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اخلميس 19 تشرين الثاين 2015

اجلهات الرئيسة اليت تقتل املدنيني يف سوراي
حصيلة الضحااي املدنيني يف سوراي حىت هناية تشرين األول 2015

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان وعرب عمليات املراقبة والرصد اليومية واملستمرة منذ بدء االنتفاضة الشعبية يف سوراي، تقوم 
مبحاولة توثيق الضحااي الذي يقتلون يومياً، مث نقوم أبرشفة البياانت وفق لغات برجمية حبيث تتم عمليات فرز للضحااي حبسب 
تصنيفات خمتلفة مثل مدنيني ومسلحني، وحبسب العمر، واحملافظة وغري ذلك من التفاصيل، وللتوسع نرجو االطالع على 
منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف عملية توثيق الضحااي، وعلى الرغم من كل ذلك فإننا الندعي أننا قمنا بتوثيق 
مجيع أو حىت معظم احلاالت، بل إننا نشري دائماً إىل أن ذلك ُيثل احلد األدىن وفق املعايري احلقوقية املتبعة من احلصول على 
االسم واملكان والتاريخ ومن قام بعملية القتل والعمر ومدين أم مقاتل وغري ذلك من التفاصيل، وقد قمنا عرب السنوات السابقة 
البياانت، إال أن املفوضية السامية برائسة املفوض  بتزويد املفوضية السامية حلقوق اإلنسان مبلفات حتوي مجيع تلك  مجيعاً 
السامي األمري زيد بن رعد احلسني قد توقفت عن متابعة حتديث عملية حتليل ارتفاع سقوط الضحااي يف أاير 2014، واليت 

أنمل هلا أن تعود قريباً.

منذ آذار 2011 ولعدة أشهر بعدها مل يكن هناك سوى جهة وحيدة تقوم بقتل املدنيني السوريني وهي القوات احلكومية من 
جيش وأمن وميليشيات حملية، سجلنا بعد ذلك عمليات قتل متفرقة للمدنيني من قبل جمموعات مسلحة، ويف 24 كانون 
الثاين 2102 أُعلن عن تشكيل جبهة النصرة، كما بدأ متايز قوات حزب االحتاد الديقراطي الكردي بشكل أكرب عن قوات 

النظام السوري، أما تنظيم داعش فأعلن عنه يف 9 نيسان 2013 أي بعد أكثر من سنتني من اندالع االنتفاضة الشعبية.

قوات النظام السوري هي املرتكب األكرب جلرية قتل املدنيني يف سوراي، لعدة أسباب:
أواًل: ألشهر طويلة تفردت بعمليات القتل خارج نطاق القانون عرب عمليات إطالق الرصاص على املتظاهرين، املوت بسبب 

التعذيب، دخول سالح اهلاون واملدفعية.
اثنياً: منذ بداية عام 2012 دخل سالح الطريان املروحي، مث تاله الطريان احلريب، وسالح الطريان وحتديداً القصف الصاروخي 

قتل العدد األكرب من املدنيني السوريني، مث يف هناية عام 2013 دخلت عملية إلقاء الرباميل املتفجرة.
اثلثاً: قوات النظام السوري تقصف يف عدة حمافظات بصورة متوازية ويف آن واحد.

رابعاً: استمرار عمليات القصف والتعذيب على مدار اليوم تقريباً وخالل السنوات املاضية مجيعها.
خامساً: ارتكاب جمازر ضخمة راح ضحيتها املئات يف ساعات قليلة، مثل قصف الغوطتني ابلغازات السامة، اقتحام بلدة 

جديدة الفضل بريف دمشق، جمزرة ابنياس  والبيضا يف حمافظة طرطوس، وغريها كثري.

هذه امليزات الرئيسة وغريها كثري المتتلكها والتقوم هبا القوى األخرى اليت تستهدف مساحات وأماكن أقل، وابلتايل فإن النظام 
السوري كان ومازال املتهم الرئيس واألول ابرتكاب جرائم قتل خارج نطاق القانون ترقى إىل جرائم ضد اإلنسانية، وإن تسليط 
وسائل اإلعالم وبعض الزعماء السياسيني الضوء على تنظيم داعش جعل هذه املسلمة شبه غائبة يف السنة األخرية، ساعد 
يف ذلك تفنن تنظيم داعش يف قتل األسرى واملعتقلني، والرباعة يف اإلخراج السينمائي، بينما يقوم النظام السوري إبنكار مجيع 

اجلرائم ونسبتها إىل تنظيم القاعدة واإلرهابيني، لكن ذلك اليغري من احلقيقة شيئاً.

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

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/منهجيتنا.pdf
http://sn4hr.org/arabic/2013/04/24/2449/
http://sn4hr.org/arabic/2013/08/26/3168/
http://sn4hr.org/arabic/2013/05/10/875/
http://sn4hr.org/arabic/2013/04/24/2449/
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يف بداايت عام 2014 انضمت قوات اإلدارة الذاتية الكردية إىل األطراف السابقة وكانت قبل ذلك قوات حزب االحتاد 
الديقراطي الكردي، ويف 23/ أيلول/ 2014 انضمت قوات التحالف الدويل إىل األطراف الفاعلة، ويف 30/ أيلول/ 2015 

انضمت القوات الروسية كطرف إىل جانب قوات النظام السوري.

الرسم البياين األول يوضح حصيلة الضحااي من املدنيني فقط الذين قتلتهم اجلهات املذكورة منذ بدء االنتفاضة الشعبية وحىت 
هناية تشرين األول 2015، وقد قمنا يف الرسوم البيانية التالية ابستخراج الضحااي من األطفال مث التعذيب مث الكوادر الطبية 

مث الكوادر اإلعالمية.

حصيلة الضحااي املدنيني يف سوراي منذ آذار/ 2011 حىت تشرين األول/2015:

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0bEZVenFkWGlBeWM/view?usp=sharing
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حصيلة الضحااي من األطفال يف سوراي منذ آذار/ 2011 حىت تشرين األول/2015:

حصيلة الضحااي بسبب التعذيب يف سوراي منذ آذار/ 2011 حىت تشرين األول/2015:

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0UlBWZ2tNU2piLTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0QnhROVowaWIxczg/view?usp=sharing


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 4

حصيلة الضحااي من الكوادر الطبية يف سوراي منذ آذار/ 2011 حىت تشرين األول/2015:

حصيلة الضحااي من الكوادر اإلعالمية يف سوراي منذ آذار/ 2011 حىت تشرين األول/2015:

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0VmJ4RVd1QlBqXzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0MHlaRy11anRWb0U/view?usp=sharing
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التوصيات:
إىل جملس األمن:

يتوجب على جملس األمن اختاذ إجراءات إضافية بعد مرور أكثر من عام على القرار 2139 وال يوجد أية التزامات بوقف 	 
عمليات القصف العشوائي، اليت تسبب التدمري والقتل اليومي.

الضغط على الدول الداعمة للقوات احلكومية كروسيا وإيران ولبنان من أجل إيقاف عمليات التزويد ابألسلحة واخلربات 	 
بعد أن ثبت تورطها جبرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب، وأيضاً الدول واألفراد اليت تزود اجلماعات املتشددة وقوات حزب 

االحتاد الديقراطي الكردي وبعض فصائل املعارضة املسلحة.
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.
يف ظل الفشل الذريع عن وقف شالل الدماء اليومي، نطالب إبجياد مناطق آمنة يلجأ إليها املدنيون.	 

http://www.sn4hr.org

