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اخلميس 1 حزيران 2017

مقتل 964 مدنياً يف أاير 2017

قوات التحالف الدويل تتفوَّق على النظام 
السوري والتنظيمات اإلسالمية املتشددة 

يف قتل املدنيني  
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حمتوايت التقرير: 
أواًل: مقدمة ومنهجية.
اثنياً: تفاصيل التقرير.

اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: املقدمة واملنهجية: 
يشمل التقرير حصيلة الضحااي املدنيني فقط الذين قتلوا على يد اجلهات السبع الرئيسة الفاعلة يف سوراي، وهم:

• قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(. 
• القوات الروسية.

• قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين(.
• التنظيمات اإلسالمية املتشددة.

• فصائل املعارضة املسلحة. 
• قوات التحالف الدويل.

• جهات أخرى.

شــهدت مدينــة األســتانة عاصمــة كازاخســتان علــى مــدار يومــني )3 – 4/ أاير/ 2017( اجلولــة الرابعــة مــن املفاوضــات بــني 
ممثلــني عــن روســيا وتركيــا وإيــران كــدوٍل راعيــٍة التفــاق أنقــرة لوقــف إطــالق النــار، واتفقــت الــدول الثــالث علــى إقامــة أربعــة 
مناطــق خلفــض التَّصعيــد علــى أن يدخــل االتفــاق حيِّــز التَّنفيــذ يف 6/ أاير/ 2017، حــدَّد االتفــاق 4 مناطــق رئيســة خلفــض 
التصعيــد يف حمافظــة إدلــب وماحوهلــا )أجــزاء مــن حمافظــات حلــب ومحــاة والالذقيــة(، ومشــال حمافظــة محــص، والغوطــة الشــرقية، 
وأجــزاء مــن حمافظــي درعــا والقنيطــرة جنــوب ســوراي، علــى أن يتــم رســم حدودهــا بدقــة مــن قبــل جلنــة ُمتصــة يف وقــت الحــق. 

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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يشــمل االتفــاق وقــف األعمــال القتاليــة والســماح بدخــول املســاعدات اإلنســانية وعــودة األهــايل النازحــني إىل تلــك املناطــق، 
ومنــذ دخــول هــذا االتفــاق حيِّــَز التنفيــذ شــهدت هــذه املناطــق خصوصــاً تراجعــاً ملحوظــاً وجيــداً نســبياً يف معــدَّل القتــل، مقارنــة 
مع األشــهر الســابقة منذ آذار 2011 حىت اآلن. ســجلنا يف الشــهر املنصرم اخنفاضاً يف معدل القتل على يد احللف الســوري 

الروســي يف عمــوم املناطــق الســورية بنســبة 69 % مقارنــة بشــهر نيســان. 

وقــد الحظنــا انعــكاس هــذا االتفــاق علــى األمــور املعيشــية للمدنيــني يف املناطــق الــي مشلهــا حيــث أقبــل املرضــى علــى عيــادة 
املشــايف والنقــاط الطبيــة، كمــا التحــق العديــد مــن األطفــال مبدارســهم الــي منعهــم أهلهــم مــن االلتحــاق هبــا خوفــاً مــن املــوت 
بســبب القصــف املتكــرر للمــدارس، واملشــايف أيضــاً، كمــا ازداد نشــاط احلركــة التجاريــة يف األســواق، إضافــة إىل ترميــم الورشــات 
اخلدميــة للعديــد مــن خدمــات البنيــة التحتيــة، لكــن علــى الرغــم مــن كل ذلــك فــإن اخلروقــات مل تتوقــف، وبشــكل رئيــس مــن قبــل 
النظــام الســوري، الــذي يبــدو أنــه املتضــرر األكــر مــن اســتمرار وقــف إطــالق النــار، وخاصــة جرائــم القتــل خــارج نطــاق القانــون، 
واألفظــع مــن ذلــك عمليــات املــوت بســبب التعذيــب، وهــذا يؤكــد وبقــوة أن هنــاك وقفــاً إلطــالق النــار فــوق الطاولــة نوعــاً مــا، 
أمــا اجلرائــم الــي المُيكــن للمجتمــع الــدويل -حتديــداً للضامنــني الروســي والرتكــي واإليــراين- أن يلحَظهــا فهــي مازالــت مســتمرة مل 

يتغــر فيهــا شــيء. 

كمــا ســجلنا يف هــذا الشــهر عــودة قــوات التحالــف الــدويل إىل شــغل دور الطــرف األكثــر قتــاًل للمدنيــني يف ســوراي مقارنــة ببقيــة 
األطــراف الفاعلــة، حيــث تســببت يف مقتــل 29 % مــن جممــل الضحــااي املدنيــني، وقــد متركــزت عمليــات القتــل يف املناطــق 

الشــرقية مــن ســوراي عمومــاً ويف حمافظــة الرقــة خصوصــاً، حبجــة القضــاء علــى تنظيــم داعــش.

نطمــح يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أن يتــم االلتــزام ببنــود اتفــاق إنشــاء مناطــق خفــض التصعيــد يف ســوراي، مث البنــاء عليــه 
يف حتقيــق عمليــة سياســية تُنصــف الضحــااي وحتقــق هلــم العدالــة، وحماســبة مجيــع مرتكــي االنتهــاكات، ويف مقدمتهــم املتســبب 
الرئيــس يف كل مــا آلــت إليــه األوضــاع يف ســوراي وهــو النظــام احلاكــم احلــايل، املرتكــب الرئيــس لقرابــة 90 % مــن االنتهــاكات 

حبــق الشــعب الســوري.
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منهجية التقرير: 
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منظمــة حقوقيــة مســتقلة ال تتبــع ألي جهــة حزبيــة أو سياســية، تقــوم بتوثيــق انتهــاكات حقــوق 

اإلنســان مــن قبــل األطــراف الســبع الرئيســة يف ســوراي.

نتمكــن إىل حــد بعيــد مــن توثيــق الضحــااي املدنيــني الذيــن يقتلــون علــى يــد أطــراف النــزاع يف ســوراي، أمــا الضحــااي املســلحون 
فهنــاك قســمان:

- الضحااي من املعارضة املســلحة: تواجهنا صعوابت إضافية ألن أعداداً كبرة تُقتل على جبهات القتال وليس داخل املدن، 
والنتمكــن مــن احلصــول علــى تفاصيــل مــن اســم وصــورة وغــر ذلــك، وبســبب تكتــم قــوات املعارضــة املســلحة يف بعــض األحيــان 

ألســباب أمنيــة أو غــر ذلــك، وابلتــايل فــإن مــا يتــم تســجيله هــو أقــل بكثــر ممــا هــو عليــه احلــال.

- الضحــااي مــن قــوات النظــام الســوري أو تنظيــم داعــش: يــكاد يكــون مــن شــبه املســتحيل الوصــول إىل معلومــات عــن هــذا النــوع 
مــن الضحــااي ونســبة اخلطــأ مرتفعــة جــداً، لعــدم وجــود منهجيــة يف توثيــق مثــل هــذا النــوع؛ ألن احلكومــة الســورية وتنظيــم داعــش 
ال ينشــران أو ُيصّرِحــان أو ُيســجالن ضحاايهــم، ومــن وجهــة نظــران تدخــُل اإلحصائيــات الصــادرة عــن بعــض اجلهــات هلــذا النــوع 

مــن الضحــااي يف خانــة اإلحصائيــات الومهيــة الــي اليوجــد هلــا داات حقيقيــة.

وبناء على ذلك فإننا سنكتفي ابإلشارة إىل الضحااي املدنيني الذين يقتلون من قبل األطراف كافة، وعقد مقارانت بينهم.
نرجو االطالع على منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توثيق الضحااي.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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اثنياً: تفاصيل التقرير:
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف أاير 2017 مقتــل 964 مدنيــاً، تتــوزع حصيلــة القتلــى حســب اجلهــات الرئيســة 

الفاعلــة علــى النحــو التــايل:

ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 241 مدنيــاً، علــى يــد قــوات النظــام الســوري، بينهــم 29 طفــاًل )مبعــدل طفــل 

يوميــاً(، كمــا أن مــن بــني الضحــااي 21 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، و13 مدنيــاً قتلــوا بســبب التعذيــب.
توزعت حصيلة الضحااي على احملافظات على النحو التايل:
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ابء: القوات الروسية:
سجلنا مقتل 13 مدنياً، بينهم 1 طفاًل، و5 سيدة، نتيجة قصف قوات نعتقد أهنا روسية. 

توزعوا حسب احملافظات:

اتء: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين(:
قتلت 54 مدنياً، بينهم 10 أطفال، و8 سيدات، إضافة إىل 2 بسبب التعذيب، توزعوا حسب احملافظات:

الرقة: 39، احلسكة: 8، حلب: 7

اثء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 
• تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: قتل 268 مدنياً، بينهم 61 طفاًل، و47 سيدة. 

توزعوا حسب احملافظات:
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جيم: فصائل املعارضة املسلحة:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 43 مدنياً، بينهم 10 أطفال، و2 سيدات، توزعوا حسب احملافظات:

حاء: قوات التحالف الدويل:
سجلنا مقتل 273 مدنياً، بينهم 89 طفالً، و58 سيدة نتيجة قصف طران قوات التحالف الدويل، توزعوا حسب احملافظات:
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خاء: جهات أخرى:
ســجلنا مقتــل 72 مدنيــاً، بينهــم 24 طفــاًل، و9 ســيدات، إضافــة إىل 2 بســبب التعذيــب مــن قبــل جهــات أخــرى. تشــمل 
ضحــااي هــذه اجلهــات ضحــااي التفجــرات الــي مل حنــدد مرتكبيهــا، مصــادر نــران جمهولــة، ألغــام جمهولــة املصــدر، الغــرق، إضافــة 
إىل ضحــااي النــران وحــوادث القصــف العشــوائي للقــوات الرتكيــة الريــة واجلويــة، والضحــااي بنــران القــوات األردنيــة واللبنانيــة. 

يتوزعــون حســب احملافظــات علــى النحــو التــايل: 

حنــبُّ أن ُنشــر إىل أن هــذا مــا متكنــا مــن خــالل أعضائنــا املتوزعــني يف متلــف احملافظــات الســورية مــن توثيقــه وتدقيقــه عــر االســم 
الكامــل واملــكان والزمــان، وُنشــر أيضــاً إىل وجــود حــاالت كثــرة مل نتمكــن مــن الوصــول إليهــا وتوثيقهــا، وخاصــة يف حــاالت 
ــح العــدد  اجملــازر وتطويــق البلــدات والقــرى وقطــع االتصــاالت الــي تقــوم هبــا احلكومــة الســورية يف كل مــرة وبشــكل متكــرر؛ مــا يُرشِّ

الفعلــي لالرتفــاع، وكل ذلــك بســبب منــع احلكومــة الســورية ألي منظمــة حقوقيــة مــن العمــل علــى أراضيهــا.

اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات: 
1. تؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى أن قــوات احللــف الســوري الروســي انتهكــت أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق 

اإلنســان الــذي حيمــي احلــق يف احليــاة.

وُتشــر األدلــة والراهــني وفــق مئــات مــن رواايت شــهود العيــان إىل أن مــا اليقــل عــن 90 % مــن اهلجمــات الواســعة والفرديــة 
ُوّجهــت ضــد املدنيــني وضــد األعيــان املدنيــة.

هذا كله ُياِلُف ادعاءات احلكومة السورية والنظام الروسي أبهنا تقاتل “القاعدة واإلرهابيني”.
وُتشــر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان إىل أن األحــداث املتمثلــة يف جرميــة القتــل هــي جرميــة ضــد اإلنســانية. وقــد حتقــق عنصــر 

اهلجــوم الواســع النطــاق أو املنهجــي املوجــه ضــد جمموعــات مــن الســكان املدنيــني يف معظــم حــاالت القتــل.

4 2 1

القنيطرة الالذقية الرقة

33

7 6
4 4 3 2 2 1 1

9

0

5

10

15

20

25

30

35

دير الزور حلب إدلب حمص دمشق الرقة درعا حماة ريف دمشق  الحسكة  جنسيات اخرى

24

9
2

72

أطفال (انثى بالغة)سيدات  بسبب التعذيب 

جهات أخرى



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 8

2. ارتكبت قوات اإلدارة الذاتية جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى ألن تكون جرمية حرب.
3. ارتكبت التنظيمات اإلسالمية املتشددة أيضاً جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى ألن تكون جرمية حرب.

4. ارتكبت بعض فصائل املعارضة املسلحة جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى ألن تكون جرمية حرب.
5. ارتكبت قوات التحالف الدويل جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى ألن تكون جرمية حرب.

إدانة وحتميل املسؤوليات:
إن كل فعــل غــر مشــروع دوليــاً تقــوم بــه الدولــة جيــرُّ خلفــه املســؤولية الدوليــة لتلــك الدولــة. وابملثــل، فــإن القانــون الــدويل العــريف 
ينــصُّ علــى أن الدولــة مســؤولة عــن مجيــع األفعــال الــي يرتكبهــا أفــراد قواهتــا العســكرية واألمنيــة. وابلتــايل فالدولــة مســؤولة عــن 

األفعــال غــر املشــروعة، مبــا يف ذلــك اجلرائــم ضــد اإلنســانية، الــي يرتكبهــا أفــراد مــن قواهتــا العســكرية واألمنيــة.
كمــا يُعتــر النظــام الروســي ومجيــع امليليشــيات الشــيعية، وتنظيــم داعــش جهــات أجنبيــة مشــاركة فعليــاً بعمليــات القتــل، وتتحمــل 
املســؤولية القانونيــة والقضائيــة، إضافــة إىل كافــة املمولــني والداعمــني للنظــام الســوري، الــذي يقــوم ابرتــكاب جمــازر بشــكل شــبه 

يومــي ومنهجــي وال يتوقــف يف ليــل أو هنــار.

التوصيات:
إىل جملس األمن:

• يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد مــرور أكثــر مــن عــام علــى القــرار رقــم 2139 وال يوجــد التزامــات 
بوقــف عمليــات القصــف العشــوائي، الــي تســبب التدمــر والقتــل اليومــي.

• الضغــط علــى الــدول الداعمــة للقــوات احلكوميــة كروســيا وإيــران ولبنــان مــن أجــل إيقــاف عمليــات التزويــد ابألســلحة واخلــرات 
بعــد أن ثبــت تورطهــا جبرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب، وأيضــاً الــدول واألفــراد الــي تــزود اجلماعــات املتشــددة وقــوات حــزب 

االحتــاد الدميقراطــي الكــردي وبعــض فصائــل املعارضــة املســلحة.
• جيب إحالة امللف السوري إىل احملكمة اجلنائية الدولية وحماسبة مجيع املتورطني.

• إحالل األمن والسالم وتطبيق مبدأ مسؤولية محاية املدنيني، حلفظ أرواح السوريني وتراثهم وفنوهنم من الدمار والنهب والتخريب.

شكر وعزاء
خالص الشكر والعزاء جلميع األهايل والنشطاء احملليني الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير بشكل فعال.
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