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اإلثنني 7 أاير 2018

ما ال يقل عن 9 جمازر يف سوراي يف 
نيسان 2018

ما ال يقل عن 160 جمزرة يف سوراي 
يف الثلث األول من 2018
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احملتوى:
أواًل: مقدمة ومنهجية.

اثنياً: ملخص نيسان 2018. 
اثلثاً: ملخص تنفيذي.

رابعاً: تفاصيل أبرز اجملازر يف نيسان.
خامساً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: مقدمة ومنهجية:
منــذ انطــاق احلــراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة يف ســوراي يف آذار/ 2011 أخــذت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى 
عاتقهــا تســجيل نطــاق واســع مــن االنتهــاكات الــي ترتكــب يوميــاً حبــق الشَّــعب الســوري كالقتــل، واإلخفــاء القســري، واالعتقــال 
التَّعســفي، والدَّمــار، والقصــف العشــوائي، والتَّعذيــب، واســتعَرضت عــر مئــات التَّقاريــر واألحبــاث أبــرز مــا ســجَّلته مــن انتهــاكات 

ارتكبتهــا أطــراف النِّــزاع. 
كان الِّنظــام الســوري وميليشــياته يف بدايــة احلــراك الشــعيب الطــرَف الوحيــد املرتكــَب لانتهــاكات وال يــزال حــى اآلن املرتكــب 
الرئيــس وصاحــب احلصيلــة األكــر منهــا، ومــن مث تدخلــت وبشــكل تدرجيــي جهــات عديــدة كاملعارضــة املســلحة، والتنظيمــات 

اإلســامية املتشــددة، وقــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي، وقــوات التَّحالــف الــدَّويل، والقــوات الروســية.

َشــِهَد العامــان األوالن مــن احلــراك الشَّــعيب النســبَة األعلــى مــن جمــازر التَّطهــر الطائفــي والعرقــي، وكان النِّظــام الســوري وميليشــياته 
املواليــة املســؤوَل األكــر عــن هــذه اجملــازر، وبعــد منتصــف عــام 2013 بــرَز ســاح الطــران بشــكل ُمكثَّــف، الــذي اســتخدمته 
قــوات النظــام الســوري وقــوات التحالــف الــدويل والقــوات الروســية فيمــا بعــد؛ وقــد تســبَّب االســتخدام الواســع للقصــف اجلــوي 

بتضاعــف أعــداد الضَّحــااي ودمــار كبــر يف البــى التحتيــة، ومل يعــد ميــرُّ يــوم مــن دون ارتــكاب جمــزرة او اثنتــن علــى األقــل.
اســتخدم النِّظــام الســوري يف قصــف املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرته أســلحة ارجتاليــة كالراميــل املتفجــرة، يف حــن أنَّ القــوات 
الروســية الدَّاعمــة لــه اســتخدمت أســلحة أكثــر فتــكاً، وتوسَّــعت أكثــر يف اســتخدام صواريــخ خارقــة للخرســانة، وأســلحة حارقــة، 

وذخائــر عنقوديــة.

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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وضمــَن قواعــد بياانتنــا ســجلنا عشــرات اجملــازر الــي ارتكبتهــا التنظيمــات اإلســامية املتشــددة، وفصائــل يف املعارضــة املســلحة، كمــا 
أنَّنــا رصــدان اجملــازر الــي ارتكبتهــا قــوات ســوراي الدميقراطيــة املدعومــة جــوايً مــن قبــل قــوات التحالــف الــدَّويل، حيــث ســجَّلنا تصاعــداً 

ملحوظــاً يف وتــرة اجملــازر املرتكبــة مــن قبــل قــوات احللــف )التحالــف الــدويل – قــوات ســوراي الدميقراطيــة( منــذ هنايــة عــام 2016.

منهجية:
يرصــد هــذا التَّقريــر حصيلــة اجملــازر الــي ارتكبتهــا أطــراف النِّــزاع الرئيســة يف ســوراي، يف نيســان، الــي متّكــن فريــق الشــبكة الســورية 
حلقــوق اإلنســان مــن توثيقهــا، كمــا يتضمــن التَّقريــر اســتعراضاً ألبــرز هــذه اجملــازر، وحنتفــظ بتفاصيــل احلــوادث كاملــة يف قاعــدة 
بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وُنشــر إىل أننــا نُطلــق توصيــف جمــزرة علــى اهلجــوم الــذي تســبَّب يف مقتــل مخســة 

أشــخاص مســاملن دفعــة واحــدة.

اســتنَد التَّقريــر علــى عمليــات املراقبــة املســتمرة للحــوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وعــر شــبكة 
عاقــات واســعة مــع عشــرات املصــادر املتنوِّعــة مــن خــال تراكــم عاقــات ممتــدة منــذ بــداايت عملنــا حــى اآلن، فعندمــا تــردان أو 
ُنشــاهد عر شــبكة اإلنرتنت ووســائل اإلعام أخباراً عن انتهاك نقوم مبتابعة اخلر وحماولة التَّحقق ومجع أدلة وبياانت، ويف بعض 
ــن الباحــث مــن زايرة موقــع احلــدث أبســرع وقــت ممكــن، لكــنَّ هــذا اندراً مــا حيــدث؛ نظــراً للمخاطــر األمنيــة املرتفعــة  األحيــان متكَّ
جــداً، ولكثــرة احلــوادث اليوميــة، وأيضــاً قلَّــة اإلمــكاانت البشــرية واملاديــة، وهلــذا ختتلــف إمكانيــة الوصــول إىل األدلــة، وابلتــايل درجــة 
تصنيفهــا، وغالبــاً مــا نقــوم يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مثــل هــذه احلــاالت ابالعتمــاد علــى شــهادات انجــن تعرَّضــوا 

لانتهــاك مباشــرة؛ حيــث حنــاول قــدَر اإلمــكان الوصــول إليهــم مباشــرة، وبدرجــة اثنيــة َمــْن شــاَهَد أو صــوَّر هــذا االنتهــاك.

ــن بدقــة مــن حتديــد مســؤولية النظــام الســوري أو القــوات  ــن التَّقريــر عــدَّة هجمــات ارتكبهــا ســاح اجلــو، لكــن مل نتمكَّ تضمَّ
الروســية عــن هــذه اهلجمــات، وعلــى هــذا فإننــا أســندان مســؤوليتها إىل قــوات النظــام الســوري/ الروســي.

ــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت هبــا بدقــة؛ نظــراً لصعوبــة حتديــد مرتكــيب  يوثّــق الّتقريــر أيضــاً جمزرتــن جــراء تفجــرات مل نتمكَّ
ــن جمــزرة جــراء انفجــار لغــم. التفجــرات. كمــا تضمَّ

حيتــوي هــذا التَّقريــر علــى شــهادة واحــدة حصلنــا عليهــا عــر حديــث مباشــر مــع الشــهود، وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، 
وقــد شــرحنا للشــهود اهلــدف مــن املقابــات، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــي يُقدِّموهنــا يف هــذا التقريــر 
ــر  دوَن أن نُقــدِّم أو نعــرَض عليهــم أيــة حوافــز، كمــا حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيــَب الشــهود معــاانة تذكُّ

االنتهــاك، ومتَّ منــُح ضمــاٍن بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار.
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مجيع اهلجمات الواردة يف التَّقرير استهدفت مناطق مدنيَّة، ومل نوثِّق أيَّ وجود عسكري أو خمازن أسلحة يف أثناء اهلجمات أو 
حى قبلها، ومل يتم توجيه أي حتذير من قبل القوات املعتدية للمدنين قُبيل اهلجمات، كما يشــرتط القانون الدويل اإلنســاين.

حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــوَّرة والصــور الــي ُنشــرت عــر اإلنرتنــت، أو الــي أرســلها لنــا نشــطاء حمليــون 
عــر الريــد اإللكــرتوين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي، وأظهــرت بعــض املقاطــع املصــوَّرة ضحــااي 
هجمات اســتخدمت فيها براميل حُممَّلة بغاز ســام وصواريخ وكان معظم الضحااي من األطفال والنســاء، وأظهرت صور أخرى 

ضحــااي انفجــارات مل نتمكــن مــن حتديــد مرتكبيهــا.
وحنتفــظ بنســٍخ مــن مجيــع املقاطــع املصــّورة والصــور املذكــورة يف هــذا التقريــر ضمــن قاعــدة بيــاانت إلكرتونيــة ســرية، ونســٍخ 
احتياطيــة علــى أقــراٍص صلبــة، وحنــرص دائمــاً علــى حفــظ مجيــع هــذه البيــاانت مــع املصــدر اخلــاص هبــا، وعلــى الرغــم مــن ذلــك 
ال ندَّعــي أننــا قمنــا بتوثيــق احلــاالت كافــة، ذلــك يف ظــلِّ احلظــر واملاحقــة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وبعــض اجملموعــات 

املســلحة األخــرى.
نرجو االطاع على منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توثيق الضحااي.

مــا ورَد يف هــذا التقريــر مُيثِّــل احلــدَّ األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال يشــمل 
احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.

اثنياً: ملخص نيسان 2018: 
اخنفضــت حصيلــة اجملــازر املرتكبــة يف نيســان بشــكل غــر مســبوق، وتصــدَّرت قــوات النظــام الســوري بقيــة األطــراف ابرتكاهبــا 

ــاً 46- % منهــم أطفــال ونســاء-. ثلثــي احلصيلــة اإلمجاليــة للمجــازر، ُمتســببة يف مقتــل 106 مدني
شهَد نيسان -على يد قوات النظام السوري- جمزرة ابستخدام الساح الكيميائي يف مدينة دوما بريف دمشق يف

7/ نيســان، أســفرت عــن مقتــل 41 مدنيــاً خنقــاً. وبذلــك تكــون اجملــزرة األكــر ابســتخدام الســاح الكيميائــي منــذ جمــزرة خــان 
شــيخون نيســان/ 2017، واثين أكــر جمــزرة يف الغوطــة الشــرقية بعــد هجــوم الغوطتــن آب/ 2013.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
http://sn4hr.org/arabic/2018/04/08/9686/


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 4

اثلثاً: امللخص التنفيذي:
ألف: حصيلة اجملازر منذ بداية عام 2018:

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ مطلــع عــام 2018 حــى أاير مــن العــام ذاتــه 160 جمــزرة علــى يــد أطــراف النِّــزاع 
الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي. تتــوزع حصيلتهــا اإلمجاليــة شــهرايً علــى النحــو التــايل:

ابء: حصيلة اجملازر يف نيسان 2018:
وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما ال يقل عن 9 جمزرة يف نيسان، توزَّعت على النحو التايل:

https://drive.google.com/file/d/1L0UIGJWg32-rkTBamkJG8nEEtPvcaVIv/view
https://drive.google.com/file/d/1mLpuUboLqXhr_3QWZaWSvE_3zWukIV_k/view
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ُتظهر اخلريطة التالية توزُّع اجملازر يف سوراي يف نيسان على احملافظات وفَق األطراف الرئيسة الفاعلة:

توزَّعت اجملازر املرتكبة من قبل قوات النظام السوري يف نيسان، حسب مناطق السيطرة على النحو التايل: 
- 5 جمازر يف مناطق ختضع لسيطرة فصائل يف املعارضة املسلحة.

- 1 جمزرة يف منطقة ختضع لسيطرة تنظيم داعش.

تســبَّبت تلــك اجملــازر حبســب فريــق توثيــق الضحــااي يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مقتــل 159 مدنيــاً، بينهــم 42 
طفــًا، 43 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، أي أنَّ 54 % مــن الضحــااي هــم نســاء وأطفــال، وهــي نســبة مرتفعــة جــداً، وهــذا مؤشــر علــى 

أن االســتهداف يف معظــم تلــك اجملــازر كان حبــق الســكان املدنيــن.
توزَّعت حصيلة ضحااي اجملازر حبسب ُمرتكبيها على النحو التايل:

ألف: قوات النظام السوري: 106 مدنياً، بينهم 22 طفًا، و26 سيدة.
ابء: قوات اإلدارة الذاتية: 11 مدنياً، بينهم 1 طفًا، و7 سيدة.
اتء: جهات أخرى: 42 مدنياً، بينهم 19 طفًا، و10 سيدة.

https://drive.google.com/file/d/1QDz1gjRYyr8lAfMaYIt4k_578C5y1ZFP/view
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رابعاً: تفاصيل أبرز اجملازر يف نيسان:
ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

حمافظة ريف دمشق:
اجلمعــة 6/ نيســان/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي )ال يــزال قيــد التحقــق لتحديــد 
اجلهــة الفاعلــة( ابلصواريــخ تزامنــاً مــع إلقــاء الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة مــع رامجــات 
صوارخيــه األحيــاء الســكنية يف مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل 41 مدنيــاً، بينهــم 
6 طفــًا، و2 ســيدة. كانــت املدينــة ختضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة -ختضــع لســيطرة قــوات النظــام 

الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-.

الســبت 7/ نيســان/ 2018 قرابــة الســاعة 21:00 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة 
حتــوي غــازاً ســاماً قــرب ســاحة الشــهداء يف منطقــة نعمــان يف مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا 
أدى إىل مقتــل 41 مدنيــاً خنقــاً، بينهــم 12 طفــًا، و15 ســيدة، وإصابــة قرابــة 550 شــخصاً آخريــن حبــاالت اختناق.كانــت 
املدينــة ختضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة -ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-. 

أصــدرت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بيــاانً حــول احلادثــة.

ضحااي إثَر هجوم جوي كيميائي نفَّذه النِّظام السوري على دوما/ ريف دمشق 7/ 4/ 2018 

https://drive.google.com/file/d/1ENxKVEgBAIriaLiFC1uXmfVWnvF0kPJ8/view
https://drive.google.com/file/d/1ENxKVEgBAIriaLiFC1uXmfVWnvF0kPJ8/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Duma,+Syria/@33.5711741,36.4045333,14z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518ef84a8e817bb:0xaffd77b97246862b!2sDuma,+Syria!3b1!8m2!3d33.5727724!4d36.4093761!3m4!1s0x1518ef84a8e817bb:0xaffd77b97246862b!8m2!3d33.5727724!4d36.4093761
https://drive.google.com/file/d/1rJvG26YE2791Gvci0gX40-aJGwYcEvjy/view
https://drive.google.com/file/d/1HQ-AdrgfJUFg7PdOvcPHw7PKVKu8rtGx/view
https://drive.google.com/file/d/1wrJdleodRY6RIYo-7EW7tvSOxePxeSFO/view
https://drive.google.com/file/d/1qacl8B0EeDyJP06CHPiKMcAiAzIA_4PA/view
https://drive.google.com/file/d/1qacl8B0EeDyJP06CHPiKMcAiAzIA_4PA/view
https://drive.google.com/file/d/15Zw-iQoyxe8jvPH91Q5dm_haL-FBPOG2/view
https://drive.google.com/file/d/15Zw-iQoyxe8jvPH91Q5dm_haL-FBPOG2/view
https://drive.google.com/file/d/1K8546bUVDuRhUPak8pGbe0r3H21B8vK4/view
https://drive.google.com/file/d/1K8546bUVDuRhUPak8pGbe0r3H21B8vK4/view
https://drive.google.com/file/d/1h4kU5dAVC4OwXDENKcXGZVNBw2Jvmnkx/view
https://drive.google.com/file/d/1h4kU5dAVC4OwXDENKcXGZVNBw2Jvmnkx/view
http://sn4hr.org/arabic/2018/04/08/9686/
https://drive.google.com/file/d/1id-EYgyFQ3xVfqcVhKWAUtic_pAH5d06/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 7

حمافظة دمشق:
الثــااثء 24/ نيســان/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي )ال يــزال قيــد التحقــق لتحديــد 
اجلهــة الفاعلــة( ابلصواريــخ شــارع عطــا الزيــر يف خميــم الرمــوك لاجئــن الفلســطينين جنــوب مدينــة دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 

مدنيــاً دفعــة واحــدة، بينهــم 3 ســيدة. خيضــع املخيــم لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

حمافظة محص:
اإلثنن 16/ نيسان/ 2018 قصفت رامجة صواريخ اتبعة لقوات النظام السوري -املتمركزة يف كلية اهلندسة يف قرية املشرفة- 
قريــة الزعفرانــة بريــف حمافظــة محــص الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل 7 مدنيــاً، بينهــم 1 ســيدة. ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف 

املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

ابء: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين(:
حمافظة حلب:

األربعاء 11/ نيسان/ 2018 انفجر لغم أرضي زرعته قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي – 
فــرع حــزب العمــال الكردســتاين( يف مدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، قبــل انســحاهبا مــن املدينــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 
11 مدنيــاً، بينهــم 1 طفلــة، و7 ســيدة. ختضــع املدينــة لســيطرة قــوات غصــن الزيتــون املدعومــة مــن القــوات الرتكيــة وقــت احلادثــة.

اثء: جهات أخرى:
حمافظة إدلب:

اإلثنن 9/ نيسان/ 2018 قرابة الساعة 19:15 قُتل 32 مدنياً، بينهم 15 طفًا، و9 سيدة، وُأصيب قرابة 130 آخرين 
جبــراح، جــراء انفجــار وقــع يف منطقــة وادي النَّســيم جنــوب مدينــة إدلــب، يُرجَّــح أنَّ ســَببه ســيارة مفخخــة، مل نتمكــن مــن حتديــد 
اجلهــة الــي قامــت ابلتفجــر حــى حلظــة إعــداد التقريــر؛ نظــراً للصعوبــة البالغــة يف حتديــد مرتكــيب التفجــرات. ختضــع مدينــة إدلــب 

لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة. ُنشــر إىل أنَّ املنطقــة احمليطــة مبــكان التفجــر حتــوي مقــرَّان هليئــة حتريــر الشــام.

https://www.google.com.tr/maps/place/Al+Yarmouk+Camp,+Damascus,+Syria/@33.4731136,36.3065823,15.25z/data=!4m5!3m4!1s0x1518e0fc136705b9:0xb2e471ad896d9f06!8m2!3d33.4702172!4d36.2996838
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1642&token=ZEf520hxdGPq3PcFC104v6tlysqbEjxu
https://www.google.com.tr/maps/place/Alzaafaranah,+Syria/@34.8722805,36.7387211,11z/data=!4m5!3m4!1s0x152371fc52122f95:0xaa020fb6aea9494!8m2!3d34.8898554!4d36.7927221?hl=en&dcr=0
https://www.google.com.tr/maps/place/Afrin,+Syria/@36.5092414,36.8285597,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152f93f987fca169:0xedd9b3393ae9421b!8m2!3d36.5122781!4d36.8653891?hl=en
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1637&token=y3VUuSFI9s0GiCZKKKJA1Xt8C2n3DXV2
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1637&token=y3VUuSFI9s0GiCZKKKJA1Xt8C2n3DXV2
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1638&token=RaxJmKqlUAAGrwFn2vBClhoOVG32kbb1
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1638&token=RaxJmKqlUAAGrwFn2vBClhoOVG32kbb1
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1644&token=m0J7bIP5gqbWSxY5cMBCTfhabsIa6USj
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1644&token=m0J7bIP5gqbWSxY5cMBCTfhabsIa6USj
https://drive.google.com/file/d/1VKlMiaz8i-0uZ7vnA5cF4zw0FwMCAfHV/view
https://drive.google.com/file/d/16ViXX-DPZnk5lYkqMDQAYM-bGlTTD0ns/view
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تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الناشــط صهيــب مكحــل1 املوجــود يف مدينــة إدلــب، وقــد مســع دويَّ انفجــار عنيــف 
وصــل صــداه حــى احلــدود مــع تركيــا حســب قولــه: “صعــدت علــى الفــور إىل ســطح منــزيل ألشــاهد ســحابة ضخمــة مــن الدخــان 
تُغطــي مســاء املدينــة، وبــدأت املراصــد تتناقــل أنبــاء متضاربــة غــري مؤكــدة، حيــث مل يســمع صــوت حتليق للطريان، ومن مث علمنا 
ــه إىل  أنَّ االنفجــار وقــع يف منطقــة وادي النســيم يف أطــراف مدينــة إدلــب اجلنوبيــة متســبباً مبجــزرة”. أضــاف صهيــب الــذي توجَّ
موقع االنفجار حيث رأى بناًء مؤلفاً من 7 طوابق قد سوي ابألرض وإىل جانبه حفرة هائلة يف األرض: “مل أشاهد أيَّة خملفات 
لصــاروخ أو ســيارة مفخخــة، لكــنَّ أغلــب مــن عاينــوا املوقــع رجَّحــوا أنَّ السَّــبب ســيارة مفخخــة لعــدم وجــود أيــة دالئــل علــى 

غــارة جويَّــة، ذهبــُت إىل أحــد املشــايف الــذي كان مكتظــاً أبعــداد كبــرية مــن اجلرحــى ومــن أشــاء الضحــااي”.

خامساً: االستنتاجات والتوصيات:
قوات النظام السوري والقوات الروسية:

• خرقــت قــوات احللــف الســوري الروســي بشــكل ال يقبــل التشــكيك قــراَري جملــس األمــن رقــم 2139 و2254 القاَضيــن 
بوقــف اهلجمــات العشــوائية، وأيضــاً انتهكــت عــر جرميــة القتــل العمــد املادتــن الســابعة والثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي؛ مــا 

ُيشــكل جرائــم حــرب.

انتشال أحد ضحااي جمزرة تسبَّب هبا انفجار جمهول املصدر يف منطقة وادي النسيم/ إدلب 9/ 4/ 2018 

1  تواصلنا معه عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 11/ نيسان/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1pRzmCOemKutLW8hufj_Ixjp_8gRENNdz/view
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• نؤكــد علــى أنَّ القصــف الــوارد يف التَّقريــر قــد اســتهدف أفــراداً مدنيــن ُعــزَّل، وابلتــايل فــإنَّ قــوات احللــف الســوري الروســي 
انتهكــت أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، الــذي حيمــي احلــقَّ يف احليــاة. إضافــة إىل أهنــا ارتكبــت يف ظــلِّ نــزاع مســلح 

غــر دويل فهــي ترقــى إىل جرميــة حــرب، وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة.
• إنَّ اهلجمــات الــواردة يف التقريــر، الــي قامــت هبــا قــوات احللــف الســوري الروســي تُعتــر مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين الــدويل 

ــه إىل هــدف عســكري حمــدد. العــريف، ذلــك أنَّ القذائــف قــد أُطلقــت علــى مناطــق مأهولــة ابلســكان ومل توجَّ
• إنَّ عمليــات القصــف، قــد تســبَّبت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف 
إحلــاق الضَّــرر الكبــر ابألعيــان املدنيــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أبنَّ الضَّــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن 

ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.
• إن حجــم اجملــازر، وطبيعــة اجملــازر املتكــررة، ومســتوى القــوة املفرطــة املســتخدمة فيهــا، والطابــع العشــوائي للقصــف والطبيعــة 

املنســقة للهجمــات، ال ميكــن أن يكــون ذلــك إال بتوجيهــات عليــا وهــي سياســة دولــة.

قوات احللف )التَّحالف الدويل، وقوات سوراي الدميقراطية(:
لقــد تســبَّبت اهلجمــات الــي نفذَّهتــا قــوات احللــف، بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو إحلــاق إصــاابت 
هبــم أو يف إحلــاق الضَّــرر الكبــر ابألعيــان املدنيَّــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أبنَّ الضَّــرر كان مفرطــاً جــداً 

إذا مــا قــورن ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.

القوات األخرى: 
ارتكب كل قوات اإلدارة الذاتية وجهات أخرى جمازر وفقاً ملا ورَد يف التَّقرير وهي ترقى إىل جرائم حرب، ونرى أهنا مل تصل إىل 
مســتوى اجلرائم ضدَّ اإلنســانية على غرار النظام الســوري والقوات املوالية له، الي ترتكب اجملازر بشــكل منهجي وواســع النطاق.

التوصيات:
إىل جملس األمن الدويل:

• يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القراريــن رقــم 2139 و2254 ال يوجــد التزامــات بوقــف 
عمليــات القصــف العشــوائي، وجيــب أن يلتــزم هبــا مجيــع أطــراف النِّــزاع، إىل جانــب االلتــزام بقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين.
• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــن، مبــن فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت 

تورطــه يف ارتــكاب جرائــم حــرب.
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• توســيع العقــوابت لتشــمَل النظــام الســوري واإليــراين املتورطَــن بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــدَّ اإلنســانية 
ضــدَّ الشــعب الســوري.

• إدراج امليليشــيات الــي حُتــارب إىل جانــب احلكومــة الســورية، والــي ارتكبــت مذابــح واســعة، كامليليشــيات اإليرانيــة، وحــزب هللا 
اللبنــاين واأللويــة الشــيعية األخــرى، وجيــش الدفــاع الوطــي، والشــبيحة علــى قائمــة اإلرهــاب الدوليــة.

• التَّوقــف عــن اعتبــار احلكومــة الســورية طرفــاً رمسيــاً “بعــد أن ارتكبــت جرائــم ضــدَّ اإلنســانية” فيمــا يتعلــق ابجلانــب اإلغاثــي، 
والتَّوقــف عــن إمدادهــا ابلقســم األكــر مــن املســاعدات املاليــة واملعنويــة، الــي غالبــاً ال تصــل إىل مســتحقيها بــل إىل املوالــن 

للحكومــة الســورية.

إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظل انقســام جملس األمن وشــلله الكامل، يتوجب التَّحرك على املســتوى الوطي واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشــعب 
مــة علــى الصَّعيــد  الســوري، ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزايدة جرعــات الدَّعــم املقدَّ
اإلغاثــي. والسَّــعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة، يف حماكمــات عادلــة جلميــع 

األشــخاص املتورطــن.
• 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 عــر 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 املدنيــن يف ســوراي. 
• جتديد الضَّغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

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

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، واجملــازر الــي ســبقتها ابعتبارهــا عامــة صارخــة يف ظــلِّ جمــازر يوميــة متفرقــة أقــلَّ حجمــاً، وحماولــة تنفيــذ التوصيــات 

الــواردة يف هــذا التقريــر.
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:COI إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة
ــابقة، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون  فتــح حتقيقــات يف اجملــازر الــواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّ

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 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 النظام الروسي:
• فتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف التقرير، وإطاع اجملتمع السوري على نتائجها، وحماسبة املتورطن.

• تعويــض مجيــع املراكــز واملنشــآت املتضــررة وإعــادة بنائهــا وجتهيزهــا مــن جديــد، وتعويــض ُأســر الضحــااي واجلرحــى كافــة، الذيــن 
قتلهــم النظــام الروســي احلــايل.

• التَّوقف التام عن قصف املشايف واألعيان املشمولة ابلرعاية واملناطق املدنية واحرتام القانون العريف اإلنساين.

إىل احللف )قوات التحالف الدويل، وقوات سوراي الدميقراطية(:
• يتوجــب علــى دول التَّحالــف الــدَّويل أن تعــرتف بشــكل صريــح أنَّ بعــض عمليــات القصــف خلَّفــت قتلــى مدنيــن أبــرايء، وأن 
حتاول بدالً عن اإلنكار املســارعة يف فتح حتقيقات جديَّة، واإلســراع يف عمليات تعويض الضحااي واملتضررين، واالعتذار منهم.
• جيــب علــى الــدول الدَّاعمــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة الضغــط عليهــا لوقــف جتاوزاهتــا كافــة يف مجيــع املناطــق والبلــدات الــي 

ُتســيطر عليهــا.
ــاح والدَّعــم  ــاح وغــره، حيــث أن تزويــد هــذه القــوات ابلسِّ • يتوجــب إيقــاف مجيــع أشــكال دعــم قــوات ســوراي الدميقراطيــة ابلسِّ

مــع العلــم إبمكانيــة اســتخدامها لــه يف جرائــم حــرب أو جرائــم ضــّد اإلنســانية، يُعتــر مبثابــة مســامهة يف ارتــكاب هــذه اجلرائــم. 
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إىل فصائل املعارضة املسلحة:
ضمــان محايــة املدنيــن يف مجيــع املناطــق وفتــح حتقيقــات يف احلــوادث الــواردة يف هــذا التَّقريــر، وضــرورة التمييــز بــن األهــداف 

العســكرية واملدنيَّــة، واالمتنــاع عــن أيــة هجمــات عشــوائية.

شكر وعزاء
كل الشــكر والتَّقديــر لألهــايل وذوي الضحــااي وشــهود العيــان ونشــطاء اجملتمــع احمللــي، الذيــن ســامهت شــهاداهتم بشــكل فعــال 

يف هــذا التقريــر، خالــص العــزاء ألســر الضحــااي وأصدقائهــم.
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