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األربعاء 14 آذار 2018

مقتل 217764 مدنياً، بينهم 
27296 طفاًل، 93% منهم 
على يد احللف السوري الروسي

حصاد أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان يف 
الذكرى السَّابعة للحراك الشَّعيب يف سوراي
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احملتوى:
أواًل: املقدمة.

اثنياً: القتل خارج نطاق القانون.
اثلثاً: االعتقال التَّعسفي واإلخفاء القسري.

رابعاً: التَّعذيب.
خامساً: احلصار.

سادساً: هجمات عشوائية وأسلحة غري مشروعة.
سابعاً: اهلجمات على األعيان املدنية.

اثمناً: التَّشريد القسري.
اتسعاً: التوصيات.

أواًل: املقدمة:
جسَّــد احلــراك الشَّــعيب يف آذار/ 2011 منعطفــاً اســتثنائياً يف نضــال الشَّــعب الســوري حنــو احلريــة والتَّحــرر مــن نظــام يُعتــر واحــداً 
ــنوات الســبع املاضيــة حجــم الوحشــية الدمويــة الســاديَّة، الــي  مــن أعــى األنظمــة يف الشــرق األوســط بــل والعــامل، وقــد أثبتــت السَّ
واجــه هبــا النِّظــام احلاكــم الشَّــعب، الــذي خــرج ضــدَّه ُمطالبــاً بتغيــري نظــام احلكــم العائلــي األمــي، وهــذا هــو حتديــداً جوهــر احلــراك 
الشــعيب، بعيــداً عــن العناصــر واملتغــريات الــي دخلــت ولعبــت بــه الحقــاً، فقــد أهنــى نظــام احلكــم العائلــي أيَّ شــكل مــن أشــكال 
العمــل السياســي، وأصبــح مهُّــُه األول االســتمرار يف احلكــم إىل األبــد، اســتخدم ســلطته املطلقــة علــى مجيــع أجهــزة الدولــة ويف 

مقدِّمتهــا اجليــش واألجهــزة األمنيــة، وســخَّرها ضــدَّ الشــعب لقمــع اجملتمــع الســوري وحتطيمــه علــى مــدى عقــود.
 

ــعب الســوري، بشــكل خــاص كل مــن ســاهم يف احلــراك الشــعيب ضــدَّ نظــام احلكــم العائلــي إىل حجــم وحشــية  لقــد تعــرَّض الشَّ
وعنــف غــري مســبوَقن يف العصــر احلديــث، وصــَل حــدَّ اســتخدام األســلحة الكيميائيــة ضــدَّ املدنيــن؛ هبــدف إرهاهبــم واستســامهم 
وضمــان عودهتــم إىل حظــرية نظــام حكــم الفــرد األوحــد، وعــر عمليــات تعذيــب ســاديَّة داخــل مراكــز االحتجــاز وصلــت حــدَّ 

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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اإلابدة، وحصــار وجتويــع عشــرات آالف املدنيــن مبــن فيهــم مــن نســاء وأطفــال وكبــار ســن، وإن مل يكــن مســتغرابً لــدى بعــض 
الســورين حجــم وحشــية نظــام حكــم عائلــة األســد، الــذي َخــِروه علــى مــدى عقــود، مــروراً مبجــزرة جســر الشــغور ومحــاة وحلــب 
وتصفيــة عشــرات آالف الكــوادر الســورية، إال أنَّ األمــَر الــذي كان وال يــزال ليــس مفهومــاً هــو حجــم الصَّمــت والعدميــة الدوليــة 
جتــاه هــذه اجلرائــم، الــي مت توثيقهــا مــن قبــل منظمــات أمميــة ودوليــة وحمليــة بشــكل ال يقبــل التَّشــكيك، بــل األفظــع مــن ذلــك أن 
حتــاول بعــض الــدول واملســؤولن واملندوبــن والوســطاء الرتويــج لفكــرة ضــرورة إهنــاء املطالــب الشــعبية ابلكرامــة واحلريــة ورفــع نظــام 

ــفاحن أعــداء البشــرية. احلكــم العائلــي واالنتقــال الدميقراطــي، وحصرهــا أبمــور “واقعيــة” بــدل مطالبتهــم مبحاســبة السَّ

ثنــا مــع عشــرات آالف  وعلــى مــدار السَّــنوات الســبع املاضيــة وثَّقنــا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان انتهــاكات فظيعــة، وحتدَّ
الناجــن والشــهود، وال تــزال عمليــات التَّوثيــق مســتمرة، حفظــاً لتاريــخ ســوراي مــن التَّبديــل، وأمــًا يف الوصــول إىل العدالــة عــر 

حماســبة اجملرمــن، وهلــذا رفعنــا دائمــاً شــعار “ال عدالــة بــا حماســبة”.
 

منــذ بدايــة احلــراك الشــعيب حــى اآلن،  تشــهُد هــذه األايم هجمــة عســكرية هــي األعنــف واألكثــف قصفــاً وبربريــة وتدمــرياً 
تســتهدف مناطــق الغوطــة الشــرقية، حيــث متَـّـت تســوية بلــدات ابألرض بشــكل شــبه كامــل، وتشــرَّد أهلهــا، وهــذه اهلجمــات 

واحلصــار هُتــدد حيــاة قرابــة 350 ألــف ســوري.
 

نســتعرض يف هــذا التقريــر املوجــز حصيلــة أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان الــي متكنَّــا مــن تســجيلها يف قاعــدة بيــاانت الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ انــدالع احلــراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة يف ســوراي يف آذار/ 2011 حــى آذار/ 2018، وهــذه 
اإلحصائيــات مُتثِّــل احلــدَّ األدىن يف ظــلِّ الصُّعــوابت والتَّحــدايت، الــي تواجــه عمليــات التَّوثيــق، وملزيــد مــن التَّفاصيــل عــن آليــة 

مجــع وحتقيــق املعلومــات ابإلمــكان االطــاع علــى منهجيــة عملنــا.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
ــراع الســوري وهــو مــا بــن نظــام حكــم  “بعــد انتهــاء تنظيــم داعــش تقريبــاً، عــاَد إىل الواجهــة مــن جديــد جوهــر الصِّ
عائلــي دمــوي وبــن حــراك شــعيب حتــوَّل الحقــاً إىل حــراك ُمســلَّح، وأيــة حماولــة لتجــاوز هــذه املعادلــة لــن تــؤدي إىل 
أيِّ شــكٍل مــن أشــكال االســتقرار، بــل إىل مزيــٍد مــن ســنوات التَّشــريد والقتــل، يف ظــلِّ غيــاب اجملتمــع الــدويل متامــًا”.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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اثنياً: القتل خارج نطاق القانون:
يُعتــر القتــل خــارج نطــاق القضــاء أعظــم االنتهــاكات الــي يتعــرَّض هلــا املدنيــون يف ســوراي، ومُيــاَرس بشــكل يومــي مســتمر علــى 
مدار السَّــنوات الســبع املاضية، وعلى نطاق واســع عر عمليات القصف العشــوائي ابلصواريخ، واملدفعية، واألســلحة الكيميائية 
احملرَّمــة والذَّخائــر املرجتلــة، والقنــص، وغــري ذلــك مــن خمتلــف أنــواع األســلحة، الــي اســتهدف هبــا النظــام الســوري وحليفــاه الروســي 

واإليــراين بشــكل أساســي مناطــق مدنيَّــة ُمكتظَّــة ابلسُّــكان دون مراعــاة ألي مــن قواعــد القانــون العــريف اإلنســاين.

ــعيب حنــو الدميقراطيــة يف ســوراي آذار/ 2011 حــى آذار  بلغــت حصيلــة الضحــااي املدنيــن الذيــن قتلــوا منــذ انــدالع احلــراك الشَّ
2018 مــا ال يقــل عــن 217764 مدنيــاً، بينهــم 27296 طفــًا، 14028 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، ُمســجلن عــر عمليــات 
توثيــق يوميــة مســتمرة يف قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بتفاصيــل ُمتعــدِّدة كاالســم ومــكان وزمــن القتــل، 
ــاح، واجلهــة الــي نفَّــذت القتــل، وغــري ذلــك، وحبســب فــرز قاعــدة البيــاانت فــإنَّ احللــف الســوري الروســي مســؤول  ونوعيَّــة السِّ
عــن 92.5 % مــن حصيلــة القتــل مقارنــة ببقيــة األطــراف، وجتــاوزت نســبة حصيلــة القتلــى مــن األطفــال والســيدات إىل اجملمــوع 
الكلي للضحااي حاجز الـ 18 % وهي نسبة مرتفعة جداً وُتشري إىل تعمُّد قوات احللف السوري الروسي استهداف املدنين، 

وُتشــري الرســوم البيانيــة أدانه إىل حصيلــة الضحــااي الكليــة موزَّعــة حبســب مرتكــيب االنتهــاك:

https://drive.google.com/file/d/1gtkSiPhvkuGQ3ITa5kyvHVTwlpKo47Tr/view
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https://drive.google.com/file/d/1nBfVxVW1b0KTnLHALk9CSXSHbWIOSXhV/view
https://drive.google.com/file/d/1z84sSdLjTHk1wXAtxb8xw_D2An8Y-03j/view
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اثلثاً: االعتقال التَّعسفي واإلخفاء القسري:
ابلتَّــوازي مــع عمليــات القتــل، بــدأ النظــام الســوري منــذ األايم األوىل للحــراك الشَّــعيب سلســلة واســعة وكثيفــة مــن محــات االعتقــال 
طالــت العشــرات، واختــذت عمليــات االعتقــال الــي نفَّذهــا النظــام الســوري طابعــاً أقــرب مــا يكــون إىل عمليــات مافيــات اخلطــف 
فهــي تتــمُّ عــر احلواجــز واملدامهــات املنزليــة وخلــع األبــواب دون مذكــرات اعتقــال، وحيظــر علــى املعتقلــن التواصــل مــع ذويهــم 
وحماميهــم، كمــا ال تعــرتف الســلطات بوجودهــم لديهــا، وقــد ســجَّلنا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أنَّ معظــم احلــاالت 
ــن عائــات الضحــااي مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت ابالعتقــال بدقــة؛ ذلــك  ارتقــت إىل درجــة اإلخفــاء القســري، فغالبــاً ال تتمكَّ
ألنــه عــدا عــن أفــرع األمــن األربعــة الرئيســة ومــا يتشــعَّب عنهــا، متتلــك مجيــع القــوات املتحالفــة مــع النِّظــام الســوري )امليليشــيات 

اإليرانيــة، حــزب هللا اللبنــاين، وغريهــا( صاحيــة االعتقــال والتَّعذيــب واإلخفــاء القســري.
ســجَّلنا مــا ال يقــل عــن 104029 شــخصاً ال يزالــون قيــَد االعتقــال الّتعســفي أو االختفــاء القســري يف مراكــز االحتجــاز الرمسيــة 

وغــري الرمسيــة التَّابعــة للنظــام الســوري منــذ آذار/ 2011 حــى آذار/ 2018.
 

قوات اإلدارة الذاتية الكردية مارست عمليات االعتقال التَّعسفي واإلخفاء القسري يف املناطق اخلاضعة لسيطرهتا، واستهدفت 
ــعة؛ هبــدف التَّجنيــد القســري،  النشــطاء السياســين واإلعاميــن املعارضــن لسياســاهتا، كمــا قامــت بعمليــات اعتقــال موسَّ
اعتقلت فيها املدنين ومل تســتثِن األطفال والنِّســاء، ســجَّلنا اعتقاهلا ما ال يقل عن 2419 منذ أتسيســها حى آذار/ 2018.

عَمــدت التنظيمــات اإلســامية املتشــددة وال ســيما تنظيــم داعــش إىل تطبيــق سياســة االعتقــال التَّعســفي واإلخفــاء القســري حبــقِّ 
املدنيــن يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرته، اســتهدفت عمليــات االعتقــال بشــكل رئيــس املدنيــن املخالفــن للتَّعليمــات الــي يفرضهــا 
التَّنظيــم كالتَّدخــن وخمالفــة االلتــزام ابللبــاس الشــرعي ابلنســبة للنســاء، واألشــخاص الذيــن تربطهــم صــات قــرىب أبفــراد مــن فصائــل 
يف املعارضــة املســلحة، وســجَّلنا قيــام التَّنظيــم بعمليــات اعتقــال مجاعيــة اســتهدفت املدنيــن الفاريــن مــن مناطــق ســيطرته، مــن 
خــال نصــب الكمائــن ونقــاط التفتيــش، إضافــة إىل ممارســته عمليــات االعتقــال هبــدف الســخرة، والقيــام أبعمــال التَّحصــن 

وحفــر اخلنــادق، وقــد ســجَّلنا اعتقــال التنظيــم مــا ال يقــل عــن 8119 شــخصاً منــذ أتسيســه حــى آذار/ 2018.

أمــا هيئــة حتريــر الشــام )جبهــة النصــرة ســابقاً( فقــد مارَســت علــى حنــو واســع عمليــات اعتقــال تعســفي وعمليــات ماحقــة أمنيــة 
واســتدعاء إىل احملاكم الشــرعية، اســتهدفت من خاهلا النُّشــطاء والعســكرين والعاملن يف مراكز املنظمات اإلنســانية واملنشــآت 
احليويــة، وكــوادر مؤسســات اجملتمــع املــدين، واجملالــس احملليــة، ومديــرايت التَّعليــم والصحــة التَّابعــة للحكومــة الســورية املؤقتــة، وقــد 

ســجَّلنا اعتقــال اهليئــة مــا ال يقــل عــن 1688 شــخصاً حــى آذار/ 2018.
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عمــَدت فصائــل يف املعارضــة املســلحة إىل تنفيــذ عمليــات اعتقــال حبــقِّ املدنيــن بعــد اقتحــام مناطــق ختضــع لســيطرة قــوات النظــام 
الســوري كمــا اســتهدفت عمليــات االعتقــال يف بعــض األحيــان نشــطاَء إعاميــَن وأطبــاء، إضافــة إىل كــوادر يف منظمــات جمتمــع 
مــدين يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرهتا وقــد وثَّقنــا 2574 شــخصاً ال يزالــون قيــد االعتقــال التعســفي يف ســجون املعارضــة املســلَّحة 

حى آذار/ 2018.

ح حصيلة االعتقال التَّعسفي واالختفاء القسري موزعة حبسب مرتكيب االنتهاك: الرسم البياين التَّايل يوضِّ

رابعاً: التَّعذيب:
جلــأت قــوات النِّظــام الســوري إىل اســتخدام أمنــاط وأســاليب متنوِّعــة مــن التَّعذيــب حبــقِّ مجيــع احملتجزيــن لديهــا، ويســتخدم التعذيــب 
كأداة إلرهــاب اجملتمــع كلــه؛ نتيجــًة لكثــرة األشــخاص الذيــن ميوتــون بســبب التعذيــب، حيــث عمــَد النِّظــام الســوري منــذ األشــهر 
األوىل إىل نشــر صــور حملتجزيــَن يتعرَّضــون للتَّعذيــب، ويســتخدم ضدَّهــم ألفاظــاً وعبــارات حتمــل صبغــة طائفيــة، وســلَّم عــدداً كبــرياً 
من اجلثث لألهايل وعليها آاثر تعذيب وحشــية -كما ظهر ذلك الحقاً بشــكل واضح يف صور قيصر املســربة1 -؛ ذلك هبدف 
تركيع وإخضاع احلراك الشــعيب وإرهابه وحتطيمه، لقد ســجَّلنا 13029 شــخصاً قُِتل بســبب التَّعذيب يف ســجون النظام الســوري 

منــذ آذار/ 2011 حــى آذار/ 2018.

1 قيصر: ضابط منشق عن النظام السوري كان مكلفاً بتصوير جثث الضحااي، ومتَّ نشر قسم من الصور بطرق عشوائية، وليس قيصر من قام بعملية النشر.

https://drive.google.com/file/d/1W8AbUvSDwCKOAnVJq7ozCp9fQPVcnLtn/view
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اتَّبعــت التنظيمــات اإلســامية املتشــدِّدة أســاليب تعذيــب وحشــية وال ســيما تنظيــم داعــش؛ الــذي مــارس عمليــات تعذيــب 
جســديَّة ونفســيَّة شــبيهة بتلــك الــي مارَســها النظــام الســوري، وختتلــف أســاليب التَّعذيــب حبســب التُّهــم، مــا بــن احملتجزيــن 
ألســباب تتعلَّــق مبخالفتهــم التَّعاليــم الــي يفرضهــا التَّنظيــم، واحملتجزيــن املتَّهمــن مبعارضــة التَّنظيــم كاألفــراد العســكرين يف فصائــل 
يف املعارضــة املســلحة والنُّشــطاء اإلعاميــن واحلقوقيــن والعاملــن يف منظمــات أجنبيــة، وقــد ســجَّلنا مقتــل 31 شــخصاً بســبب 

التَّعذيــب يف ســجون تنظيــم داعــش.

ــبح والصَّعــق ابلكهــرابء، وقــد تصاعــدت هــذه املمارســات  أمــا هيئــة حتريــر الشــام فقــد مارســت أســاليب اجللــد والضَّــرب والشَّ
بشــكل واضــح منــذ منتصــف عــام 2016، وقــد وثَّقنــا مقتــل 21 شــخصاً بســبب التَّعذيــب يف ســجوهنا حــى آذار/ 2018.

تقــوم قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة يف مراكــز احتجازهــا ابســتخدام الضــرب املــؤذي علــى الــرأس وتكســري العظــام بواســطة ســاح 
الكاشــنكوف أو عصــا معدنّيــة، وقــد ســجَّلنا مقتــل مــا ال يقــل عــن 29 شــخصاً بســبب التعذيــب يف ســجوهنا منــد أتسيســها 

حــى آذار/ 2018.

ــلك الكهرابئــي،  جلــأت قــوات يف املعارضــة املســلحة إىل أســاليب الضَّــرب املــرح بواســطة أدوات كالعصــا اخلشــبية واملعدنيــة، والسِّ
ذلــك بشــكل رئيــس جتــاه العمــاء واجلواســيس املتَّهمــن ابلتَّعــاون مــع النِّظــام الســوري، أو مرتكــيب جرائــم كبــرية كالقتــل والــزان، ومل 
تصــل تلــك املمارســات إىل كوهنــا أعمــااًل ُمتَّســقة علــى نطــاق واســع ضــدَّ املدنيــن، ســجلنا مقتــل 34 شــخصاً بســبب التَّعذيــب 

حــى آذار/ 2018 لــدى مجيــع فصائــل املعارضــة املســلحة.

ح حصيلة الضحااي الذين قتلوا بسبب التَّعذيب وتوزعهم حبسب مرتكيب االنتهاك:  الرسم البياين التايل يوضِّ

https://drive.google.com/file/d/1glymN5IRMIViRVvWnajNFoM5AH0IwImC/view?pli=1
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خامساً: احلصار:
اتَّبعــت قــوات النِّظــام الســوري سياســة فــرض احلصــار علــى املناطــق الواقعــة حتــت ســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة، بــكل مــن 
فيهــا مــن نســاء وأطفــال، كمــا هــو احلــال يف مدينَــتـــَـي الرســن وتلبيســة بريــف محــص، إضافــة إىل مناطــق يف الغوطتــن الشــرقية 
والغربيــة، وأحيــاء جنــوب دمشــق، وال يــزال احلصــار مســتمراً يف بعــض املناطــق كمــا هــو احلــال يف ريــف محــص الشــمايل وبلــدات 
يف الغوطــة الشــرقية. ويــؤدي احلصــار ومنــع الطَّعــام والــدواء إىل انتشــار حــاالت مــن ســوء التَّغذيــة واجلفــاف، إضافــة إىل انتشــار 
عــدد مــن األوبئــة بســبب التَّلــوث البيئــي الناتــج عــن تراكــم النفــاايت، وتضــرُّر شــبكات الصــرف الصحــي، وقــد ســجَّلنا مقتــل914  
مدنيــاً، بينهــم398  طفــًا، و187 ســيدة )أنثــى ابلغــة( بســبب نقــص الطَّعــام والــدَّواء يف املناطــق الــي حاصرهــا النِّظــام الســوري 
منــذ آذار/ 2011، وُيشــكِّل حصــار قرابــة 350 ألــف شــخص يف مناطــق الغوطــة الشــرقية، املســتمرُّ منــذ قرابــة 5 ســنوات 

شــكًا مــن أشــكال اإلابدة.

تنظيــم داعــش أيضــاً اتَّبــع األســلوب ذاتــه يف حيَّــي اجلــورة والقصــور يف مدينــة ديــر الــزور، وخميــم الريمــوك جنــوب مدينــة دمشــق؛ 
ــاً، بينهــم 16 طفــًا، و10  وتســبَّب هــذا احلصــار يف تدهــور الوضــع الصحــي واملعيشــي والطــيب؛ مــا أدى إىل مقتــل 47 مدني

ســيدة )أنثــى ابلغــة(.

كمــا حاصــرت فصائــل يف املعارضــة املســلحة بلــدات يف ريفــي إدلــب وحلــب أغلبيــة ســكاهنا مــن مــوايل النِّظــام الســوري؛ مــا أدى 
إىل تدهــور الوضــع املعيشــي فيهــا.

   
سادساً: هجمات عشوائية وأسلحة غري مشروعة:

تفــرَّدت قــوات احللــف الســوري الروســي يف اســتخدام الذخائــر العنقوديــة، حيــث اســتخدمت ذخائــَر تُلقــى مــن اجلــو، وُأخــرى 
ــكان وبعيــدة عــن خطــوط اجلبهــات. ــات ورامجــات اســتهدفت مناطــق مأهولــة ابلسُّ ــُق عــر منصَّ أرضيَّــة ُتطَل

سجَّلنا حى آذار/ 2018 ما ال يقل عن 431 هجوماً بذخائر عنقودية نفَّذهتا قوات احللف السوري الروسي، تتوزعَّ إىل:
ألف: قوات النظام السوري: 212 هجوماً.

 ابء: القوات الروسية: 219 هجوماً.
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أما على صعيد استخدام األسلحة الكيميائية فقد وثَّقنا قرابة 212 هجوماً كيميائياً منذ أول استخدام هلا يف كانون األول/ 2012 
حى آذار/ 2018، توزَّعت حبسب قرارات جملس األمن على الّنحو التايل:

أواًل: قبل قرار جملس األمن رقم 2118 الصادر يف 27/ أيلول/ 2013: 33 هجومًا
اثنياً: بعد قرار جملس األمن رقم 2118 الصادر يف 27/ أيلول/ 2013 حى اآلن: 179 هجومًا

اثلثاً: بعد قرار جملس األمن رقم 2209 الصادر يف 6/ آذار/ 2015: 110 هجومًا
رابعاً: بعد تشكيل آلية األمم املتحدة وقرار جملس األمن رقم 2235 الصادر يف 7/ آب/ 2015: 54 هجومًا

خامساً: بعد الفيتو الروسي فيما خيص متديد عمل مهمة آلية التَّحقيق املشرتكة يف 18/ تشرين الثاين/ 2017: 4 هجومًا
تسبَّبت مجيع تلك اهلجمات يف مقتل ما ال يقل عن 1421 شخصاً، مسجلون يف قوائمنا ابالسم والتَّفاصيل، يتوزَّعون إىل:

• 1357 مدنياً، بينهم 187 طفًا، و244 سيدة )أنثى ابلغة(.
• 57 من مقاتلي املعارضة املسلحة.

• 7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا يف أحد سجون املعارضة.
وإصابة ما ال يقل عن 6684 شخصاً.

تنظيــم داعــش اســتخدم أيضــاً األســلحة الكيميائيــة يف حمافظــة حلــب حيــث ســجَّلنا قرابــة 5 هجمــات تســبَّبت يف إصابــة مــا ال 
يقــل عــن 127 شــخصاً.

علــى صعيــد الراميــل املتفجــرة، فلــم تتوقَّــف طائــرات النِّظــام الســوري املروحيــة واثبتــة اجلنــاح عــن إلقائهــا علــى املناطــق اخلارجــة عــن 
ســيطرته ُمســتهدفًة التَّجمعــات الســكنيَّة واملراكــز احليويَّــة املدنيَّــة؛ األمــر الــذي تســبَّب يف وقــوع عشــرات اجملــازر، وتضــرُِّر كبــري يف 
البــى التحتيــة وحبســب إحصائياتنــا فقــد ألقــت طائــرات النِّظــام الســوري قرابــة69480  برميــًا متفجــراً منــذ أول اســتخدام موثــق 

هلــا يف 18/ متــوز/ 2012 حــى آذار/ 2018.

كمــا اســتخدم النِّظــام الســوري منــذ آذار/ 2011 الذخائــر احلارقــة والراميــل املتفجــرة احململــة مبــواد حارقــة، لكنَّنــا ســجَّلنا تصاعــداً 
ملحوظاً يف استخدام مثل هذا النوع من األسلحة يف العاَمن األخريَين، كانت القوات الروسية املسؤوَل األكَر عن هذه اهلجمات.

حبســب قاعدة بياانت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان فقد ســجَّلنا ما ال يقل عن 131 هجوماً أبســلحة حارقة على مناطق 
مدنيَّة ســكنّية، توزَّعت حبســب مرتكب االنتهاك:

ألف: النظام السوري: 12 هجوماً.
ابء: القوات الروسية: 117 هجوماً.

جيم: قوات الّتحالف الدويل: 2 هجوماً ضدَّ أحياء سكنيَّة يف مدينة الرقة.
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سابعاً: اهلجمات على األعيان املدنية:
ــز ومنهجــي املراكــز  يف البدايــة مل تقصــف قــوات احللــف الســوري الروســي األبنيــة الســكنية العاديــة، بــل اســتهدفت علــى حنــو مركَّ
احليويــة، وبعــَد االنتهــاء منهــا توجَّهــت إىل قصــف املبــاين الســكنية، لقــد عمــدت تلــك القــوات إىل قصــف املشــايف واألســواق 
ــَد تدمريهــا وختريبهــا، كمــا رصــدان مئــات اجملــازر الــي خلَّفتهــا اهلجمــات  واملــدارس وغريهــا مــرات عديــدة وُمتكــّرِرة، وهــذا يُثبــت تعمُّ

علــى هــذه األعيــان.

ارتكبــت بقيــة األطــراف انتهــاكات مماثلــة ولكــن بنســٍب ُمتفاوتــة ومل تصــل إىل مســتوى وحجــم االنتهــاكات الــي ارتكبتهــا قــوات 
احللــف الســوري الروســي اإليــراين.

ــد اســتهدَف األعيــان املدنيَّــة، وعمليــات ســرقة وهنــب، إضافــة إىل  تشــمُل االعتــداءات الــي رصدانهــا عمليــات قصــف ُمتعمَّ
االعتــداءات الــي تشــمل تعطيــل هــذه األعيــان وإخراجهــا عــن َدورهــا يف خدمــة املدنيــن علــى الّرغــم مــن عــدم وجــود ضــرورة 
عســكرية ُملِّحــة، أو اســتخدامها لغايــة قتاليــة مــن ِقبَــِل أحــد األطــراف؛ مــا يُبيــح اســتهدافها مــن قبــل أطــراف النِّــزاع األخــرى.

اثمناً: التَّشريد القسري:
تعــرَّض قرابــة 13.5 مليــون شــخص للتَّشــريد القســري، قرابــة 7.5 مليــون منهــم متَّ تشــريدهم داخــل ســوراي عــر موجــات نــزوٍح 
مجاعيَّــة نتيجــة العمليــات العســكرية واالشــتباكات الدائــرة بــن أطــراف النِّــزاع، أو نتيجــة هــدٍن واتفاقيــات فُرَضــت علــى املــدن 

والبلــدات احملاصــرة، كمــا تشــرَّد قرابــة 6 مليــون الجــئ خــارج ســوراي.

لقــد تســبَّبت قــوات احللــف الســوري الروســي اإليــراين عــر خمتلــف أنــواع االنتهــاكات الوحشــية الــي ارتكبتهــا وعمليــات احلصــار 
والقمــع يف فــرِض ُهــَدٍن واتفاقيــات نتــَج عنهــا ترحيــُل ســكان مــدٍن أبكملهــا بشــكل قســري، كمــا يف أحيــاء مدينــة حلــب الشــرقية 
وأحيــاء مدينــة محــص القدميــة، وبلــدات يف ريــف دمشــق؛ مــا ُيشــري بشــكل واضــح إىل هندســة تغيــري دميغــرايف، ســعى النِّظــام 

الســوري إىل تطبيقهــا.

كمــا تســبَّبت هجمــات قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي ســابقاً وقــوات ســوراي الدميقراطيــة الحقــاً يف تشــريد مئــات 
اآلالف مــن حمافظــَي الرقــة وديــر الــزور.
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اتسعاً: التوصيات:
مل تتَّخــذ األطــراف املتنازعــة وال ســيما قــوات احللــف الســوري الروســي االحتياطــات الكافيــة لتجنيــب املدنيــن مآســي النِّــزاع بــل 
تعمَّــدت بشــكل منهجــي تنفيــَذ هجمــات اســتهدفت فيهــا املدنيــن مبــن فيهــم مــن أطفــال ونســاء، ومل تــراِع مــواد القانــون اإلنســاين 

الــدويل، وقــرارات جملــس األمــن ذات الصلــة، واســتهدفت األعيــان املدنيــة املشــمولة ابحلمايــة علــى نطــاق واســع.
 

جملس األمن الدويل واألمم املتحدة:
• جيــب علــى أعضــاء يف جملــس األمــن التَّوقــف عــن اســتخدام حــق النقــض حلمايــة النظــام الســوري، الــذي ارتكــب علــى مــدى 

ســبع ســنوات مئــات آالف االنتهــاكات، الــي ُتشــكل يف كثــري منهــا جرائــم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم حــرب.
• إثَر عدم التزام األطراف وبشــكل خاص النظام الســوري أبي من قرارات جملس األمن ســواء املتعلقة ابألســلحة الكيميائية أو 
الراميــل املتفجــرة أو االختفــاء القســري، ال يبقــى أمــام جملــس األمــن الــدويل بعــد ســبع ســنوات ســوى التَّدخــل عســكرايً؛ هبــدف 

محايــة املدنيــن الســورين.
• جيب احالة امللف السوري إىل احملكمة اجلنائية الدولية وحماسبة مجيع املتورطن.

• إحال األمن والسام وتطبيق مبدأ مسؤولية محاية املدنين، حلفظ أرواح السورين وتراثهم وفنوهنم من الدمار والنَّهب والتخريب.

اجملتمع الدويل:
• مل يفشــل النِّظــام الســوري يف محايــة املواطنــن علــى مــدى ســبع ســنوات فقــط، بــل هــو مــن كان املرتكــَب األكــر ملختلــف أنــواع 

اجلرائــم، وجيــب علــى اجملتمــع الــدويل التَّدخــل الفــوري حلمايــة املدنيــن بعــد كل هــذه اخلســائر الــي فاقــت حــدَّ التَّصــور.
نظــراً  ترتكــب يف ســوراي؛  الــي  االنتهــاكات  رئيَســن يف  وإيــران واعتبارمهــا شــريَكن  تشــكيل ضغــط حقيقــي علــى روســيا   •

الســوري. املواطــن  حبــق  االنتهــاكات  آالف  يف  املباشــر  والشــرتاكهما  ابلســاح،  الســوري  النِّظــام  تزويــد  يف  الســتمرارمها 
 

أطراف النِّزاع:
االلتــزام بقواعــد القانــون العــريف اإلنســاين، وقــرارات جملــس األمــن، وحتييــد املدنيــن، وإطــاق ســراح احملتجزيــن والرهائــن، وإيقــاف 

التَّعذيــب والكشــف عــن مصــري املختفــن واملفقوديــن، ورفــع احلصــار.
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