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اإلثنني 14 تشرين الثاين 2016

حمتوايت التقرير:
أواًل: مقدمة

اثنياً: مجيع األطراف )عدا النظام 
 15 من  أقل  قتلت  السوري( 

ألف مدين سوري
للضحااي  بيانية  رسومات  اثلثاً: 
واألطفال  والنساء  املدنيني 
والكوادر  التعذيب  وضحااي 

الطبية واإلعالمية
محاية  عن  املسؤول  َمن  رابعاً: 

املدنيني يف سوراي
خامساً: التوصيات

تُّ الرئيسة اليت تقتل املدنيني يف سوراي والنِّسب فيما بينها اجلهات السِّ
مجيع األطراف )عدا النظام السوري( قتلت أقل من 15 ألف مدين سوري

أواًل: مقدمة:
الضحااي  حلصيلة  حتديث  عن  عبارة  وهي  بيانية،  رسومات  التقرير  هذا  حيتوي 
املدنيني، وحصيلة النساء، واألطفال، والوفيات بسبب التعذيب، وحصيلة الكوادر 

الطبية، وأخرياً الكوادر اإلعالمية.

عمليات  على  ابالعتماد  هي  البيانية  الرسوم  هذه  يف  الواردة  اإلحصائيات  هذه 
التوثيق اليومية املستمرة منذ عام 2011 وحىت اليوم، حيث تقوم الشبكة السورية 
حلقوق اإلنسان عرب أعضائها املنتشرين يف خمتلف احملافظات السورية برصد عمليات 
سقوط الضحااي، وتقوم بنشر أبرز تلك األخبار، واجملازر، وُتصِدُر هناية كل يوم 
حصيلة أوليَّة، وهناية كل شهر حصيلة أوليَّة أيضاً لذلك الشهر، وعرب قرابة ستِّ 
يُقتلون يف سوراي،  الذين  سنوات، وكنتيجة لعمل تراكمي، تكوَّنت داات للضحااي 

وملزيد من التفاصيل نرجو االطالع على منهجية التوثيق واألرشفة.

ألف   15 أقل من  السوري( قتلت  النظام  )عدا  ثانيًا: جميع األطراف 
مدني سوري:

بدأ النظام السوري قبل َتشكُّل بقية األطراف عمليات القتل عرب إطالق الرصاص 
احلي على املتظاهرين، مث تدرَّج يف استخدام األسلحة، من الدابابت إىل املدفعية إىل 
األسلحة الكيميائية والرباميل املتفجرة والصواريخ املتنوعة مبا فيها صواريخ سكود، 
معظم  متنوعة وواسعة مشلت  مناطق جغرافية  األسلحة على  استعمال هذه  وكان 
واستخدم  مظاهرات،  يف  خرجت  وبلدات  مدن  من  فيها  مبا  السورية  احملافظات 
اجليش وأجهزة األمن  الدولة وحتديداً  السلطة والسيطرة عرب أجهزة  النظام احلاكم 
املوت  التعذيب حىت  عمليات  إىل  إضافة  املنتفض ضدَّه،  السوري  الشعب  لقتل 

داخل مراكز االحتجاز التابعة له.
صارخة  والمباالة  بوحشية  السوري  النظام  تصرَّف  املافيوية  األنظمة  غرار  وعلى 
عصاابت  ُيشبه  ما  إىل  متحواًل  السورية،  وحىت  الدولية،  القوانني  مجيع  متجاوزاً 
مسيطرة ال متتلك أي حمتوى وطين أو إنساين، فهاجم املشايف واملدارس، وقصف 
األعيان واألحياء املدنية بشكل غري مسبوق يف العصر احلديث، وابلرغم من كل 
ابلتنظيمات  اإلرهاب خمتصٌّ  إرهابياً، وكأنَّ  أو  متطرفاً  نظاماً  تصنيفه  يتم  مل  ذلك 

واجلماعات املوسومة ابلتطرف حصراً.

حزيران/  هناية  يف  أتسست  اإلنسان،  حلقوق  السورية  الشبكة 
2011 وهي منظمة مستقلة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

http://www.sn4hr.org
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يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“ما يدفعنا دائماً إىل إعادة التأكيد على البديهيات يف تطوُّر االنتفاضة الشعبية إىل نزاع مسلح، أن العقلية الغربية مازالت 
النظام  إرهاب  عن  الطّْرف  وغّض  للحدود حصراً،  العابرة  اإلسالمية  املتطرفة  التنظيمات  حماربة  أولوايت  لديها  تتصدر 
احلاكم، وامليليشيات العابرة للحدود املتحالفة معه، على الرغم من كونه املتسبب الرئيس يف عمليات القتل واملتصدَِّر األوَّل 

بال ُمنازع جلميع أنواع اجلرائم واالنتهاكات يف سوراي”.

ويف تقرير سابق حتدثنا أنه على الرغم من نشأة تنظيم داعش الذي يُطلق على نفسه اسم اخلالفة اإلسالمية، يف 9/ نيسان/ 2013 
إال أنَّ القوات الروسية اليت ادَّعت أهنا جاءت حملاربته قد قتلت من املدنيني السوريني أكثر مما قتل التنظيم املتطرف نفسه.

كذلك فإن حصيلة الضحااي املدنيني الذين قُِتلوا على يد قوات التحالف الدويل جتاوزت حصيلة الضحااي الذين قتلوا من ِقَبل 
تنظيم جبهة فتح الشام، )جبهة النصرة سابقاً - فرع القاعدة يف سوراي(.

العمال  الكردي، وهو فرع حزب  الدميقراطي  املكونة بشكل أساسي من قوات حزب االحتاد  الكردية  الذاتية  قوات اإلدارة 
الكردستاين يف سوراي، قتلت ما اليقل عن 215 مدنياً سورايً.

مجيع فصائل املعارضة السورية مبا فيها اإلسالمية منها قتلت ما اليقل عن 3668 مدنياً.

أي أنَّ النظام السوري يتصدَّر مجيع اجلهات مبا فيها حلفاءه من القوات الروسية بنسبة تصل إىل %93 من جممل جرائم القتل 
اليت ارُتِكَبت يف سوراي منذ بدء االنتفاضة الشعبية يف آذار 2011، حيث ميتلك النظام السوري سالح الطريان الثابت اجلناح 
واملروحي، القادر على القصف ابلصواريخ وإلقاء الرباميل املتفجرة، وقد تسبب القصف اجلوي وحده مبا اليقل عن %30 من 
جممل الضحااي، فيما تسبب القصف ابملدفعية الثقيلة والدابابت مبا اليقل عن %18 من جممل الضحااي، وتوزعت بقية نسب 
الضحااي حبسب السالح املستخدم على أنواع خمتلفة من األسلحة يف مقدمتها األسلحة الرشاشة، سالح القناصة، وسالح 

اهلاون، واألسلحة الكيميائية والذخائر العنقودية، وصواًل إىل الذَّبح ابستخدام السالح األبيض.

وبعد أن فشل اجملتمع الدويل وعلى رأسه جملس األمن يف محاية الشعب السوري من النظام احلاكم، جاء إعالن تنظيم داعش 
مبثابة مشَّاعة، ليتحوَّل اهلدف إىل حماربة إرهاب تنظيم داعش وجبهة النصرة، بل وبرزت أصوات تدعو إىل دعوة النظام السوري 
علن، 

ُ
للمسامهة يف حماربتهما، بعد أن كانت تربطهما عالقات قوية، لكنَّ تطوَُّر الوقائع أدى إىل فكِّ التحالف القدمي غري امل

حيث ظهرت نوازع لدى التنظيمات املتطرفة إىل تشكيل أقاليم مستقلة.

ت والصعوابت الفوق  كما نؤكد دائماً أن هذا ما متكنَّا يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من توثيقه لدينا، يف ظل التحدايِّ
اعتيادية يف ظل احلظر واملالحقة والتهديد، فهو ُيشكل احلد األدىن، وبدون أدىن شك هناك عدد كبري من احلاالت اليت مل 

نتمكن من الوصول إليها وتسجيلها.

http://www.sn4hr.org
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ثالثًا: رسومات بيانية للضحايا المدنيين والنساء واألطفال وضحايا التعذيب والكوادر الطبية واإلعالمية:
ألف: رسم بياين يُظهر حصيلة الضحااي املدنيني يف سوراي منذ آذار 2011 حىت تشرين الثاين 2016، وتوزُّعها حسب 

األطراف الستة الرئيسة الفاعلة:

ابء: رسم بياين يُظهر حصيلة الضحااي األطفال يف سوراي منذ آذار 2011 حىت تشرين الثاين 2016، وتوزُّعها حسب 
األطراف الستة الرئيسة الفاعلة:

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OV8zRW1OR0dJb3M/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Nkh5N1cya19mVEU/view
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اتء: رسم بياين يُظهر حصيلة الضحااي النِّساء يف سوراي منذ آذار 2011 حىت تشرين الثاين 2016، وتوزُّعها حسب 
األطراف الستة الرئيسة الفاعلة:

جيم: رسم بياين يُظهر حصيلة الضحااي بسبب التعذيب يف سوراي منذ آذار 2011 حىت تشرين الثاين 2016، وتوزُّعها 
حسب األطراف الستة الرئيسة الفاعلة:

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TWFTenpTOFVFUDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0N1VTcXU3S2xjWkE/edit
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حاء: رسم بياين يُظهر حصيلة ضحااي الكوادر الطبية يف سوراي منذ آذار 2011 حىت تشرين الثاين 2016، وتوزُّعها 
حسب األطراف الستة الرئيسة الفاعلة:

دال: رسم بياين يُظهر حصيلة الضحااي اإلعالميني يف سوراي منذ آذار 2011 حىت تشرين الثاين 2016، وتوزُّعها 
حسب األطراف الستة الرئيسة الفاعلة:

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bU5ONThyNTBtajA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0THZTSUg0VndSWHM/view
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رابعًا: َمن المسؤول عن حماية المدنيين في سوريا:
املسؤولية األوىل والرئيسة تقع على عاتق الدولة وأجهزهتا، أن حتمي الشعب، لكن عندما تتحول أجهزة الدولة إىل أدوات 
بطش يف يدِّ النظام احلاكم، ويقوم بقتل وتدمري الشعب والدولة، ويستمر يف ذلك ألايم وأشهر وسنوات دون رادع، البُدَّ أن 
يكون هناك نظام دويل ضابط، وكان هذا أحد الدوافع الرئيسة لتشكيل مبدأ مسؤولية احلماية الذي أقرَّته اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة يف عام 2005، لقد فشلت الدولة السورية يف محاية شعبها، بل وأصرَّ النظام احلايل على ارتكاب اجلرائم بشكل 
منهجي وفقاً لتقارير جلنة التحقيق الدولية املستقلة التابعة جمللس حقوق اإلنسان، وابلتايل انتقلت املسؤولية وبعد عدة أسابيع 
من اندالع االنتفاضة الشعبية يف سوراي إىل عاتق اجملتمع الدويل، الذي يتوجب عليه مبوجب الفقرة 139 من الوثيقة اخلتامية 
ملؤمتر القمة للدول األعضاء يف األمم املتحدة عام 2005 أن أيذن جملس األمن ابختاذ تدابري مجاعية مبوجب املادتني 41، 

42 من ميثاق األمم املتحدة.

لكن جملس األمن مل حُيّرِك ساكناً بسبب احلماية الروسية والصينية للنظام السوري، وهو يرسل رسالة إىل دول العامل الشمولية، 
أن يكفي توقيع صفقة مع دولة مشولية ذات عضوية دائمة يف جملس األمن للحصول على الرعاية واحلصانة والدعم الدبلوماسي 

والسياسي.
يف ظلِّ هذا الوضع والفشل الدويل أدرَك اجملتمع السوري أنه يتوجب عليه أن حيمي نفسه بنفسه.

التوصيات:
ماتزال مسؤولية محاية املدنيني يف سوراي تقع على عاتق اجملتمع الدويل مُمثالً مبجلس األمن الدويل، وإنَّ ختاُذَلُه عن أداء مهامه ال 
يُعفيه من املسؤولية، والتاريخ والشعب السوري ُيسجل كل ما حيصل أبدقِّ التفاصيل، وسُيالِحُق اجملرمني وأعواهنم على مرِّ العصور.

http://www.sn4hr.org

