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اخلميس 8 شباط 2018

ما اليقل عن 427 برمياًل متفجراً يف 
كانون الثاين 2018

تسبَّبت يف مقتل 16 مدنياً، بينهم 4 أطفال
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احملتوى: 
أواًل: مقدمة.

اثنياً: ملخص كانون الثاين.
اثلثاً: ملخص تنفيذي.
رابعاً: تفاصيل التقرير. 

خامساً: ملحقات ومرفقات. 
سادساً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: املقدمة:
ــاملة ضــدَّ املناطــق الــي اثرت علــى حكمــه أســلحة ارجتاليــة زهيــدة التَّكلفــة كبــرة  اســتخدم النظــام الســوري يف إطــار حربــه الشَّ
التأثــر؛ هبــدف إيقــاع أكــرب عــدد مــن الضحــااي وتدمــر واســع للمراكــز احليويَّــة املدنيَّــة، وكان ســاح الرباميــل املتفجــرة أحــد أكثــر 
األســلحة االرجتاليــة اســتخداماً منــذ آذار/ 2011، ويعــود أوَّل هجــوم موثَـّـق هلــا حســب أرشــيف الشــبكة الســورية حلقــوق 
اإلنســان إىل اتريخ 18/ متوز/ 2012 يف مدينة داعل مشال حمافظة درعا، الذي تســبَّب يف مقتل 5 مدنياً، بينهم 1 طفلة، 

و3 ســيدات وإصابــة حنــو 8 آخريــن.

ــر قرابــة عــام ونصــف العــام حــى اســتصدر القــرار رقــم 2139 يف 22/ شــباط/ 2014، الــذي  جملــس األمــن الــدَّويل أتخَّ
أداَن فيــه اســتخدام الرباميــل املتفجــرة، وذكرهــا ابالســم، “جيــب التوقــف الفــوري عــن كافــة اهلجمــات علــى املدنيــن، ووضــع 
حــد لالســتخدام العشــوائي عــدمي التمييــز لألســلحة يف املناطــق املأهولــة، مبــا يف ذلــك القصــف املدفعــي واجلــوي، مثــل 
اســتخدام الرباميــل املتفجــرة”، إال أنَّ قــوات النِّظــام الســوري حــى حلظــة إعــداد هــذا التقريــر ال تــزال مُتطــر مســاء املناطــق اخلارجــة 

عــن ســيطرهتا يوميــاً بعشــرات الرباميــل املتفجــرة.

يف 31/ تشــرين األول/ 2015 أي بعد تدخل القوات الروســية يف ســوراي بقرابة شــهر أعلَن السَّــفر الروســي السَّــابق يف األمم 
املتحــدة “فيتــايل تشــوركني” أنَّ النظــام الســوري ســيتوقف عــن القصــف ابلرباميــل املتفجــرة؛ إثــر دعــوات ُمتكــررة مــن موســكو 

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.

https://www.youtube.com/watch?v=G5V2xBu1EPU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3MjguZZ0FXQ&feature=youtu.be
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ــد اســتخدام هــذه  لتجنُّــِب ســقوط ضحــااي مدنيــني، لكــنَّ مــا وثَّقنــاه يف العاَمــني املاضَيــني يُثبــت اســتمرار الّنظــام الســوري يف تعمُّ
األســلحة العشــوائية، حيــث وثَّقنــا منــذ بدايــة التَّدخــل الروســي يف 30/ أيلــول/ 2015 حــى حلظــة إعــداد هــذا التقريــر مــا اليقــل 

عــن 23403 برميــًا ُمتفجــراً ألقاهــا طــران النِّظــام الســوري، أي مبعــدل 28 برميــًا متفجــراً يوميــاً.

الربميــل املتفجــر ســاح روســي املنشــأ ميتــاز بقوتــه التدمريــة اهلائلــة، ذو تقنيــة ونظــام عمــل مبدئــي غــر معقَّــد، ونظــراً الخنفــاض 
كلفتــه عمــل النظــام الســوري علــى تصنيعــه بشــكل بدائــي يف معامــل خاصــة بــه موجــودة يف معظمهــا داخــل املطــارات العســكرية 
واملدنيَّــة، ومعامــل الدفــاع، وتعتمــد فكــرة تصنيعــه علــى ملــئ اســطواانت وحــاوايت، وأحيــاانً خــزاانت ميــاه مبــواد متفجــرة وُتضــاف 
ــر إمــا علــى إشــعال فتيــل أو علــى ضغــط صاعــق ميكانيكــي. إليهــا قطــع معدنيــة لتصبــَح شــظااي، تعتمــد آليــة انفجــار الربميــل املتفجِّ

ال يتوقــف أثــر هــذه الســاح عنــد قتــل املدنيــني فقــط، بــل فيمــا ُيدثــه أيضــاً مــن تدمــر، وابلتــايل تشــريد وإرهــاب ألهــايل املنطقــة 
املســتهدفة، يعتمــد إلقــاء الربميــل املتفجــر علــى مبــدأ الســقوط احلــر، وهــو هبــذا األســلوب البدائــي اهلمجــي يرقــى إىل جرميــة حــرب، 

فباإلمــكان اعتبــار كل برميــل متفجــر هــو مبثابــة جرميــة حــرب. 
وقــد وثقنــا يف بعــض احلــاالت اســتخدام قــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة حتــوي غــازات ســامة، ويُعتــرب ذلــك خرقــاً التفاقيــة 
حظــر األســلحة الكيميائيــة” الــي صادقــت عليهــا احلكومــة الســورية يف أيلــول/ 2013، الــي تقتضــي بعــدم اســتخدام الغــازات 
الســامة وتدمرهــا، وجلميــع قــرارات جملــس األمــن ذات الصلــة وبشــكل خــاص 2118، و2209، و2235، كمــا ســجَّلنا 

إضافــة مــواَد حارقــة نعتقــد أهنــا “النــاابمل” إىل بعــض الرباميــل املتفجــرة؛ مــا تســبَّب حبرائــق كبــرة بعــد تنفيــذ اهلجــوم.
اســتعرضنا يف تقريــر بعنــوان “النظــام الســوري ألقــى علــى ســوراي قرابــة 70000 برميــل متفجــر” حصيلــة الرباميــل املتفجــرة الــي 

ألقاهــا النظــام الســوري منــذ أول اســتخدام هلــا يف متــوز 2012 ومــا جنــم عنهــا مــن انتهــاكات.

املنهجية:
نرصــد يف هــذا التقريــر حصيلــة الرباميــل املتفجــرة الــي ســقطت علــى احملافظــات الســورية ومــا خلَّفــه ذلــك مــن ضحــااي يف كانــون 

الثــاين، وإن كنــا نؤكــد أنَّ كل هــذا يبقــى احلــد األدىن؛ نظــراً للصعــوابت املتنوِّعــة الــي تواجــه فريقنــا.
اســتنَد التَّقريــر أواًل علــى عمليــات التَّوثيــق والرَّصــد 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 املصــوَّرة والصــوَّر الــي ُنشــرت عــرب اإلنرتنــت، أو الــي أرســلها 
لنــا نشــطاء حمليــون عــرب الربيــد اإللكــرتوين أو برانمــج الســكايب أو عــرب منصَّــات التواصــل االجتماعــي، حنتفــظ بنســٍخ مــن مجيــع 
املقاطــع املصــّورة والصــور املذكــورة يف هــذا التقريــر ضمــن قاعــدة بيــاانت إلكرتونيــة ســريَّة، ونســٍخ احتياطيــة علــى أقــراٍص صلبــة، 

وملزيــد مــن التفاصيــل نرجــو االطــاع علــى منهجيــة عملنــا العامــة.

http://sn4hr.org/arabic/2017/12/25/9353/
http://sn4hr.org/arabic/2017/12/25/9353/
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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مجيــع اهلجمــات الــواردة يف هــذا التَّقريــر 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

معظــم اهلجمــات الــي وثَّقناهــا أثبتــت التَّحقيقــات فيهــا أنَّ املناطــق املســتهدفة كانــت عبــارة عــن مناطــق مدنيَّــة ال يوجــد فيهــا أيــة 
ــاح  مراكــز عســكرية أو خمــازن أســلحة يف أثنــاء اهلجــوم أو حــى قبلــه. حيــث مل مُييِّــز النظــام الســوري لــدى اســتخدامه هــذا السِّ
العشــوائي بــني املدنيــني واملقاتلــني، ولكــن مــن الضــروري أن ُنشــر إىل أنَّ بعــض احلــوادث الــي اســتخدمت فيهــا الرباميــل املتفجــرة 
قــد ال ُتشــكِّل انتهــاكاً للقانــون الــدويل اإلنســاين، لكنَّهــا تضمَّنــت أضــرار جانبيــة، فنحــن نقــوم بتســجيلها وأرشــفتها مــن أجــل 

معرفــة مــا حــدث اترخييــاً، وحفاظــاً عليهــا كســجٍل وطــي، لكننــا النصُفهــا أبهنــا ترقــى إىل جرائــم. 

اثنياً: ملخص كانون الثاين:
الحظنــا يف كانــون الثــاين ارتفــاع عــدد الرباميــل املتفجــرة الــي ألقاهــا طــران النظــام الســوري علــى حمافظــة إدلــب ضمــَن محلتــه 
العســكرية الشرســة مقارنــة ابألشــهر الســابقة، كمــا ســجلنا عــودة اســتخدام هــذا الســاح يف حمافظــة حلــب بعــد انقطــاع اســتمر 

أشــهراً عــدة.

اثلثاً: امللخص التنفيذي:
أواًل: حصيلة الرباميل املتفجرة:

عرب عمليات املراقبة والتوثيق اليومية، متكَّن فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من تسجيل ما اليقل عن 427 برمياً متفجراً 
ألقاها الطران املروحي التابع لقوات النظام السوري يف كانون الثاين 2018. توزَّعت على احملافظات على النحو التايل:
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تســبَّبت تلــك الرباميــل املتفجــرة يف مقتــل 16 مدنيــاً، بينهــم 4 طفــًا، و3 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، حبســب فريــق توثيــق الضحــااي يف 
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، توزعــوا علــى احملافظــات علــى النحــو التــايل:

إدلب: 9 مدنياً، بينهم 1 طفًا، و1 سيدة.

حلب: 7 مدنياً، بينهم 3 طفًا، و2 سيدة.

اثنياً: حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنية ابلرباميل املتفجرة:
لــن نتمكــن مــن تســجيل مجيــع أشــكال الدمــار الــذي تســببه الرباميــل املتفجــرة ألهنــا كثــرة جــداً ويصعــب إحصاؤهــا؛ نظــراً للحجــم 
اهلائــل يف اســتخدام الرباميــل املتفجــرة، وهلــذا يتــم الرتكيــز علــى األعيــان املشــمولة ابلرعايــة، وعلــى املراكــز احليويــة، كاألســواق 

واملــدارس واملشــايف ودور العبــادة...
خلَّــف إلقــاء الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري الرباميــَل املتفجــرة يف كانــون الثــاين تضــرَُّر مــا اليقــل عــن 4 مراكــز 

حيويــة مدنيَّــة، توزعــت علــى النحــو التــايل:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد: 1

https://drive.google.com/file/d/1TPGSaVj5_uu5Fdmh7X0KBKD6gSSogLGp/view
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املراكز احليوية الرتبوية: 
- املدارس: 1

- املعاهد التعليمية: 1
البىن التحتية:

- املنشآت الصناعية: 1

رابعاً: تفاصيل التقرير:
ألف: أبرز ضحااي الرباميل املتفجرة:

حمافظة إدلب:
اجلمعــة 5/ كانــون الثــاين/ 2018 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى قريــة الصقيعــة 
بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل ســيدة -كانــت ترعــى األغنــام. ختضــع قريــة الصقيعــة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام 

وقــت احلادثــة.

اإلثنــني 8/ كانــون الثــاين/ 2018 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى منطقــة تــل 
الشــيخ منصــور قــرب الطريــق العــام الواصــل إىل بلــدة أبــو الظهــور شــرق مدينــة ســراقب بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ أصابــت 
الرباميــل ســيارة كانــت تُقــل انزحــني مــن قــرى ريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 2 مدنيــاً. ختضــع املنطقــة لســيطرة 

مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

اخلميــس 25/ كانــون الثــاين/ 2018 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى احلــي 
الغــريب يف قريــة الغدفــة التابعــة ملدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل أحــد عناصــر مركــز الشــرطة 
“احلــرة” يف قريــة الغدفــة. ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

حمافظة حلب:
األربعــاء 31/ كانــون الثــاين/ 2018 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري برميلــني متفجريــن علــى قريــة طافــح 
بريــف حمافظــة حلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــاً مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 3 طفــًا، و2 ســيدة. ختضــع القريــة لســيطرة 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

https://www.google.com.tr/maps/place/Tlafah,+Syria/@35.8918997,36.9488161,15z/data=!4m5!3m4!1s0x152515f8907d7c7f:0x946089f41fa29ff!8m2!3d35.8924914!4d36.9527636
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ابء: أبرز حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنيَّة ابلرباميل املتفجرة:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد:
األربعــاء 31/ كانــون الثــاين/ 2018 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة قــرب مســجد 
العمــري الكبــر وســط قريــة كفــر عميــم التابعــة ملدينــة ســراقب بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد 

وأاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع القريــة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

األحــد 7/ كانــون الثــاين/ 2018 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري برميــًا متفجــراً “حاويــة متفجــرة” قــرب 
مدرســة اخلنســاء جنــوب غــرب بلــدة جرجنــاز بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة وأاثثهــا أبضــرار 

ماديــة متوســطة، ختضــع البلــدة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

البىن التحتية:
- املنشآت الصناعية:

األحــد 28/ كانــون الثــاين/ 2018 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى مطحنــة 
احلبــوب يف احلــي الغــريب ملدينــة ســراقب بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املطحنــة وإصابــة معداهتــا 
أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن اخلدمــة. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام 

وقــت احلادثــة.

خامساً: امللحقات واملرفقات:
مقطــع مصــوَّر يُظهــر حلظــة ســقوط برميــل متفجــر ألقــاه الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري وانفجــاره يف بلــدة جرجنــاز 

بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي، يــوم اجلمعــة 5/ كانــون الثــاين/ 2018

مقطــع مصــوَّر يُظهــر الدمــار الناتــج عــن إلقــاء الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى املنــازل 
يف قريــة الغدفــة التابعــة ملدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي، يــوم اجلمعــة 5/ كانــون الثــاين/ 2018

https://www.google.com.tr/maps/place/%D9%83%D9%81%D8%B1+%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85%D8%8C+Syria%E2%80%AD/@35.8149108,36.8610995,15.25z/data=!4m5!3m4!1s0x15251989ca5c91b7:0xba70779437fb5a23!8m2!3d35.8143884!4d36.870769
https://drive.google.com/file/d/10rgQ3ZBxM-39HDERAqXLmJSRgDOlDIoT/view
https://drive.google.com/file/d/1ugtbSdI214qFesPVVJ-xHrli7jHKeXO3/view
https://drive.google.com/file/d/1JSDVZM6o1vwLFDtlPPkwnx1oTjZfvame/view
https://drive.google.com/file/d/1S212_Cj25pB0xxI9LxhpKgkPDGopPAdA/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Saraqib,+Syria/@35.8597461,36.8069018,14.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1525106da4a89577:0x65d330cb021bd08f!2sSaraqib,+Syria!3b1!8m2!3d35.8614715!4d36.7981073!3m4!1s0x1525106da4a89577:0x65d330cb021bd08f!8m2!3d35.8614715!4d36.7981073
https://www.youtube.com/watch?v=mR0MxvmlEdM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=I3iD4PGe3Z8&feature=youtu.be
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مقطــع مصــوَّر يُظهــر حلظــة ســقوط برميلــني متفجريــن ألقامهــا الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري وانفجارمهــا يف قريــة 
الغدفــة التابعــة ملدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي، يــوم اخلميــس 25/ كانــون الثــاين/ 2018 

صــورة ُتظهــر الدمــار الناتــج عــن إلقــاء الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى منــزل يف احلــي 
الشــرقي يف قريــة الغدفــة التابعــة ملدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي، يــوم اجلمعــة 5/ كانــون الثــاين/ 2018

صــورة ُتظهــر مــكان ســقوط برميــل متفجــر ألقــاه الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري علــى قريــة أبــو مكــي التابعــة ملدينــة 
معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي، يــوم الثــااثء 16/ كانــون الثــاين/ 2018

صــورة ُتظهــر الدمــار الناتــج عــن إلقــاء الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى قريــة الغدفــة التابعــة 
ملدينة معرة النعمان بريف حمافظة إدلب الشرقي، يوم اخلميس 25/ كانون الثاين/ 2018

صــورة ُتظهــر الدمــار الناتــج عــن إلقــاء الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري برميلــني متفجريــن علــى املنــازل يف قريــة كفــر 
عميــم التابعــة ملدينــة ســراقب بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي، يــوم الثــااثء 30/ كانــون الثــاين/ 2018

صــورة ُتظهــر مــكان ســقوط برميــل متفجــر ألقــاه الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري علــى قريــة الرصافــة بريــف حمافظــة 
إدلــب الشــرقي، يــوم األربعــاء 31/ كانــون الثــاين/ 2018

سادساً: االستنتاجات والتوصيات:
• خرقــت احلكومــة الســورية بشــكل ال يقبــل التشــكيك قــراري جملــس األمــن رقــم 2139 و2254، واســتخدمت الرباميــل 
املتفجــرة علــى حنــو منهجــي وواســع النطــاق، وأيضــاً انتهكــت عــرب جرميــة القتــل العمــد املادتــني الســابعة والثامنــة مــن قانــون رومــا 

األساســي علــى حنــو منهجــي وواســع النطــاق مــا ُيشــكل جرائــم ضــدَّ اإلنســانية. 
• 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 الضَّــرر الكبــر ابألعيــان 

املدنيــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أنَّ الضــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.

https://www.youtube.com/watch?v=S3ud6qfU1ZY&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1XLE2qfcqTZBx1scvKByASXsaESX9t--H/view
https://drive.google.com/file/d/15iiyybTXfk3s05KMxNJTiTb3GxFHt-yV/view
https://drive.google.com/file/d/1sY0RDk3gU37AULr3a--JlB_Au0qHT44e/view
https://drive.google.com/file/u/1/d/14GO2t5uvMJswBfZSQTB0pC37PVktEIWK/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1vCvQn1emyEzv9bvSzBaFekVK_FUkiJiH/view
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• انتهكــت قــوات النظــام الســوري أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي يمــي احلــق يف احليــاة. إضافــة إىل أهنــا ارتكبــت 
يف ظــلِّ نــزاع مســلح غــر دويل فهــي ترقــى إىل جرميــة حــرب، وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة.

• انتهــك النظــام الســوري عــرب اســتخدامه الرباميــل احململــة ابلغــازات الســامة قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين العــريف، الــذي يظــر 
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، و2209، و2235، كمــا أن اســتخدام األســلحة الكيميائيــة 

ُيشــكل جرميــة حــرب وفقــاً مليثــاق رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة. 
• اســتخدمت قــوات النظــام الســوري براميــَل متفجــرة حمملــة مبــواَد حارقــة ضــدَّ أحيــاء ســكنية مأهولــة ابملدنيــني، ومل تتخــذ هــذه 
ــرر الاحــق ابملدنيــني وابملنشــآت واملبــاين املدنيَّــة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك،  القــوات أيــة احتياطــات ُتذكــر للتَّقليــل مــن الضَّ
، 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. 
• إنَّ حجــم القصــف املنهجــي الواســع واملتكــرر، ومســتوى القــوة املفرطــة املســتخدمة فيــه، والطابــع العشــوائي للقصــف والطبيعــة 

املنســقة للهجمــات ال ميكــن أن يكــون ذلــك إال بتوجيهــات عليــا وهــي سياســة دولــة.
• إنَّ قــوات النظــام الســوري أبشــكاهلا وقادهتــا كافــة متورطــة يف ارتــكاب جرائــم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم حــرب حبــقِّ الشَّــعب 
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 يضَمــن التَّنفيــذ 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.
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• جملــس األمــن يف احلالــة الســورية هــو املخــول إبحالــة املســألة إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، إالَّ أنــه يُعرقــل ذلــك بــداًل مــن أن 
ــلم واألمــان، جيــب ومنــذ اآلن البــدء مبقاضــاة كل مــن ثبــت تورطــه يف ارتــكاب جرائــم  يُقــدِّم كلَّ التَّســهيات ويقــوم بفــرض السِّ

حــرب وجرائــم ضــدَّ 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.  

إىل املفوضية السَّامية 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 املوثَّقــة يف تقاريــران السَّــابقة وحماولــة تنفيــذ التَّوصيــات الــواردة يف هــذا التقريــر.

:COI إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة
فتــح حتقيقــات يف احلــاالت الــواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّــابقة، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون 

والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 

:IIIM إىل اآللية الدولية احملايدة املستقلة
النَّظــر يف احلــوادث الــواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّــابقة، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد 

مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل.
 

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.
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• 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.

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

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

خبــروج التقريــر علــى هــذا املســتوى.
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