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اإلثنني 11 آذار 2019

العام الثامن النطالق احلراك الشعيب يف سوراي 
وال تزال االنتهاكات الفظيعة مستمرة

من األقلية والقمع والديكتاتورية حنو التعددية 
وحقوق اإلنسان والدميقراطية
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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: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: املقدمة:
عــاىن املواطــن الســوري علــى مــدى مثانيــة أعــوام مــن حجــم وأمنــاط واســعة وعنيفــة مــن االنتهــاكات الــي وصلــت إىل درجــة اجلرائــم 
ضــدَّ اإلنســانية، ذلــك خــال مســريته منــذ انطــاق حراكــه الشــعيب يف آذار/ 2011، الــذي طالــب ابحلريــة والكرامــة والحقــاً 
إبســقاط النظــام وابلتــايل إهنــاء حكــم األقليــة العائلــي علــى ســوراي، ومل خيطــر يف ابل أحــد أن يتعــرَّض املواطــن الســوري هلــذا النَّمــط 
الوحشــي مــن االنتهــاكات الــي بلغــت حــدَّ التعذيــب حــى املــوت، واالغتصــاب للرجــال والنســاء، والقتــل ابســتخدام الرباميــل 
املتفجــرة وصواريــخ ســكود واألســلحة الكيميائيــة، وممــا زاد مــن معاانتــه وتعثُّــر نضالــه وقــوف اجملتمــع الــدويل بشــكل عــام موقــف 
ــعب الســوري مــا يريــد، ويضعــه ويُعاملــه يف منزلــة أحــطَّ  املتفــرج وابلتــايل منــح النظــام الســوري احلاكــم ضــوءاً أخضــر ليفعــل ابلشَّ

مــن العبيــد.

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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علــى الرغــم مــن كل ذلــك، وعلــى الرغــم مــن حجــم التَّحــدايت اجلبــارة ودخــول تنظيمــات إرهابيــة شــيعية وإســامية متطرفــة علــى 
خــط احلــراك الشــعيب، وتدخــل قــوى خارجيــة بشــكل مباشــر علــى رأســها إيــران وروســيا، ال يــزال ُأسُّ املشــكلة هــو الصــراع بــن 
اجملتمــع واالســتبداد والقمــع وحكــم األقليــة العائليــة، وال تــزال هــذه هــي البوصلــة ُنصــَب أعــن معظــم املناضلــن يف ســبيل نقــل 
ســوراي مــن حكــم فئــوي أقلــوي عائلــي حنــو حكــم دميقراطــي تعــددي ُمنتخــب بشــكل عــادل مُيثــل اجملتمــع والشــعب الســوري ويقــوم 

بشــكل رئيــس علــى تبــادل الســلطة واحــرام حقــوق وكرامــة املواطــن الســوري.

وبــداًل مــن أن تقــوم مجيــع دول العــامل واملنظمــات واألفــراد بقطــع أيــة صلــة أو تنســيق مــع نظــام متــورط يف عشــرات آالف اجلرائــم 
ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم احلــرب، الحــظ اجملتمــع الســوري الداعــم ملســرية التغيــري الســلمي هرولــة بعــض دول العــامل لتطبيــع العاقــات 
ــخ  معه، وهذا ُيشــكِّل تورطاً يف االنتهاكات حبق الشــعب الســوري، ويرســل رســالة واضحة مبعاداة قيم الكرامة والدميقراطية ويرسِّ

حالــة مــن احلقــد وعــدم االســتقرار متتــدُّ إىل عقــود طويلــة.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
ــه يف انتخــاب وتغيــر مــن حيكمــه، ويف العيــش ضمــَن  “الدفــاع عــن حقــوق املواطــن الســوري ويف مقدمتهــا حقُّ
نظــام حيــرم أساســيات حقــوق اإلنســان وحيفــظ حريتــه وكرامتــه، هــو واجــب أخالقــي وحقوقــي وعلــى مجيــع 
شــعوب العــامل دعــُم هــذا املطلــب، ومســاعدة الســوريني يف النهــوض احلضــاري بدولتهــم، والوصــول هبــا حنــو دولــة 
دميقراطيــة تعدديــة عادلــة، وفضــِح كلِّ َمــن يدعــم جانــب القمــع وحكــمَ الفــرد واســتخدام األســلحة الكيميائيــة.”

ــاعي حنــو الدميقراطيــة والتَّغيــري نســتعرض مبناســبة مــرور مثانيــة أعــوام علــى انطــاق احلــراك  ــعب الســوري السَّ وتذكــرياً مبــا قدَّمــه الشَّ
الشــعيب يف تقريــر موجــز حصيلــة أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان، الــي متكنَّــا مــن تســجيلها يف قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية 
حلقوق اإلنسان منذ آذار/ 2011 حى آذار/ 2019، وهذه اإلحصائيات مُتثِّل احلدَّ األدىن يف ظلِّ الصُّعوابت والتَّحدايت، 
الــي تواجــه عمليــات التَّوثيــق، وملزيــد مــن التَّفاصيــل عــن آليــة مجــع وحتقيــق املعلومــات ابإلمــكان االطــاع علــى منهجيــة عملنــا1 .

وقــد كانــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قــد أطلقــت علــى موقعهــا الرمســي واجهــة تفاعليــة حلصيلــة الضحــااي املدنيــن الذيــن 
قتلــوا يف ســوراي منــذ آذار/ 2011 حــى كانــون الثــاين/ 2019 وُتظهــر الواجهــة مــن خــال الرســوم البيانيــة التفاعليــة حصيلــة 
الضحــااي املدنيــن موزعــة علــى احملافظــات الســورية حســب اجلهــات الفاعلــة الــي قامــت بقتلهــم، وكذلــك توزُّعهــم حســب 
الســنوات ووفــَق كل جهــة قامــت بعمليــة القتــل، كمــا يُظهــر رســم بيــاين حصيلــة الضحــااي تبعــاً للمحافظــة الــي ينتمــون إليهــا 

1  "منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان"، الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، >>http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf << شوهد يف 10/3/2019.

http://sn4hr.org/arabic/syria-map-snhr/
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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وتصنيفهــم مــن حيــث الذكــور واإلانث البالغــن أو األطفــال وتوزعهــم تبعــاً للجهــة الــي قامــت بعمليــة القتــل أيضــاً، حيــث ُيســاهم 
فــرز الضحــااي علــى هــذا النَّحــو يف معرفــة اخلســارة البشــرية الــي تعــرَّض هلــا أبنــاء احملافظــة، مــا ُيســهم يف رســم صــورة أوضــح لتقييــم 

مســار العدالــة االنتقاليــة مســتقبًا.

اثنياً: القتل خارج نطاق القانون:
ظلَّــت عمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون أخطــَر االنتهــاكات الــي تعــرَّض هلــا املدنيــون يف ســوراي، واختــذت هــذه العمليــات 
شــكًا منهجيــاً واســع النطــاق، ومل يتــم التَّمييــز بــن املدنيــن واملقاتلــن، ومل يســلم منهــا طفــل أو امــرأة أو معتقــل، وبقيــت جهــود 
وقــف إطــاق النــار وبيــاانت وقــف األعمــال العدائيــة، ومــا تاهــا مــن اتفاقــات خفــض التَّصعيــد واتفــاق سوتشــي عاجــزة عــن 

إيقــاف عمليــات القتــل اليومــي.
أو متعمــدة ابلصواريــخ،  تنفيــذ هجمــات عشــوائية  القتــل عــرب  اإليــراين عمليــات  الروســي  الســوري  قــوات احللــف  ومارســت 
واملدفعيــة، واألســلحة الكيميائيــة احملرَّمــة والذَّخائــر املرجتلــة، ضــدَّ أهــداف مدنيــة صرفــة، إضافــة إىل عمليــات قتــل محلــت صبغــة 
تطهــري طائفــي، نفَّذهتــا قــوات النِّظــام الســوري مدعومــة مبيليشــيات إيرانيــة، وعمليــات التجويــع واحلرمــان مــن الغــذاء والرعايــة 

الصحيــة، الــي نفَّذهــا النظــام الســوري بشــكل أساســي علــى املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرته.
وأقدمــت قــوات التَّحالــف الــدويل وقــوات ســوراي الدميقراطيــة علــى شــنِّ هجمــات عشــوائية أودت حبيــاة آالف املدنيــن، ومل تُراعــي 

اختــاذ االحتياطــات املناســبة لتــايف وقــوع خســائر بشــرية يف كثــري مــن اهلجمــات.
كما اســتمرت التَّنظيمات اإلســامية املتشــددة يف تنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وأســفرت األلغام الي زرعها تنظيم 

داعــش يف املناطــق الــي انســحب منهــا يف قتــل مئــات املدنيــن.
وســجَّلنا مقتــل مئــات املدنيــن علــى يــد فصائــل يف املعارضــة املســلحة عــرب عمليــات قصــف عشــوائي اســهدفت مناطــق ختضــع 
لســيطرة النظــام الســوري أو يف أثنــاء عمليــات اشــتباك مــع فصائــل أخــرى يف املعارضــة املســلحة أو مــع التنظيمــات اإلســامية 

املتشــددة.
ــعيب حنــو الدميقراطيــة يف ســوراي آذار/ 2011 حــى  وقــد بلغــت حصيلــة الضحــااي املدنيــن الذيــن قتلــوا منــذ انــدالع احلــراك الشَّ
آذار/ 2019 حبســب قاعدة بياانت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان 223161 مدنياً، بينهم 28486 طفًا، 15425 
ســيدة )أنثــى ابلغــة(، ُمســجلون عــرب عمليــات توثيــق يوميــة مســتمرة يف قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بتفاصيــل 
ــاح، واجلهــة الــي نفَّــذت عمليــة القتــل، وحبســب فــرز قاعــدة البيــاانت فــإنَّ  ُمتعــدِّدة كاالســم ومــكان وزمــان القتــل، ونوعيَّــة السِّ
احللــف الســوري الروســي مســؤول عــن 92 % مــن حصيلــة القتــل مقارنــة ببقيــة األطــراف، وجتــاوزت نســبة حصيلــة القتلــى مــن 
ــد قــوات احللــف  األطفــال والســيدات إىل اجملمــوع الكلــي للضحــااي حاجــز الـــ 18 % وهــي نســبة مرتفعــة جــداً وُتشــري إىل تعمُّ

الســوري الروســي اســتهداف املدنيــن.
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ح حصيلة الضحااي املدنين الذين قتلوا يف سوراي وتوزعهم حبسب مرتكيب االنتهاك:  الرسوم البيانية التالية توضِّ

https://drive.google.com/file/d/1Rdk_DPzdsV9a7Wc-NqBvTrIE6qzEXcur/view
https://drive.google.com/file/d/1zTCuxLaKvFnUQH3RAlWdCfneoxSDAw9d/view
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اثلثاً: االعتقال التَّعسفي واإلخفاء القسري:
تعــرَّض عشــرات آالف الســورين لعمليــات اعتقــال وخطــف نفَّذهتــا قــوات النظــام الســوري وامليليشــيات املواليــة لــه بشــكل رئيــس، 
ومل تقتصــر علــى النشــطاء وعمــال اإلغاثــة واملشــاركن يف احلــراك الشــعيب بــل طالــت النســبة األكــرب منهــا شــرائح خمتلفــة يف اجملتمــع، 
وإنَّ معظــم حــوادث االعتقــال قــد متَّــت مــن دون مذكــرة قضائيــة، وهــو مــا يُعــدُّ أشــبه بعمليــة خطــف، ذلــك يف أثنــاء مــرور املواطــن 
الســوري مــن نقطــة تفتيــش أو يف أثنــاء عمليــات املدامهــة، كمــا أنَّ كثــرياً مــن عمليــات االعتقــال قــد وقعــت عقــب خضــوع 
مواطنــن ســورين إلجــراءات تســوية أمنيــة، مبعــى أنَّ املواطــن املــدين أو مــن لــه نشــاط يف احلــراك الشــعيب يذهــب إىل جلنــة التَّســوية 
القضائيــة يف منطقتــه، املكونــة مــن ضبــاط يف األفــرع األمنيــة ويقــوم بتقــدمي طلــب لتســوية وضعــه والتَّعهــد بعــدم العــودة ألي نشــاط 

معــارض، ومــا يلبــث أن يتفاجــأ بعــد أايم بقــوات األمــن قــد عــادت العتقالــه والتَّحقيــق معــه وتعذيبــه.
غالبــاً مــا تكــون قــوات األمــن التابعــة ألجهــزة املخابــرات الرئيســة األربعــة هــي املســؤولة عــن عمليــات االعتقــال بعيــداً عــن الســلطة 
القضائيــة، ويتعــرَّض املعتقــل للتَّعذيــب وإهانــة الكرامــة منــذ اللحظــات األوىل الحتجــازه، وُيــَرم مــن التواصــل مــع عائلتــه أو حماميــه. 
ــد النِّظــام الســوري إخفــاء مصــري عشــرات اآلالف مــن املعتقلــن لديــه منــذ بــدء احلــراك الشــعيب، مبعــدل 85 % مــن حــاالت  وقــد تعمَّ
االعتقال تتحول إىل حاالت اختفاء قسري، ويف أاير/ 2018 قام النظام السوري حبيلة خبيثة وأصدر شهادات وفيات ملختفن 

قســرايً لديــه عــرب دوائــر الســجل املــدين، وقــد ســجَّلنا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 878 حالــة يف هــذا اخلصــوص.

https://drive.google.com/file/d/1uSNKXo4eh_sp-bjtzY55ROacyL28k6Hh/view
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حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فــإنَّ قرابــة 127916 شــخصاً ال يزالــون قيــَد االعتقــال أو االختفــاء 
القســري يف مراكــز االحتجــاز الرمسيــة وغــري الرمسيــة التَّابعــة للنظــام الســوري منــذ آذار/ 2011 حــى آذار/ 2019.

 
وقــد مارســت قــوات ســوراي الدميقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة )حــزب االحتــاد الدميقراطــي( عمليــات االعتقــال التَّعســفي واإلخفــاء 
القســري يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرهتا، واســتهدفت النشــطاء السياســين واإلعاميــن املعارضــن لسياســاهتا، كمــا قامــت 
ــعة؛ هبــدف التَّجنيــد القســري، اعتقلــت فيهــا املدنيــن ومل تســتثِن األطفــال والنِّســاء، وقــد ســجَّلنا بعــض  بعمليــات اعتقــال موسَّ

عمليــات االعتقــال الــي محلــت صبغــة عرقيــة.
وثَّقنــا مــا ال يقــل عــن 2705 أشــخاص ال يزالــون قيــَد االعتقــال يف ســجون قــوات ســوراي الدميقراطيــة منــذ أتسيســها حــى آذار/ 

.2019

ــذ  جلــأ تنظيــم داعــش إىل تطبيــق سياســة االعتقــال التَّعســفي واإلخفــاء القســري حبــقِّ املدنيــن يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرته ونفَّ
عمليــات اختطــاف مجاعــي حبــق مدنيــن يف أثنــاء هجماتــه علــى مناطــق خــارج ســيطرته واختذهــم رهائــن. وقــد ســجَّلنا اعتقــال 
التنظيــم مــا ال يقــل عــن 8143 شــخصاً منــذ أتسيســه حــى آذار/ 2019، وبعــد القضــاء علــى تنظيــم داعــش يف معظــم مناطــق 

ســوراي ال يــزال مصريهــم جمهــواًل.

أمــا هيئــة حتريــر الشــام )جبهــة النصــرة ســابقاً( فقــد مارَســت علــى حنــو واســع عمليــات اعتقــال تعســفي وعمليــات ماحقــة أمنيــة 
وصّعــدت يف العــام األخــري وتــرية االنتهــاكات الــي ارتكبتهــا، واقتحمــت عــدة قــرى واعتقلــت عشــرات األشــخاص بينهــم ُنشــطاء 
وعمال إغاثة وخطباء مساجد، وكوادر يف مؤسسات اجملتمع املدين، واجملالس احمللية، ومديرايت التَّعليم والصحة التَّابعة للحكومة 

الســورية املؤقتــة، وقــد ســجَّلنا مــا ال يقــل عــن 1724 شــخصاً ال يزالــون قيــد االعتقــال علــى يــد اهليئــة حــى آذار/ 2019.
 

نفَّــذت فصائــل يف املعارضــة املســلحة عمليــات اعتقــال حبــقِّ املدنيــن بعــد اقتحــام مناطــق ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري 
أو يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرهتا، كمــا اســتهدفت عمليــات االعتقــال يف بعــض األحيــان نشــطاَء إعاميــَن وأطبــاء، إضافــة إىل 
كــوادر يف منظمــات جمتمــع مــدين يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرهتا، وقــد وثَّقنــا 2688 شــخصاً ال يزالــون قيــد االعتقــال التعســفي 

يف ســجون فصائــل يف املعارضــة املســلَّحة حــى آذار/ 2019.
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ح حصيلة حاالت االعتقال التعسفي أو االختفاء القسري موزَّعة حبسب مرتكيب االنتهاك: الرسم البياين التَّايل يوضِّ

رابعاً: التَّعذيب:
ال تــزال ســوراي تتصــدَّر مجيــع دول العــامل يف ممارســة التَّعذيــب -حبــقِّ املعتقلــن- الــذي يــؤدي إىل املــوت يف كثــري مــن األحيــان، 
ويتصــدَّر النظــام الســوري املســؤولية عــن ذلــك بنســبة 99 % وبقيــة األطــراف كافــة ارتكبــت 1 % مــن عمليــات التعذيــب حــى 
املــوت، ذلــك حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، ولقــد اســتخدم التَّعذيــب كأداة لفــرض الســلطة وســحق 

املعارضــن وإلرهــاب اجملتمــع وحتطيمــه ودفعــه لاستســام والتســليم حبكــم العائلــة األوحــد.
جلأ النظام الســوري إىل اســتخدام التَّعذيب كســاح وحشــي جتاه مناهضيه وارتبط التَّعذيب بشــكل وثيق مع عمليات االعتقال 
التَّعســفي واإلخفــاء القســري وفــَق منظومــة متكاملــة تبــدأ ابالعتقــال بشــكل غــري مشــروع وتســتمرُّ ابلتَّعذيــب الوحشــي يف أثنــاء 
مــدة اإلخفــاء القســري وغالبــاً مــا تنتهــي ابملــوت بســبب التعذيــب، ســجَّلنا مقتــل 13983 شــخصاً قضــوا بســبب التَّعذيــب يف 

ســجون النظــام الســوري منــذ آذار/ 2011 حــى آذار/ 2019.

https://drive.google.com/file/d/1S18ISDq3vV8ELZFi5hsdy1TS25zQeJjE/view
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اتَّبــع تنظيــم داعــش األســلوب ذاتــه مــع املعتقلــن لديــه وقــد تدرَّجــت أســاليب التَّعذيــب، الــي طبَّقهــا علــى املعتقلــن واملختفــن 
لديــه تبعــاً للتُّهــم املوجَّهــة إليهــم وحبســب مركــز االحتجــاز، فاملعتقلــون احملتجــزون يف مراكــز االحتجــاز الســريَّة بُِتهــم تتعلَّــق مبناهضــة 
التَّنظيــم خضعــوا لدرجــات تعذيــب أقســى مقارنــة مــع غريهــم مــن األشــخاص، الذيــن اعتقلــوا بُتهــم املخالفــات الشــرعية مــن 
بــح واخلنــق  منظــور داعــش املتطــرف؛ حيــث مورســت أســاليب تعذيــب غايــة يف القســوة ضــدَّ الفئــة األوىل كاإليهــام ابلغــرق أو الذَّ
ابلغــازات، والضَّــرب علــى العظــام؛ هبــدف تكســريها، والصَّعــق الكهرابئــي، وقلــع األظافــر واحلــرق، وغالبــاً مــا يســتمرُّ التَّعذيــب 
ألايم وأســابيع مــا قــد يتســبَّب يف موهتــم، فيمــا تعرَّضــت الفئــة الثانيــة ألســاليب تعذيــب أقــلَّ قســوة كالضــرب املــربح واجللــد، 

والــدوالب، والشــبح، الــذي يســتمرُّ لســاعات أو أايم قليلــة.
وقد ســجَّلنا مقتل 32 شــخصاً بســبب التَّعذيب يف ســجون تنظيم داعش منذ اإلعان عن أتسيســه يف نيســان/ 2013 حى 

آذار/ 2019 مــن ضمنهــا عمليــات رجــم حــى املــوت لفتيــات حمتجــزات.
أمــا هيئــة حتريــر الشــام فيتعــرَّض املعتقلــون واملختطفــون لديهــا للضــرب املــربح واجللــد، والشــبح بشــكل رئيــس، كمــا مُتــارس عليهــم 
أســاليب تعذيــب نفســية كاإلعــدام الومهــي، والتَّهديــد ابالغتيــال والقتــل يف حــال تكــرار توجيــه التُّهــم إليهــم وقــد وثَّقنــا مقتــل 21 

شــخصاً بســبب التَّعذيــب يف ســجوهنا حــى آذار/ 2019.

وعقــب ســيطرة قــوات ســوراي الدميقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة علــى مناطــق جديــدة يف حمافظــي الرقــة وديــر الــزور، وثَّقنــا تصاعــَد 
عمليــات االعتقــال والتَّعذيــب، حيــث متَّ اعتقــال مئــات املدنيــن بتهمــة وجــود صــات تربطهــم مــع تنظيــم داعــش، مث تعذيبهــم 
أبســاليب قاســية كقلــع األظافــر واجللــد والشَّــبح، كمــا تعــرَّض النشــطاء والسياســيون املنتقــدون لسياســتها للضَّــرب املــربح واحلرمــان 
مــن الطعــام والرعايــة الصحيــة، وقــد ســجَّلنا مقتــل مــا ال يقــل عــن 38 شــخصاً بســبب التَّعذيــب يف ســجوهنا منــد أتسيســها حــى 

آذار/ 2019.
 

مارســت قوات يف املعارضة املســلحة أســاليب تعذيب كالشــبح والدوالب، واجللد، والصَّعق الكهرابئي مع املنتقدين لسياســاهتا، 
بشــكل رئيــس ضــدَّ النشــطاء اإلعاميــن احملليــن وتصاعــدت هــذه املمارســات بشــكل واضــح منــذ مطلــع عــام 2017 حــى 

حزيــران مــن 2018.
سجَّلنا مقتل 43 شخصاً بسبب التَّعذيب حى آذار/ 2019 لدى مجيع فصائل املعارضة املسلحة.
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ح حصيلة الضحااي الذين قتلوا بسبب التَّعذيب وتوزعهم حبسب مرتكيب االنتهاك:  الرسم البياين التايل يوضِّ

 
خامساً: احلصار:

اتَّبعت قوات النِّظام الســوري سياســة فرض احلصار على املناطق الواقعة حتت ســيطرة فصائل يف املعارضة املســلحة واســتخدمت 
سياســة التجويــع كشــكل مــن أشــكال العقــوابت اجلماعيــة، وأدى احلصــار ومنــع الطَّعــام والــدواء إىل انتشــار حــاالت مــن ســوء 
التَّغذيــة واجلفــاف وحــاالت فقــر الــدم، إضافــة إىل انتشــار عــدد مــن األوبئــة بســبب التَّلــوث البيئــي الناتــج عــن تراكــم النفــاايت، 
وتضــرُّر شــبكات الصــرف الصحــي، وقــد ســجَّلنا مقتــل 921 مدنيــاً، بينهــم 398 طفــًا، و187 ســيدة )أنثــى ابلغــة( بســبب 

نقــص الطَّعــام والــدَّواء يف املناطــق الــي حاصرهــا النِّظــام الســوري منــذ آذار/ 2011.
وعلــى الرغــم مــن انتهــاء احلصــار يف العديــد مــن املناطــق بســبب اســتعادة النظــام الســوري ســيطرته عليهــا بعــد هتجــري أهلهــا 
وإجائهــم ابجتــاه مناطــق الشــمال الســوري إال أنَّ خميــم الركبــان الواقــع علــى احلــدود الســورية األردنيــة ال يــزال خيضــع حلصــار يعتــرب 

النظــام الســوري أحــد أهــم أســبابه.
واتبَّــع تنظيــم داعــش األســلوب ذاتــه يف حيَّــي اجلــورة والقصــور مبدينــة ديــر الــزور، وخميــم الريمــوك جنــوب مدينــة دمشــق كمــا 
حاصــرت فصائــل يف املعارضــة املســلحة بلــدات يف ريفــي إدلــب وحلــب أغلبيــة ســكاهنا مــن مــوايل النِّظــام الســوري؛ مــا أدى إىل 
تدهور الوضع املعيشــي فيها وقد شــهَد عام 2018 انتهاء حصار مجيع تلك املناطق بعد أن ســيطرت القوات الروســية وقوات 

النظــام الســوري واإليــراين علــى املناطــق احملاصــرة.

https://drive.google.com/file/d/1SIWv245afCnRLGBjlzLl7q5XGyk8-8bP/view
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سادساً: هجمات عشوائية وأسلحة غر مشروعة:
اســتخدمت قــوات النظــام الســوري الذخائــر العنقوديــة بكثافــة يف إطــار حرهبــا علــى املدنيــن، وُتشــري قاعــدة بيــاانت الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان إىل أنَّ أول اســتخدام موثــق للذخائــر العنقوديــة وقــع يف متــوز/ 2012 وشــهدت احلقبــة الــي تلــت 
التَّدخــل العســكري الروســي يف 30/ أيلــول/ 2015 تصعيــداً غــري مســبوق يف اســتخدام الذخائــر العنقوديــة، كمــا متَّ جتريــب 
منــاذج جديــدة مــن الذخائــر مل تشــهدها الســاحة الســورية ســابقاً، ســواء الــي تُلقــى مــن اجلــو، أو الذخائــر األرضيَّــة الــي ُتطلَــُق عــرب 
مــاً  منصَّــات ورامجــات صواريــخ، وال تــزال قــوات احللــف الســوري الروســي تســتخدم هــذه األســلحة يف إطــار عمليــات ختــدم تقدُّ
عســكرايً علــى الرغــم مــن كل مــا ُتســبِّبه هــذه الذخائــر وخملفاهتــا الفرعيــة مــن إصــاابت بليغــة وتشــوُّهات خُميفــة ســوف تُعــاين منهــا 

الدولــة الســورية ألجيــال قادمــة.
 

سجَّلنا حى آذار/ 2019 ما ال يقل عن 441 هجوماً بذخائر عنقودية نفَّذهتا قوات احللف السوري الروسي، تتوزعَّ إىل:
ألف: قوات النظام السوري: 201 هجوماً.

 ابء: القوات الروسية: 232 هجوماً.
جيم :هجمات روسية/ سورية: 8 هجمات.

أما على صعيد اســتخدام األســلحة الكيميائية فقد وثَّقنا تنفيذ النظام الســوري قرابة 216 هجوماً كيميائياً منذ أول اســتخدام 
هلا يف كانون األول/ 2012 حى آذار/ 2019، 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: 183 هجومًا

اثلثاً: بعد قرار جملس األمن رقم 2209 الصادر يف 6/ آذار/ 2015: 114 هجومًا
رابعاً: بعد تشكيل آلية األمم املتحدة وقرار جملس األمن رقم 2235 الصادر يف 7/ آب/ 2015: 58 هجومًا

خامساً: بعد الفيتو الروسي فيما خيص متديد عمل مهمة آلية التَّحقيق املشركة يف 17/ تشرين الثاين/ 2017: 7 هجومًا
تسبَّبت تلك اهلجمات يف مقتل ما ال يقل عن 1461 شخصاً، مسجلون يف قوائمنا ابالسم والتفاصيل، يتوزَّعون إىل:

• 1397 مدنياً، بينهم 185 طفًا، و252 سيدة )أنثى ابلغة(.
• 57 من مقاتلي املعارضة املسلحة.

• 7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا يف أحد سجون املعارضة.
وإصابة ما ال يقل عن 11076 شخصاً.
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تنظيــم داعــش اســتخدم أيضــاً األســلحة الكيميائيــة يف حمافظــة حلــب حيــث ســجَّلنا قرابــة 5 هجمــات تســبَّبت يف إصابــة مــا ال 
يقــل عــن 132 شــخصاً.

ومل تتوقَّــف طائــرات النِّظــام الســوري املروحيــة واثبتــة اجلنــاح عــن إلقــاء الرباميــل املتفجــرة ُمتجاهلــة بشــكل كلــي قــرار جملــس األمــن 
رقــم 2139، ويف ظــلِّ جتاهــل جملــس األمــن نفســه مراقبــَة أو إدانــة النظــام الســوري علــى اســتخدام هــذا الســاح الرببــري وحبســب 
إحصائياتنــا فقــد ألقــى طــريان النظــام الســوري املروحــي واثبــت اجلنــاح قرابــة 77146 برميــًا متفجــراً منــذ أول اســتخدام موثــق 

هلــا يف 18/ متــوز/ 2012 حــى آذار/ 2019.
 

كما اســتخدم النِّظام الســوري منذ آذار/ 2011 الذخائر احلارقة والرباميل املتفجرة احململة مبواد حارقة، لكنَّنا ســجَّلنا تصاعداً 
ملحوظــاً يف اســتخدام مثــل هــذا النــوع مــن األســلحة يف عامــي 2016 و2017، وكانــت القــوات الروســية املســؤوَل األكــرَب عــن 

هــذه اهلجمات.
وحبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فقــد ســجَّلنا مــا ال يقــل عــن 149 هجومــاً أبســلحة حارقــة علــى 

مناطــق مدنيَّــة ســكنّية، توزَّعــت حبســب مرتكــب االنتهــاك:
ألف: النظام السوري: 19 هجوماً.

ابء: القوات الروسية: 125 هجوماً.
جيم: قوات الّتحالف الدويل: 5 هجوماً ضدَّ أحياء سكنيَّة يف مدينة الرقة.

سابعاً: اهلجمات على األعيان املدنية:
ــدت قــوات احللــف الســوري الروســي اســتهداف املراكــز احليويــة املدنيــة ال ســيما املشــايف ودور العبــادة واملــدارس وقــد وثَّقنــا  تعمَّ
عشــرات اجملــازر الــي خلَّفتهــا اهلجمــات علــى هــذه األعيــان، ويف كثــري مــن األحيــان وثَّقنــا هجمــات متكــررة علــى املركــز احليــوي 

ــد اســتهدافه وختريبــه وإحــداث ضــرر ابلــغ يف البــى التحتيــة. ذاتــه، مــا ُيشــري إىل تعمُّ
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 الرَّغــم مــن عــدم وجــود ضــرورة 
عســكرية ُملِّحــة، أو اســتخدامها لغايــة قتاليــة مــن ِقبَــِل أحــد األطــراف؛ مــا يُبيــح اســتهدافها مــن قبــل أطــراف النِّــزاع األخــرى.
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اثمناً: التَّشريد القسري:
مثَـّـل النــزوح والتَّشــريد القســري واحــدة مــن أكــرب املآســي، الــي عــاىن منهــا الشَّــعب الســوري منــذ انــدالع احلــراك الشــعيب حنــو 
الدميقراطيــة يف آذار 2011، الــي ميتــدُّ أثرهــا ويتفاقــم عــرب الســنن، وقــد كان عامــا 2017 و2018 حافلــن مبوجــات ضخمــة 
لنازحــن ُأجــربوا علــى تــرك منازهلــم وأرضهــم بفعــل عمليــات عســكرية شــنَّتها أطــراف النــزاع أو نتيجــة هــدٍن واتفاقيــات فُرَضــت 

علــى املــدن والبلــدات احملاصــرة خُتالــف يف مضموهنــا القانــون الــدويل اإلنســاين. 
ــدِّر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أنَّ مــا يقــارب 14.2 مليــون شــخص تعــرَّض للتَّشــريد القســري منــذ آذار/ 2011  وتُق

بينهــم 8 مليــون شــخص جــرى تشــريدهم داخــل ســوراي كمــا تشــرَّد قرابــة 6.2 مليــون الجــئ خــارج ســوراي.
وقد كانت العمليات العســكرية الي شــنَّتها قوات احللف الســوري الروســي اإليراين املســبَب األكرب يف عمليات النزوح اجلماعية 
الــي تعــرَّض هلــا الســوريون، حــى بعــد اتفــاق خفــض التَّصعيــد الــي دخلــت حيِّــز التَّنفيــذ يف أاير/ 2017 فــإنَّ عمليــات القصــف 
واهلجمــات الوحشــية اســتمرت علــى حنــو متصاعــد، وشــهَد عــام 2018 اهنيــار هــذا االتفــاق عــرب إحــكام قــوات النظــام الســوري 
وامليليشــيات اإليرانيــة ســيطرهتا علــى ثــاث مناطــق كانــت مشــمولة ابتفــاق خفــض التَّصعيــد وحتقــق ذلــك عــرب اجتيــاح هــذه 

املناطــق ابلكامــل وفــرض التشــريد القســري علــى معظــم ســكَّاهنا.
كمــا تســبَّبت هجمــات قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي ســابقاً وقــوات ســوراي الدميقراطيــة الحقــاً واملدعومــة مــن قبــل 

قــوات التحالــف الــدويل يف تشــريد مئــات اآلالف مــن حمافظــَي الرقــة وديــر الــزور.

اتسعاً: االستنتاجات والتوصيات:
الحظنــا أنَّ أغلــب عمليــات اهلجمــات وحــوادث االنتهــاكات كانــت موجهــة مــن قبــل أطــراف النــزاع بشــكل أساســي ضــدَّ أفــراد 
مدنيــن، وهــذا انتهــاك ملــواد القانــون الــدويل اإلنســاين وقــرارات جملــس األمــن ذات الصلــة، كمــا أنَّ قســماً كبــرياً مــن هــذه احلــوداث 
املســجلة لدينــا، الــي انعكســت علــى صــورة إحصائيــات ورَدت يف هــذا التقريــر قــد تســبَّبت يف حــدوث خســائر طالــت أرواح 
املدنيــن أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف إحلــاق الضَّــرر ابألعيــان املدنيَّــة، وشــكَّل كثــري مــن هــذه اهلجمــات جرائــم ضــدَّ اإلنســانية 

وجرائــم حــرب.

التوصيات:
جملس األمن الدويل واألمم املتحدة:

• جيــب علــى أعضــاء يف جملــس األمــن التَّوقــف عــن اســتخدام حــق النقــض حلمايــة النظــام الســوري، الــذي ارتكــب علــى مــدى 
مثانيــة أعــوام مئــات آالف االنتهــاكات، الــي ُتشــكل يف كثــري منهــا جرائــم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم حــرب.
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• إثَر عدم التزام األطراف وبشــكل خاص النظام الســوري أبي من قرارات جملس األمن ســواء املتعلقة ابألســلحة الكيميائية أو 
الرباميــل املتفجــرة أو االختفــاء القســري، ال يبقــى أمــام جملــس األمــن الــدويل بعــد مثــاين ســنوات ســوى التَّدخــل عســكرايً؛ هبــدف 

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

• إحــال األمــن والســام وتطبيــق مبــدأ مســؤولية محايــة املدنيــن، حلفــظ أرواح الســورين وتراثهــم وفنوهنــم مــن الدمــار والنَّهــب 
والتخريــب.

اجملتمع الدويل:
• مل يفشــل النِّظــام الســوري يف محايــة املواطنــن علــى مــدى مثــان ســنوات فقــط، بــل هــو مــن كان املرتكــَب األكــرب 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  والشــراكهما  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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