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األحد 8 تشرين األول 2017

ما اليقل عن 216 برمياًل متفجراً في 
أيلول 2017

النظام السوري يعاود إلقاء الرباميل 
املتفجرة على حمافظة دير الزور
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المحتوى: 
أواًل: مقدمة.

ثانياً: ملخص تنفيذي.
ثالثاً: تفاصيل التقرير. 

رابعاً: ملحقات ومرفقات. 
خامساً: استنتاجات قانونية وتوصيات.

أواًل: المقدمة:
شــهدت مدينــة األســتانة عاصمــة كازاخســتان علــى مــدار يومــن )3 – 4/ أيــار/ 2017( اجلولــة الرابعــة مــن املفاوضــات 
بــن ممثلــن عــن روســيا وتركيــا وإيــران كــدوٍل راعيــٍة التفــاق أنقــرة لوقــف إطــاق النــار، واتفقــت الــدول الثــاث علــى إقامــة أربــع 
مناطــق خلفــض التَّصعيــد علــى أن يدخــل االتفــاق حيِّــز التَّنفيــذ يف 6/ أيــار/ 2017، حــدَّد االتفــاق 4 مناطــق رئيســة خلفــض 
التصعيــد يف حمافظــة إدلــب ومــا حوهلــا )أجــزاء مــن حمافظــات حلــب ومحــاة والاذقيــة(، ومشــال حمافظــة محــص، والغوطــة الشــرقية، 
وأجــزاء مــن حمافظــي درعــا والقنيطــرة جنــوب ســوريا، علــى أن يتــم رســم حدودهــا بدقــة مــن قبــل جلنــة ُمتصــة يف وقــت الحــق. 
يشــمل االتفــاق وقــف األعمــال القتاليــة والســماح بدخــول املســاعدات اإلنســانية وعــودة األهــايل النازحــن إىل تلــك املناطــق. 

ــان بــن كل مــن روســيا والواليــات املتحــدة  وأســفرت مباحثــات واســعة بــدأت يف أيــار/ 2017 يف العاصمــة األردنيــة عمَّ
األمريكيــة واألردن، عــن إعــان كل مــن الرئيَســن األمريكــي والروســي علــى هامــش قمــة دول االقتصاديــات العشــرين الكــربى 
يف هامبــورغ التَّوصــل إىل اتفــاق لوقــف إطــاق النــار يف جنــوب غــرب ســوريا، يف حمافظــات درعــا والقنيطــرة والســويداء، علــى 
أن يدخــل االتفــاق حيِّــز التَّنفيــذ عنــد الســاعة 12:00 مــن يــوم األحــد 9/ متــوز/ 2017. نــّص اتفــاق اجلنــوب الســوري 
علــى الســماح بدخــول املســاعدات اإلنســانية، إضافــة إىل وقــف إطــاق النــار بــن األطــراف املتنازعــة )قــوات النظــام الســوري 
وحلفــاؤه مــن جهــة، وفصائــل يف املعارضــة املســلحة مــن جهــة ثانيــة( علــى أن يقــع أمــن هــذه املنطقــة علــى عاتــق القــوات الروســية 

بالتِّنســيق مــع األمريكيــن واألردنيــن. 

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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مثّ ُعقــدت يف متــوز وآب 2017 اتفاقيــات حمليــة أخــرى، كاتفــاق الغوطــة الشــرقية بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة فيهــا مــن 
جهــة، وأفــراد مــن اجلانــب الروســي مــن جهــة ثانيــة، واتفــاق ُمشــابه مــع فصائــل يف املعارضــة يف ريــف محــص الشــمايل، لكــنَّ 
هــذه االتفاقيــات مل تُنشــر نصوصهــا الرمسيــة علــى مواقــع للحكومــة الروســية، كمــا مل تنشــرها فصائــل يف املعارضــة املســلحة، عــدا 
فصيــل فيلــق الرمحــن الــذي نشــر نــصَّ االتفــاق علــى موقعــه الرمســي، وورَد يف هنايتــه توقيــع لضامــن روســي لكــن دون ذكــر االســم 
الصريــح، ويف ذلــك خلــل كبــر، ويبــدو أنَّ كلَّ ذلــك يســاعد الطــرف الضامــن الروســي يف ســهولة التخلــص مــن أي التزامــات 

أو تبعــات قانونيــة أو سياســية الحقــة.
يــوم الســبت 22/ متــوز/ 2017 أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية عــن توقيــع اتفــاق خلفــض التَّصعيــد يف الغوطــة الشــرقية يف ختــام 
املفاوضــات بــن أفــراد عســكرين روس مــن جهــة، وبــن فصيــل جيــش اإلســام مــن جهــة ثانيــة، يف العاصمــة املصريــة القاهــرة، 
علــى أن يدخــل االتفــاق حيِـّــَز التَّنفيــذ يف الســاعة 12:00 مــن اليــوم ذاتــه. ويــوم األربعــاء 16/ آب/ 2017 وقّــع ممثــل عــن 
فيلــق الرمحــن وممثــل عــن احلكومــة الروســية يف مدينــة جنيــف اتفاقــاً ينــصُّ علــى انضمــام فيلــق الرمحــن إىل منطقــة خفــض التَّصعيــد 
يف الغوطــة الشــرقية، علــى أن يدخــل هــذا االتفــاق حيِـّــَز التَّنفيــذ عنــد الســاعة 21:00 مــن يــوم اجلمعــة 18/ آب/ 2017.

اإلثنــن 31/ متــوز/ 2017 ويف العاصمــة املصريــة القاهــرة متَّ توقيــع اتفــاق خلفــض التَّصعيــد يف ريــف محــص الشــمايل وريــف محــاة 
اجلنــويب بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة يف املنطقــة والنظــام الســوري ممثــًا باحلكومــة الروســية كطــرف ضامــن علــى أن يدخــل 

هــذا االتفــاق حيِّــز التَّنفيــذ عنــد الســاعة 12:00 مــن يــوم اخلميــس 3/ آب/ 2017. 
مشلــت أهــمُّ بنــود االتفاَقــن األخريــن وقــف مجيــع األعمــال القتاليــة بــن األطــراف املتنازعــة يف املناطــق املذكــورة -عــدا املناطــق 
الــي يوجــد فيهــا تنظيــم داعــش أو هيئــة حتريــر الشــام- والســماح بدخــول املســاعدات اإلنســانية إىل تلــك املناطــق واإلفــراَج عــن 

املعتقلــن -حَمــَل اهتمــام ُكلِّ َطــَرف-. 

لكــن علــى الرغــم مــن كل ذلــك فــإن اخلروقــات مل تتوقــف، وبشــكل رئيــس مــن قبــل النظــام الســوري، الــذي يبــدو أنــه املتضــرر 
األكــرب مــن اســتمرار وقــف إطــاق النــار، وخاصــة جرائــم القتــل خــارج نطــاق القانــون، واألفظــع مــن ذلــك عمليــات املــوت بســبب 
التعذيــب، الــي مل تتوقــف أو تتأثــر حصيلــة ضحاياهــا بتلــك االتفاقــات، وهــذا يؤكــد وبقــوة أن هنــاك وقفــاً إلطــاق النــار فــوق 
الطاولــة نوعــاً مــا، أمــا اجلرائــم الــي ال ُيكــن للمجتمــع الــدويل -حتديــداً للجهــات الضامنــة لتلــك االتفاقــات- أن يلحَظهــا فهــي 

مازالــت مســتمرة مل يتغــر فيهــا شــيء.

http://alrahmancorps.com/2525-2/
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مــع هنايــة اجلولــة السادســة مــن املفاوضــات يف العاصمــة الكازخيــة أســتانة الــي انعقــدت علــى مــدار يومــن )14 - 15/ أيلــول/ 
2017( متَّ اإلعان عن تثبيت منطقة خفض التَّصعيد يف حمافظة إدلب وما حوهلا مع اإلقرار بنشــر قوات عســكرية )روســية، 

تركية، إيرانية( ملراقبة االتفاق، والسَّــماح بدخول املســاعدات اإلنســانية.

ويف 19/ أيلــول بــدأت قــوات احللــف الســوري - الروســي محلــة عســكرية ُمكثَّفــة علــى حمافظــة إدلــب إثــر إعــان هيئــة حتريــر الشــام 
مدعومــة بعــدد مــن فصائــل يف املعارضــة )احلــزب اإلســامي الرتكســتاين، وجيــش العــزة، وجيــش النخبــة( عــن معركــة أطلقــت عليهــا 
اســم “يــا عبــاد اهلل اثبتــوا”، مث وسَّــعت هــذه القــوات محلتهــا فشــملت ريفــي حمافظــة حلــب ومحــاة، والغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق. 

عــاود النظــام الســوري يف أيلــول اســتخدام ســاح الرباميــل املتفجــرة بوتــرة مُتاثــل اســتخدامه هلــا يف شــهر متــوز حســب ســجاتنا، 
وضمــن محلــة احللــف الســوري الروســي للقضــاء علــى تنظيــم داعــش يف حمافظــة ديــر الــزور عــاود النظــام الســوري اســتخدام ســاح 

الرباميــل املتفجــرة بعــد توقــف اســتمر 16 شــهراً. 

خباف ما أعلنه الســفر الروســي الســابق لدى األمم املتحدة فيتايل تشــوركن، أن النظام الســوري توقف عن اســتخدام الرباميل 
املتفجــرة، فــإنَّ عمليــات الرصــد والتوثيــق اليوميــة الــي تقــوم هبــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تُثبــت بــا أدىن شــك أن النظــام 
الســوري مســتمر يف قتــل وتدمــر ســوريا عــرب إلقــاء مئــات الرباميــل املتفجــرة، ويف هــذا التقريــر نســتعرض احلــوادث الــي متكنَّــا فيهــا 
مــن توثيــق اســتخدام ســاح الرباميــل املتفجــرة حصــراً، باملــكان والزمــان والصــور، وهــذا التقريــر يصــدر بشــكل شــهري عــن الشــبكة 

الســورية حلقوق اإلنســان.

نظــراً لكــون الربميــل املتفجــر ســاحاً عشــوائياً بامتيــاز، ذو أثــر تدمــري هائــل، فــإن أثــره ال يتوقــف فقــط عنــد قتــل الضحايــا 
املدنيــن بــل فيمــا ُيدثــه أيضــاً مــن تدمــر وبالتــايل تشــريد وإرهــاب ألهــايل املنطقــة املســتهدفة، وإلقــاء الربميــل املتفجــر مــن الطائــرة 

هبــذا األســلوب البدائــي اهلمجــي يرقــى إىل جريــة حــرب، فباإلمــكان اعتبــار كل برميــل متفجــر هــو مبثابــة جريــة حــرب.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMzNMT3BYRl9DU0U/view
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مــن خــال أرشــيف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اخلــاص بتوثيــق االنتهــاكات فقــد تبــنَّ لنــا أن أول اســتخدام بــارز مــن قبــل 
قــوات النظــام الســوري )قــوات اجليــش واألمــن وامليليشــيات احملليــة وامليليشــيات الشــيعية األجنبيــة( للرباميــل املتفجــرة، كان يــوم 
اإلثنــن 1/ تشــرين األول/ 2012 ضــد أهــايل مدينــة ســلقن يف حمافظــة إدلــب، وتُعتــرب الرباميــل املتفجــرة براميــل حمليــة الصنــع 
جلــأت إليهــا قــوات النظــام الســوري كــون كلفتهــا أقــل بكثــر مــن كلفــة الصواريــخ وهــي ذات أثــر تدمــري كبــر وتعتمــد علــى مبــدأ 
الســقوط احلــر بــوزن يتجــاوز أحيانــاً الربــع طــن، فهــو ســاح عشــوائي بامتيــاز، وإن قتلــت مســلحاً فإمنــا يكــون ذلــك علــى ســبيل 
املصادفــة، واملؤشــر علــى ذلــك أن 99 % مــن الضحايــا هــم مــن املدنيــن، كمــا تــرتاوح نســبة النســاء واألطفــال مــا بــن 12 % 

وقــد تصــل إىل 35 % يف بعــض األحيــان.

أصــدر جملــس األمــن القــرار رقــم 2139 بتاريــخ 22/ شــباط/ 2014، الــذي أدان فيــه اســتخدام الرباميــل املتفجــرة، وذكرهــا 
باالســم، “جيــب التوقــف الفــوري عــن كافــة اهلجمــات علــى املدنيــن، ووضــع حــد لاســتخدام العشــوائي عــدمي التمييــز لألســلحة 
يف املناطــق املأهولــة، مبــا يف ذلــك القصــف املدفعــي واجلــوي، مثــل اســتخدام الرباميــل املتفجــرة”، إال أن قــوات النظــام الســوري 

حــى حلظــة إعــداد هــذا التقريــر مازالــت مُتطــر مســاء املناطــق اخلاضعــة لســيطرة املعارضــة املســلحة يوميــاً بالرباميــل املتفجــرة.

كمــا وثقنــا يف بعــض احلــاالت اســتخدام قــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة حتــوي غــازات ســامة، ويُعتــرب ذلــك خرقــاً لقــراري 
جملــس األمــن، القــرار رقــم 2118 الصــادر يف 27/ أيلــول/ 2013 والقــرار رقــم 2209 الصــادر يف 6/ آذار/ 2015.

نرصــد يف هــذا التقريــر حصيلــة الرباميــل املتفجــرة الــي ســقطت علــى احملافظــات الســورية ومــا خلَّفــه ذلــك مــن ضحايــا، وإن كنــا 
نؤكــد أن كل هــذا يبقــى احلــد األدىن نظــراً للصعوبــات املتنوعــة الــي تواجــه فريقنــا.

يتلــك النظــام احلاكــم الطــران ثابــت اجلنــاح واملروحــي، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فهــو ينكــر إلقــاء هــذه الرباميــل املتفجــرة، علــى غــرار 
إنــكار متلــف أنــواع االنتهــاكات األخــرى كعمليــات االعتقــال والقتــل واإلخفــاء القســري والتعذيــب وغــر ذلــك، ويف املقابــل 
يســتمر يف منــع دخــول جلنــة التحقيــق الدوليــة، وحظــر املنظمــات احلقوقيــة الوطنيــة والدوليــة، ووســائل اإلعــام املســتقلة، وبالتــايل 
فهــذا التقريــر ال يتــوي علــى األطــراف الثاثــة األخــرى )قــوات اإلدارة الذاتيــة، التنظيمــات اإلســامية املتشــددة، فصائــل يف 

املعارضــة املســلحة(، وذلــك لعــدم امتاكهــا لســاح الطــران.
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وقــد أظهــرت مجيــع الدراســات والتقاريــر الــي قامــت هبــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أن أغلــب اهلجمــات كانــت متعمــدة علــى 
املناطــق املأهولــة بالســكان وعلــى املراكــز احليويــة، هبــدف تدمــر أي إمكانيــة إلنشــاء دولــة وســلطة بديلــة يف املناطــق الــي خرجــت 
عــن ســيطرة قــوات النظــام الســوري، وإال فمــا هــو اهلــدف مــن اســتهداف مناطــق تبعــد عشــرات الكيلومــرتات عــن خطــوط املواجهــة.

ثانياً: الملخص التنفيذي:
ألف: حصيلة البراميل المتفجرة منذ بداية عام 2017:

وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ مطلــع عــام 2017 حــى نشــرين األول مــن العــام ذاتــه إلقــاء الطــران املروحــي التابــع 
لقوات النظام الســوري 4784 برميًا متفجراً.

https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPaEF1ci1qeXV3dGc/view
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باء: حصيلة البراميل المتفجرة في أيلول:
ــن فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن تســجيل مــا اليقــل عــن 216 برميــًا  عــرب عمليــات املراقبــة والتوثيــق اليوميــة، متكَّ

متفجــراً ألقاهــا الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري يف أيلــول 2017.

تســبَّبت تلك الرباميل املتفجرة يف مقتل 8 مدنياً )5 طفًا، و3 ســيدة )أنثى بالغة((، حبســب فريق توثيق الضحايا يف الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان، توزعــوا علــى احملافظــات علــى النحــو التــايل:

إدلب: 5 مدنياً، هم 3 طفًا، و2 سيدة.
محاة: 3 مدنياً، هم 2 طفًا، و1 سيدة.

https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPTUlJQThlQmw4TWM/view
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ثالثاً: تفاصيل التقرير:
حصيلة أبرز ضحايا البراميل المتفجرة:

محافظة إدلب:
اخلميــس 21/ أيلــول/ 2017 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى بلــدة التمانعــة 
بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل ســيدة، ختضــع البلــدة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة 

حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

األربعــاء 27/ أيلــول/ 2017 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى املنــازل يف قريــة 
الصنمــة الواقعــة غــرب مدينــة معــرة مصريــن بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل؛ مــا تســبب يف مقتــل 4 مدنيــاً، هــم 3 أطفــال ووالدهتــم، 

إضافــة إىل دمــار كبــر يف عــدة منــازل، ختضــع قريــة الصنمــة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

محافظة حماة:
اإلثنــن 25/ أيلــول/ 2017 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى قريــة الرهجــان 
بريــف حمافظــة محــاة الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 3 مدنيــاً )طفلتــان ووالدهتمــا( ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

رابعاً: الملحقات والمرفقات:
فيديــو ُيصــور انتشــال ضحايــا جــراء إلقــاء الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى قريــة الصنمــة 

بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، األربعــاء 27/ أيلــول/ 2017

صــور تظهــر الدمــار الناتــج عــن إلقــاء الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى قريــة الصنمــة بريــف حمافظــة إدلــب 
الشــمايل، يــوم األربعــاء 27/ أيلــول/ 2017 – املصــدر: الدفــاع املــدين الســوري

https://www.google.com.tr/maps/place/Al-Tamanah,+Syria/@35.4567366,36.7380238,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1524f2e538857d99:0xbc74b77319b3aee!8m2!3d35.4605933!4d36.7469321
https://www.google.com.tr/maps/place/Rahjan,+Syria/@35.404879,37.421987,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x153b2f28cca80883:0xe2dbf50d3868ed34!8m2!3d35.4050494!4d37.4294482?hl=en
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1074&token=PRowS1HVJgGhEPRKzr7o5ETXxlwknHR2
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRDRFOEQ0X1NZQ0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPSURiZFY0MG5XTmM/view
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خامساً: االستنتاجات القانونية والتوصيات:
 االستنتاجات القانونية:

1. خرقــت احلكومــة الســورية بشــكل ال يقبــل التشــكيك قــراري جملــس األمــن رقــم 2139 و 2254، 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 أيضــاً؛ مــا ُيشــكل جرائــم ضــد اإلنســانية، إضافــة إىل انتهــاك العديــد مــن بنــود القانــون الــدويل 
اإلنســاين، مرتكبــة العشــرات مــن اجلرائــم الــي ترقــى إىل جرائــم حــرب، عــرب عمليــات القصــف العشــوائي عــدمي التمييــز وغــر 

املتناســب يف حجــم القــوة املفرطــة.
2. تؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى أن القصــف بالرباميــل املتفجــرة هــو قصــف عشــوائي اســتهدف أفــراداً مدنيــن 
عــزل، وبالتــايل فــإن قــوات النظــام الســوري انتهكــت أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي يمــي احلــق يف احليــاة. إضافــة 

إىل أهنــا ارتكبــت يف ظــل نــزاع مســلح غــر دويل فهــي ترقــى إىل جريــة حــرب، وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة.
3. إن اهلجمــات العشــوائية الــي قامــت هبــا قــوات النظــام الســوري تُعتــرب مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين الــدويل العــريف، ذلــك أن 

قــوات النظــام الســوري أطلقــت قذائــف علــى مناطــق مأهولــة بالســكان ومل توجههــا إىل هــدف عســكري حمــدد.
4. إن تلــك اهلجمــات، ال ســيما عمليــات القصــف، قــد تســببت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو 
إحلــاق إصابــات هبــم أو يف إحلــاق الضــرر الكبــر باألعيــان املدنيــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد بــأن الضــرر 

كان مفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن بالفائــدة العســكرية املرجــوة.
5. إن 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.
6. إن قــوات النظــام الســوري بأشــكاهلا وقادهتــا كافــة متورطــة بارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب حبــق الشــعب 
الســوري، وكل مــن يقــدم هلــا العــون املــادي والسياســي والعســكري، - كاحلكومــة الروســية واإليرانيــة وحــزب اهلل اللبنــاين وغرهــم، 

وأيضــاً شــركات توريــد األســلحة- يُعتــرب شــريكاً يف تلــك اجلرائــم، ويكــون عرضــة للماحقــة اجلنائيــة.
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التوصيات:
مجلس األمن الدولي:

• يتوجــب علــى جملــس األمــن أن يضمــن التنفيــذ اجلِــّدي للقــرارات الصــادرة عنــه، لقــد حتولــت قراراتــه إىل جمــرد حــرب علــى ورق، 
وبالتــايل َفقــَد كامــل مصداقيتــه ومشــروعية وجــوده.

• فــرض حظــر أســلحة علــى احلكومــة الســورية، وماحقــة مجيــع مــن يقــوم بعمليــات تزويدهــا باملــال والســاح، نظــراً خلطــر 
اســتخدام هــذه األســلحة يف جرائــم وانتهــاكات جســيمة حلقــوق اإلنســان.

• جملــس األمــن يف احلالــة الســورية هــو املخــول بإحالــة املســألة إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، وهــو منــذ مخــس ســنوات يُعرقــل ذلــك 
بــداًل مــن أن يقــدم كل التســهيات ويقــوم بفــرض الســلم واألمــان، جيــب ومنــذ اآلن البــدء مبقاضــاة كل مــن ثبــت تورطــه بارتــكاب 

جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية.
 

شكر وعزاء
خالــص العــزاء ألهــايل الضحايــا وأصدقائهــم، وكل الشــكر والتقديــر للنشــطاء احملليــن واألهــايل الذيــن أثــرت مســامهتهم الدراســة 

والتحقيقــات بشــكل فعــال.
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