متفجــرة عــدة علــى بلــدة اللطامنــة بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل الغــريب؛ 
مــا أدى إىل مقتــل 7 مدنيــاً )5 أطفــال ووالداهــم(، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة. 

مافظة ريف دمشق: 
الســبت 21/ حزيــران/ 2014 ألقــى الطــران املروحــي برميــًا متفجــراً علــى منــزل ســكي يف خميــم خــان الشــيح يف الغوطــة الغربيــة 
غــرب حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل 11 مدنيــاً مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 7 طفــًا، و2 ســيدة، يضــع املخيــم لســيطرة 

قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر، وكان يضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

األربعــاء 28/ أيلــول/ 2016 ألقــى الطــران املروحــي براميــل متفجــرة عــدة علــى حــي الــوادي يف بلــدة املقيليبــة يف الغوطــة الغربيــة 
غــرب حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــاً دفعــة واحــدة، بينهــم طفلتــان، وســيدة، وإصابــة حنــو 8 آخريــن جبــراح، 

ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

األربعــاء 11/ كانــون الثــاين/ 2017 ألقــى الطــران املروحــي براميــل متفجــرة عــدة علــى بنــاء ســكي يف قريــة عــني اخلضــرة مبنطقــة 
وادي بــردى مشــال غــرب حمافظــة ريــف دمشــق، مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــاً )4 أطفــال ووالداهــم(، ختضــع القريــة لســيطرة قــوات 
النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر، وكانــت ختضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة مــع وجــود بســيط لعناصــر مــن تنظيــم 

جبهــة فتــح الشــام وقــت احلادثــة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeWNkLURnaFhEMjA/view
https://www.youtube.com/watch?v=KWUqN2PZsFM&feature=youtu.be
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=973&token=E2fC5yoikdz9M990cpotpPWEHFs4Lmvg
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=974&token=D2mYpjt7VmE7G5JTRxs2QkGWtaAJCy76
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=974&token=D2mYpjt7VmE7G5JTRxs2QkGWtaAJCy76
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مافظة احلسكة:
الســبت 20/ حزيــران/ 2015 ألقــى الطــران املروحــي برميــًا متفجــراً علــى منــزل ســكي يف قريــة عــب الشــوك بريــف حمافظــة 
احلســكة الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــاً، بينهــم طفــان وســيدة، وإصابــة قرابــة 5 آخريــن جبــراح، ختضــع القريــة لســيطرة قــوات 

ســوراي الديقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة حلظــة إعــداد التقريــر، وكانــت ختضــع لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

مافظة دير الزور: 
الســبت 23/ أاير/ 2015 ألقــى الطــران املروحــي برميــًا متفجــراً علــى بنــاء ســكي يف حــي احلميديــة شــرق مدينــة ديــر الــزور؛ 
مــا أدى إىل مقتــل 18 مدنيــاً، بينهــم 10 طفــًا وســيدة، وإصابــة قرابــة 25 آخريــن جبــراح. يضــع احلــي لســيطرة تنظيــم داعــش 

وقــت احلادثــة.

ابء: هجمات ابلرباميل املتفجرة تسبَّبت يف تضرُّر مراكز حيَّوية مدنيَّة:
املراكز احليوية الدينية: 

- املساجد:
الثااثء 14/ كانون الثاين/ 2014 ألقى الطران املروحي برميًا متفجراً قرب مســجد أيب ســليمان الداراين يف مدينة داراي يف 
الغوطــة الغربيــة غــرب حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد أبضــرار ماديــة كبــرة، وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع 
املدينــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر، وكانــت ختضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

الثــااثء 17/ حزيــران/ 2014 ألقــى الطــران املروحــي برميــًا متفجــراً علــى مســجد قريــة بشــامون بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ 
مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املســجد، وإصابــة مئذنتــه أبضــرار ماديــة متوســطة، وخروجــه عــن اخلدمــة. ختضــع قريــة بشــامون 

لســيطرة مشــركة بــني احلــزب اإلســامي الركســتاين وجبهــة النصــرة وقــت احلادثــة.

اجلمعــة 7/ آب/ 2015 ألقــى الطــران املروحــي برميــًا متفجــراً علــى مســجد اجلســر الكبــر يف مدينــة الزبــداين يف الغوطــة الغربيــة 
مشــال غــرب حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد، ودمــار مئذنتــه بشــكل شــبه كامــل، اجلديــر ابلذكــر 
أن هــذا املســجد كان قبــل آالف الســنني كنيســة وقــد مت حتويلــه إىل مســجد يف العصــر األمــوي، ختضــع املدينــة لســيطرة قــوات 

النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر، وكانــت ختضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbmctcWZjQlgwdlk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTGJYc3FmeUtRbFU/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1198&token=ygQccm2lpAZdg7lIjXfTNGmzD9d6Sxlg
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1197&token=9moiZ3lDRiueRfn8xvxCsxr3cpmt8FK7
https://www.youtube.com/watch?v=F-A7A-SG2hM&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0aUFRUmtBVGtSX3M/view
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األربعــاء 4/ تشــرين الثــاين/ 2015 ألقــى الطــران املروحــي برميلــني متفجريــن علــى مســجد يف بلــدة ربيعــة بريــف حمافظــة الاذقيــة 
الشــمايل الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد ومئذنتــه، وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع البلــدة لســيطرة قــوات النظــام 

الســوري حلظــة إعــداد التقريــر، وكانــت ختضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

اإلثنــني 30/ أاير/ 2016 ألقــى الطــران املروحــي براميــل متفجــرة عــدة قــرب مســجد أبــو بكــر الصديــق يف بلــدة حريتــان بريــف 
حمافظــة حلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد أبضــرار ماديــة كبــرة. ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وقــت احلادثــة.

اجلمعــة 21/ نيســان/ 2017 ألقــى الطــران املروحــي برميــًا متفجــراً قــرب مســجد أبــو عبيــدة بــن اجلــراح يف مدينــة كفــر زيتــا 
بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل، ســقط الربميــل علــى أرض زراعيــة تبعــد أمتــاراً قليلــة عــن املســجد، مــا أدى إىل إصابــة بنائــه أبضــرار 
ماديــة متوســطة، ختضــع مدينــة كفــر زيتــا لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

دمار إثَر قصف قوات النظام السوري مسجداً يف بلدة ربيعة/ ريف الاذقية 4/ 11/ 2015

https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWFhOWnVZbEtoS00/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=388&token=4lBl25nx8Z2GvWi8bTaEb6xO9R5bp7Ek
https://www.youtube.com/watch?v=Q_ExMCn7UOw&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPOU1PUUtWVVQwdU0/view
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املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

الثااثء 28/ كانون الثاين/ 2014 ألقى الطران املروحي برميًا متفجراً قرب مدرســة عبد القادر أســود يف حي كرم الطحان 
شــرق مدينــة حلــب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املدرســة، وخروجهــا عــن اخلدمــة، يضــع احلــي لســيطرة قــوات النظــام 

الســوري حلظــة إعــداد التقريــر، وكان يضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

األحــد 17/ أاير/ 2015 ألقــى الطــران املروحــي برميــًا متفجــراً علــى مدرســة أمــني مــرزوق يف حــي العرضــي شــرق مدينــة ديــر 
الــزور؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املدرســة، يضــع حــي العرضــي لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

األحــد 31/ أاير/ 2015، ألقــى الطــران املروحــي برميــًا متفجــراً علــى مدرســة أمحــد مغــاج يف قريــة كفــر عويــد بريــف حمافظــة 
إدلب اجلنويب الغريب، ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء املدرســة، ختضع القرية لســيطرة مشــركة بني فصائل يف املعارضة املســلحة 

وتنظيــم جبهــة النصــرة وقــت احلادثــة.

دمار إثَر قصف قوات النظام السوري مدرسة أمحد مغاج يف قرية كفر عويد/ ريف إدلب 31/ 5/ 2015

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Q01ORFFFZFBLNWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bGhzUWM4WEhmcWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OHZ0WHJuZ3gycXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dlFtanNTSXNHaXc/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 23

الثــااثء 16/ حزيــران/ 2015 ألقــى الطــران املروحــي برميــًا متفجــراً علــى مدرســة بئــر الســبع التابعــة لوكالــة األمــم املتحــدة 
إلغاثة وتشــغيل الاجئني الفلســطينيني )األونروا( يف خميم خان الشــيح يف الغوطة الغربية غرب حمافظة ريف دمشــق؛ ما تســبب 
خبســائر بشــرية، إضافــة إىل دمــار شــبه كامــل يف معظــم أبنيــة املدرســة. يضــع املخيــم لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد 

التقريــر، وكان يضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

فجــر األحــد 23/ تشــرين األول/ 2016 ألقــى الطــران املروحــي برميــاً متفجــراً علــى مدرســة كفــر داعــل االبتدائيــة يف قريــة كفــر 
داعل بريف حمافظة حلب الغريب؛ ما تسبب حبفرة أمام املدرسة. ختضع القرية لسيطرة فصائل يف املعارضة املسلحة وقت احلادثة.

الثــااثء 28/ آذار/ 2017 ألقــى الطــران املروحــي براميــل متفجــرة عــدة علــى مدرســة محيــدة الطاهــر اإلعداديــة لــإلانث يف 
مدينــة حلفــااي بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى إىل إصابــة فنــاء املدرســة وبنائهــا أبضــرار ماديــة كبــرة، ختضــع املدينــة 

لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

املراكز احليوية الطبية:
- املنشآت الطبية:

اإلثنــني 14/ نيســان/ 2014 ألقــى الطــران املروحــي برميــًا متفجــراً قــرب مســتوصف صحــي يف قريــة كحيــل بريــف حمافظــة 
درعــا الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املســتوصف ومعداتــه، وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف 

املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

اجلمعــة 6/ آذار/ 2015 ألقــى الطــران املروحــي برميــًا متفجــراً علــى املشــفى امليــداين اخلامــس )التخصصــي( يف مدينــة كفــر زيتــا 
بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املشــفى، وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة 

بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة النصــرة وقــت احلادثــة.

األربعاء 15/ نيســان/ 2015 ألقى الطران املروحي برميلني متفجرين على مشــفى الشــدادي العام يف مدينة الشــدادي بريف 
حمافظــة احلســكة اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار أربــع غــرف يف املبــى الشــمايل، وحتطــم مجيــع املعــدات واألجهــزة الــي كانــت فيهــا، 
إضافــة إىل دمــار جــزء مــن الســور اخلارجــي للمشــفى. ختضــع املدينــة لســيطرة قــوات ســوراي الديقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة 

حلظــة إعــداد التقريــر، وكانــت ختضــع لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SU5VTmd3SGVXVlU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0akRjdWlYVWFaWFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFc2M0R1kwLWFrWVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSVF4VjhydDhOM1U/view
https://www.youtube.com/watch?v=PDUpnY-TRbE
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQlQ0RWtaTE54blE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdU9Ud0JUaC1FOGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQURQZ1FDc0RVdXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0M1hqODdsVWVZSUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0T2VuMkJpalA0RWc/view
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اجلمعــة 25/ كانــون األول/ 2015 ألقــى الطــران املروحــي برميلــني متفجريــن قــرب مشــفى بغــداد امليــداين يف بلــدة حريتــان 
بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل أحــد الكــوادر الطبيــة، إضافــة إىل إصابــة أجهــزة التصويــر الشــعاعي وقســم 
اإلســعاف، وإحــدى غــرف العمليــات، و3 ســيارات إســعاف اتبعــة للمشــفى أبضــرار ماديــة كبــرة، وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع 

البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

اجلمعــة 20/ أاير/ 2016 ألقــى الطــران املروحــي براميــل متفجــرة عــدة علــى النقطــة الطبيــة التابعــة ملنظومــة أطبــاء عــرب القــارات 
يف قريــة بــرج قاعــي بريــف حمافظــة محــص الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء النقطــة، ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل 

يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

األربعــاء 5/ تشــرين األول/ 2016 ألقــى الطــران املروحــي برميلــني متفجريــن علــى مشــفى الســام، وهــو املشــفى الوحيــد يف 
بلــدة اهلامــة يف الغوطــة الغربيــة غــرب حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل اثنــني مــن الكــوادر الطبيــة أحدمهــا طبيــب، إضافــة 
إىل إصابــة بنــاء املشــفى ومعداتــه أبضــرار ماديــة متوســطة وخروجــه عــن اخلدمــة. وقــد أصــدران تقريــراً حــول احلادثــة. ختضــع البلــدة 

لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر، وكانــت ختضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

األربعــاء 26/ نيســان/ 2017 ألقــى الطــران املروحــي برميلــني متفجريــن قــرب املشــفى امليــداين يف قريــة نصيــب بريــف حمافظــة 
درعــا اجلنــويب الشــرقي؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل إصابــة بنــاء املشــفى أبضــرار ماديــة بســيطة، ختضــع القريــة لســيطرة 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

املراكز احليوية الثقافية: 
- املناطق األثرية:

الثــااثء 22/ كانــون األول/ 2015 ألقــى الطــران املروحــي برميلــني متفجريــن علــى القلعــة األثريــة يف مدينــة بصــرى الشــام بريــف 
حمافظــة درعــا الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار الــربج الغــريب للقلعــة بشــكل شــبه كامــل، وتصــدٍع يف ســقف الباحــة الســماوية وعــدد مــن 
األعمــدة احمليطــة هبــا يف اجلهــة اجلنوبيــة للقلعــة، إضافــة إىل دمــار عــدد مــن املمــرات يف املســرح الرومــاين اجملــاور للقلعــة، وإحــداث 

عــدة حفــر يف حــرم املســرح والســور احمليــط بــه. ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdFlldTNncDdzc1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVzFLejZnZ3doenc/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPazVEY1AwUGI1Sjg/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPanJpSncyUGtYV2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPV3E2TDJ0SVdfV0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeWtxTTdRS3JRdUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRU1zeXplUWE3V3M/view
http://sn4hr.org/arabic/?p=7082
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVDNwcTl6N042bVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPREJHb3BzUzlWa28/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPcXpMcGl1SmdrYTQ/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=327&token=RW9ySKzyI497swI7gv7dFcenZVBLUEcB
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPYjJmQ3MxWWNZWkU/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPcG1pd1owb0tYdzA/view
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املربعات السكانية:
- األسواق:

اجلمعــة 28/ تشــرين الثــاين/ 2014 ألقــى الطــران املروحــي برميلــني متفجريــن علــى شــارع جتــاري يف مدينــة الشــدادي بريــف 
حمافظــة احلســكة اجلنــويب؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل دمــار 11 حمــًا جتــارايً. ختضــع املدينــة لســيطرة قــوات ســوراي 

الديقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة حلظــة إعــداد التقريــر، وكانــت ختضــع لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

األحــد 16/ آب/ 2015 ألقــى الطــران املروحــي برميــًا متفجــراً علــى الســوق الشــعي يف منطقــة درعــا البلــد وســط مدينــة درعــا؛ 
مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل دمــار كبــر يف عــدد مــن احملــات التجاريــة. تقــع املنطقــة ضمــن األجــزاء اخلاضعــة لســيطرة فصائــل 

يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

عصــر األحــد 21/ آب/ 2016 ألقــى الطــران املروحــي برميــًا متفجــراً علــى ســوق اخلضــار يف حــي بســتان القصــر شــرق مدينــة 
حلــب؛ مــا أدى إىل إصابــة مرافــق الســوق أبضــرار ماديــة كبــرة، يضــع احلــي لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر، 

وكان يضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

دمار إثَر قصف قوات النظام السوري القلعة األثرية يف مدينة بصرى الشام/
 ريف درعا 22/ 12/ 2015

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1199&token=N3yqgGwHnVK4Nbgnr9xR3g227ascgqsU
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPcDZHV0hOM0ZCYmc/view
https://www.youtube.com/watch?v=xNQlmvFPpgQ&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUlBIY3BjNmpZYTg/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVnloZ3ZreHVDeVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPeUM3TC1qM0YxRDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRGs2V3RtWkJ4WW8/view
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ليــل األربعــاء 28/ أيلــول/ 2016 ألقــى الطــران املروحــي براميــل متفجــرة عــدة علــى الســوق القــدمي يف خميــم خــان الشــيح يف 
الغوطــة الغربيــة غــرب حمافظــة ريــف دمشــق، مــا أدى إىل إصابــة عــدد مــن احملــات التجاريــة أبضــرار ماديــة كبــرة، يضــع املخيــم 

لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر، وكان يضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة. 

الشارات اإلنسانية اخلاصة: 
- منظمة اهلال األمحر )منشآت – آليات(:

مســاء اإلثنــني 19/ أيلــول/ 2016 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري 4 براميــل متفجــرة، وشــنَّت طائــرات 
اثبتــة اجلنــاح نعتقــد أهنــا روســية مــا اليقــل عــن 9 غــارات اســتخدمت فيهــا الصواريــخ والرشاشــات الثقيلــة علــى مســتودع اتبــع 
للهــال األمحــر الســوري - شــعبة قريــة أورم الكــربى بريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل دمــار كبــر يف 
بنــاء املســتودع واحــراق 10 ســيارات حمملــة ابملــواد اإلغاثيــة. وقــد أصــدران تقريــراً يوثــق احلادثــة. ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل 

يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

دمار إثَر قصف قوات النظام السوري سوق اخلضار يف حي بستان القصر/ حلب 21/ 8/ 2016

https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWVE1X1NGcjRkNFE/view
https://www.youtube.com/watch?v=TksStpAiwjA&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPU3NxNDNqZWlfam8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZVA2bk5YM0xlZjA/view
https://www.youtube.com/watch?v=JF8AetVC53I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JF8AetVC53I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=v8uE-bFowsY&feature=youtu.https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPR1pxellxcnpBYU0be
https://www.youtube.com/watch?v=v8uE-bFowsY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pYG6kAHC8ts&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pYG6kAHC8ts&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_vEiij2xWuE&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZVA2bk5YM0xlZjA/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVHcxRnlKRVZDRDg/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPX2VPd3ZtVDZ4dE0/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRS1xWG5TRkU2VW8/view
http://sn4hr.org/arabic/?p=6968
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPOFltdTE1Qnloc3M/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 27

البىن التحتية:
- مراكز الدفاع املدين )منشآت – آليات(:

اخلميــس 19/ حزيــران/ 2014 ألقــى الطــران املروحــي برميــاً متفجــراً علــى مركــز الدفــاع املــدين يف حــي مســاكن هنانــو شــرق مدينــة 
حلــب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املركــز، وإصابــة ســيارة خدمــة اتبعــة للمركــز أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن اخلدمــة، 
يضــع احلــي لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر، وكان يضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

اجلمعــة 7/ تشــرين األول/ 2016 ألقــى الطــران املروحــي براميــل متفجــرة عــدة علــى املركــز 114 التابــع للدفــاع املــدين الســوري 
يف بلــدة اللطامنــة بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املركــز، إضافــة إىل دمــار كبــر يف آليــة رفــع 
أنقــاض “تركــس” وســيارة خدمــة اتبعتــني للمركــز وخروجهمــا عــن اخلدمــة، وإصابــة ســيارة إســعاف اتبعــة للمركــز أبضــرار ماديــة 

كبــرة، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

دمار إثَر قصف قوات احللف السوري الروسي مستودعاً اتبعاً للهال األمحر السوري يف قرية أورم الكربى/ ريف حلب 19/ 9/ 2016

https://www.youtube.com/watch?v=vQo5-DjokGU&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUjlIaHhzdUlDTFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUjlIaHhzdUlDTFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdEFxY3dzOXc1SkE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRHpVWDYydlNEOGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdS1TS0JaeWZUOW8/view?pli=1
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- املنشآت واملصادر املائية:
اجلمعــة 23/ كانــون األول/ 2016 ألقــى الطــران املروحــي براميــل متفجــرة عــدة علــى منشــأة مأخــذ نبــع عــني الفيجــة يف بلــدة 
عــني الفيجــة يف منطقــة وادي بــردى يف الغوطــة الغربيــة مبحافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املنشــأة وإصابــة 
جتهيزاهتــا امليكانيكيــة والكهرابئيــة أبضــرار ماديــة متوســطة، وخروجهــا عــن اخلدمــة، إضافــة إىل تلــوث ميــاه النبــع نتيجــة اختاطهــا 
ابألتربــة واحملروقــات. ختضــع البلــدة لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر، وكانــت ختضــع لســيطرة فصائــل يف 

املعارضــة املســلحة مــع وجــود لعناصــر مــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام وقــت احلادثــة. 
اجلديــر ابلذكــر أنَّ القصــف ســبقه تعــرُّض منطقــة وادي بــردى يف ذلــك اليــوم لقصــف ابلرباميــل املتفجــرة تــاه قصــف طــران النظــام 
الســوري اثبــت اجلنــاح ومدفعيتــه الثقيلــة ابلصواريــخ والقذائــف. وقــد أّكــد لنــا أبــو حممــد الــربداوي8  -انشــط إعامــي وعضــو اهليئــة 
اإلعاميــة يف منطقــة وادي بــردى- قصــَف النظــام الســوري ملنشــأة النبــع وحميطهــا بشــى أنــواع الســاح )عــدة براميــل متفجــرة، 
وصواريــخ فراغيــة وقذائــف هــاون(: “أســفر القصــف عــن حتطُـّـم املضخــات الــي تضــخُّ امليــاه مــن ابطــن األرض وانفجــار 
خــزاانت الكلــور الــي مهمتهــا تعقيــم األانبيــب واألنفــاق اخلاصــة الــي جتــرُّ ميــاه نبــع عــني الفيجــة إىل دمشــق، وقــد أدَّى 
تســرُّب كميــات كبــرة مــن الكلــور إىل نبــع عــني الفيجــة مــع املــواد األخــرى املوجــودة يف املضخــات مــن بنزيــن ومــازوت 
وزيــت معــدين إىل تلــوث امليــاه” أضــاف أبــو حممــد أنــه بعــد تدمــر النبــع حتوَّلــت مياهــه إىل جمــرى هنــر بــردى وتســببت يف فيضــان 

جمــراه، وتوقفــت منشــأة نبــع الفيجــة عــن العمــل. 

دمار إثَر قصف قوات النظام السوري منشأة مأخذ نبع عني الفيجة يف بلدة عني الفيجة/ ريف دمشق 23/ 12/ 2016

8  تواصلنا معه عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك. 

https://www.youtube.com/watch?v=HK_5lsFUIvE&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMkd5LVpYLVRVSVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUlB0MXVLcHROajQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaWZQbTAtRy1EMlU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNWVDRDFSRjRpeTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbmxjNWdsSWJ1VDQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUlB0MXVLcHROajQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFLWNBU0V5NGQ5WVU/view
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- األفران:
اخلميــس 18/ أيلــول/ 2014 ألقــى الطــران املروحــي براميــل متفجــرة عــدة علــى مدينــة البــاب بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي، 
اســتهدف أحدهــا فــرن الراغــب يف شــارع الســوق؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل دمــار شــبه كامــل يف بنــاء الفــرن، وخروجــه عــن 
اخلدمــة، ختضــع مدينــة البــاب لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة حلظــة إعــداد التقريــر، وكانــت ختضــع لســيطرة تنظيــم داعــش 

وقــت احلادثــة.

الســبت 30/ أاير/ 2015 ألقــى الطــران املروحــي برميــًا متفجــراً علــى فــرن اخلميــس يف بلــدة البوعمــرو بريــف حمافظــة ديــر الــزور 
الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار الفــرن بشــكل شــبه كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع البلــدة لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة 

إعــداد التقريــر؛ وكانــت ختضــع لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

- املنشآت الصناعية: 
األحــد 13/ أيلــول/ 2015 ألقــى الطــران املروحــي برميلــني متفجريــن علــى املنطقــة الصناعيــة يف مدينــة إدلــب؛ مــا تســبب 
مبجــزرة. إضافــة إىل إصابــة عــدد مــن احملــات يف املنطقــة أبضــرار ماديــة كبــرة، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف 

املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة النصــرة وقــت احلادثــة.

خميمات الالجئني:
األحــد 27/ كانــون األول/ 2015 ألقــى الطــران املروحــي برميــًا متفجــراً علــى مدرســة تــؤوي انزحــني يف قريــة طلــف بريــف 
حمافظــة محــاة اجلنــويب؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل دمــار القســم الغــريب مــن املدرســة، وإصابــة مــواد إكســائها أبضــرار ماديــة 

كبــرة، وخروجهــا عــن اخلدمــة، ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

اتء: أبرز اهلجمات برباميل متفجرة ُممَّلة مبواد حارقة:
مافظة ريف دمشق: 

بلدة خان الشيح، يف الغوطة الغربية غرب حمافظة ريف دمشق، تعرضت هلجمة واحدة: 
اخلميــس 6/ تشــرين األول/ 2016 ألقــى الطــران املروحــي قرابــة 16 برميــًا متفجــراً، 4 منهــا علــى األقــل كانــت حُمملــة مبــواد 
حارقــة نعتقــد أهنــا النــاابمل، يف حميــط مشــفى الشــهيد الدكتــور زايد البقاعــي امليــداين؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف البنــاء وتضــرر 
األاثث، وخروجــه عــن اخلدمــة وقــد أصــدران بيــاانً يوثــق احلادثــة، كانــت بلــدة خــان الشــيح خاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة 

املســلحة وقــت احلادثــة –ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-. 

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFenc2UGE2UjNXams/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMlY4d3RfcE85R1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYVAxU3dGbXB2X28/view
https://www.youtube.com/watch?v=0iHAFwtqhwI&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0STVBbmMyeFIzbFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0akVQWkdxbVRyVVE/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=331&token=D3USdoShzmWQbgBgNfAk1T4NGKsUjXnN
http://sn4hr.org/arabic/?p=7082
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مافظة درعا:
منطقة درعا البلد، وسط مدينة درعا، تعرضت هلجمة واحدة:

 اجلمعــة 9/ حزيــران/ 2017 قرابــة الســاعة 00:10 ألقــى الطــران املروحــي مــا اليقــل عــن 4 براميــل متفجــرة حُمملــة مبــواد حارقــة 
نعتقــد أهنــا النــاابمل وســط منطقــة درعــا البلــد، مســتهدفة ســوق درعــا البلــد واملســجد العمــري؛ مــا أســفر عــن احــراق فــرن احلســان 
وأكثــر مــن 5 منــازل، إضافــة إىل احــراق اجلــزء الشــمايل مــن املســجد العمــري إثــر ســقوط برميــل عليــه، وقعــت احلادثــة ضمــن 

األجــزاء اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة مــن منطقــة درعــا البلــد.

اثء: أبرز اهلجمات برباميل متفجرة ُممَّلة بغازات سامة:
مافظة إدلب: 

مدينة سراقب بريف حمافظة إدلب الشرقي، تعرَّضت ألربع هجمات، نستعرض منها:  
الســبت 2/ أاير/ 2015 ألقى الطران املروحي برميلني متفجرين حمملني بغاز ســام على احلَيني الشــرقي والشــمايل من املدينة؛ 

ما أدى إىل إصابة قرابة 70 شــخصاً حباالت اختناق، بينهم نســاء وأطفال.

حرائــق انمجــة عــن قصــف قــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة حمملــة مبــادة حارقــة نعتقــد أهنــا انابمل علــى املســجد العمــري يف 
منطقــة درعــا البلــد/ درعــا 9/ 6/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NGRmYWc5MHNuMk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NGRmYWc5MHNuMk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bWxGUmtrQzlOT0U/view
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اإلثنني 1/ آب/ 2016 قرابة الساعة 23:00 ألقى الطران املروحي برميلني متفجرين احتوى كل منهما على اسطواانت حتمل 
غــازاً ســاماً، علــى حــي ســكي وســط املدينــة، ســقط أحدمهــا بعيــداً عــن اآلخــر قرابــة 2 – 3كــم؛ مــا أدى إىل إصابــة مــا اليقــل عــن 

30 شــخصاً أبعراض صعوبة يف التنفس، إضافة إىل دمار حمل جتاري بشــكل شــبه كامل ودمار جزئي يف عدة بيوت ســكنية.
مدينة سراقب كانت ختضع لسيطرة مشركة بني فصائل يف املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام وقت مجيع اهلجمات.

قرية إبلني يف جبل الزاوية بريف حمافظة إدلب اجلنويب، تعرَّضت هلجمة واحدة:
األحــد 3/ أاير/ 2015 قرابــة الســاعة 03:00 ألقــى الطــران املروحــي برميــًا متفجــراً حممــًا بغــاٍز ســام؛ مــا تســبب إبصابــة 
12 مدنيــاً حبــاالت اختنــاق خفيفــة، ختضــع قريــة إبلــني لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة النصــرة 

وقــت اهلجــوم.
أخــربان عبــد الــرزاق ماضــي9 -انشــط إعامــي مــن أبنــاء القريــة- أنَّ طائــرة مروحيــة أقلعــت مــن مطــار محــاة العســكري، ولــدى دخوهلــا 
أجــواء القريــة، هــرَع الســكان لاختبــاء يف املغــارات: “نفَّــذت الطائــرة برميــالً واحــداً ســقط علــى الطــرف الشــمايل مــن القريــة علــى 
بعــد 10م مــن املنــازل، لكنــه مل ينفجــر، ســارع الدفــاع املــدين يف مركــز بليــون إىل املنطقــة وعايــن املوقــع”. أكَّــد عبــد الــرزاق أن 
الربميــل كان حيــوي علــى كلــور وأنَّ 10 أشــخاص كانــوا خمتبئــني يف إحــدى املغــارات القريبــة مــن موقــع ســقوط الربميــل أســعفوا إىل 

نقــاط طبيــة يف بلــدة إحســم: “لقــد ظهــرت عليهــم أعــراض اختنــاق وخــروج زبــد مــن الفــم، وامحــرار يف الوجــه”.

خملفــات أســطوانة حمملــة بغــاز ســام ألقاهــا طــران النظــام الســوري املروحــي -عــرب براميــل متفجــرة- وســط مدينــة 
ســراقب/ ريــف إدلــب 1/ 8/ 2016

9  تواصلنا معه عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك. 

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0QXo0RVN6WTVBXzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPV2Zqdk5fLUwyTlk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0X1lGQ2puLVVfYUk/view
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مافظة محاة: 
مدينة كفر زيتا، بريف حمافظة محاة الشمايل، تعرَّضت ألحد عشرة هجمة، نستعرض إحداها: 

اخلميــس 17/ متــوز/ 2014 قرابــة الســاعة 23:15 ألقــى الطــران املروحــي برميلــني متفجريــن حمملــني بغــاز ســام علــى احلــي 
الشــمايل مــن املدينــة، أصــاب أحدمهــا قبــواً ســكنياً يســتخدمه أهــايل املدينــة والنازحــون إليهــا ملجــًأ يف حــاالت القصــف؛ مــا أدى 
إىل إصابــة مــا اليقــل عــن 50 شــخصاً حبــاالت اختناق،كمــا أتثَّــر قطيــع مــن األغنــام كان يف املنطقــة املســتهدفة، ختضــع مدينــة 

كفــر زيتــا لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة النصــرة وقــت اهلجــوم.

بلدة اللطامنة، بريف حمافظة محاة الشمايل الغريب، تعرَّضت لـ 4 هجمات، نستعرض منها:  
اخلميــس 29/ أاير/ 2014 ألقــت طائــرة مروحيــة برميــًا متفجــراً حممــًا بغــاٍز ســام علــى احلــي الشــمايل يف البلــدة، وهــو أحــد 
األحيــاء املكتظــة ابلســكان، تســبَّب اهلجــوم إبصابــة مــا اليقــل عــن 20 شــخصاً حبــاالت اختنــاق، بينهــم قرابــة 15 بــني نســاء 

وأطفــال، و1 مــن عناصــر فصائــل املعارضــة املســلحة.

الســبت 25/ آذار/ 2017 بــني الســاعة 14:30 و15:30 ألقــى الطــران املروحــي برميــًا متفجــراً حممــًا بغــاز ســام، ســقط 
عنــد مدخــل مشــفى اللطامنــة اجلراحــي؛ مــا أدى إىل مقتــل طبيــب ومقاتــل يف جيــش العــزة -أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة- 

وإصابــة مــا اليقــل عــن 30 شــخصاً حبــاالت اختنــاق.
وقد أصدرت منظمة أطباء با حدود بياانً أدانت فيه اهلجوم على املشفى الذي تدعمه. 

بلدة اللطامنة كانت ختضع لسيطرة فصائل يف املعارضة املسلحة وقت مجيع اهلجمات.

مافظة حلب:
حي الصاخور، شرق مدينة حلب، تعرض هلجمة واحدة:

األحــد 20/ تشــرين الثــاين/ 2016 ألقــى الطــران املروحــي برميلــني متفجريــن حُمملــني بغــاز ســام علــى احلــي، ســقط أحدمهــا علــى 
منــزل ســكي يف حميــط مســجد اخلــرات؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــاً، بينهــم 4 أطفــال وســيدة خنقــاً، وإصابــة مــا اليقــل عــن 
18 شــخصاً، وســقط الربميــل اآلخــر علــى أوتســراد حــي الصاخــور. كان حــي الصاخــور خاضعــاً لســيطرة فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وقــت اهلجــوم –يضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-.

http://www.msf.org/ar/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D9%88%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=830&token=4iyfdLODV4IM7hnETnsFs3xWoqkw9Mk4
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=542&token=r0zdXOzDHgZNJ8C7YdKdBxq425GcvmlN
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RkNweVZqTHZlMkE/view
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سابعاً: االستنتاجات والتوصيات: 
االستنتاجات القانونية:

1. خرقــت احلكومــة الســورية بشــكل ال يقبــل التشــكيك قــراري جملــس األمــن رقــم 2139 و2254، واســتخدمت الرباميــل 
املتفجــرة علــى حنــو منهجــي وواســع النطــاق، وأيضــاً انتهكــت عــرب جريــة القتــل العمــد املــادة الســابعة مــن قانــون رومــا األساســي 

علــى حنــو منهجــي وواســع النطــاق مــا ُيشــكل جرائــم ضــد اإلنســانية. 
2. تؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى أن القصــف ابلرباميــل املتفجــرة هــو قصــف عشــوائي اســتهدف أفــراداً مدنيــني 
عــزل، وتســبَّب بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــني أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف إحلــاق الضــرر الكبــر 
ابألعيــان املدنيــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أنَّ الضــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن ابلفائــدة العســكرية 

املرجــوة.
3. انتهكــت قــوات النظــام الســوري أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلــق يف احليــاة. إضافــة إىل أهنــا 

ارتكبــت يف ظــل نــزاع مســلح غــر دويل فهــي ترقــى إىل جريــة حــرب، وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة.
4. انتهــك النظــام الســوري عــرب اســتخدامه الرباميــل احململــة ابلغــازات الســامة قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين العــريف، الــذي حيظــر 
اســتخدام األســلحة الكيميائيــة مهمــا كانــت الظــروف، واثنيــاً خــرق مبــا ال يقبــل الشــكَّ “اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة” 
الــي صادقــت عليهــا احلكومــة الســورية يف أيلــول/ 2013، الــي تقتضــي بعــدم اســتخدام الغــازات الســامة وتدمرهــا، واثلثــاً مجيــع 
قــرارات جملــس األمــن ذات الصلــة وبشــكل خــاص 2118 عــام 2013، و2209 عــام 2015، و2235 عــام 2015، 

كمــا أن اســتخدام األســلحة الكيميائيــة ُيشــكل جريــة حــرب وفقــاً مليثــاق رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة.

خملفات برميل متفجر حيوي غازاً ساماً إثر هجوم طران النظام السوري املروحي على حي الصاخور/حلب 20/ 11/ 2016

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0emQtVkpVSzNJRmM/view
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5. اســتخدمت قــوات النظــام الســوري براميــَل متفجــرة حمملــة مبــواد حارقــة ضــد أحيــاء ســكنية مأهولــة ابملدنيــني، ومل تتخــذ هــذه 
القــوات أيــة احتياطــات تذكــر للتقليــل مــن الضــرر الاحــق ابملدنيــني وابملنشــآت واملبــاين املدنيــة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، 
، ومل يــرد يف هــذه اهلجمــات تدمــر أو ختريــب  لقــد مت اســتخدامه دون مــربر عســكري مــن وجهــة نظــران، فلــم يتبعــه أيُّ تقــدُّم بــريِّ

ألي خنــدق أو منشــأة عســكرية.
 6. إنَّ حجــم القصــف املنهجــي الواســع املتكــرر، ومســتوى القــوة املفرطــة املســتخدمة فيــه، والطابــع العشــوائي للقصــف والطبيعــة 

املنســقة للهجمــات ال يكــن أن يكــون ذلــك إال بتوجيهــات عليــا وهــي سياســة دولــة.
7. إنَّ قــوات النظــام الســوري أبشــكاهلا وقادهتــا كافــة متورطــة يف ارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب حبــق الشــعب 
الســوري، وكل مــن يُقــدِّم 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.
 

التوصيات:
إىل 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.

• علــى الــدول األربــع الدائمــة العضويــة الضغــط علــى احلكومــة الروســية لوقــف دعمهــا للنظــام الســوري الــذي يســتخدم األســلحة 
الكيميائيــة والرباميــل املتفجــرة، وكشــف تورطهــا يف هــذا الصَّــدد.

• فــرض حظــر أســلحة علــى احلكومــة الســورية، وماحقــة مجيــع مــن يقــوم بعمليــات تزويدهــا ابملــال والســاح، 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 التســهيات ويقــوم بفــرض الســلم واألمــان، جيــب ومنــذ اآلن البــدء مبقاضــاة كل مــن ثبــت تورطــه يف 

ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية.

 إىل االحتاد األورويب والوالايت املتحدة األمريكية:
دعــم اآلليــة الدوليــة احملايــدة املنشــأة بقــرار اجلمعيــة العامــة رقــم 71/248 الصــادر يف 21/ كانــون األول/ 2016 وفتــح حماكــم 

الــدول احملليــة الــي لديهــا مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة، وماحقــة جرائــم احلــرب املرتكبــة يف ســوراي.



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 35

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
علــى املفوضيــة الســامية أن تُقــدم تقريــراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــره مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن احلــوادث الــواردة يف هــذا 

التقريــر، وغرهــا مــن احلــوادث املوثقــة يف تقاريــران الســابقة وحماولــة تنفيــذ التوصيــات الــواردة يف هــذا التقريــر.
 

إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظلِّ انقســام جملس األمن وشــلله الكامل، يتوجب التحرك على املســتوى الوطي واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشــعب 
الســوري، ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي والســعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم 

أمــام احملاكــم الوطنيــة، يف حماكمــات عادلــة جلميــع األشــخاص املتورطــني.
• الضغــط علــى احلكومــة الســورية لانضمــام اىل الربوتوكــول الثالــث بشــأن األســلحة التقليديــة والضغــط عليهــا لامتثــال لقيــود 

الربوتوكــول.
• دعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــراراً وتكــراراً يف عشــرات الدراســات والتقاريــر وابعتبارهــا عضــو يف “التحالــف 
الــدويل مــن أجــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )ICRtoP(”، إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )R2P(، وقــد مت اســتنفاذ 
اخلطــوات السياســية عــرب اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة الســيد كــويف عنــان ومــا جــاء بعدهــا مــن بيــاانت لوقــف األعمــال العدائيــة 
واتفاقــات أســتانة، وابلتــايل ال بــدَّ بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة، الــذي أقرَّتــه 

اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، ومــازال جملــس األمــن يعرقــل محايــة املدنيــني يف ســوراي. 
• جتديد الضغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

• الســعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة واحملاســبة يف ســوراي عــرب اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس حقــوق اإلنســان، واســتخدام 
مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة.

شكر وتقدير
كل الشــكر والتقديــر لعائــات الضحــااي وأقرابئهــم وأصدقائهــم، وللنشــطاء احملليــني واإلعاميــني، الذيــن ســامهت مســاعدهتم 

خبــروج التقريــر علــى هــذا املســتوى.



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 36

www.sn4hr.org

Info@sn4hr.org

@snhr


