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األحد 8 تشرين الثاين 2015

حمتوايت التقرير: 
أواًل: املقدمة.

اثنياً: امللخص التنفيذي.
اثلثاً: تفاصيل التقرير.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات. 
خامساً: امللحقات واملرفقات. 

شكر وعزاء. 

خالفاً للسفري الروسي الرباميل املتفجرة مل تتوقف أبداً يف تشرين األول 2015
1438 برمياًل متفجراً تسببت مبقتل 69 شخصاً، بينهم 9 أطفال و8 سيدات

  أواًل: املقدمة:
خبالف ما أعلنه السفري الروسي لدى األمم املتحدة فيتايل تشوركني، أن النظام السوري 
توقف عن استخدام الرباميل املتفجرة، فإن عمليات الرصد والتوثيق اليومية اليت تقوم هبا 
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان تثبت بال أدىن شك أن النظام السوري مستمر يف قتل 
وتدمري سوراي عرب إلقاء مئات الرباميل املتفجرة، ويف هذا التقرير نستعرض احلوادث اليت 
متكنا فيها من توثيق استخدام سالح الرباميل املتفجرة حصراً، ابملكان والزمان والصور، 

وهذا التقرير يصدر بشكل شهري عن الشبكة السورية حلقوق اإلنسان.

من خالل أرشيف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان اخلاص بتوثيق االنتهاكات فقد تبني 
لنا أن أول استخدام ابرز من قبل القوات احلكومية )قوات اجليش واألمن وامليليشيات 
تشرين   /1 اإلثنني  يوم  كان  املتفجرة،  للرباميل  األجنبية(  الشيعية  وامليليشيات  احمللية 
املتفجرة  الرباميل  وتعترب  إدلب،  حمافظة  سلقني يف  مدينة  أهايل  2012 ضد  األول/ 
من كلفة  بكثري  أقل  احلكومية كون كلفتها  القوات  إليها  جلأت  الصنع  حملية  براميل 
يتجاوز  السقوط احلر بوزن  آثر تدمريي كبري وتعتمد على مبدأ  الصواريخ وهي ذات 
فإمنا يكون ذلك  قتلت مسلحاً  فهو سالح عشوائي ابمتياز، وإن  الربع طن،  أحياانً 
على سبيل املصادفة، واملؤشر على ذلك أن %99 من الضحااي هم من املدنيني، كما 
ترتاوح نسبة النساء واألطفال ما بني %12 وقد تصل إىل %35 يف بعض األحيان.

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

لسيطرة املعارضة املسلحة يومياً بعشرات الرباميل املتفجرة.

كما وثقنا يف بعض احلاالت استخدام القوات احلكومية براميل متفجرة حتوي غازات 
 /27 الصادر يف   2118 القرار رقم  األمن،  لقراري جملس  سامة، ويعترب ذلك خرقاً 

أيلول/ 2013 والقرار رقم 2209 الصادر يف 6/ آذار/ 2015.

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

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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نرصد يف هذا التقرير حصيلة الرباميل املتفجرة اليت سقطت على احملافظات السورية، وما خلفه ذلك من ضحااي، ودمار ألبرز 
املنشآت احليوية، وإن كنا نؤكد أن كل هذا يبقى احلد األدىن نظراً للصعوابت املتنوعة اليت تواجه فريقنا.

الرباميل  إلقاء هذه  الرغم من ذلك فهو ينكر  النظام احلاكم، وعلى  اليت متتلك الطريان احلريب واملروحي هي  الوحيدة  اجلهة 
املتفجرة، على غرار إنكار خمتلف أنواع االنتهاكات األخرى كعمليات االعتقال والقتل واإلخفاء القسري والتعذيب وغري ذلك، 
يف املقابل يستمر مبنع دخول جلنة التحقيق الدولية، وحظر املنظمات احلقوقية الوطنية والدولية، ووسائل اإلعالم املستقلة، 
التنظيمات اإلسالمية  الذاتية الكردية،  الثالثة )قوات ما يسمى ابإلدارة  التقرير ال حيتوي على بقية األطراف  وابلتايل فهذا 

املتشددة، فصائل املعارضة املسلحة(، وذلك لعدم امتالكها لسالح الطريان.
وقد أظهرت كافة الدراسات والتقارير اليت قامت هبا الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أن أغلب اهلجمات كانت متعمدة على 
املناطق املأهولة ابلسكان وعلى املراكز احليوية، هبدف تدمري أي إمكانية إلنشاء دولة وسلطة بديلة يف املناطق اليت خرجت 

عن سيطرة القوات احلكومية، وإال فما هو اهلدف من استهداف مناطق تبعد عشرات الكيلومرتات عن خطوط املواجهة.

   اثنياً - امللخص التنفيذي:

ألف: حصيلة الرباميل املتفجرة يف تشرين األول:
عرب عمليات املراقبة والتوثيق اليومية، متكن فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من تسجيل ما اليقل عن 1438 برمياًل 

متفجراً ألقاها طريان النظام املروحي يف تشرين األول 2015، توزعت حبسب احملافظات على النحو التايل:
ريف دمشق: 947

درعا: 196
محاة: 62

القنيطرة: 61
إدلب: 54
حلب: 49
محص: 39
دمشق: 26
الالذقية: 4

تسببت تلك الرباميل املتفجرة مبقتل 69 شخصاً، بينهم 9 أطفال و8 سيدات حبسب فريق توثيق الضحااي يف الشبكة السورية 
حلقوق اإلنسان، توزعوا على احملافظات على النحو التايل:

درعا: 30 شخصاً، بينهم 6 أطفال، و5 سيدات.
ريف دمشق: 12 شخصاً، بينهم طفل وسيداتن.

إدلب: 12 شخصاً، بينهم طفل.
حلب: 5 أشخاص.

محص: 4 أشخاص، بينهم طفل.
محاة: 3 أشخاص، بينهم سيدة.

دمشق: 3 أشخاص.
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ابء: استهداف املراكز احليوية:
لن نتمكن من تسجيل مجيع أشكال الدمار الذي تسببه الرباميل املتفجرة ألهنا كثرية جداً ويصعب إحصاؤها نظراً للحجم 
اهلائل يف استخدام الرباميل املتفجرة، وهلذا يتم الرتكيز على األعيان املشمولة ابلرعاية، وعلى املراكز احليوية، كاألسواق واملدارس 

واملشايف ودور العبادة...
خلف القصف ابلرباميل املتفجرة يف تشرين األول تضرر ما اليقل عن 3 مراكز حيوية وهم:

املراكز احليوية الدينية:
- املساجد: 2

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس: 1

اثلثاً: تفاصيل التقرير:
ألف: حصيلة ضحااي الرباميل املتفجرة يف تشرين األول:

حمافظة درعا:
الثالاثء 6/ تشرين األول/ 2015 توفيت سيدة متأثرة جبراحها جراء إلقاء طريان النظام املروحي براميل متفجرة عدة على بلدة 

خراب الشحم يف ريف حمافظة درعا يف وقت سابق.

األربعاء 14/ تشرين األول/ 2015 ألقى طريان النظام املروحي برمياًل متفجراً على بلدة داعل بريف حمافظة درعا واخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ماتسبب مبقتل 3 أشخاص وهم سيدة حامل وطفلتها.

األربعاء 14/ تشرين األول/ 2015 ألقى طريان النظام املروحي برميلني متفجرين على بلدة الغارية الغربية بريف حمافظة درعا 
واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ماتسبب مبقتل 4 أشخاص بينهم طفالن.

الثالاثء 20/ تشرين األول/ 2015 ألقى طريان النظام املروحي 11 برمياًل متفجراً على مدينة الشيخ مسكني بريف حمافظة 
درعا واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ماتسبب مبقتل شخص واحد من أبناء بلدة احلراك.

األربعاء 21/ تشرين األول/ 2015 ألقى طريان النظام املروحي 3 براميل متفجرة على مدينة بصرى الشام بريف حمافظة درعا 
واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ماتسبب مبقتل 4 أشخاص بينهم طفالن وسيدة.

األربعاء 21/ تشرين األول/ 2015 ألقى طريان النظام املروحي 3 براميل متفجرة على بلدة الغارية الغربية يف ريف حمافظة 
درعا واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ماتسبب مبقتل شخصني.

السبت 31/ تشرين األول/ 2015 ألقى طريان النظام املروحي 4 براميل متفجرة على مدينة جاسم يف حمافظة درعا واخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ماتسبب مبقتل 4 أشخاص بينهم سيداتن.
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حمافظة ريف دمشق:
اجلمعة 9/ تشرين األول/ 2015 تويف شخص متأثراً جبراحه جراء إلقاء طريان النظام املروحي براميل متفجرة عدة على مدينة 

داراي يف حمافظة ريف دمشق واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة يف وقت سابق.

األحد 11/ تشرين األول/ 2015 ألقى طريان النظام املروحي 4 براميل متفجرة على خميم خان الشيح يف حمافظة ريف 
دمشق، ماتسبب مبقتل شخص واحد.

األحد 25/ تشرين األول/ 2015 ألقى طريان النظام املروحي 16 برمياًل متفجراً على مدينة داراي يف حمافظة ريف دمشق 
واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ماتسبب مبقتل سيدة.

األربعاء 28/ تشرين األول/ 2015 ألقى طريان النظام املروحي 12 برمياًل متفجراً على مدينة داراي يف حمافظة ريف دمشق 
واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 3 أشخاص بينهم سيدة وطفلها.

اخلميس 29/ تشرين األول/ 2015 ألقى طريان النظام املروحي براميل متفجرة عدة على مدينة معضمية الشام يف حمافظة 
ريف دمشق واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ماتسبب مبقتل شخص واحد.

حمافظة إدلب:
اخلميس 1/ تشرين األول/ 2015 ألقى طريان النظام املروحي براميل متفجرة عدة على حميط مطار أبو الظهور بريف إدلب 

اجلنويب، ماتسبب مبقتل شخصني.

السبت 3/ تشرين األول/ 2015 ألقى طريان النظام املروحي براميل متفجرة عدة على قرية تل مرق بريف حمافظة إدلب، 
ماتسبب مبقتل 4 أشخاص.

اإلثنني 5/ تشرين األول/ 2015 ألقى طريان النظام املروحي براميل متفجرة عدة على مدينة خان شيخون يف ريف حمافظة 
إدلب، ماتسبب مبقتل شخص من أبناء قرية متانعة الغاب.

حمافظة حلب:
اجلمعة 2/ تشرين األول/ 2015 ألقى طريان النظام املروحي 3 براميل متفجرة على قرية تل سبعني يف ريف حمافظة حلب 

الشرقي، ماتسبب مبقتل شخصني.

حمافظة محاة:
األربعاء 30/ أيلول/ 2015 ألقى طريان النظام املروحي براميل متفجرة على مدينة اللطامنة بريف حمافظة محاة واخلاضعة 

لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ماتسبب مبقتل سيدة.
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حمافظة محص:
الثالاثء 13/ تشرين األول/ 2015 تويف طفل من أبناء قرية تسنني مبحافظة محص متأثراً جبراحه جراء إلقاء طريان النظام 
املروحي برمياًل متفجراً على قرية غرانطة يف حمافظة محص واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة يوم اإلثنني 5/ تشرين 

األول/ 2015.

حمافظة دمشق:
الثالاثء 6/ تشرين األول/ 2015 ألقى طريان النظام املروحي 5 براميل متفجرة على خميم الريموك يف مدينة دمشق، ماتسبب 

مبقتل شخص واحد.

ابء: حوادث استهداف املراكز احليوية ابلرباميل املتفجرة:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد: 
الثالاثء 27/ تشرين األول/ 2015 ألقى طريان النظام املروحي براميل متفجرة قرب أحد املساجد يف قرية احللموز مبحافظة 

محص اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تضرر بناء املسجد بشكل متوسط.

اجلمعة 30/ تشرين األول/ 2015 ألقى طريان النظام املروحي برمياًل متفجراً على املسجد الكبري يف مدينة داراي مبحافظة 
ريف دمشق واخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابته أبضرار مادية كبرية، اجلدير ابلذكر أن املسجد 

خارج اخلدمة جراء تعرضه للقصف عدة مرات.

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

اإلثنني 5/ تشرين األول/ 2015 ألقى طريان النظام املروحي براميل متفجرة على مدرسة القدس التابعة لوكالة األونروا والواقعة 
يف خميم الريموك مبدينة دمشق، ما أدى إىل وقوع أضرار مادية يف املدرسة. 

   رابعاً: امللحقات واملرفقات:
فيديو مصور يزعم إلقاء طريان النظام املروحي براميل متفجرة على مدينة داراي بريف دمشق يوم الثالاثء 27/ تشرين األول/ 

2015
فيديو مصور يزعم إلقاء طريان النظام املروحي براميل متفجرة على مدينة تلبيسة بريف حمافظة محص يوم الثالاثء 20/ تشرين 

األول/ 2015

مقطع فيديو يصور الدمار الناجم عن إلقاء طريان النظام املروحي برميلني متفجرين على خميم خان الشيح مبحافظة ريف دمشق 
يوم اخلميس 8/ تشرين األول/ 2015

مقطع فيديو يزعم إلقاء طريان النظام املروحي براميل متفجرة على أحياء درعا البلد يف مدينة درعا يوم السبت 17/ تشرين 
األول/ 2015

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0aHNwN3NvYU9FTkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0LXJWWVpDNkpSWm8/view?usp=sharing
https://youtu.be/VyhNZ2OlZ1M
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=33&token=ogWq2fWfwGPns1jxaTgaH42tvlYuddFs
https://youtu.be/_pdjfb0iFK4
https://youtu.be/Yl4o2CigQtM
https://www.youtube.com/watch?v=2-_c2m8VMxM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SBs1UwOHpOs&feature=youtu.be
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مقطع فيديو يصور مكان برميل متفجر يف بلدة داعل مبحافظة درعا ألقاه طريان النظام املروحي يوم األربعاء 14/ تشرين 
األول/ 2015

فيديو مصور يزعم إلقاء طريان النظام املروحي 4 براميل متفجرة على مدينة داراي مبحافظة ريف دمشق يوم اخلميس 8/ تشرين 
األول/ 2015

مقطع فيديو يزعم إلقاء طريان النظام املروحي براميل متفجرة على بلدة تريمعلة مبحافظة محص يوم الثالاثء 27/ تشرين األول/ 
2015

مقطع فيديو يزعم إلقاء طريان النظام املروحي براميل متفجرة على مدينة داراي مبحافظة ريف دمشق يوم األحد 18/ تشرين 
األول/ 2015

صورة إللقاء طريان النظام املروحي برمياًل متفجراً على بلدة بيت جن مبحافظة ريف دمشق يوم اجلمعة 16/ تشرين األول/ 
2015

مكان سقوط برميل متفجر يف بلدة الغارية الغربية مبحافظة درعا ألقاه طريان النظام املروحي يوم األربعاء 14/ تشرين األول/ 2015

صورة ترصد إلقاء الطريان النظام املروحي براميل متفجرة على بلدة احلاضر 
يف ريف حمافظة حلب يوم األحد 18/ تشرين األول/ 2015

صورة لطريان النظام املروحي أثناء إلقائه براميل متفجرة على مدينة معضمية 
الشام مبحافظة ريف دمشق يوم اإلثنني 19/ تشرين األول/ 2015

صورة لربميل متفجر ألقاه طريان النظام املروحي، قبل وصوله إىل األرض يف 
بلدة احلراك مبحافظة درعا يوم اجلمعة 23/ تشرين األول/ 2015

مكان سقوط برميل متفجر يف مدينة الباب مبحافظة حلب ألقاه طريان النظام 
املروحي يوم اجلمعة 2/ تشرين األول/ 2015

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=Kk8fy9fPzqU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=da6DUD8eajM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oQu96AdW91s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=46iirY7EAgw&feature=youtu.be
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0VFp2Wmg2SUJ1RjA/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0a0lQUjBvU1RmTUk/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0aWVQdVR1Nk94TWM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0V0NOV3g3ZVVsS2s/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0MzdOUEJQNDYtV3c/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0RFlpNTVOMTFwRnM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0dW42QWJ0WDRKRk0/view
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مكان سقوط برميل متفجر يف مدينة بصرى الشام مبحافظة درعا ألقاه طريان النظام املروحي يوم األربعاء 21/ تشرين األول/ 2015

مكان سقوط برميل متفجر يف مدينة معضمية الشام مبحافظة ريف دمشق ألقاه طريان النظام املروحي يوم السبت 17/ تشرين األول/ 2015

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UWdwSjRNWFpsVHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0MWN1X192LTFjVGM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0dWJXOGFLWkVTYWM/view
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    خامساً: االستنتاجات القانونية والتوصيات:

االستنتاجات القانونية:
1. خرقت احلكومة السورية بشكل ال يقبل التشكيك قرار جملس األمن رقم 2139، واستخدمت الرباميل املتفجرة على حنو 
انتهكت عرب جرمية القتل العمد املادة السابعة من قانون روما األساسي وعلى حنو منهجي  منهجي وواسع النطاق، وأيضاً 
وواسع النطاق أيضاً؛ ما يشكل جرائم ضد اإلنسانية، إضافة إىل انتهاك العديد من بنود القانون الدويل اإلنساين، مرتكبة 
العشرات من اجلرائم اليت ترقى إىل جرائم حرب، عرب عمليات القصف العشوائي عدمي التمييز وغري املتناسب يف حجم القوة 

املفرطة.
2. تؤكد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان على أن القصف ابلرباميل املتفجرة هو قصف عشوائي استهدف أفراداً مدنيني عزل، 
وابلتايل فإن القوات احلكومية والشبيحة انتهكت أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان الذي حيمي احلق يف احلياة. إضافة إىل 

أهنا ارتكبت يف ظل نزاع مسلح غري دويل فهي ترقى إىل جرمية حرب، وقد توفرت فيها األركان كافة.
3. إن اهلجمات العشوائية اليت قامت هبا القوات احلكومية تعترب مبثابة انتهاك للقانون اإلنساين الدويل العريف، ذلك أن القوات 

احلكومية أطلقت قذائف على مناطق مأهولة ابلسكان ومل توجهها إىل هدف عسكري حمدد.
4. إن تلك اهلجمات، ال سيما عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية يف حدوث خسائر طالت أرواح املدنيني أو 
إحلاق إصاابت هبم أو يف إحلاق الضرر الكبري ابألعيان املدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً حتمل على االعتقاد أبن الضرر كان 

مفرطاً جداً إذا ما قورن ابلفائدة العسكرية املرجوة.
5.   إن حجم القصف املنهجي الواسع املتكرر، ومستوى القوة املفرطة املستخدمة فيه، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة 

املنسقة للهجمات ال ميكن أن يكون ذلك إال بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.
6. إن القوات احلكومية أبشكاهلا وقادهتا كافة متورطة ابرتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب حبق الشعب السوري، وكل 
من يقدم هلا العون املادي والسياسي والعسكري، - كاحلكومة الروسية واإليرانية وحزب هللا اللبناين وغريهم، وأيضاً شركات 

توريد األسلحة- يُعترب شريكاً يف تلك اجلرائم، ويكون عرضة للمالحقة اجلنائية.

التوصيات:
جملس األمن الدويل:

يتوجب على جملس األمن أن يضمن التنفيذ اجلدي للقرارات الصادرة عنه، لقد حتولت قراراته إىل جمرد حرب على ورق، . 1
وابلتايل فقَد كامل مصداقيته ومشروعية وجوده.

خلطر . 2 نظراً  والسالح،  ابملال  تزويدها  بعمليات  يقوم  من  مجيع  ومالحقة  السورية،  احلكومة  على  أسلحة  حظر  فرض 
استخدام هذه األسلحة يف جرائم وانتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان.

جملس األمن يف احلالة السورية هو املخول إبحالة املسألة إىل احملكمة اجلنائية الدولية، وهو منذ أربع سنوات يُعرقل ذلك . 3
تورطه  ثبت  البدء مبقاضاة كل من  اآلن  السلم واألمان، جيب ومنذ  بفرض  التسهيالت ويقوم  يقدم كل  أن  بداًل من 

ابرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية.

http://www.sn4hr.org

