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ســــــت نهايـــة حزيــــران 2011، غيـــر  الشـــبكة الســـورية لحقـــوق اإلنســـان، تأسَّ
ــة لحقـــــــوق  ــة الساميــــــ ــا المفوضيـــــ ــتقلة، اعتمـــدت عليهـ ــة، ُمسـ حكوميـ
ـــا  ـــا التـــي أصدرتهـــــــ ـــع تحليالتهــ ـــًا فـــي جميـــ ـــدرًا أساسيـــــــ ـــان مصــــــ اإلنســــ

ـــا فـــي ســـوريا. ـــة الضحاي عـــن حصيلـ

تسجيل وفاة 7259 سوري
بينهم 2153 طفل و1524 سيدة بسبب الزلزال منهم 

2534 في المناطق خارج سيطرة النظام السوري 394 

في مناطق سيطرة النظام السوري و4331 في تركيا

النظام السوري ينهب قرابة %90 من المساعدات المقدمة 
لضحايا الزلزال

ـــة جنديريـــس بريـــف محافظـــة حلـــب  ـــم التقاطهـــا فـــي 9-2-2023 تُظهـــر الدمـــار فـــي مدين صـــورة ت
ـــذي ضـــرب شـــمال وغـــرب ســـوريا فـــي 2023-2-6 ـــزال ال ـــر الزل إث
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أواًل: المنهجية:

قــام فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان المختــص بتوثيــق الضحايــا الذيــن يقتلــون خــارج نطــاق القانــون علــى 
العمــل علــى توثيــق الضحايــا الذيــن ماتــوا بســبب كارثــة طبيعيــة وهــي الزلــزال، وفــي الحــاالت العامــة فنحــن ال نســجل 
حــاالت الوفــاة الطبيعــة وال بســبب الكــوارث، ولكــن نتيجــة للظــرف االســتثنائي والحاجــة الماســة فقــد كان هنــاك 
ــزال الــذي ضــرب جنــوب تركيــا وشــمال ســوريا  ــة الخاصــة -الزل طلــب مــن الفريــق المختــص باالســتجابة لهــذه الحال
يــوم اإلثنيــن 6/ شــباط/ -2023، واالســتناد إلــى خبــرة الفريــق وعالقاتــه الواســعة وانتشــاره الجغرافــي، وعلــى الرغــم مــن 
ذلــك فقــد واجهتنــا تحديــات اســتثنائية مــن أبرزهــا تضــرر عــدد كبيــر مــن أعضــاء الفريــق مــن الزلــزال، لقــد أصبحــوا هــم 
ضحايــا، والتحــدي االســتثنائي اآلخــر هــو ضخامــة عــدد الضحايــا، مقارنــة مــع أضخــم مجــزرة ارتكبهــا النظــام الســوري 
فــي الغوطــة الشــرقية والغربيــة بريــف دمشــق فــي 21/ آب/ 2013، والتــي خلفــت 1144 ضحيــة بينهــم 99 طفــل، وقــد 
اســتغرق توثيــق الضحايــا أيامــًا عديــدة، وقــد وقعــت ضمــن منطقتيــن جغرافيتيــن فقــط، مقارنــًة مــع الزلــزال الــذي 

ضــرب مناطــق عديــدة وخلــف أضعــاف الضحايــا.

لقــد أصدرنــا التقريــر األول فــي 15 شــباط الجــاري، وأكدنــا فيــه أننــا ســوف نقــوم بإصــدار تحديثــات الحقــة أكثــر تفصيــاًل 
اســتنادًا عليــه، وهــذا هــو التقريــر الثانــي، ونؤكــد أن هــذه الحصيلــة هــي أيضــًا ليســت نهائيــة، لكنهــا أكثــر دقــة وتفصيــاًل 
مــن التقريــر األول، بعــد أن تمكــن فريــق العمــل مــن اســتيعاب الصدمــة والتغلــب علــى بعــض التحديــات الســابقة، 

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن هــذه الحصيلــة تمثــل الحــد األدنــى وســوف نصــدر تحديثــا لهــا خــالل األيــام القادمــة.

يقول فضل عبد الغني المدير التنفيذي الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:

“إن تقديــم المســاعدات عبــر النظــام الســوري والمنظمــات التــي أنشــأتها األجهــزة األمنيــة 

قــد ينقــل الــدول والمنظمــات الداعمــة مــن إطــار العمــل اإلنســاني إلــى دعــم وتمويــل اإلرهــاب 

والجرائــم ضــد اإلنســانية، التــي مارســها النظــام الســوري ضــد شــعبه، ونحــن نعلــم النيــة الطيبة  

لــدى الــدول والمنظمــات الداعمــة، لكــن النظــام الســوري ال ينهــب 30 أو 40 % مــن المســاعدات، 

بــل إن نســبة النهــب قــد تصــل إلــى 90%”.

ثانيــًا: 7259 ســوري حصيلــة الضحايــا الــذي ماتــوا بســبب الزلــزال وتأخــر 
المســاعدات األمميــة والدوليــة:

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان وفــاة 7259 ســوري بينهــم مــا يقــارب 2153 طفــل و1524 ســيدة 
بســبب الزلــزال وتأخــر المســاعدات األمميــة والدوليــة منــذ 6/ شــباط حتــى 27/ شــباط/ 2023، يتوزعــون بحســب 

مناطــق الســيطرة علــى النحــو التالــي:

https://snhr.org/arabic/?p=16897
https://snhr.org/arabic/?p=16897
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وتتوزع الضحايا بحسب المناطق التي ماتوا فيها على النحو التالي:

مناطق خارج سيطرة النظام السوري. 1

ســجل فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان وفــاة 2534 فــي منطقــة شــمال غــرب ســوريا الخاضعــة لســيطرة 
قــوات المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي وهيئــة تحريــر الشــام، ويتوزعــون علــى النحــو التالــي:

ألف: ريف إدلب: سجلنا 1297 حالة وفاة يتوزعون بحسب المدن والبلدات وما حولها

النظــام  	 ســيطرة  خــارج  المناطــق  فــي   2534
ســوريا(. غــرب  )شــمال  الســوري 

394 في مناطق سيطرة النظام السوري. 	

4331 الجئ في داخل األراضي التركية. 	

باء: ريف حلب: سجلنا 1237 حالة وفاة يتوزعون بحسب المدن والبلدات وما حولها

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EejmedJkieJNqgGHsamzdM8BuZXmH9w7ebTA1j9sWymxEw?e=YjtAVD
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EW6VHyN6CX1IlpE8zfjRxBAB40vkMR3cl3TetFHF3Pwb6g?e=oZvZDy
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EW6VHyN6CX1IlpE8zfjRxBAB40vkMR3cl3TetFHF3Pwb6g?e=oZvZDy
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مناطق سيطرة قوات النظام السوري: . 2

394 فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة قــوات النظــام  ســجل فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان وفــاة 
الســوري يتوزعــون علــى النحــو التالــي:

محافظة الالذقية: 297  جلهم قضوا في جبلة. 	

مدينة حلب:63   	

مدينة حماه: 32  	

ريف دمشق:2 ضحية في حرستا.  	

داخل األراضي التركية: . 3

ســجلنا 4331 حالــة وفــاة، قمنــا بتوزيعهــم بحســب المحافظــات التــي ينتمــون إليهــا، وليــس بحســب المناطــق التــي 
ماتــوا فيهــا داخــل تركيــا، وجــاء التــوزع علــى النحــو التالــي:

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EeSOs6jTBTxCkBPmvKEnxAkB0EXp9NGtbWl9AUpOdW-gXQ?e=mZ3BQs
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EQjpvD2GdwBCtQ6v_hOF1PkBoC0ryJHWNfjPv5USM_4Gxw?e=oKt8Fo


تسجيل وفاة 7259 سوري بينهم 2153 طفل و1524 سيدة بسبب 

الزلزال منهم 2534 في المناطق خارج سيطرة النظام السوري 394 

في مناطق سيطرة النظام السوري و4331 في تركيا

4

وفيات الزلزال من الكوادر الطبية واإلعالمية والدفاع المدني والعاملين في المنظمات اإلنسانية:. 4

الكوادر الطبية:	 

وثقنــا وفــاة 73 ضحيــة مــن الكــوادر الطبيــة جــراء الزلــزال الــذي ضــرب شــمال غــرب ســوريا وجنــوب تركيــا فــي 6/ 
شــباط/ 2023

الكوادر اإلعالمية:	 

ــا فــي 6/ شــباط/  ــزال الــذي ضــرب شــمال غــرب ســوريا وجنــوب تركي ــا وفــاة 5 نشــطاء إعالمييــن جــراء الزل وثقن
2023

كوادر الدفاع المدني:	 

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان وفــاة 4 مــن كــوادر الدفــاع المدنــي جــراء الزلــزال الــذي ضــرب شــمال 
غــرب ســوريا فــي 6/ شــباط/ 2023

 العاملين في المنظمات اإلنسانية:	 

وثقنــا وفــاة 62 عامــاًل فــي المنظمــات االنســانية جــراء الزلــزال الــذي ضــرب شــمال غــرب ســوريا وجنــوب تركيــا فــي 
6/ شــباط/ 2023

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/Edkicokp6wREswPwFzKfg7wBxQU4hL4DA-UT6h-T9xHYQw?e=cIEip5
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ثالثــًا: فشــل سياســة “إيصــال نســبة قليلــة مــن المســاعدات أفضــل مــن 
عــدم إيصــال شــيء” بشــكل ذريــع ألن النظــام الســوري ينهــب %90 منهــا: 

لقــد راقبنــا منــذ عــام 2014 كيــف تمكــن النظــام الســوري مــن نهــب المســاعدات اإلنســانية األمميــة والدوليــة، وأصدرنا 
عــددًا مــن التقاريــر والبيانــات فــي هــذا الصــدد، ومــع تدفــق المســاعدات للنظــام الســوري عقــب الزلــزال المدمــر، يجــب 
علينــا التذكيــر بــأن المبــدأ القائــل “إيصــال نســبة قليلــة مــن المســاعدات أفضــل مــن عــدم إيصــال شــيء”، أثبــت فشــله 
بشــكل ذريــع فــي ســوريا، وهــي اإلجابــة التــي كانــت حاضــرة لــدى غالبيــة العامليــن فــي المجــال اإلغاثــي فــي المناطــق 
التــي يســيطر عليهــا النظــام الســوري، وتســتند الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تأكيــد هــذا الفشــل إلــى ثــالث 

نقــاط رئيســة:

أواًل: نحــن نــدرك أن المتضرريــن فــي مناطــق ســيطرة النظــام الســوري هــم عبــارة عــن رهائــن، ويجــب مســاعدتهم، 
لكــن الطــرق المتبعــة خــالل الســنوات الماضيــة أثبتــت فشــلها، ألن المســتفيد األعظــم كان النظــام الســوري وليــس 
الضحايــا، وكنــا قــد نفهــم االســتمرار بهــذه الطريقــة المتبعــة فــي دول أخــرى، لــو أن النظــام الســوري كان ينهــب 20 أو 
30 % مــن المســاعدات علــى غــرار أنظمــة دكتاتوريــة مشــابهة، لكــن نســبة النهــب التــي يقــوم بهــا النظــام الســوري قــد 
تصــل إلــى 90 %، وهــذا يعتبــر دعمــًا لنظــام متــورط بإرهــاب شــعبه، واســتخدام األســلحة الكيميائيــة، وارتــكاب جرائــم 

ضــد اإلنســانية.

ثانيــًا: ال توجــد أيــة اســتقاللية لــدى المنظمــات العاملــة فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام الســوري، فهــي إمــا 
الهــالل األحمــر الســوري، أو الدفــاع المدنــي، أو منظمــات أنشــأتها األجهــزة األمنيــة، وتلــزم المنظمــات الدوليــة علــى 
التعامــل معهــا حصــرًا، ممــا يتيــح لألجهــزة األمنيــة التحكــم بالمســاعدات ونهــب الغالبيــة العظمــى منهــا، وهــذه 
األجهــزة األمنيــة متورطــة بجرائــم ضــد اإلنســانية بمــا فيهــا القتــل تحــت التعذيــب وإخفــاء قرابــة 100 ألــف مواطــن 

ســوري.

بالزلــزال  المتضرريــن  الضحايــا  مــع  والتعاطــف  اإلنســانية  المســاعدات  تدفــق  يســتغل  الســوري  النظــام  ثالثــًا: 
للحصــول علــى مكاســب سياســية، وهــو ال يكتــرث بمعانــاة الشــعب الســوري فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرته أو 

الخارجــة عــن ســيطرته.

مــن  العظمــى  الغالبيــة  الســوري  للنظــام  التابــع  المدنــي  والدفــاع  الســوري،  األحمــر  الهــالل  مــن  تلقــى كل  وقــد 
عنهمــا: مختصــرة  نبــذة  يلــي  وفيمــا  المســاعدات، 

الدفاع المدني السوري التابع للنظام السوري:

هــو عبــارة عــن مؤسســة حكوميــة غيــر مســتقلة، وتتبــع وزارة الدفــاع فــي النظــام الســوري، ويتــم إدارتهــا مــن قبــل 
ضبــاط فــي الجيــش الســوري، وليــس مــن قبــل خبــراء مدنييــن مســتقلين، وذلــك كمــا ورد فــي تعريفهــا فــي الموقــع 

الرســمي لــوزارة الدفــاع.

الهالل األحمر العربي السوري:

أسســت منظمــة الهــالل األحمــر العربــي الســوري بالمرســوم التشــريعي رقــم /117/ لعــام 1966، والصــادر مــن رئيــس 
الدولــة نــور الديــن األتاســي، وكانــت لــه امتيــازات واســعة، واســتقاللية إداريــة وماليــة.

http://www.mod.gov.sy/index.php?node=554&cat=3251
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ألغــى بشــار األســد الكثيــر مــن هــذه االمتيــازات، وأبــرز تلــك 
مــن  قــرار  عبــر   2016 األول/  كانــون   /27 فــي  كان  المحطــات 
ــح مــن خــالل هــذا  ــوزراء عمــاد خميــس، من رئيــس مجلــس ال
واحــد  اختيــار  فــي  الحــق  الســورية  الحكومــة  رئيــس  القــرار 
مــن بيــن أربعــة مرشــحين لرئاســة المنظمــة، حتــى وإن كان 
المرشــح مــن خارجهــا، وبنــاًء علــى هــذا التعديــل جــرى تعييــن 
رجــل األعمــال الداعــم للنظــام الســوري خالــد حبوباتــي رئيســًا 
للهــالل األحمــر، ولــه تاريــخ طويــل فــي دعــم النظــام الســوري 
 للهــالل األحمــر الســوري 

ِ
قبــل عــام 2011 وبعــده، ولــم ينتــم

ســابقًا وال إلــى أيــة منظمــة إغاثيــة، بــل جــرى تعيينــه اســتنادًا 
إلــى والئــه للنظــام الســوري.

المهندس خالد حبوباتي

رابعًا: االستنتاجات والتوصيات:

االستنتاجات:

هنــاك حاجــة ماســة لزيــادة المســاعدات اإلنســانية لــذوي الضحايــا وللمشــردين فــي مختلــف المناطــق وبشــكل  	
خــاص شــمال غــرب ســوريا، الــذي يعانــي مــن اكتظــاظ ســكاني بســبب مئــات آالف المشــردين قســريًا مــن 

انتهــاكات النظــام الســوري.

يجــب أال تتحــول المســاعدات اإلنســانية ذات الرســالة النبيلــة إلــى أداة تمويــل ودعــم لنظــام متــورط بجرائــم ضــد  	
اإلنســانية بحــق شــعبه.

النظام السوري ينهب الغالبية العظمى من المساعدات وال يكترث بالضحايا ال الموالين وال المعارضين. 	

التوصيات إلى األمم المتحدة والدول المانحة:

تأســيس منصــة دعــم دوليــة تتولــى عمليــات تنســيق المســاعدات فــي شــمال غــرب ســوريا، وتكــون بمثابــة خيــار  	
إضافــي إلــى جانــب األمــم المتحــدة.

تأســيس فــرع عــن هــذه المنصــة يختــص بمفاوضــة النظــام الســوري ككتلــة واحــدة، كمــا تقــوم باإلشــراف علــى  	
توزيــع المســاعدات فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرته.

زيــادة حجــم ونوعيــة المســاعدات إلــى المنظمــات اإلغاثيــة الســورية التــي أثبتــت مصداقيتهــا واســتقالليتها،  	
وبشــكل خــاص المــأوى، والتركيــز علــى احتياجــات النســاء واألطفــال.

شكر وعزاء

جزيــل الشــكر لجميــع األهالــي والنشــطاء الذيــن تعاونــوا معنــا علــى هــذه االســتجابة علــى الرغــم مــن 

ظروفهــم الصعبــة، والرحمــة لضحايــا الزلــزال وخالــص العــزاء لذويهــم وأصدقائهــم.

https://drive.google.com/file/d/1XzIXuIK6veAE57Oi7FI-kqQrSkBKgGqK/view?usp=sharing
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