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أواًل: التفجيرات عن بعد، القاتل مجهول غالبًا بالنسبة لنا:

تعــرض المواطــن الســوري للقتــل خــارج نطــاق القانــون بشــكل كثيــف جــدًا مــن بعــد أن قــام بحــراك شــعبي 

فــي آذار/ 2011، طالــب فيــه بالحريــة مــن نظــام االســتبداد، وبالكرامــة مــن إهانــة األجهــزة األمنيــة المتوحشــة، 

فهــذا هــو جوهــر القضيــة الســورية، مهمــا طــرأ عليهــا الحقــًا مــن متغيــرات وعوامــل وتدخــات إقليميــة 

ودوليــة، واســتخدم فــي عمليــات قتــل المدنييــن مــن المواطنيــن الســوريين مختلــف أصنــاف األســلحة، مثــل: 

الرشاشــات، والســاح األبيــض )فــي المجــازر التــي حملــت صبغــة طائفيــة أو عرقيــة(، والهــاون، والقنابــل، 

ــة، واأللغــام، واألســلحة الكيميائيــة،  ــر العنقودي والبراميــل المتفجــرة، والصواريــخ بمختلــف أنواعهــا، والذخائ

والتفجيــرات االنتحاريــة، وكذلــك المــوت تحــت التعذيــب، وغيرهــا.

نحــاول فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان خــال عملنــا المســتمر منــذ قرابــة عشــر ســنوات أن نســنَد 

ــا مــن ذلــك فــي الغالبيــة العظمــى مــن  عمليــة القتــل إلــى الجهــة التــي قامــت بهــا، قــدر اإلمــكان، حيــث تمكنَّ

لناها عــن حــوادث القتــل خــارج نطــاق القانــون، معتمديــن فــي ذلــك علــى عــدة عوامــل  البيانــات التــي ســجَّ

ــع ضمــن منهجيتنــا فــي توثيــق االنتهــاكات، وقــد قتــل غالبيــة الضحايــا عبــر عمليــات  أشــرنا إليهــا بشــكل موسَّ

القصــف الجــوي باســتخدام الصواريــخ والبراميــل المتفجــرة، وســاح الجــو ال يمتلكــه ســوى النظــام الســوري 

وروســيا، إضافــة إلــى قــوات التحالــف الدولــي بقيــادة الواليات المتحــدة األمريكية، لكنــه يقصف ضمن مناطق 

محصــورة، كمــا أنــه بإمكاننــا إلــى حــدٍّ جيــد تحديــد عمليــات القصــف المدفعــي باالعتمــاد علــى جهــة ســقوط 

دنــا الجهــة التــي قامــت بعمليــات القتــل  القذيفــة، وزاويتهــا، ونوعهــا، وغيــر ذلــك، إضافــة إلــى ذلــك، فقــد حدَّ

ــوا  ــة االقتحــام وتمكن ــان، شــهدوا عملي ــن وشــهود عي ــى ناجي ــد اســتخدام الســاح األبيــض، باالســتناد إل عن

مــن التعــرف علــى الجنــاة مــن مابســهم أو لهجاتهــم والجهــة التــي قدمــوا منهــا وغيــر ذلــك مــن المعاييــر، 

كذلــك الحــال عنــد عمليــات القتــل عبــر إلقــاء براميــل متفجــرة، فهــذا الســاح المخــزي والعــار ال يمتلكــه ســوى 

ــر العنقوديــة التــي اســتخدمت فــي ســوريا،  الجيــش التابــع للنظــام الســوري، كمــا قمنــا بحصــر أنــواع الذخائ

ــواع  ــوع، وهــي إمــا روســيا أو النظــام الســوري، وهكــذا مــع مختلــف أن ــي تســتخدم كل ن ومعرفــة الجهــة الت

ــر لدينــا مــن  ــا مــن إســناد حادثــة القتــل إلــى الجهــة التــي قامــت بهــا وفقــًا لمــا توفَّ األســلحة، وبشــكل عــام تمكنَّ

أدلــة ومعطيــات. 

ــد المســؤولية عــن العشــرات مــن  ــات فــي تحدي ــد مــن الصعوب ــك، فقــد واجهتنــا العدي علــى الرغــم مــن ذل

حــوادث القتــل، وبشــكل خــاص الهجمــات التــي يشــنها النظــام الســوري والنظــام الروســي فــي وقــت واحــد، 

 منهمــا بالضبــط يتحمــل مســؤولية الهجــوم، ونســتخدم فــي هــذه 
ٍ

فأصبــح مــن الصعوبــة بمــكان تحديــد أي

الحالــة مصطلــح الحلــف الســوري/ الروســي.

https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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يستثنى من عملية إسناد المسؤولية التي نقوم بها حالتان هما:

األلغام األرضية المضادة لألفراد.	 

التفجيرات عن بعد بما فيها الهجمات االنتحارية أو اإلجبارية.	 

هنــاك صعوبــة بالغــة فــي إســناد مســؤولية حــوادث القتل بســبب األلغــام أو مخلفاتها، وذلــك ألننا لم نتمكن 

فــي الغالبيــة العظمــى مــن الحــاالت مــن معرفــة الجهــة التــي قامــت بزراعــة األلغــام، وذلــك بســبب أن جميــع 

أطــراف النــزاع تســتخدم هــذه النــوع مــن الســاح، وأيضــًا بســبب تعــدد مناطــق الســيطرة علــى المناطق التي 

تقــع فيهــا حقــول األلغــام، وســوف نتنــاول موضــوع األلغــام بشــكل تفصيلــي فــي تقرير ســوف يصــدر قريبًا.

فــي هــذا التقريــر نحــن بصــدد الحديــث عــن الحالــة الثانيــة، وهــي التفجيــرات عــن بعــد بمــا فيهــا الهجمــات 

االنتحاريــة أو اإلجباريــة، وهــذه تشــمل العبــوات الناســفة التــي يحملهــا األفــراد أو المركبــات، وتتــم عمليــة 

التفجيــر بشــكل أساســي، إمــا عبــر الســلكي أو عبــر مؤقــت زمنــي.

هنــاك صعوبــات وتحديــات خاصــة تواجهنــا وتمنعنــا مــن تحديــد هويــة الفاعــل فــي حالــة التفجيــرات عــن بعــد، 

وهــي تضــاف إلــى التحديــات المذكــورة فــي منهجيتنــا العامــة، ومــن أبرزهــا:

ــة 	  ــاك ورشــات صيان ــم )هن ــوة ناســفة دون أن يعل ــم تحميــل الشــخص عب ــان قــد يت ــر مــن األحي فــي كثي

ســيارات لــدى كافــة أطــراف النــزاع مختصــة بعمليــات التفخيــخ(، أو تحــت التهديــد واإلرهــاب، كمــا قــد يتــم 

تركيــب عبــوة ناســفة علــى مركبــة دون أن يعلــم صاحبهــا، ويتــم تفجيرهــا عــن بعــد وهــو يقودهــا، أو بعــد 

أن يقــوم بإيقافهــا.

العبــوة الناســفة الخاصــة باألفــراد قــد تكــون علــى شــكل حــزام وهــو عبــارة عــن ســترة يرتديهــا الشــخص 	 

االنتحــاري أو المجَبــر، وتكــون محشــوة بالمتفجــرات، ولهــا صاعــق، وقــد تحتــوي علــى كــرات حديديــة 

صغيــرة، أو مســامير، التــي تكــون بمثابــة شــظايا؛ بهــدف إيقــاع أكبــر ضــرر ممكــن.

وفــي بعــض حــوادث التفجيــرات عــن بعــد قــد تكــون هنــاك قرائــن ُتشــير إلــى الجهــة التــي ارتكبــت التفجيــر، مثــل 

التفجيــر الــذي وقــع بتاريــخ 23/ كانــون األول/ 2012 داخــل الفــرع 293 فــي منطقــة كفرسوســة بدمشــق، حيــث 

أنــه مــن الصعوبــة بمــكان وصــول ســيارة مفخخــة إلــى هــذه المنطقــة عبــر عــدة حواجــز أمنيــة، تمتلــك أجهــزة 

كشــف عــن المتفجــرات، وكذلــك التفجيــرات التــي وقعــت فــي حــي الزهــراء ذي األغلبيــة العلويــة فــي مدينــة 

حمــص، فهنــاك شــكوك ُتشــير إلــى قيــام النظــام الســوري بمثــل هــذه األنــواع مــن التفجيــرات بهــدف حشــد 

الــرأي العــام معــه، لكــن ال يمكننــا إســناد مســؤولية هــذه التفجيــرات إلــى النظــام الســوري بمجــرد االعتمــاد 

علــى تلــك القرائــن.

مــن جانــب آخــر، هنــاك الكثيــر مــن حــوادث التفجيــرات قــام بتبنيهــا تنظيــم داعــش اإلرهابــي، أو تنظيــم جبهــة 

النصــرة، لكــن ال يمكننــا االعتمــاد علــى التبنــي مصــدرًا وحيــدًا فــي إســناد مســؤولية التفجيــر.

https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/12/111223_syria_blasts
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/12/111223_syria_blasts
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ومــا نــودُّ قولــه، إنَّ عمليــة إثبــات مســؤولية جهــة عــن حادثــة تفجيــر عــن بعــد عمليــة معقــدة جــدًا، وبحاجــة إلــى 

جهــود طويلــة وإمكانيــات لوجســتية عاليــة، وكذلــك القــدرة علــى زيــارة المــكان، وكثيــر مــن تلــك العوامــل غيــر 

متوفــرة بيــن أيدينــا. 

يهــدف هــذا التقريــر إلــى عــرض الخســائر البشــرية التي تعرَّض لها الشــعب الســوري بين صفــوف المواطنين 

بت بهــا هــذه التفجيــرات عــن بعــد بمــا فيهــا االنتحاريــة منهــا، وذلــك منــذ آذار/  الســوريين المدنييــن، التــي تســبَّ

2011 حتــى تشــرين الثانــي/ 2020، حيــث ُيبــرز حصيلــة الضحايــا بمــن فيهــم األطفــال والنســاء، والكــوادر الطبيــة 

واإلعاميــة وكــوادر الدفــاع المدنــي، وتوزعهــم بحســب المحافظــات التــي قتلــوا فيهــا، كمــا يســتعرض بعــض 

بتها هــذه التفجيــرات، وتعتبــر عمليــات القتــل عبــر التفجيــرات عــن بعــد فــي المناطــق  أبــرز المجــازر التــي ســبَّ

الســكنية واســتهداف المدنييــن بشــكل عشــوائي انتهــاكًا لعــدد كبيــر مــن قواعــد القانــون العرفــي اإلنســاني 

إذا نفــذت علــى خلفيــة النــزاع، أمــا إذا نفــذت مــن قبــل الجهــة المســيطرة ضــدَّ المجتمــع الــذي ُتســيطر عليــه 

إلرهابــه فتعتبــر قتــًا خــارج نطــاق القانــون وانتهــاكًا صارخــًا لحــق الحيــاة وللعديــد مــن مبــادئ القانــون الدولــي 

لحقــوق اإلنســان.

بعــد/ عــن  التفجيــرات  بســبب  قتلــوا  الذيــن  الضحايــا  حصيلــة  ثانيــًا: 
المجبــرة: أو  االنتحاريــة 

إن أحــد أبــرز أهــداف التفجيــرات عــن بعد/االنتحاريــة )أو المجبــرة(، هــو زعزعــة اســتقرار المجتمــع عبــر بــثِّ أجواء 

مــن التهديــد والرعــب واإلرهــاب، تدفــع الســكان نحــو الرحيــل، ألنهــا ذات طبيعــة عشــوائية، وليســت عبارة عن 

أســلحة موجهــة، كمــا أننــا نتحــدث عــن التفجيــرات التــي اســتهدفت مواقــع مدنيــة، وليــس التفجيــرات التــي 

اســتهدفت مواقــع أو حواجــز أو قــوات عســكرية، وبالتالــي فــإن اســتخدام هــذا النــوع مــن األســلحة يتعــارض 

مــع أبــرز قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني، مبــدأ التمييــز بيــن المدنــي والمقاتــل، ومبــدأ التناســب، وهــي بدائيــة 

وســهلة التصنيــع؛ لهــذا فــإن بإمــكان أطــراف النــزاع كافــة اســتخدامها، فهــي ليســت محصــورة فــي النظــام 

ــوع المحافظــات  ــران، وهــذا أيضــًا مــا يفســر كثافــة اســتخدامها وتن ــًا كســاح الطي الســوري/ الروســي مث

فــت عــددًا كبيــرًا مــن الخســائر البشــرية والماديــة، وأصابــت مناطق  والمناطــق التــي اســتخدمت فيهــا، وقــد خلَّ

بأكملهــا بحالــة نفســية قاســية مــن الرعــب واإلرهــاب.
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ألف: الحصيلة اإلجمالية:

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي قاعــدة بياناتهــا منــذ آذار/ 2011 حتــى تشــرين الثانــي/ 2020 

بت فــي : ــة/ اإلجباريــة منهــا، والتــي تســبَّ مئــات حــوادث التفجيــرات عــن بعــد بمــا فيهــا االنتحاري

باء: حصيلة الضحايا من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني والكوادر اإلعالمية:

ــًا كان هنــاك خســائر بشــرية فــي الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع المدنــي والكــوادر  مــن ضمــن الـــ 9967 مدني

اإلعاميــة توزعــت علــى النحــو التالــي:

تاء: توزع حصيلة الضحايا بحسب المحافظات السورية:
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ثاء: توزع حصيلة الضحايا بحسب السنوات منذ عام 2011 حتى اآلن:

منذ آذار 2011 حتى نهاية 2011: وثقنا مقتل 168 مدنياً بينهم 4 أطفال، أي ما يقارب 2 % من المجموع الكلي للضحايا.	 

2012: وثقنا مقتل 698 مدنيًا بينهم 71 طفًا و49 سيدة، أي قرابة 7 % من المجموع الكلي للضحايا.	 

2013: وثقنا مقتل 802 مدنيًا بينهم 91 طفًا و51 سيدة، أي قرابة 8 % من المجموع الكلي للضحايا.	 

2014: وثقنا مقتل 1274 مدنيًا بينهم 276 طفًا و207 سيدة، أي ما يقارب 13 % من المجموع الكلي للضحايا.	 

2015: وثقنا مقتل 1368 مدنيًا بينهم 141 طفًا و156 سيدة، أي ما يقارب 14 % من المجموع الكلي للضحايا.	 

2016: وثقنا مقتل 1481 مدنيًا بينهم 246 طفًا و207 سيدة، أي ما يقارب 15 % من المجموع الكلي للضحايا.	 

2017: وثقنا مقتل 1786 مدنيًا بينهم 292 طفًا و236 سيدة، أي ما يقارب 18 % من المجموع الكلي للضحايا.	 

2018: وثقنا مقتل 1204 مدنيًا بينهم 273 طفًا و106 سيدة أي ما يقارب 12 % من المجموع الكلي للضحايا.	 

2019: وثقنا مقتل 863 مدنيًا بينهم 203 طفًا و91 سيدة أي ما يقارب 8 % من المجموع الكلي للضحايا.	 

منــذ كانــون الثانــي 2020 حتــى تشــرين الثانــي 2020: وثقنــا مقتــل 323 مدنيــًا بينهــم 86 طفــًا و23 ســيدة أي مــا 	 

يقــارب 3 % مــن المجمــوع الكلــي للضحايــا.
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خلفــت  إجباريــة  أو  بعد/انتحاريــة  عــن  لتفجيــرات  بــارزة  حــوادث  ثالثــًا: 
وماديــة: بشــرية  خســائر 

ألف: من الكوادر الطبية:

فاطمــة خيــر بيــك، ممرضــة فــي مشــفى القرداحــة الواقــع فــي مدينــة القرداحــة بريــف محافظــة الاذقيــة 

الجنوبــي، مــن أبنــاء مدينــة القرداحــة، قضــت يــوم الســبت 21/ شــباط/ 2015؛ جــراء انفجــار ســيارة مفخخــة فــي 

مــرآب مشــفى القرداحــة. لــم نتمكــن مــن تحديــد الجهــة التــي قامــت بالتفجيــر حتــى لحظــة إعــداد التقريــر، نظــرًا 

للصعوبــة البالغــة فــي تحديــد مرتكبــي التفجيرات.تخضــع المدينــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت 

الحادثــة.

عمــار محمــد شــيخ أحمــد، طبيــب أســنان ومنســق 

بيــد  “يــدًا  منظمــة  فــي  الفيزيائــي  العــاج  مشــاريع 

لإلغاثــة والتنميــة” وهــو مديــر منظومــة اإلســعاف 

بمدينــة ســراقب، وعمــل منســق اإلحالــة فــي منظمة 

مدينــة  أبنــاء  مــن   ،SRD والتنميــة  لإلغاثــة  ســوريا 

ســراقب بريــف محافظــة إدلــب الشــرقي، قضــى يــوم 

ــي أصيــب  ــرًا بجراحــه الت ــول/ 2020 متأث ــن 14/ أيل اإلثني

بهــا جــراء انفجــار ســيارة مجهولــة المصــدر يقودهــا 

انتحــاري/ ُمجَبــر فــي مدينــة عفريــن فــي ريــف محافظــة 

حلــب الشــمالي الغربــي فــي شــارع رئيــس بالقــرب مــن 

دوار كاوا وســط المدينــة، تســبب االنفجــار فــي وقــوع 

مجــزرة، ومــا زالــت الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان 

ُتحــاول الوصــول إلــى شــهود وناجيــن مــن تلــك الحادثــة 

ــد مــن التفاصيــل. للحصــول علــى مزي

باء: من كوادر الدفاع المدني:

عبــد هللا حســين الســرحان، مديــر الدفــاع المدنــي في محافظــة درعا، 

مــن أبنــاء مخيــم النازحيــن بمدينــة درعــا، مــن مواليــد عــام 1977، حاصل 

علــى إجــازة فــي علــم المواريــث، متــزوج ولديــه 4 أوالد، ُقتــل يوم اإلثنين 

20/ آذار/ 2017؛ جــراء انفجــار عبــوة ناســفة علــى طريــق غرز - الصوامع 

بريــف محافظــة درعــا الشــرقي، لــدى مروره بســيارته علــى الطريق.

 لــم نتمكــن مــن التحقــق مــن الجهــة التــي قامــت بــزرع العبــوة حتــى 

ــر. لحظــة إعــداد التقري

الطبيب عمار محمد شيخ أحمد إثَر إصابته جراء انفجار سيارة 
مجهولة المصدر يقودها انتحاري في مدينة عفرين/ ريف حلب 

الشمالي الغربي – 14/ أيلول/ 2020

عبد هللا السرحان

https://drive.google.com/file/d/0B5ysk72adZ8ONktOWEYxVTZuOVk/view
https://drive.google.com/file/d/14c_B_xVKCpgKofWOMFnvJXB4efGhfYlp/view
https://twitter.com/hihfad_ar/status/1305609484346290176?fbclid=IwAR2rDLkU3TTvp0dH6TVz2upvXHINcw6yYnFLS7DsAsRRnJDpLp6L6pO2VW8
https://twitter.com/hihfad_ar/status/1305609484346290176?fbclid=IwAR2rDLkU3TTvp0dH6TVz2upvXHINcw6yYnFLS7DsAsRRnJDpLp6L6pO2VW8
https://drive.google.com/file/d/1sp0wQmKHpfkSIuGhHrTH-YkMKD63tUeL/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFc0FSdXVPak5oeFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYVZtUHl3Z2hNUWc/view
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مصطفــى نبيــل قصــاب، مــن عناصــر مركــز مدينــة إدلــب التابــع للدفــاع المدنــي، مــن أبنــاء مدينــة إدلــب، مــن 

ــران/ 2018 جــراء انفجــار ســيارة مفخخــة خلــف مقــر الهــال  مواليــد عــام 1988، ُقتــل يــوم الخميــس 21/ حزي

األحمــر الســوري جنــوب مدينــة إدلــب، فــي أثنــاء عملــه علــى انتشــال جرحــى ُأصيبــوا جــراء انفجــار ســابق لدراجــة 

ناريــة مفخخــة فــي الموقــع ذاتــه، لــم نتمكــن مــن تحديــد الجهــة التــي قامــت بالتفجير حتى لحظــة إعــداد التقرير، 

نظــرًا للصعوبــة البالغــة فــي تحديــد مرتكبــي التفجيــرات.

وقد نعى الدفاع المدني السوري مصطفى على حسابه الرسمي على منصة التواصل االجتماعي “تويتر”.

 

تاء: من الكوادر اإلعالمية:

الناشــط اإلعامــي مؤيــد عمــر الجــرك، قضــى يــوم اإلثنيــن 16/ أيــار/ 2016 متأثــرًا بجراحــه التــي أصيــب بهــا جــراء 

انفجــار عبــوة ناســفة فــي بلــدة الهامــة بمحافظــة ريــف دمشــق، الخاضعــة لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة 

المســلحة، فــي أثنــاء مــروره قربهــا يــوم الســبت 14/ أيــار/ 2016، لــم نتمكــن مــن التحقــق من الجهــة التي قامت 

بــزرع العبــوة حتــى لحظــة إعــداد التقرير.

مؤيــد، مصــور لــدى المكتــب اإلعالمــي لبلــدة الهامــة، وهــو مــن أبنــاء البلــدة، مــن مواليــد عــام 1995، حاصــل 

علــى الشــهادة اإلعداديــة، أعــزب.

دليشــان إيبــش، مراســلة وكالــة “هــاوار” الكرديــة لألنبــاء )ANHA(، قضــت يــوم الخميــس 12/ تشــرين األول/ 

ــزور  ــر ال ــن مــن محافظــة دي ــَد تجمــع لنازحي ــر، عن 2017 جــراء انفجــار ســيارة مفخخــة يقودهــا انتحــاري/ ُمجَب

بالقــرب مــن أحــد الحواجــز التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة فــي منطقــة أبــو فــاس 

بريــف محافظــة الحســكة الجنوبــي. لــم نتمكــن مــن تحديــد الجهــة التــي قامــت بالتفجيــر حتــى لحظــة إعــداد 

التقريــر، نظــرًا للصعوبــة البالغــة فــي تحديــد مرتكبــي التفجيــرات.

دليشــان مــن أبنــاء مدينــة عيــن العــرب بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، ولدت عــام 1993، طالبــة جامعية في 

المعهد التقاني إلدارة األعمال والتســويق.

 
ٍ
الناشــط اإلعامــي عمــر الدمشــقي “نتحفــظ علــى ذكــر اســمه لــدواع

أمنيــة” قضــى يــوم األحــد 23/ حزيــران/ 2019، فــي المشــافي التركيــة، 

متأثــرًا بإصابتــه بعــدة شــظايا فــي معظــم أنحــاء جســده، جــراء انفجــار 

عبــوة ناســفة زرعــت فــي ســيارة تابعــة لجمعيــة “الراحمــون يرحمهــم 

هللا” اإلغاثية التي يعمل لصالحها، في مدينة سرمدا بريف محافظة 

إدلــب الشــمالي يــوم اإلثنيــن 17/ حزيــران/ 2019، لــم نتمكــن مــن تحديــد 

الجهــة المســؤولة عــن زرع العبــوة حتــى لحظــة إعــداد التقريــر، تخضــع 

المدينــة لســيطرة هيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

عمر الدمشقي

https://drive.google.com/file/d/1iCRj2-Q-xd5_szmBfLebPuMVk8NFTzwL/view
https://drive.google.com/file/d/1xFESUsbzZAmoMSsyU6pBtdHN7gvyE68E/view
https://twitter.com/SyriaCivilDefe/status/1009852602744561664
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUheUlISGxwd2xTdlU/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhY3JSSDN3cm1kcWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhVFJUU0RiTXhQUGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhYmlJajdhMmlSd1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhdldYeFkyd0Z6dkE/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhTUQ3VHZZQUNSd0E/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhdDhmYVM0MVRtRnM/view
https://drive.google.com/file/d/1uawa0uAyFmST4gSCb0zdZ9H2pA5kWs75/view
https://drive.google.com/file/d/1NX1Bgs2hzJFZW9Go4gMdHGW6VQ-oeiNN/view
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عمــر، مصــور لــدى جمعيــة “الراحمــون يرحمهــم هللا”، مــن أبنــاء بلــدة عقربــا جنــوب محافظــة ريــف دمشــق، 

مــن مواليــد عــام 1996، حاصــل علــى الشــهادة اإلعداديــة، أعــزب.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع اإلعامــي حــازم القلمونــي1  الــذي أخبرنــا بمــا ورده مــن أحــد 

أصدقــاء عمــر الــذي كان برفقتــه: “يــوم اإلثنيــن 17/ حزيــران وبينمــا كان عمــر يســتعد لركــوب ســيارة تابعــة 

للجمعيــة التــي يعمــل بهــا متجهــًا إلــى مخيمــات أطمــة لتوزيــع الخبــز علــى النازحيــن، انفجرت عبوة ناســفة 

زرعهــا مجهولــون فــي الســيارة؛ مــا أدى إلــى إصابتــه بشــظايا عــدة فــي معظــم أنحــاء جســده، وعلــى الفــور 

تــم إســعافه إلــى مشــفى الجامعــة فــي مدينــة أنطاكيــا التركيــة، حيــث أجريــت لــه عمليــات عــدة ُبتــرت علــى 

إثرهــا قدمــه اليســرى وأصابــع عــدة مــن يديــه االثنتيــن، ثم تم نقله إلى مشــفى قادرلي فــي مدينة العثمانية 

التركيــة حيــث فــارق الحيــاة هنــاك بعــد ســتة أيــام متأثــرًا بإصابتــه.”

 

ثاء: مجازر وسقوط عدد كبير من الضحايا:

الجمعــة فــي 18/ نيســان/ 2014 انفجــرت ســيارة مفخخــة أمــام مســجد بــال الحبشــي فــي مســاكن ضاحيــة 

الوليــد فــي حــي طريــق الشــام بمدينــة حمــص، الخاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت الحادثــة، 

وقــد تزامــن التفجيــر مــع وقــت خــروج المصليــن مــن صــاة الجمعــة، مــا أدى إلــى مقتــل 13 شــخصًا، بينهــم 

ــة  ــر، نظــرًا للصعوب ــر حتــى لحظــة إعــداد التقري ــد الجهــة التــي قامــت بالتفجي ــم نتمكــن مــن تحدي 1 طفــاًل، ل

البالغــة فــي تحديــد مرتكبــي التفجيــرات.

الســبت 26/ تمــوز/ 2014 انفجــرت ســيارة مفخخــة فــي ســوق الخضــار بمدينــة اعــزاز فــي ريــف محافظــة حلــب 

الشــمالي؛ مــا أدى إلــى مقتــل 10 أشــخاص، بينهــم 2 طفــًا، لــم نتمكــن مــن تحديــد الجهــة التي قامــت بالتفجير 

حتــى لحظــة إعــداد التقريــر، نظــرًا للصعوبــة البالغة في تحديد مرتكبي التفجيرات. تخضع المنطقة لســيطرة 

فصائــل فــي المعارضة المســلحة وقــت الحادثة.

ــف حلــب  ــة مســقان فــي ري ــد مدخــل قري ــان عن ــي/ 2015 انفجــرت ســيارتان مفخخت ــون الثان الســبت 10/ كان

الشــمالي، الخاضعــة لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة؛ مــا أدى إلــى مقتــل 17 مدنيــًا، بينهــم 4 مــن 

كــوادر الدفــاع المدنــي، لــم نتمكــن مــن تحديــد الجهــة التــي قامــت بالتفجيــر حتــى لحظــة إعــداد التقريــر، نظــرًا 

للصعوبــة البالغــة فــي تحديــد مرتكبــي التفجيــرات.

األحــد 3/ تمــوز/ 2016 أقــدم انتحــاري/ ُمجَبــر علــى تفجيــر نفســه بواســطة حــزام ناســف كان يرتديــه داخــل منــزل 

ســكني فــي مدينــة إنخــل بريــف محافظــة درعــا الغربــي، الخاضعــة لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة 

وقــت الحادثــة؛ مــا تســبَّب فــي مقتــل 7 أشــخاص )1 طفــل، 1 ســيدة، 5 مســلحين(، لــم نتمكــن مــن تحديــد الجهة 

التــي قامــت بالتفجيــر حتــى لحظــة إعــداد التقريــر، نظــراً للصعوبــة البالغــة فــي تحديــد مرتكبــي التفجيــرات. 

1   عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك في 26/ حزيران/ 2019.

https://drive.google.com/file/d/1cofI82iRv4PMVVrIcw1R7Tmqr8ZscXfZ/view
https://drive.google.com/file/d/1ppteWWyUMpTxJbP7wrZF-h3c2YIQvnKC/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/Ea-D37isyJ9IiX1JPvwy56QBYK7lp4M0uwptgndVZJ0Eaw?e=tIEoP6
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ESd01uf4EZZPqHYMyv0i_mMBwpo6cc_V259ScMFW5YGMtA?e=qyeJr0
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ESd01uf4EZZPqHYMyv0i_mMBwpo6cc_V259ScMFW5YGMtA?e=qyeJr0
https://drive.google.com/file/d/1WRGonv465ziyALCucbq9ZHgLuXQLu9Xv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WRGonv465ziyALCucbq9ZHgLuXQLu9Xv/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1259&token=7p97kUlE0r8GcCGTt9kuV0SOF5AAtv1r
https://drive.google.com/file/d/1qeAToYObebovUAcTkhmHtN-85cfTsxGK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qeAToYObebovUAcTkhmHtN-85cfTsxGK/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=BuO4T0z127M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2l_tyQzLB8tFWRSN835bmIWD2UCjJrrRUz_lNo6Xq4ym9uKdXwC6xk9P0&has_verified=1&bpctr=1605177448&ab_channel=%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2H.N.N%E2%80%8B%E2%80%AB%E2%80%8B%E2%80%AB%E2%80%8B%E2%80%AB%E2%80%8B%E2%80%AB
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2djlhMVM1QjNLSzg/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2djlhMVM1QjNLSzg/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2015%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%B3%D9%82%D8%A7%D9%86%20%E2%80%93%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D9%81%D8%AE%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D9%86%D8%AF%20%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%2010%201%202015%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2015%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVZOdTZGb2VyY2RJaExiMXdpQ2RObmtCUW5BZ25odHFBY0ZlQmNqd3pmcFVsQT9ydGltZT1CWG5IY3lLSDJFZw
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الخميــس 12/ تشــرين أول/ 2017 انفجــرت ســيارة مفخخــة عنــد تجمــع لنازحيــن بالقــرب مــن حاجــز لقــوات 

ســوريا الديمقراطيــة فــي قريــة أبــو فــاس بريــف الحســكة الجنوبــي، مــا أدى إلــى مقتــل 24 مدنيــًا، بينهــم 9 

ــة. لــم  ــة لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة وقــت الحادث طفــاًل و3 ســيدة )أنثــى بالغــة(، تخضــع القري

ــة البالغــة فــي  ــر، نظــرًا للصعوب ــر حتــى لحظــة إعــداد التقري ــد الجهــة التــي قامــت بالتفجي نتمكــن مــن تحدي

تحديــد مرتكبــي التفجيــرات.

األحــد 7/ كانــون الثانــي/ 2018 قرابــة الســاعة 18:30 حصــل انفجــار أمــام بنــاء ســكني –معــروف ببنــاء ســوبر 

ماركــت الميــري ومؤلــف مــن 8 طوابــق- فــي شــارع الثاثيــن الواقــع فــي األطــراف الجنوبيــة الغربيــة لمدينــة 

إدلــب؛ مــا أدى إلــى مقتــل 32 مدنيــًا، بينهــم 9 طفــاًل، و11 ســيدة، وإصابــة نحــو 98 آخريــن بجــراح، لــم نتمكــن مــن 

تحديــد ماهيــة االنفجــار والجهــة التــي قامــت بالتفجيــر حتــى لحظــة إعــداد التقريــر؛ نظــرًا للصعوبــة البالغــة فــي 

تحديــد مرتكبــي التفجيــرات. تخضــع المنطقــة لســيطرة هيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثة. ُنشــير إلــى أن البناء 

يحــوي فــي أحــد طوابقــه مقــرًا إداريــًا ألجنــاد القوقــاز.

ثنــا عمــار الحمــدو –إعامــي مركــز الدفــاع المدنــي المســؤول عــن قطــاع مدينــة إدلــب ومــا حولهــا- أنَّــه ســمع  حدَّ

مســاء يــوم األحــد 7/ كانــون الثانــي/ 2018 دويَّ انفجــار فــي مدينــة إدلــب وصــل صــداه حتــى مدينتــي جســر 

الشــغور ومعــرة النعمــان بريــف المحافظــة: “وصلــت مــع فريــق الدفــاع المدنــي إلــى موقــع االنفجــار، كاَن 

مــار هائــاًل فــي المنطقــة ورأيــت مــا يزيــد عــن ســبع ســيارات محترقــة، والنيــران تشــتعل فــي عــدد مــن  الدَّ

األبنيــة، والنســاء واألطفــال فــي الشــوارع، ســارع طاقــم الفريــق بإطفــاء الحرائــق وإســعاف المصابيــن 

الذيــن بلــغ عددهــم قرابــة 96 مصابــًا إلــى المشــافي الطبيــة” أضــاف عمــار أنــه لــم يســتطع تحديــد ماهيــة 

االنفجــار فالمــكان ال يحــوي أيــة بقايــا لســيارة مفخخــة أو صــاروخ: “مــا شــاهدته فــي موقــع االنفجــار ثــالث 

حفــر دائريــة فقــط”.  

ضحايا مجزرة؛ إثَر انفجار مجهول المصدر في شارع الثاثين/ إدلب 7/ كانون الثاني/ 2018

https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhV2dqMjFrVVh0aXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhNGZxZXdvSXVlY2s/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhT095enBWNm5MSXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhU3d1Tm1ycDBMeTg/view
https://www.youtube.com/watch?v=Kz6PFvfjtOE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CBqxVISypHI&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhaVhKRzBfb2F0TDA
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhaVhKRzBfb2F0TDA
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhdmpmQWloWXBWX2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhMUtTbTlYb0NmTzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhMUtTbTlYb0NmTzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhNG41TWFSNWdFazQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhV2dqMjFrVVh0aXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhYXVFVjh0VkJGOU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhYzJWVUxOYUwtOEU/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhYzJWVUxOYUwtOEU/view
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhaVhKRzBfb2F0TDA
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhaVhKRzBfb2F0TDA
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B055'27.0%22N+36%C2%B037'10.8%22E/@35.9236749,36.6246953,4699m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.9241778!4d36.6196707?hl=ar
https://www.youtube.com/watch?v=-7hiYA7S6Vw&feature=youtu.be&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://drive.google.com/file/d/1MkI6L5uLQcoBzpHHhuz6pGO5_n4V8pmG/view
https://drive.google.com/file/d/1MkI6L5uLQcoBzpHHhuz6pGO5_n4V8pmG/view
https://drive.google.com/file/d/1d9G7WQMMiaXZlIJ4Jt44kQdEsxIJ0qHY/view
https://drive.google.com/file/d/1d9G7WQMMiaXZlIJ4Jt44kQdEsxIJ0qHY/view
https://drive.google.com/file/d/1-vTIix5siiFPFG8I-eU_pqekOUPf6SLk/view
https://drive.google.com/file/d/1-vTIix5siiFPFG8I-eU_pqekOUPf6SLk/view
https://drive.google.com/file/d/173cRllqyL2pmftefuKz90JC0wGJYU3SW/view


التفجيرات عن بعد بما فيها االنتحارية/اإلجبارية وعدم 11

القدرة على تحديد هوية المجرم... القاتل المجهول!

اإلثنيــن 9/ نيســان/ 2018 قرابــة الســاعة 19:15 ُقتــل 32 مدنيــًا، بينهــم 15 طفــاًل، و9 ســيدة، وُأصيــب قرابــة 

ــح أنَّ ســَببه ســيارة  130 آخريــن بجــراح، جــراء انفجــار وقــع فــي منطقــة وادي النَّســيم جنــوب مدينــة إدلــب، ُيرجَّ

ــة  ــر؛ نظــرًا للصعوب ــى لحظــة إعــداد التقري ــر حت ــي قامــت بالتفجي ــد الجهــة الت ــم نتمكــن مــن تحدي مفخخــة، ل

ــر الشــام وقــت الحادثــة.  البالغــة فــي تحديــد مرتكبــي التفجيــرات. تخضــع مدينــة إدلــب لســيطرة هيئــة تحري

ان لهيئــة تحريــر الشــام. ُنشــير إلــى أنَّ المنطقــة المحيطــة بمــكان التفجيــر تحــوي مقــرَّ

األحــد 16/ كانــون األول/ 2018 انفجــرت ســيارة مفخخــة فــي ســوق الهــال وســط مدينــة عفريــن بريــف حلــب 

االشــمالي الغربــي؛ مــا أدى إلــى مقتــل 10 مدنييــن، بينهــم 1 ســيدة، وإصابــة قرابــة 13 آخريــن بجــراح، لــم نتمكــن 

مــن تحديــد الجهــة التــي قامــت بالتفجيــر حتــى لحظــة إعــداد التقرير؛ نظــرًا للصعوبــة البالغة فــي تحديد مرتكبي 

التفجيــرات. تخضــع المنطقــة لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وقــت الحادثــة. 

 

األحــد 2/ حزيــران/ 2019 انفجــرت ســيارة مفخخــة أمــام محكمــة اعــزاز فــي الشــارع الرئيــس وســط مدينــة اعــزاز 

ــًا، بينهــم ســبعة أطفــال )5 ذكــور، و1 أنثــى، و1  بريــف محافظــة حلــب الشــمالي؛ مــا أدى إلــى مقتــل 22 مدني

ــد الجهــة التــي قامــت  ــم نتمكــن مــن تحدي ــة عشــرين آخريــن بجــراح، ل ــة قراب جنيــن(، وثــالث ســيدات، وإصاب

بالتفجيــر حتــى لحظــة إعــداد التقريــر؛ نظــرًا للصعوبــة البالغــة فــي تحديــد مرتكبــي التفجيــرات، تخضــع مدينــة 

اعــزاز لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وقــت الحادثــة.

الثاثــاء 6/ تشــرين األول/ 2020 انفجــرت ســيارة مفخخــة مجهولــة المصــدر فــي شــارع عثمــان بــن عفان على 

األطــراف الشــمالية الشــرقية مــن مدينــة البــاب فــي ريــف محافظــة حلــب الشــرقي، مــا أدى إلــى مقتــل 20 

مدنيــًا، بينهــم 5 أطفــال و1 ســيدة، وإصابــة قرابــة 30 آخريــن بجــراح، إضافــة إلــى إصابــة 3 مــن الكــوادر الطبيــة 

كانــوا يســتقلون ســيارة إســعاف تابعــة لمنظمــة اإلغاثــة والتنميــة )SRD(كانــت فــي موقــع التفجيــر، مــا زالــت 

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تحــاول الوصــول إلــى شــهود وناجيــن مــن تلــك الحادثــة للحصــول علــى 

مزيــد مــن التفاصيــل، تخضــع مدينــة البــاب لســيطرة الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.

طفل من ضحايا مجزرة وقعت جراء انفجار سيارة مفخخة مجهولة 
المصدر وسط مدينة اعزاز/ حلب – 2/ حزيران/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1VtWYbfxkDRqpFqiAynqzxmZHr_XG7BNF/view
https://drive.google.com/file/d/1VKlMiaz8i-0uZ7vnA5cF4zw0FwMCAfHV/view
https://drive.google.com/file/d/1pRzmCOemKutLW8hufj_Ixjp_8gRENNdz/view
https://drive.google.com/file/d/1pRzmCOemKutLW8hufj_Ixjp_8gRENNdz/view
https://video.sn4hr.org/watch.php?id=1637&token=y3VUuSFI9s0GiCZKKKJA1Xt8C2n3DXV2
https://video.sn4hr.org/watch.php?id=1637&token=y3VUuSFI9s0GiCZKKKJA1Xt8C2n3DXV2
https://video.sn4hr.org/watch.php?id=1638&token=RaxJmKqlUAAGrwFn2vBClhoOVG32kbb1
https://video.sn4hr.org/watch.php?id=1638&token=RaxJmKqlUAAGrwFn2vBClhoOVG32kbb1
https://video.sn4hr.org/watch.php?id=1644&token=m0J7bIP5gqbWSxY5cMBCTfhabsIa6USj
https://drive.google.com/file/d/16ViXX-DPZnk5lYkqMDQAYM-bGlTTD0ns/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Afrin,+Syria/@36.5092452,36.8460696,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152f93f987fca169:0xedd9b3393ae9421b!8m2!3d36.5122781!4d36.8653891
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2018%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86%20%2D%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A9%20%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A9%20%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A9%20%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%84%2016%2012%202018%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2018%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVZTVjdXdi1ONnRNaXBRX01mdXE4bGtCS3FadWxHSXNXVGFPSGlTamlkaW9HUT9ydGltZT1QUFBtaE5PRzJFZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2018%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86%20%2D%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A9%20%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A9%20%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A9%20%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%84%2016%2012%202018%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2018%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVZTVjdXdi1ONnRNaXBRX01mdXE4bGtCS3FadWxHSXNXVGFPSGlTamlkaW9HUT9ydGltZT1QUFBtaE5PRzJFZw
https://www.google.com/maps/place/A'zaz,+Syria/@36.5862578,37.028582,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152fc3e60b42e1a9:0x984b666345498b70!8m2!3d36.5868261!4d37.0480843
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EWl_SDh2SQZJhVrcqS3AYiABiuTYAt09CB-QGUCr66ev-g?e=03hGBR
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%B2%20%2D%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D9%85%D9%81%D8%AE%D8%AE%D8%A9%20%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D8%A8%20%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D9%801%202%206%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVl1Ynl2UXdHRXBQdUVHMWRKTVd2R0VCRHQ5Z0tXcnNxeVpjZ3VrMjJhQ0dNZz9ydGltZT1iTi14dGRPRzJFZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%B2%20%2D%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D9%85%D9%81%D8%AE%D8%AE%D8%A9%20%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D8%A8%20%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D9%801%202%206%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVl1Ynl2UXdHRXBQdUVHMWRKTVd2R0VCRHQ5Z0tXcnNxeVpjZ3VrMjJhQ0dNZz9ydGltZT1iTi14dGRPRzJFZw
https://drive.google.com/file/d/1PXC1AD5ZinyttZHn_52pPyjOhGTuyOsw/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EaJEOCHp2kFOkV_9T7o6EggBUH4PVOoM5mdbEeaKzxCiVw?e=uzr886
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/Eeutl_P89rxCjWR6B1N7EhwBkagUnAb_7T5Dy45LGu
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2020%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20%2D%20%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%20%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%AA%D9%87%20%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89%20%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D9%8A%D9%8F%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9%20%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D9%85%D9%81%D8%AE%D8%AE%D8%A9%20%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%206%2010%202020%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2020%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVVuY21lUDdPa1pCc0NXdS1YOXhoaXdCMkh3Z1dtZFI1TmZUbFhpekQ3ZUdjZz9ydGltZT16ejFxVGRTRzJFZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2020%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20%2D%20%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%20%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%AA%D9%87%20%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89%20%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D9%8A%D9%8F%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9%20%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D9%85%D9%81%D8%AE%D8%AE%D8%A9%20%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%206%2010%202020%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2020%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVVuY21lUDdPa1pCc0NXdS1YOXhoaXdCMkh3Z1dtZFI1TmZUbFhpekQ3ZUdjZz9ydGltZT16ejFxVGRTRzJFZw
https://drive.google.com/file/d/1tDg54AX0J_UB7TrqqTP8AXt8F09vzmAj/view
https://drive.google.com/file/d/1tDg54AX0J_UB7TrqqTP8AXt8F09vzmAj/view
https://drive.google.com/file/d/1SbWcBtogqf8eCT2kCFE2URilKgKvxjTT/view
https://drive.google.com/file/d/1bnuHpQLlXsqtnIOOf4tiiQIfL4jzmOXW/view
https://drive.google.com/file/d/1bnuHpQLlXsqtnIOOf4tiiQIfL4jzmOXW/view
https://drive.google.com/file/d/1GJwm1rN_vqhZ-RYqSYdP0pmnecoE6-_l/view
https://drive.google.com/file/d/1GJwm1rN_vqhZ-RYqSYdP0pmnecoE6-_l/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2020%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20%2D%20%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%20%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%AA%D9%87%20%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89%20%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D9%8A%D9%8F%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9%20%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D9%85%D9%81%D8%AE%D8%AE%D8%A9%20%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%206%2010%202020%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2020%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVVuY21lUDdPa1pCc0NXdS1YOXhoaXdCMkh3Z1dtZFI1TmZUbFhpekQ3ZUdjZz9ydGltZT16ejFxVGRTRzJFZw
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2  اللجنة الدولية للصليب األحمر، الملحق )البروتوكول( األول اإلضافي التفاقيات جينيف 1977، المادة 51 )4(، 

>https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm<

3  اللجنة الدولية للصليب األحمر، قواعد القانون الدولي اإلنساني، القواعد 1 إلى 10، 

 >https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/customary-international-humanitarian-law-i-icrc-eng.pdf <

4 اللجنة الدولية للصليب األحمر، قواعد القانون الدولي اإلنساني، القواعد 11 إلى 24، 

>https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/customary-international-humanitarian-law-i-icrc-eng.pdf <

رابعًا: االستنتاجات والتوصيات:

يدفــع االختــال فــي موازيــن القــوى بعــض أطــراف النزاع المســلح الداخلي إلى تفادي االشــتباك المباشــر، 	 

واســتخدام أســلوب التفجيــرات عــن بعــد بمــا فيهــا االنتحاريــة منهــا، وينــدرج هــذا األســلوب ضمــن إطــار 

المواجهــة التــي تهــدف إلــى بــثِّ الرعــب واإلرهــاب بيــن صفــوف األهالــي فــي مناطــق الخصــم، وبــثُّ الرعــب 

محظــور وفقــًا للقانــون العرفــي اإلنســاني، كمــا إنهــا هجمــات عشــوائية، تعــرَّف “الهجمــات العشــوائية” 

علــى أنهــا ليســت موجهــة لتحقيــق هــدف عســكري محــدد، وهــي التــي يســتخدم فيهــا أســلوب ووســائل 

د، أو تلــك التــي تســتخدم أســلوبًا ووســائل  القتــال التــي ال يمكــن توجيههــا لتحقيــق هــدف عســكري محــدَّ

ــر  ــرات غي ــة هــي تفجي ــرات عــن بعــد، أو االنتحاري ــي فالتفجي ــر محــدودة2. وبالتال ــة تكــون تأثيراتهــا غي قتالي

دقيقــة، وغيــر موجهــة، وتنتهــك بشــكل واضــح مبــدأ التمييــز بين األهــداف المدنيــة والعســكرية3، ومبادئ 

االحتياطــات والتناســب فــي الهجمــات4.

وبحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان التــي تحتــوي المئــات مــن حــوادث التفجيــرات 	 

ه  بت فــي مقتــل آالف المدنييــن الســوريين كمــا ورد في التقريــر، فإننا نؤكد أنهــا لم توجَّ عــن بعــد، التــي تســبَّ

إلــى هــدف عســكري، أو أنهــا مبــررة مــن الناحيــة العســكرية، بــل اســتهدفت الســكان المدنيين واألســواق 

وأماكــن العبــادة والمراكــز الحيويــة المدنيــة، وغيرهــا، ويحظر القانون الدولي اإلنســاني اســتعمال وســائل 

وأســاليب حــرب ذات طبيعــة تســبِّب إصابــات أو آالمــًا مفرطــة أو ال مبــّرر لهــا5 ، ُيشــكل عــدم احتــرام هــذه 

األحــكام جريمــة حــرب بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني وبموجــب النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة 

الدولية.

إنَّ اســتخدام تكتيــك التفجيــرات عــن بعــد بمــا فيهــا االنتحارية منها الســتهداف مناطق ســكانية مكتظة 	 

تة. ــر عــن عقليــة إجرامية ونيــة ُمبيَّ ُيعبِّ

ــات بهــم أو فــي 	  بت بصــورة عرضيــة فــي حــدوث خســائر طالــت أرواح المدنييــن أو إلحــاق إصاب قــد تســبَّ

ــدة العســكرية شــبه معدومــة. ــكاد تكــون الفائ ــة، وت ــرر باألعيــان المدنيَّ إلحــاق الضَّ

يتحمــل القــادة المدنيــون والعســكريون المســؤولية الجنائيــة وفقــًا لمبــدأ مســؤولية القيــادة، وذلــك 	 

ــي ارتكبتهــا القــوات الخاضعــة لســيطرتهم  فــي حــال علمــوا أو كان يتوجــب أن يعلمــوا باالنتهــاكات الت

ولــم يمنعوهــا ولــم يعاقبــوا مرؤوســيهم المســؤولين عنهــا، حيــث يتوجــب عليهــا احتــرام وفــرض احتــرام 

القانــون الدولــي اإلنســاني.

اللجنة الدولية للصليب األحمر، االتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية )اتفاقية الهاي( 1907، المادة 23، 
 >https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/62tc8a.htm<

اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، إعــان التخلــي عــن اســتخدام المقذوفــات المتفجــرة التــي يقــل وزنهــا عــن 400 جــرام فــي زمــن الحــرب )إعــان 
 >https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/declaration1868 < ،)1868 ســانت بطرســبرغ

5  االلجنة الدولية للصليب األحمر، الملحق )البروتوكول( األول اإلضافي التفاقيات جينيف 1977، المادة 35،

>https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm< 

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/customary-international-humanitarian-law-i-icrc-eng.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/customary-international-humanitarian-law-i-icrc-eng.pdf
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/62tc8a.htm
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/declaration1868
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
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يتحمــل مجلــس األمــن الدولــي المســؤولية الرئيســة عــن حالــة الفوضــى والفلتــان فــي ســوريا؛ نظــرًا 	 

لفشــله الفظيــع فــي حمايــة المدنييــن فــي ســوريا علــى مــدى عشــر ســنوات، واإلخفــاق فــي تحقيق عملية 

انتقــال سياســي حتــى اآلن.

التوصيات:

إلى كافة أطراف النزاع:

احترام قواعد القانون الدولي اإلنساني، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.	 

التوقــف عــن اســتخدام تكتيــك التفجيــرات عــن بعــد، أو التفجيــرات االنتحاريــة التــي تســتهدف المدنييــن 	 

ــز بيــن المدنييــن واألهــداف العســكرية؛ أو مــن المتوقــع أن تســبِّب أضــرارًا  واألعيــان المدنيــة؛ والتــي ال تميِّ

مدنيــة ال تتناســب مــع الميــزة العســكرية المتوقعــة.

التعــاون المحتــرم مــع لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن ســوريا، والمفوضيــة الســامية لحقــوق 	 

اإلنســان، واآلليــة الدوليــة المحايــدة والمســتقلة.

إلى مجلس األمن الدولي والمجتمع الدولي:

لن يكون هناك أي اســتقرار في ســوريا دون تحقيق انتقال سياســي نحو الديمقراطية وحقوق اإلنســان 	 

ــى النظــام الســوري  ــر ممارســة ضغــوط متنوعــة وبشــكل رئيــس عل ــك إال عب ــم ذل ــن يت فــي ســوريا، ول

وحلفائــه، ألنــه لــن يتخلــى عــن الســلطة بشــكل طوعــي.

زيــادة المســاعدات اللوجســتية للمنظمــات المحليــة والشــرطة المحليــة العاملــة فــي مجــال الكشــف 	 

عــن المفخخــات وتفكيكهــا.

البــدء فــي تعويــض الضحايــا وذويهــم، والتركيــز علــى عمليــة العــاج النفســي للناجيــن، ودعــم المنظمــات 	 

اإلنســانية العاملــة فــي مجــال الرعايــة النفســية.

إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:

تســليط الضــوء علــى فداحــة تكتيــك التفجيــرات عــن بعــد علــى المجتمــع الســوري، ومطالبــة المجتمــع 	 

الدولــي ببــذل مزيــد مــن اإلمكانــات لمكافحتهــا علــى مختلــف األصعــدة بمــا فيهــا التوعويــة واللوجســتية.

:COI إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة

تخصيص فقرة في التقارير القادمة لتناول تكتيك التفجيرات عن بعد وآثاره المدمرة على المجتمع.	 

شكر وتقدير

كل الشــكر لجميــع األهالــي وذوي الضحايــا وأصدقائهــم، وشــهود العيــان والنشــطاء المحلييــن، الذيــن أغنــت 

مســاهماتهم هــذا التقرير.
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