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حصيلة شهداء الثورة السورية: أكثر من 20 ألف شهيد 
من المواطنين السوريين حصيلة موثقة باالسم والصورة

)إحصائية شاملة لضحايا النظام السوري منذ بداية الثورة السورية وحتى نهاية شهر تموز 31/ تموز /2012(.

مقدمة التقرير:

تعتمد الشبكة السورية لحقوق اإلنسان على معايير عالية في التحقق من األسماء والهوية واألماكن وكيف تمت عملية القتل 
بالرغم من الصعوبات الجمة، ومنع السلطات السورية ألية منظمة حقوقية من العمل على أراضيها بل اعتقال كوادرها، وربما 

تصفيتهم كما حصل مع عدد كبير من نشطاء التوثيق الحقوقي.
وتقوم الشبكة بمراجعة دورية وتصحيح دائم لألسماء عبر االتصال مع أهالي الشهداء أو أقربائهم أو أصدقائهم. ونؤكد على خلو 

القائمة من أي اسم أو صورة مكررة.
 ال تصدر الشبكة السورية لحقوق اإلنسان أي إحصائية مهما كانت صغيرة، حتى اإلحصائيات اليومية من دون تزويد الجهات 
الحقوقية واإلعالمية العربية والدولية بقوائم األسماء وليس مجرد األرقام، ونضيف إلى االسم صورة ثابتة وفيديو للشخص، 
التالية بمحاولة الحصول على كل من لم ترد له صورة أو فيديو، وعندما تصل يتم إضافتها إلى  الفريق في األيام  ويستمر 

األرشيف مباشرة وترفق مع االسم بشكل تلقائي من أجل الدقة والمصداقية. 

التفاصيل: 

 الضحايا الذين قتلوا على يد القوات الحكومية من تاريخ انطالقة الثورة السورية  18/ آذار/ 2011 وحتى تاريخ 31/ تموز/ 2012
بلغ العدد اإلجمالي الموثق باالسم من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ما اليقل عن 20148. 

األطفال: 1499 طفالً، بينهم 317 تحت سن العاشرة من العمر.
النساء: 1417

الكهول الذين تجاوزا الستين عاماً: 256
تحت التعذيب: 697

العسكريين: 1425 سواء من الجيش الحر، أو من  القوات العسكرية أو األمنية الموالية للنظام، أو الجنود المنشقين، أو الجنود 
الذين رفضوا إطالق النار والذين تمكنا من توثيق أسمائهم و حوادث استشهادهم.

وقد توزعت الضحايا على المحافظات السورية على الشكل التالي:
حمص: 6105، إدلب: 3000، حماة: 2526، ريف دمشق: 2486، درعا: 2097، حلب: 1177، ديرالزور: 1133، دمشق: 

664، الالذقية: 472، الحسكة: 138، الرقة: 79، القنيطرة: 73، طرطوس: 72، السويداء: 21، جنسيات أخرى: 105.
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تنويه: إن السلطات السورية لم تتح ألي من أعضائنا إمكانية التحقق من أسماء الشهداء الذين تعلن عنهم السلطات السورية، 
وذلك لعدم السماح أو الترخيص لنا من قبل السلطات السورية للعمل على األراضي السورية، وبالتالي ال يمكننا التحقق، وال 

توجد آلية علمية موضوعية للتحقق من أسماء قتلى قوات الجيش أو األمن أو الشبيحة التابعين للنظام السوري.
ونشير بهذا المقام إلى وجود حاالت كثيرة لم نتمكن من الوصول إليها وتوثيقها وخاصة في حاالت المجازر وتطويق البلدات 
والقرى وقطع االتصاالت، التي تقوم بها الحكومة السورية في كل مرة وبشكل متكرر، مما يرشح العدد الفعلي لالرتفاع ألن 
هناك العشرات من الحاالت التي قام فيها األهالي بدفن الشهداء في مقابر جماعية خوفاً من انتشار األمراض واألوبئة وكل ذلك 

بسبب منع الحكومة السورية ألي منظمة حقوقية من العمل على أراضيها .
  

هذا وإننا في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان نحمل مسؤولية كل أفعال القتل والتعذيب والمجازر التي حدثت في سورية إلى 
رئيس النظام السوري والقائد العام للجيش والقوات المسلحة بشار األسد باعتباره المسؤول األول عن إصدار األوامر بتلك 
األفعال، ونعتبر كافة أركان النظام السوري التي تقود األجهزة األمنية والعسكرية شريكة مباشرة في تلك األفعال، إضافة إلى 
كافة الممولين والداعمين لهذا النظام، الذي يقوم بارتكاب مجازر بشكل شبه يومي ومنهجي وال يتوقف في ليل أو نهار، ونحملهم 

جميعاً كافة ردات الفعل والنتائج المترتبة عليها التي قد تصدر من أبناء الشعب السوري وخصوصاً أقرباء الشهداء وذويهم.
نطالب مجلس األمن واألمم المتحدة والدول األعضاء بالعمل بسرعة قصوى التخاذ كل ما من شأنه حماية المدنيين في سوريا، 
وإنهم في تخاذلهم عن نصرة الشعب السوري وحماية المدنيين يتحملون مع النظام السوري قدراً كبيراً من المسؤولية حيث 
يتوجب عليهم االمتثال لمسؤوليتهم األخالقية والقانونية، وتسريع الخطوات باتجاه إحالة كافة المتورطين في تلك المجارز إلى 

محكمة الجنايات الدولية.
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