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السبت 18 آذار 2017

مقتل 207 آالف مدين، بينهم 24 ألف طفاًل 
و23 ألف أنثى، 94% من الضحااي قتلوا 

على يد احللف السوري – اإليراين - الروسي

الذكرى السادسة النطالق احلراك الشعيب حنو 
الدميقراطية، ومقتل أول مدنيني
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حمتوايت التقرير: 
أواًل: مقدمة.

اثنياً: احللف السوري - اإليراين - الروسي مسؤول عن 94 % من جممل الضحااي.
اثلثاً: رسومات بيانية للضحااي املدنيني والنساء واألطفال وضحااي التعذيب والكوادر الطبية واإلعالمية.

رابعاً: َمن املسؤول عن محاية املدنيني يف سوراي.
خامساً: التوصيات.

أواًل: مقدمة:
طالــب ابحلريــة والعدالــة والكرامــة، عــر 

ُ
ُتصــادف هــذه األايم الذكــرى الســنوية السادســة النطــالق احلــراك الشــعيب يف ســوراي امل

تغيــر نظــام احلكــم االســتبدادي القمعــي لعائلــة األســد، إىل نظــام منتخــب بشــكل دميقراطــي، مُيثــل بشــكل حقيقــي الشــعب 
الســوري، ُويعطــي احلــق يف تشــكيل األحــزاب السياســية، وحيمــي حقــوق اإلنســان األساســية، وكان هــذا واضحــاً، ومكــرراً يف 

الشــعارات الشــعبية الــي رفعــت، وهتــف هبــا املتظاهــرون.
منــذ األايم األوىل جابــه النظــام الســوري ذلــك احلــراك الشــعيب ابلرصــاص احلــي مباشــرة، دون أي متهيــد، وشــنَّ عمليــات اعتقــال 
بــح  طالــت العشــرات، ويف ظــلِّ الصمــت الــدويل، متكَّــن النظــام الســوري مــن رفــع وتــرة عملياتــه الوحشــية، حــى وصلــت إىل الذَّ
ابلســالح األبيــض لألطفــال والنســاء كمــا ســجلنا ذلــك يف العديــد مــن اجملــازر، وقــام بعمليــات تعذيــب عنيفــة للمعتقلــني أدَّت 
إىل كــمٍّ هائــل مــن الوفيــات، كمــا ســجل ذلــك التقريــر األول الصــادر عــن جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة يف 23/ تشــرين 
الثــاين/ 2011، ووصــف خمتلــف اجلرائــم الــي قــام هبــا النظــام الســوري علــى أهنــا ترقــى إىل جرائــم ضــد اإلنســانية كوهنــا ممنهجــة 

واســعة النظــاق.

ــل اجملتمــع الــدويل، وقــام حبمايــة املدنيــني ملــا ظهــر يف ســوراي: التنظيمــات الشــيعية املواليــة للنظــام اإليــراين  وهنــا نقــول لــو تدخَّ
يف هنايــة عــام 2011، وال تنظيــم القاعــدة يف كانــون الثــاين 2012، والتنظيــم داعــش يف نيســان 2013، وال حتالــف دويل 
للقضاء عليه يف أيلول 2014، وال قوات روسية ملساندة النظام السوري يف أيلول 2015، لكنَّ احلقيقة الي ابت الشعب 

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.

http://sn4hr.org/arabic/?p=1413
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الســوري يعلمهــا متامــاً هــي أنــه ومنــذ اللحظــة األوىل كان خُمططــاً لســوراي أن تتحــول ملــا هــي عليــه اآلن، وأن ال يتــمَّ مناصــرة ودعــم 
ــخ االزدهــار والعدالــة واالســتقرار، لقــد تـُـرَك الشــعب الســوري وحيــداً يف  احلــراك الشــعيب والوصــول إىل نظــام تعــددي دميقراطــي يُرسِّ

مواجهــة واحــد مــن أعــى األنظمــة القمعيــة املوجــودة علــى ســطح الكــرة األرضيــة.

حيتوي هذا التقرير رســومات بيانية، وهي عبارة عن حصيلة الضحااي املدنيني الي متكنَّا من تســجيلها منذ ســقوط أول ضحااي 
مدنيني يف 18 آذار/ 2011 حى اآلن، وحصيلة الضحااي اإلانث، واألطفال، والوفيات بســبب التعذيب، وحصيلة ضحااي 
ــز علــى  الكــوادر الطبيــة، وأخــراً حصيلــة ضحــااي الكــوادر اإلعالميــة، علــى يــد أبــرز األطــراف الفاعلــة يف النــزاع الســوري، ونركِّ
الضحــااي املدنيــني نظــراً إىل حتــوِّل احلــراك الشــعيب إىل نــزاع مســلَّح غــر دويل؛ حيظــر اســتهداف املدنيــني، ويفــرض التمييــز بينهــم 

وبــني املقاتلــني، إضافــة إىل شــبه اســتحالة تســجيل الوفيــات العســكرية، وبشــكل خــاص قــوات النظــام الســوري وتنظيــم داعــش.

هــذه اإلحصائيــات الــواردة يف هــذه الرســوم البيانيــة هــي ابالعتمــاد علــى عمليــات التوثيــق اليوميــة املســتمرة منــذ عــام 2011 
حــى اليــوم، حيــث تقــوم الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــر أعضائهــا املنتشــرين يف خمتلــف احملافظــات الســورية برصــد عمليــات 
ســقوط الضحــااي، وتقــوم بنشــر أبــرز تلــك األخبــار، واجملــازر، وُتصــِدُر هنايــة كل يــوم حصيلــة أوليَّــة، وهنايــة كل شــهر حصيلــة 
أوليَّــة أيضــاً لذلــك الشــهر، وعــر قرابــة ســتِّ ســنوات، وكنتيجــة لعمــل تراكمــي، تكوَّنــت داات للضحــااي الذيــن يُقتلــون يف ســوراي، 
والندَّعــي أننــا قمنــا بتســجيل مجيــع الضحــااي، بــل إن هــذه احلصيلــة ال ُتشــكل ســوى احلــدِّ األدىن وهنــاك املئــات مــن االنتهــاكات 
وجرائــم القتــل الــي مل نتمكــن مــن الوصــول إليهــا، يف ظــلِّ التحــدِّايت االســتثنائية الــي تواجهنــا، وملزيــد مــن التفاصيــل نرجــو 

االطــالع علــى منهجيــة التوثيــق واألرشــفة.

اثنياً: احللف السوري - اإليراين - الروسي مسؤول عن 94 % من جممل الضحااي:
احللــف الســوري - اإليــراين - الروســي يتصــدَّر مجيــع اجلهــات بنســبة تصــل إىل 94 % مــن جممــل جرائــم القتــل الــي ارُتِكَبــت 
يف ســوراي، حيــث ميتلــك النظــام الســوري ســالح الطــران الثابــت اجلنــاح واملروحــي، القــادر علــى القصــف ابلصواريــخ وإلقــاء 
الراميــل املتفجــرة، وقــد تســبَّب القصــف اجلــوي وحــده يف مقتــل مــا اليقــل عــن 57 % مــن جممــل الضحــااي، فيمــا تســبَّب 
القصــف ابملدفعيــة الثقيلــة والــدابابت يف مقتــل مــا اليقــل عــن 13 % مــن جممــل الضحــااي، وتوزَّعــت بقيــة نســب الضحــااي 
حبســب الســالح املســتخدم علــى أنــواع خمتلفــة مــن األســلحة يف مقدِّمتهــا األســلحة الرشاشــة، ســالح القناصــة، وســالح اهلــاون، 

بــح ابســتخدام الســالح األبيــض.  واألســلحة الكيميائيــة والذخائــر العنقوديــة، وصــواًل إىل الذَّ

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة املكونــة بشــكل أساســي مــن قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي، وهــو فــرع حــزب العمــال 
الكردســتاين يف ســوراي، قتلــت مــا اليقــل عــن 529 مدنيــاً ســورايً.

مجيع فصائل املعارضة السورية مبا فيها اإلسالمية منها، قتلت ما اليقل عن 3819 مدنياً.
كمــا تســبَّبت اجلهــات األخــرى، والــي تشــمل التفجــرات الــي مل حنــدد مرتكبيهــا، والنــران جمهولــة املصــدر، وألغــام جمهولــة 

املصــدر، والغــرق، إضافــة إىل القــوات األردنيــة، واللبنانيــة، والرتكيــة، يف مقتــل 3074 مدنيــاً.

القــوات الروســية الــي ادَّعــت أهنــا دخلــت ســوراي حملاربــة تنظيــم داعــش، تفوَّقــت عليــه يف قتــل الســوريني، علــى الرغــم مــن أهنــا 
دخلــت ســوراي بعــده بقرابــة عامــني ونصــف، ويرجــُع ذلــك مــن وجهــة نظــران إىل أنَّ النظــام  الروســي ميتلــك أســلحة أكثــر تطــوراً، 
وبكميــات أكــر، وحتديــداً ســالح الطــران، الــذي يقــوم عــره يوميــاً بقصــف األحيــاء املدنيــة املأهولــة ابلســكان اخلاضعــة لســيطرة 
املعارضــة املســلحة، وهــذا القصــف فوضــوي يف كثــر مــن األحيــان، وُمتعمَّــد يف أحيــان أخــرى، ويهــدف إىل القتــل اجملــرد يف أعلــى 
ُســلَّم أولوايتــه، فيمــا يســتخدم تنظيــم داعــش ســالح املدفعيــة واهلــاون، ورمبــا لــو امتلــك تنظيــم داعــش أســلحة أكثــر فتــكاً، لكانــت 

حصيلــة الضحــااي املدنيــني الذيــن قتلهــم أعلــى مــن ذلــك بكثــر دون أدىن شــك.

اثلثاً: رسومات بيانية للضحااي املدنيني واإلانث واألطفال وضحااي التعذيب والكوادر الطبية واإلعالمية:
ألف: رسم بياين يُظهر حصيلة الضحااي املدنيني يف سوراي منذ آذار 2011، وتوزُّعها حسب األطراف السبعة الرئيسة الفاعلة:

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Y2NwZzVUQVUwTTg/view
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ابء: رسم بياين يُظهر حصيلة الضحااي األطفال يف سوراي منذ آذار 2011، وتوزُّعها حسب األطراف السبعة الرئيسة الفاعلة:

اتء: رسم بياين يُظهر حصيلة الضحااي اإلانث يف سوراي منذ آذار 2011، وتوزُّعها حسب األطراف السبعة الرئيسة الفاعلة:

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eDlta1E1d0gyTzg/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cjJTaFBxQzBoaGM/view
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جيــم: رســم بيــاين يُظهــر حصيلــة الضحــااي بســبب التعذيــب يف ســوراي منــذ آذار 2011، وتوزُّعهــا حســب األطــراف الســبعة 
الرئيســة الفاعلــة:

حاء: رسم بياين يُظهر حصيلة ضحااي الكوادر الطبية يف سوراي منذ آذار 2011، وتوزُّعها حسب األطراف السبعة الرئيسة الفاعلة:

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0clZIOXF0bHo3SFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NmVHMU1PRzhYMW8/view
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دال: رســم بيــاين يُظهــر حصيلــة ضحــااي الكــوادر اإلعالميــة يف ســوراي منــذ آذار 2011، وتوزُّعهــا حســب األطــراف الســبعة 
الرئيســة الفاعلــة:

رابعاً: َمن املسؤول عن محاية املدنيني يف سوراي:
املســؤولية األوىل والرئيســة تقــع علــى عاتــق الدولــة وأجهزهتــا، أن حتمــي الشــعب، لكــن عندمــا تتحــول أجهــزة الدولــة إىل أدوات 
بطــش يف يــدِّ النظــام احلاكــم، وتقــوم بقتــل وتدمــر الشــعب والدولــة، وتســتمرُّ يف ذلــك ألايم وأشــهر وســنوات دون رادع، البُــدَّ 
مــن أن يكــون هنــاك نظــام دويل ضابــط، وكان هــذا أحــد الدوافــع الرئيســة لتشــكيل مبــدأ مســؤولية احلمايــة الــذي أقرَّتــه اجلمعيــة 
العامــة لألمــم املتحــدة يف عــام 2005، لقــد فشــلت الدولــة الســورية يف محايــة شــعبها، بــل وأصــرَّ النظــام احلــايل علــى ارتــكاب 
اجلرائــم بشــكل منهجــي وفقــاً لتقاريــر جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة التابعــة جمللــس حقــوق اإلنســان، وابلتــايل انتقلــت املســؤولية 
وبعــد عــدة أســابيع مــن انــدالع االنتفاضــة الشــعبية يف ســوراي إىل عاتــق اجملتمــع الــدويل، الــذي يتوجــب عليــه مبوجــب الفقــرة 139 
مــن الوثيقــة اخلتاميــة ملؤمتــر القمــة للــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة عــام 2005 أن أيذَن جملــس األمــن ابختــاذ تدابــر مجاعيــة 

مبوجــب املادتــني 41، 42 مــن ميثــاق األمــم املتحــدة.

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eEYyMVNPM3VVWVU/view
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لكنَّ جملس األمن مل حُيّرِك ســاكناً بســبب احلماية الروســية والصينية للنظام الســوري، وهو يرســل رســالة إىل دول العامل الشــمولية، 
أن يكفــي توقيــع صفقــة مــع دولــة مشوليــة ذات عضويــة دائمــة يف جملــس األمــن للحصــول علــى الرعايــة واحلصانــة والدعــم 
الدبلوماســي والسياســي، وهــذا الوضــع يوجــب علــى الــدول الدميقراطيــة أن تتحــرك بشــكل جــدِّي إلجيــاد الســبل البديلــة إليقــاف 

شــالل الدمــاء والدمــار يف ســوراي.
يف ظلِّ هذا الوضع والفشل الدويل أدرَك اجملتمع السوري أنه يتوجب عليه أن حيمي نفسه بنفسه.

خامساً: التوصيات:
ماتــزال مســؤولية محايــة املدنيــني يف ســوراي تقــع علــى عاتــق اجملتمــع الــدويل مُمثــاًل مبجلــس األمــن الــدويل، وإنَّ ختاُذلَــُه عــن أداء 
مهامــه ال يُعفيــه مــن املســؤولية، والتاريــخ والشــعب الســوري ُيســجل كل مــا حيصــل أبدقِّ التفاصيــل، وســُيالِحُق اجملرمــني وأعواهنــم 

علــى مــرِّ العصــور.



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 8

www.sn4hr.org

Info@sn4hr.org

@snhr


