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شــهدت مدينــة داريــا فــي ريــف دمشــق )8 كــم غــرب العاصمــة دمشــق، والتــي مــا يــزال عــدد قاطنيهــا أكثر من 
عشــرة آالف مدنــي( خــال األيــام الماضيــة ارتفاعــاً حــاداً فــي وتيــرة القصــف العشــوائي التــي قامــت بــه قــوات 
الحكومــة الســوريّة بعــد العمليــات العســكرية التــي قامــت بهــا الكتائــب التابعــة للمعارضــة المســلّحة فــي عمليــات 
أســموها )لهيــب داريــا( وذلــك بتاريــخ 12/8/2015 اســتطاعوا مــن خالهــا الســيطرة علــى بعــض المبانــي 
القريبــة مــن مطــار المــّزة العســكري. وعلــى إثــر ذلــك ألقــت القــوات الحكوميــة مئــات البراميــل المتفّجــرة التــي 
تتصــف بعشــوائيتها وقوتهــا التدميريــة الهائلــة إضافــة إلــى عشــرات صواريــخ أرض-أرض )صواريــخ الفيــل( 
ــد  ــغ الحربــي والعدي ــران المي التــي ال يمكــن توجيهــا بشــكل دقيــق وعشــرات الغــارات األخــرى بواســطة طي
مــن األلغــام البحريــة وعشــرات األســطوانات1 المحّشــوة بمــواد حارقــة والتــي ســقطت بشــكل عشــوائي علــى 
المبانــي الســكنية مخلّفــة حرائــق كبيــرة كان أكبرهــا علــى أحــد مســتودعات الخشــب فــي المدينــة، وقــد تســبب 
ذلــك القصــف بتدميــر عشــرات المنــازل التــي تعــود للســكان المدنييــن. وقــد وردت أخبــار أخــرى إلــى مركــز 
ــة لمــواد ســاّمة  ــوات الحكومي ــخ 13/8/2015 عــن اســتخدام الق ــك بتاري ــي ســوريا وذل ــق االنتهــاكات ف توثي
علــى أحــد جبهــات القتــال وقــع علــى إثرهــا عــدد مــن المصابيــن مــن قــوات المعارضــة المســلّحة، وقــد ذكــر 
جميــع الشــهود الذيــن أجريــت معهــم المقابــات إضافــة إلــى الصفحــة الرســمية لمجلــس مدينــة داريــا بحــدوث 
ــرة تشــبه الغــازات المســيلة للدمــوع  ــة صغي ــل يدوي ــخ 13/8/2015 بواســطة قناب هجــوم بمــواد ســاّمة بتاري
ولكنّهــا تســبب فقدانــاً للذاكــرة لفتــرة وجيــزة وهلوســة وارتخــاء فــي عضــات الجســم. إالّ أّن المركــز لــم يســتطع 
إلــى اآلن الوصــول إلــى الشــهود المباشــرين بســبب شراســة االشــتباكات وســوف يصــدر المركــز بيانــاً مســتقاً 

فــي حــال الوصــول إلــى أي معلومــات جديــدة بهــذا الشــأن.

الناشــط مهنــد أبــو الزيــن )28 عــام( أفــاد لمركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا أّن قــوات الحكومــة الســورية 
تعّمــدت حصــار مدينــة داريــا بشــكل كامــل منــذ تاريــخ 8/11/2012 وقــد كانــت المدينــة تتعــرض للقصــف 
بشــكل شــبه يومــي ولكــن منــذ بدايــة شــهر آب 2015 ســقطت علــى مدينــة داريــا مئــات البراميــل المتفّجــرة 

خاصــة بعــد عــودة االشــتباكات العســكرية إلــى المدينــة مــن جديــد، وأضــاف:

ــا قادمــة مــن )مطــار بلــي( العســكري فهــو  "الطائــرات التــي تقصــف المدينــة تأتــي مــن الجنــوب ونعتقــد أنّه
ــي  ــي حوال ــخ 11/8/2015 ف ــم بتاري ــادة النابال ــد كان االســتخدام األول لم المطــار المختّــص بالحوامــات، وق
الســاعة 12:45 ظهــراً حيــث ألقــت الطائــرة األولــى أكثــر مــن )15( أســطوانة ســقطت جميعهــا فــي إحــدى 
الســاحات الترابيــة فــي المدينــة بالقــرب مــن أحــد معامــل األخشــاب. أّمــا الهجــوم الثانــي فقــد كان األعنــف ووقــع 
بعــد الهجــوم األول بحوالــي ســاعتين وســقطت جميــع االســطوانات فــي وســط المدينــة وأدت إلــى إصابــة ســبع 
مدنييــن إصابــات متوســطة واحتــراق أكثــر مــن )15( منــزل وظلــت الحرائــق مشــتعلة حتــى اليــوم الثانــي وكان 
مجمــوع االســطوانات التــي ســقطت فــي ذلــك اليــوم أكثــر مــن 30 اســطوانة. وقــد تكــرر المشــهد مــرة أخــرى 
فــي يــوم الجمعــة 14/8/2015 حيــث قــام الطيــران الحربــي بقصــف المدينــة ثــاث مــرات باســطوانات محّملــة 
ــرة )15(  ــث أســقطت الطائ ــي الســاعة 12:30 حي ــي حوال ــد كان الهجــوم األول ف ــم الحــارق فق ــادة النابال بم
اســطوانات فــوق مناطــق مدّمــرة ســابقاً ونتــج عنــه اشــتعال حرائــق فــي مبانــي قديمــة، أّمــا الهجــوم الثانــي فقــد 
كان فــي حوالــي الســاعة 4:15 دقيقــة حيــث اســقطت الطائــرات الحوامــة أيضــاً )15( اســطوانة محّملــة بمــادة 
النابالــم اســتهدف وســط المدينــة مجــدداً تبــع بهجــوم ثالــث بعــد عشــر دقائــق وعلــى بعــد حوالــي ثاثيــن متــراً 
مــن الهجــوم الــذي ســبقه )الشــارع الوســطاني( بخمســة عشــر اســطوانة أخــرى. وبلغــت أعــداد االســطوانات 

جميعهــا أكثــر مــن )45( إســطوانة فــي هــذا اليــوم وبلــغ مجمــوع عــدد االســطوانات )75( اســطوانة."

ــدأت  ــة ب ــع الحربي ــي، إال أن قــوات الحكومــة الســورية ومــن خــال المصان ــة( تســتخدم فــي ســوريا عــادة للطهــي المنزل ــارة عــن )جــّرات غــاز منزلي 1-  وهــي عب
باســتعمالها ألغــراض عســكرية حيــث يتــم حشــوها بمــواد متفجــرة وشــظايا فــي المناطــق الشــمالية أّمــا فــي حالــة مدينــة داريــا فقــد تــم حشــوها بمــادة النابالــم الحارقــة 

وبعــض قطــع القمــاش. وباإلضافــة إلــى الحشــوة يتــم تركيــب فّراشــات )مــراوح صغيــرة( مــن أجــل المســاعدة علــى  الســقوط بشــكل عمــودي. 
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وقــد تطابقــت شــهادة الناشــط مهنــد مــع شــهادتين مــن نشــطاء آخريــن كان أحدهــم الناشــط محمــد شــحادة 37 
عــام )أبــو يامــن( عضــو المكتــب اإلعالمــي للمجلــس المحلـّـي لمدينــة داريــا حيــث قــال فــي شــهادته:

ــطوانات  ــرات االس ــا بعش ــة داري ــتهداف مدين ــخ 11 و 14 آب 2015 باس ــر بتاري ــرات الهلكوبت ــت طائ "قام
ــا براميــل متفجــرة ولكــن بحجــم أصغــر، ليتبيــن  المملوئــة بمــادة النابالــم الحارقــة، وللوهلــة األولــى ظننــا أنّه
الحقــاً أن اســطوانات الغــاز المنزليــة قــد تــّم حشــوها بمــواد حارقــة، كان يلقيهــا الطيــران الحربــي علــى دفعــات، 
بعضهــا لــم ينفجــر واقــد اســتطعنا تصويرهــا وفّكهــا ومعرفــة الحشــوة التــي ملئــت بهــا والتــي كانــت عبــارة 
عــن مــادة النابالــم الحارقــة وحشــوة قماشــية، ونعتقــد أن هــذا الهجــوم وقــع نتيجــة معــارك )لهيــب داريــا( حيــث 

تكبّــدت قــوات النظــام خســائر كبيــرة فــي األرواح."

أّمــا الطبيــب )أمجــد أبــو جمــال( أحــد كــوادر المشــفى الميدانــي فقــال لمركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا أّن 
معظــم اإلصابــات التــي وردت إلينــا كانــت فــي األماكــن المكشــوفة مــن الجســم )مثــل اليديــن( وكانــت جميعهــا 
ــّم  ــم، وت ــادة النابال ــا م ــد أنّه ــة نعتق ــواد حارق ــا نتيجــة اســتخدام م ــا أنّه ــن لن ــى وتبي ــن الدرجــة األول حــروق م

التعامــل معهــا جميعــاً بحســب اإلمكانيــات المتاحــة فــي المشــفى."

- هــذه ليســت المــرة األولــى التــي تســتخدم فيهــا القــوات الحكوميــة المــواد الحارقــة ومنهــا "مــادة النابالــم"، فقــد 
ســبق واســتخدامها فــي مدينــة أورم الكبــرى فــي آب 2013 أعقبــه بهجــوم آخــر علــى مدينــة داعــل فــي ذات 
الشــهر، وقــد أصــدر المركــز تقريــراً فــي هــذا الصــدد وثـّـق فيــه ســقوط أكثــر مــن )38( مــن تاميــذ المدرســة 
التــي تــّم اســتهدافها فــي أروم الكبــرى إضافــة إلــى مقتــل عائلــة كاملــة فــي مدينــة داعــل فــي محافظــة درعــا 
بســبب مــادة النابالــم الحارقــة وقــد أدت الهجمــات إلــى ســقوط العشــرات مــن المصابيــن الذيــن أصيبــوا بحــروق 

مرّوعــة.

مقطــع فيديــو خــاص بمركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا مــن تصويــر الناشــط مهنــد أبــو الزيــن الــذي قــال 
فيمــا ســبق بــأّن االســطوانة كانــت عبــارة عــن اســطوانة غــاز نظاميــة )تســتعمل فــي ســوريا للطهــي المنزلــي( 
ولكنّهــا مــزودة بمروحيــة صغيــرة حتــى تســاعدها علــى الســقوط بشــكل عمــودي، وأفــاد أبــو الزيــن للمركــز أّن 
الفيديــو تــم تصويــره بتاريــخ 12/8/2015 أي بعــد يــوم واحــد مــن الهجمــات، وذلــك بعــد أّن تــّم فــك الصاعــق 
الموجــود فــي رأس االســطوانة ومــن ثــم تــم فــك مــا يشــبه الغطــاء لاســطوانة حيــث كانــت رائحــة البنزيــن 

واضحــة جــداً وذلــك بحســب أبــو الزيــن، وأضــاف:

"بعــد ذلــك قمنــا بإخــراج الحشــوة التــي تــّم ملــئ االســطوانة بهــا، وحركتهــا تشــبه مــادة )الجــل أو الســيلكيون 
ــى االســطوانة  ــام تسلســلية أو رمــوز عل ــة أرق ــك أيّ ــم تكــن هنال ــي تدفقــت مــن االســطوانة. ول المتحركــة( الت

ترمــز ألّي شــيء لكونهــا كانــت اســطوانة للطهــي المنزلــي."

رجاًء انظر هذا الرابط لمشاهدة الفيديو كاماً.
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وفقــا لتقريــر لألميــن العــام لألمــم المتحــدة لعــام 1972 ر، فــإن األســلحة المحرقــة هــي وســيلة قويــة للدمــار 
ــلحة  ــض األس ــا بع ــة، وربم ــلحة النووي ــدا األس ــا ع ــه "فيم ــه، فإن ــر ذات ــاً للتقري ــع، ووفق ــي الواق ــر. ف والتدمي
البيولوجيــة والكيميائيــة المعينــة، فــا توجــد هنــاك أســلحة اخــرى تحــدث مثــل هــذه القــوة التدميريــة فــي أيــدي 
القــادة العســكريين." وقــد ثبــت منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة أن "اســتخدام هــذه األســلحة ضــد أهــداف مدنيــة 
ذو عواقــب وحشــية وقاســية لكافــة المجتمــع" األمــم المتحــدة، تقريــر األميــن العــام، 1973، النابالــم وغيــره 
مــن األســلحة المحرقــة وجميــع النواحــي المتعلقــة باحتمــال اســتعمالها، )وثيقــة األمــم المتحــدة رقــم )آ/8803 
,مســرد.1( ، تاريــخ 11/10/1973(، فقــرة 177(. كمــا أن آثــاره مدمــرة لدرجــة انهــا "قابلــة ألن يوظــف 
ــة بحكــم طبيعتهــا، وبغــض النظــر عــن ظــروف  اســتخدامها "كســاح" دمــار شــامل". تعــد األســلحة المحرق
ــة أو بأســلحة اللهــب"  ــارات جوي ــة، أو بغ ــي المناطــق الحضري ــة أو ف ــي أرض المعرك اســتخدامها "ســواء ف
مفرطــة الضــرر وتســبب آالمــاً ال داعــي لهــا لألفــراد علــى وجــه الخصــوص، باإلضافــة إلــى حــاالت الوفــاة، 
مــن خــال األضــرار التــي ال يمكــن اصاحهــا لجســم اإلنســان والبيئــة )فقــرة 189(. كمــا أن اآلثــار التــي ال 
تميّــز بيــن األهــداف هــي احــد الســمات األساســية االخــرى المتعلقــة باســتخدام هــذه األســلحة فــي الواقــع. وقــد 
صوتــت ســوريا لصالــح قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، رقــم 2932 لعــام 1972 الــذي أقــرت فيــه 
تســعة وتســعين دولــة بالطابــع العشــوائي لألســلحة الحارقــة، وآثارهــا فــي التســبب فــي معانــاة ال داعــي لهــا، 
ــم 2932  ــة رق ــة العام ــرار الجمعب ــة )ق ــر الدولي ــة و غي ــع النزاعــات الدولي ــي جمي واســتنكرت اســتخدامها ف
)الــدورة 27(، قــرار الجمعيــة العامــة، النــزاع الكامــل والشــامل لألســلحة، )أ(، 29/11/1972(. ويؤكــد علــى 
ــة يمكــن اعتبارهــا  ــة معين ــد اســتعمال أســلحة تقليدي ــة حظــر أو تقيي ــث الملحــق باتفاقي ــك البروتوكــول الثال ذل
ــه ســورية. إال إن  ــم تنضــم إلي ــذي ل ــر )1980 ، ال ــف، 10 أكتوب ــر )جني ــوائية األث مفرطــة الضــرر أو عش
الئحــة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر لقواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي تثبــت بــأن تحريــم اســتعمال 
األســلحة المحرقــة بمــا فــي ذلــك النابالــم، هــو جــزء مــن القانــون الدولــي العرفــي، وينطبــق علــى كل النزاعــات 
ــي  ــون الدول ــر، القان ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــوريا )اللجن ــي س ــال ف ــي الح ــا ه ــة، كم ــر الدولي ــلحة غي المس
اإلنســاني العرفــي، ج.م. هانكرتــس، ولويــز دازول بيــك، منشــورات كامبريــدج الجامعيــة، كامبرديــج، ص. 3، 

ــم 70، 84، 85، 156 و 177(. ــدة رق 2005، القاع

تبيــن الشــهادات بوضــوح أن النظــام الســوري، بطيارنــه الــذي يحلــق وحيــداً فــي منطقــة داريــا، قــد اســتهدف 
المبانــي المدنيــة والمدنييــن. فــي أماكــن متفرقــة مــن داريــا، وذلــك بالقــاء اســطوانات تشــبه اســطوانات الغــار 
ــي تمكــن مركــز  ــع الشــهادات الت ــة. تبيــن جمي ــى قنابــل وحشــوها بمــواد محرق ــم تحويلهــا إل ــي ت ــي الت المنزل

توثيــق االنتهــاكات مــن جمعهــا بــأن كافــة اإلصابــات قــد تأثــرت بحــروق علــى درجــات متفاوتــه.

ــدة  ــات زائ ــبب إصاب ــي تس ــة الت ــلحة المحرق ــتخدام األس ــن، واس ــى المدنيي ــوائية عل ــات العش ــذ الهجم إن تنفي
ــون  ــا للقان ــي، وفق ــون اإلنســاني الدول ــاكا جســيماً للقان ــا، انته ــة تشــكل، كل بحــد ذاته ــر ضروري ــاة غي ومعان

ــة حــرب. ــكل جريم ــدوره يش ــذا ب ــي. وه ــي العرف ــاني الدول اإلنس

خاتمة ورأي قانوني:

03



تقرير موجز حول قصف مدينة داريا
بمادة النابالم الحارقة

ــه قــوات النظــام، عمــداً وبشــكل  ــذي اتبعت ــإن هــذه الهجمــات هــي جــزء مــن النمــط ال ــك، ف ــى ذل وعــاوة عل
ممنهــج، فــي اســتهداف المدنييــن واللجــوء إلــى الهجمــات العشــوائية ضــد العديــد مــن مــدن الغوطتيــن الغربيــة 
ــذ ســنتين. إن اســتخدام النظــام لألســلحة  ــرزح تحــت الحصــار من ــي ت ــا، والت ــك داري ــي ذل ــا ف والشــرقية، بم
ــة ضــد  ــات جريم ــذه الهجم ــن ه ــل م ــا، يجع ــي له ــاة ال داع ــي معان ــبب ف ــا لتتس ــم تصميمه ــي ت ــة الت المحرق
اإلنســانية كمــا تــم تعريفهــا فــي المــادة 7 مــن نظــام رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وفــي القانــون 

ــي العرفــي.  الدول

بتاريــخ 7 آب/أغســطس 2015 أصــدر مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــددة قــراره رقــم 2235 أنشــأ بموجبــه 
آليــة تحقيــق مشــتركة بيــن منظمــة حظــر األســلحة الكيماويــة واألمــم المتحــدة لتحديــد المرتكبيــن والمنظميــن 
والمموليــن فــي اســتخدام المــواد الكيماويــة كأســلحة فــي ســورية، بمــا فــي ذلــك غــاز الكلــور. ولكــن فــي رســالة 
تحــدي واضحــة يســتمر النظــام الســوري بــدون رادع باســتهداف المدنييــن عمــداً، واســتخدام صنــوف متنوعــة 
مــن األســلحة المحرمــة بمــا فــي ذلــك األســحلة المحرقــة، كمــا تــم توثيــق ذلــك فــي داريــا بتاريــخ 11/8/2015. 
يقــوم النظــام بفعــل ذلــك، ألنــه يشــعر بأنــه علــى الرغــم مــن هــذا التحــرك المتواضــع للمجتمــع الدولــي، فإنــه 
ســيفلت فــي كل حــال مــن العقــاب. يجــب علــى هــذه الحالــة مــن اإلفــات مــن العقــاب أن تتوقــف. يجــب علــى 
المجتمــع الدولــي أن يرســل رســالة واضحــة بإحــداث آليــات محاســبة فعالــة وذات مصداقيــة لمحاكمــة ومعاقبــة 

كافــة مرتكبــي جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد االنســانية فــي ســوريا.

الدفاع المدني السوري/ المادة التي تم استخراجها من إحدى االسطوانات التي لم تنفجر، تصوير مهند أبو الزين.
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الدفاع المدني السوري/ صورة إلحدى االسطوانات التي لم تنفجر. تصوير مهند أبو الزين.

الدفاع المدني السوري/ صور لبعض الحرائق التي أعقبت قصف داريا بالمادة الحارقة.
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الدفاع المدني السوري/ صور لبعض الحرائق التي أعقبت قصف داريا بالمادة الحارقة.

ألي استفسار أو تساؤل يرجى مراسلتنا على البريد اإللكتروني التالي
editor@vdc-sy.org

لالطالع على تقاريرنا السابقة يرجى زيارة الرابط التالي
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports


