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ش ِهد عام  3102استم ار ار لالنتهاكات الجسيمة وغير المسبوقة في سورية ،في ظل صمت دولي كبير وغير
مسبوق وصادم هو اآلخر ،وهي حالة مستمرة منذ بداية الثورة السورية في آذار/مارس .3100

فعلى مدار أيام العام ،شهدت سورية مجزرة واحدة كل يوم تقريبا ،خلّفت أكثر من  01111قتيل ،وحوالي 011

المحرمة.
ألف جريح على أقل التقديرات ،واستخدمت السلطة كل األسلحة الثقيلة والخفيفة ،وحتى البيضاء و ّ

وقد ش ّكلت مجرزة السالح الكيمائي في الغوطة الشرقية عالمة فارقة في االنتهاكات التي يرتكبها النظام السوري
ضد المدنيين ،وعالمة فارقة أيضا في تعامل المجتمع الدولي مع ملف انتهاكات حقوق اإلنسان في سورية ،رغم

ردة الفعل الدولية األولى تجاه
ّأنها لم تكن المرة األولى التي ُيستخدم فيها
محرٌم ضد المدنيين .فقد ّأدت ّ
ٌ
سالح ّ
الجريمة إلى لفت انتباه الرأي العام العالمي إلى فظاعة الجرائم المرتكبة في سورية ،والى أهمية قيام المجتمع

الدولي بدوره والتزاماته في هذا المجال ،إال أن التسوية بين القوى العظمى سرعان ما حالت دون استمرار هذا

تحول بعد أيام باتجاه سحب السالح الكيميائي السوري ،دون اإلشارة إلى استخدامه ضد المدنيين،
الزخم ،والذي ّ
عمن استخدمه ومسؤوليته.
ودون الحديث ّ
المتفجرة لتكون أحد أهم عناوين االنتهاكات
وجاءت البراميل
ّ
تم استخدامها بشكل واسع وخاصة في
خالل هذا العام ،بعد أن ّ

حلب ،مما ّأدى إلى دمار واسع ،وخسائر كبيرة في األرواح،
المحرمة بأنواعها.
تفوق ما خّلفته األسلحة
ّ
ومثّل الحصار المفروض على المدن ،وخاصة حمص وريف

تمر
دمشق ،نموذجا لجرائم اإلبادة الجماعية التي يمكن أن ّ
بصمت ،رغم ما يخلّفه من ضحايا ،وما يتركه من آثار صحية
وبيئية واجتماعية.

استمرت أعمال االختفاء القسري واالعتقال التعسفي في
وقد
ّ
كافة أنحاء سورية ،من قبل قوات الجيش وأجهزة األمن

ردة الفعل الدولية األولى تجاه مجزرة
أدت ّ
ّ
األسلحة الكيميائية في الغوطة ،في
أغسطس/آب  3102للفت انتباه الرأي
العام العالمي إلى فظاعة الجرائم المرتكبة
في سورية ،إال أن التسوية بين القوى
العظمى سرعان ما حالت دون استمرار
تحول بعد أيام باتجاه
هذا الزخم ،والذي ّ
سحب السالح الكيميائي ،دون اإلشارة إلى
استخدامه ضد المدنيين ،ودون الحديث
عمن استخدمه ومسؤوليته.
ّ

تعرض
المتعددة ،إضافة إلى الميليشيات األجنبية ،حيث ّ

عشرات اآلالف من السوريين للخطف من قبل هذه القوات ،سواء في عملية الدهم للمدن واألحياء ،أو من خالل

الحواجز المنتشرة ،أو من خالل االستدعاء األمني.
فإن أوضاع السجون والمعتقالت وأماكن التوقيف واالحتجاز في سورية
وكما هو الحال في كل األعوام السابقةّ ،
طة بالكرامة،
تغي ار في أوضاعها ،إذ
استمرت أعمال التعذيب الممنهج ،وأساليب التعامل المهينة والحا ّ
لم تشهد ّ
ّ
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باإلضافة إلى سوء األوضاع الصحية والمعيشية في السجون ،والتي أضيف لها في عام  3102انتشار األمراض
المعدية ،مثل التيفوئيد والسل.
وجاء انتشار األمراض داخل السجون بالتوازي مع عودة الكثير من األمراض السارية والمعدية ،بعد أن تم القضاء
عليها في سورية ،وبعضها أصبح ناد ار حتّى على مستوى العالم ،كشلل األطفال والتيفوئيد واللشمانيا والتهاب الكبد
الفيروسي .و ّأدى انتشار هذه األمراض ،في ظل الحصار الخانق على ٍ
عدد من المدن ،وانقطاع الخدمات،
وخاصة خدمات الماء الصالح للشرب ،في معظم المناطق التي
معدالت الوفيات بشكل
ال تخضع لسيطرة النظام ،إلى زيادة ّ
كبير ،وخاصة بين األطفال ،وزيادة معاناة المدنيين بصورة

فاق عدد الصحفيين والنشطاء اإلعالميين
الذين قُتلوا في سورية خالل عام 3102

كبيرة.

عدد كل القتلى من الصحفيين في العالم

تعرض اإلعالميون في سورية خالل عام
ومن جهة أخرىّ ،
 3102إلى هجمة غير مسبوقة منذ بدء الثورة ،حيث يمكن

خالل عام  ،3100وكل الصحفيين القتلى
-ما عدا سورية -في عام 3103

اعتباره عاما أسودا على حرية الصحافة ،بعد أن قام النظام

السوري وتنظيم "الدولة اإلسالمية في العراق والشام" بقتل  75صحفيا وناشطا إعالميا ،وهو رقم يفوق عدد القتلى
من الصحفيين في كل العالم في عام  ،3100وفي عام  3103ما عدا سورية ،كما قام النظام وتنظيم داعش

بخطف واعتقال  00آخرين منهم.
استمرت مشكلة اللجوء والنزوج بالتضخم بشكل غير
وبالتوازي مع االنتهاكات الكبيرة التي تجري في سورية،
ّ
قدر العدد اإلجمالي لالجئين بحوالي  7ماليين شخص ،يمثلون أكثر من  %31من سكان
مسبوق تاريخياُ ،لي ّ

سورية.

المقدمة لهم ،من قبل الدول المضيفة والمنظمات
تدني الخدمات
ّ
وقد ّأدى التزايد المستمر لالجئين إلى استمرار ّ
لشح الموارد وعدم اتساقها مع الزيادة المضطردة في أعداد الالجئين ،مما دفع المفوضية العليا
الدولية ،نتيجة ّ

لشؤون ال الجئين لتطلق في نهاية هذا العام نداء ،هو األكبر في تاريخها ،لجمع التبرعات لالجئين السوريين بقيمة
 02مليار دوالر.

***
وقد ّأدى الحجم الكبير لالنتهاكات المتعددة ،وعلى مختلف الصعد ،وبشكل واسع وغير مسبوق ،إلى تركيز كافة
الجهود من قبل المنظمات اإلنسانية والحقوقية على اآلثار قصيرة المدى ،ومحاولة توثيق هذه االنتهاكات من
جهة ،ومحاولة التخفيف من آثارها اآلنية.
إالّ أن المخاطر بعيدة المدى لهذه االنتهاكات تُمثّل الخطر الحقيقي ،وغير الموثق وغير المرئي حتّى اآلن ،حيث
التعرض المكثّف للعنف ،والدخول
يتعرض جيل كامل من األطفال السوريين إلى مخاطر االنقطاع عن التعليم ،و ّ
ّ
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المبكر إلى سوق العمل ،وحتى إلى األعمال العسكرية ،وفقدان أحد األبوين أو كالهما ،إضافة إلى األمراض
المزمنة واإلعاقات المستمرة.
وبطبيعة الحال ،فإن هذه المخاطر لن تبقى محدودة في سورية وحدها ،إذ ستؤثّر على المنطقة بأسرها ،وسوف

تش ّكل عائقا أمام أي عملية تنموية أو خطة لعدالة انتقالية تُعيد لهذا البلد استق ارره.

لقد ش ّكل تجاهل المجتمع الدولي لكل هذه االنتهاكات على مدار األعوام السابقة ،واكتفائه بالتصريحات الخجولة

وغير المثمرة ،إلى تقويض كل جهود المنظمات الحقوقية في نشر ثقافة حقوق اإلنسان من جهة ،وفقدان أي ثقة

تعداه إلى العاملين في المجال
بالمنظومة الدولية لحقوق اإلنسان ،ولم يقتصر هذا األمر على اإلنسان العادي ،بل ّ
الحقوقي من أفراد ومنظمات.
فإنها تُناشد المنظمات
إن اللجنة السورية لحقوق اإلنسان ،وهي تصدر تقريرها السنوي الثاني عشر لعام ّ ،3102
الدولية زيادة الجهود المبذولة لتوثيق االنتهاكات المختلفة لحقوق اإلنسان ،وممارسة كل الضغط الممكن على
الحكومات المعنية ،من أجل الوصول إلى حل يأخذ بعين االعتبار المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان ،وال يساعد
الجناة على اإلفالت من العقاب ،ويحقق العدالة للضحايا ،وهي شروط أساسية ألي عملية مصالحة وطنية يمكن

لها النجاح.
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بحق المدنيين باستخدام
للعام الثالث على التوالي،
استمر تسجيل المجازر في سورية ،حيث ُس ّجل وقوع مجازر ّ
ّ
مجازر باستخدام األسلحة الثقيلة كالطائرات وصواريخ سكود،
األسلحة الصغيرة والبيضاء ،وبالحرق ،كما ُس ّجلت
ُ
إضافة إلى أسلحة الدمار الشامل!.
ويأتي تصاعد أعمال القتل في سورية خالل عام  3102نتيجة
شجع
لعدم اتخاذ أي موقف من قبل المجتمع الدولي ،والذي ّ
النظام السوري وحلفاءه على ارتكاب المزيد منها باستخدام كافة

األسلحة.
ولم يقتصر ارتكاب المجازر على القوات الحكومية السورية ،فقد
ُس ّجلت مشاركة واسعة وأساسية لقوات لبنانية تتبع ميليشيات حزب
اهلل اللبناني ،وميليشيا أبو الفضل العباس العراقية ،وقوات من
الحرس الثوري اإليراني ،إضافة إلى مرتزقة أفارقة وروس

شهدت سورية خالل عام  3102مجزرة
واحدة على األقل كل يوم ،وشارك في
تنفيذها قوات سورية تتبع للجيش وقوى
األمن والميليشيات الشعبية ،وبمشاركة
قوات أجنبية ،من لبنان والعراق وايران
بشكل أساسي.

وجنسيات أخرى.
وقد وثّقت المنظمات الحقوقية السورية مقتل  00671سوريا خالل عام  ،3102وال يشمل هذا الرقم الذين قُتلوا من
القوات الحكومية السورية أو الموالين لها ،حيث أن السلطات السورية ال تقوم بنشر الخسائر العسكرية والمدنية في

طرفها ،كما ال تشمل أولئك الذي يموتون متأثرين بجراحهم نتيجة القصف واالستهداف ،أو الذين يموتون بسبب
األمراض ونقص التغذية الذي سببه الحصار المفروض على العديد من المناطق.
ويمكن القول بأن سورية شهدت في كل يوم على مدار عام  ،3102كما في عامي  3100و ،3103جريمة إبادة

فإن عملية توثيقها جميعا لن تكون ممكنة ،ولذا سنكتفي بذكر نماذج ألهم جرائم
جماعية واحدة على األقل ،وبالتالي ّ
اإلبادة الجماعية التي جرت بالقصف الجوي أو المدفعي ،أو باألسلحة الصغيرة والبيضاء .فيما سنتناول تلك التي
المحرمة في القسم الخاص بها ،وكذلك األمر بالنسبة للج ارئم التي استهدفت القطاع
استُخدمت فيها األسلحة
ّ
الصحي ،واألماكن الدينية والتاريخية.
تم توثيقها في عام  3102يمكن أن نذكر المجازر التالية:
ومن أهم المجازر التي ّ
مجزرة بلدة المليحة/ريف دمشق 3102/0/3
وقعت هذه المجزرة بعد استهداف غارة جوية ألرتال من السيارات والمشاة عند محطة النورس للوقود ،مما ّأدى إلى
ارتفاع عدد القتلى نتيجة للحرائق التي اشتغلت في السيارات وفي المحطة .وبلغ عدد القتلى في هذه المجزرة حوالي
 01قتيال ،فما ُسجلت مئات من حاالت الحروق البليغة.
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وجاء هذا الهجوم في اليوم الذي وصل فيه الوقود إلى البلدة ،بعد انقطاع لعدة أسابيع ،مما سبب االزدحام الشديد
على المحطة.
مجزرة القلمون/ريف دمشق 3102/0/4
أفاد المجلس العسكري في دمشق أن قوات النظام قامت بإعدام  371ضابطا ومجندا في منطقة القلمون-القطيفة
تم دفنهم في
من قبل ضباط الفرقة الثالثة ،بعد اتهامهم بالتعاون مع الثوار ،وأفاد المجلس ّ
بأن الضباط والمجندين قد ّ
المنطقة بعد إعدامهم الميداني.
مجزرة جامعة حلب 3102/0/01
في يوم  3102/0/07سقط  05شخصا ،معظمهم من طلبة كلية العمارة في جامعة حلب ،عندما قامت طائرة
بقصف مبنى الكلية بصاروخين ،بفارق دقائق بينهما.
وقد ّادعت وسائل اإلعالم الحكومية أن الكلية التي تقع في المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية قد
أن فيديوهات مصورة تم نشرها الحقا تظهر لحظة
تعرضت لقصف بقذائف الهاون من قبل المعارضة المسلحة ،إال ّ
ّ
وقوع القصف من قبل الطيران ،وهو السالح الذي ال تملكه قوات المعارضة المسلحة.

تعرضه لغارة جوية ّأدى لمقتل حوالي  01طالبا في 3102/0/07
مبنى كلية العمارة في جامعة حلب بعد ّ

مجزرة حاجز عد ار/ريف دمشق 3102/0/01
قام حاجز قوات الجيش السوري على الطريق الواصل بين ميدعا وعدرا ،والمعروف بحاجز كتيبة الكيمياء ،بقتل
ثمانية أشخاص بإطالق الرصاص عليهم من مسافة قريبة .ولم تُعرف مالبسات جريمة القتل.
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مجزرة الصنمين/درعا 3102/4/01
قامت قوات الجيش السوري أثناء اقتحامها لمدينة الصنمين في درعا بإطالق النار المكثف على البيوت والمدنيين
في الشوارع ،مما ّأدى إلى مقتل  000شخصا على األقل ،فيما اعتُبر  70شخصا في ِعداد المفقودين.
ويذكر أن هذه هي المجزرة الرابعة التي تشهدها المدينة منذ بدء الثورة السورية.
مجزرة جديدة عرطوز الفضل/ريف دمشق 3102/4/30
بعد اقتحامها لجديدة عرطوز الفضل ،والتي تقع في منطقة قطنا في محافظة ريف دمشق ،قامت قوات الجيش
تم توثيق مقتل  766شخصا،
السوري والميليشيات الشعبية المرافقة لها بمذبحة بحق السكان المدنيين ،حيث ّ
معظمهم من األطفال والنساء ،قُتلوا باألسلحة البيضاء واألسلحة الصغيرة من مسافة قريبة.
وقد ش ّكلت هذه المجزرة واحدة من أسوأ المجازر التي ارتُكبت في سورية منذ بدء الثورة السورية في آذار/مارس
.3102
ويذكر أن معظم سكان جديدة الفضل هم من أهالي الجوالن النازحين بعد احتالله عام .0065
ُ
مجازر بانياس  3و3102/1/2
ات الحكوميةُ مدعومة بالميليشيات الشعبية المؤيدة لها قريةَ البيضا في محافظة بانياس ،وقامت بقتل ما
اقتَحمت القو ُ
ال ُّ
يقل عن سبعين مواطنا باألسلحة الصغيرة والبيضاء ،ومن بين الضحايا نساء وأطفال وشيوخ ،مما يؤ ّكد أن
ٍ
ٍ
محيط تسكنه األقلية العلوية.
أساس طائفي ،باعتبارها قرية سنية تقع في
المجزرة كانت على
وفي اليوم التالي قامت هذه القوات باقتحام حي راس النبع في مدينة بانياس ،وقامت بقتل حوالي  071شخصا،
بالقصف واطالق النار ،أو باإلعدام الميداني باألسلحة البيضاء.
مجزرة حاجز األعاطلة/ريف دمشق 3102/1/01
بعد اقتحام الجيش الحر لحاجز األعاطلة ،والواقع على مدخل بلدة الريحان التابعة لمدينة دوما ،بالقرب من سجن
عد ار المركزيُ ،عثر على بقايا  71-21جثة في المزارع المحيطة بالحاجز ،حيث يبدو أن الجثث تعود ألشخاص
تم تمييز هياكل عظامية تعود ألطفال بين الضحايا،
قتلوا قبل عدة أشهر ،كما ّأنها ّ
تعرضت للحرق بعد قتلها ،لكن ّ
ولم تُعرف طريقة قتل الضحايا أو تاريخها.

مجزرة كفر حمرة/ريف حلب 3102/1/3
تعرضت بلدة كفر حمرة في ريف حلب لقصف بصاروخ سكود ّأدى إلى دمار واسع في المباني السكنية ،مما تسبب
ّ
في مقتل  60شخصا على األقل ،وجرح عشرات آخرين.
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مجزرة مدرسة المغارة/جسر الشغور 3102/1/4
تعرضت مدرسة الشهيد علي الخطيب للتعليم االساسي الواقعة في قرية المغارة التابعة لقرى القسم الشرقي من جبل
ّ
ال ازوية لقذيفتين من مدفع فوزديكا بشكل متتالي ،من حاجز الجيش السوري المتواجد بمعصرة الزيتون في قرية

محمبل في الريف الشرقي لجسر الشغور .وقد ّأدى القصف إلى مقتل ستة أطفال على األقل ،وجرح عشرة أطفال

على األقل.

صاروخ سكود سقط في قرية مويلح في دير الزور بتاريخ 3102/2/2

مجزرة رسم النفل/ريف حلب 3102/1/33
وتم توثيق مقتل  000شخصا،
وقعت المجزرةُ في قرية "رسم النفل" التابعة لمنطقة خناصر في ريف حلب الجنوبيّ ،
تم قتلهم باألسلحة البيضاء وبإطالق الرصاص من مسافة قريبة .وقد كانت عشرات الجثث ُملقاة في آبار ،وبعضها
ّ
كان ُمحترقا.

ٍ
منطقة تُسيطر عليها القوات الموالية للنظام السوري وميليشيات عراقية ولبنانية.
وتقع القرية في

مجزرة قرية البيضا الثانية/بانياس 3102/7/30
أقل من ثالثة
تم العثور على  02جثّة ،بينهم ستة أطفال وأربعة نساء ،في قرية البيضا في محافظة بانياس ،بعد ّ
ّ
أشهر على مجزرة أخرى شهدتها القرية.
وقد جرى إعدام الضحايا من مسافة قريبة بإطالق النار عليهم مباشرة ومن مسافة قريبة.
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مجزرة السخنة/ريف حمص 3102/7/31
في إطار عملية اقتحام موسعة كانت قوات الجيش السوري والميليشيات األجنبية الموالية له تقوم بها في منطقة
تعرضت البلدة إلى قصف مكثف يوم  ،3102/5/37بالصواريخ واألسلحة الفسفورية،
السخنة في ريف حمصّ ،
وتم توثيق مقتل  02مواطنا جراء هذه الغارات.
تم َقت ُل  05شخصا باألسلحة البيضاء
وفي يوم ّ 3102/5/36
ذبحا على يد الميليشيات الشعبية المساندة لجيش النظام السوري.

ش ّكلت مجزرة أورم الكبرى في ريف حلب
جريمة حرب بشعة ،باستهداف طلبة في

محرمة دوليا
مدرستهم ،بقنابل حارقة ّ
مجزرة حي النيرب/حلب 3102/7/31
ظ بالسكان في حلب إلى سقوط  27قتيال ،وجرح عشرات
ّأدى
قصف بصواريخ أرض-أرض على حي النيرب المكت ّ
ٌ
آخرين.
مجزرة أورم الكبرى/ريف حلب 3102/1/31
بعد خمسة أيام من مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية ،وبتاريخ  3102/0/36قامت طائرة ميغ بغارة على

مدرسة "معهد إق أر" بقرية أورم الكبرى ،جنوب غرب حلب ،حوالي الساعة الخامسة مساء ،عندما كان الطلبة في
المدرسة في صفوفهم ،مما ّأدى إلى مقتل  20شخصا معظمهم من طلبة المدرسة ،واصابة حوالي  011آخرين
بحروق بالغة .وقد أظهرت الفحوصات التي خضع لها المصابون أن حروقاتهم نتجت من مادة النابلم الحارقة،
المحرمة دوليا.
و ّ

مجزرة كفرزيبا/ريف إدلب 3102/9/01
في األسبوع األول من أيلول/سبتمبر  3102قامت قوات الجيش السوري مصحوبة بالميليشيات األجنبية التي تعمل
معها باقتحام قرية كفرزيبا ،وبعد مرور أسبوعين على دخول هذه القوات إلى القرية قامت بقتل  37شخصا من
المدنيين ،جرى ذبحهم وحرق جثثهم ،بينهم  00طفال وامرأة ،و 2مسنين.
دفن ألكثر من أسبوعين ،وتم تعليق ٍ 2
ِ
الجثث دون ٍ
جثث على أعمدة الكهرباء ألكثر من أسبوع،
وقد بقي الكثير من
َ
ّ
ومنع األهالي من إنزالها.
ُ
مجزرة الشيخ حديد/ريف حماه 3102/9/31
بعد خروج قوات الجيش والميليشيات الشعبية المؤيدة لها من كرناز؛ اتجهت إلى قرية الشيخ حديد في ريف حماه،

حيث قامت بقتل  36شخصا ،قُتل معظمهم ذبحا باألسلحة البيضاء .وقامت هذه القوات بإجبار األهالي على دفن
الجثث مباشرة ومنع تصويرها.
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مجزرة الشنابرة/ريف حماه 3102/01/01
العثور في قرية الشنابرة في ريف حماة بتاريخ  3102/01/01على جثث  00امرأة تم قَ َّ
تلهن باألسلحة البيضاء
ت ّم
ُ
وحر َّ
وهن أحياء.
قن ّ
قهن ،فيما قالت بعض الشهادات ّ
إن النساء قد أحر َ
مجزرة الحسينية والذيابية 3102/01/00
قامت قوات أجنبية تابعة لحزب اهلل ولواء أبو الفضل العباس بمجزرة كبيرة في بلدة الذيابية ومخيم الحسينية في ريف

فإن أكثر من
تم ّ
التثبت منها ّ
دمشق ،بعد مواجهات استمرت لعدة أيام مع قوات المعارضة .وبحسب األرقام التي ّ
تم إعدامهم في البلدة على يد هذه القوات ،قتلوا إما ذبحا باألسلحة البيضاء أو بإطالق النار عليهم
 021شخصا ّ
من مسافات قصيرة.

وقد نقل الناجون من المجزرة أن الميليشيات األجنبية التي قامت بالمجزرة كانت تُردد هتافات طائفية أثناء اقتحامها
للبلد والمخيم ،وأثناء تنفيذها لعمليات القتل.

أعضاء في ميليشيا أبو الفضل العباس العراقية ،والذي يشاركون في العديد من المجازر واالنتهاكات التي يوثقها
التقرير .ويظهر في الصورة قائد اللواء أبو عجيب (الصورة نشرتها مواقع التواصل اإلجتماعي المؤيدة للنظام)

مجزرة قرية وادي المولى/ريف حمص 3102/00/01
قامت قوات الجيش مصحوبة بميليشيات شعبية باقتحام مجزرة قرية وادي المولى في ريف حمص قرب تلكخ .حيث

قامت هذه القوات بجمع األهالي من  06منزال ،وأطلقت النار عليهم من مسافات قريبة.
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للجناة وهم َيقتحمون القرية وبعد انتهاء اقتحامهم ،و ّادعوا في المقابالت التي
وقد ّ
بث التلفزيون السوري الرسمي صو ار ُ
اإلعالم الرسمي ّأنهم كانوا ُيواجهون ما قالوا ّإنهم عناصر تابعون لجبهة النصرة ،رغم أن نصف ضحايا
بثها
ُ
المجزرة على األقل كانوا من األطفال.

بعض المشاركين في مجزرة وادي المولى في حمص ،كما ظهروا في تقرير لقناة اإلخبارية السورية التابعة للنظام في
نفس يوم المجزرة

مجزرة قرية كوكب/ريف حماه 3102/00/01
وقعت المجزرة عندما قامت قوات الجيش مصحوبة بالميليشيات الشعبية باقتحام قرية كوكب في الريف الشرقي

لمدينة حماه ،حيث قامت بحر ِ
ق عدد من المنازل ،واعدام عشرة أشخاص باألسلحة البيضاء.
مجزرة الرقة 3102/00/31

ّأدى سقوط صاروخ سكود في سوق الهال في الرقة إلى مقتل حوالي  01شخصا ،وجرح حوالي  311آخرين.
مجزرة دوار قاضي عسكر/حلب 3102/00/31
دوار قاضي عسكر ،وقد ّأدى القصف إلى انهيار مبنى سكني
تعرضت مدينة حلب لقصف ببراميل ّ
ّ
متفجرة على ّ
طم عدد كبير من السيارات ،و ّأدى هذا القصف إلى مقتل  05شخصا على األقل.
بالكامل تقريبا ،وتح ّ
مجازر
سببة
وسعة بالبراميل على مدينة حلب ،وقد
استمرت حتى نهاية العامُ ،م ّ
وقد ش ّكل هذا الهجوم بداية لهجمة ُم ّ
ّ
َ
مشابهة كل يوم.
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مجازر النبك/ريف دمشق  7و 1و3102/03/01
بدأت الميليشيات األجنبية التي تُقاتل إلى جانب النظام السوري هجومها على مدينة النبك في ريف دمشق يوم
تعرضت المدينة لقصف متواصل بكافة أنواع األسلحة الثقيلة ،مما ّأدى إلى
 ،3102/00/00ومنذ بدء الهجومّ ،
مقتل ما يزيد عن  371شخصا على األقل ،لكن هذه الميليشيات لم تكتف بالقصف ،بل قامت بتنفيذ عدد من

المجازر المتتالية في المدينة.
ففي يوم  3102/03/5اكتُشفت حوالي  01جثة في حي الفتاح شمال المدينة ،حيث تم إحراق الجثث والتمثيل بها،
ومن ضمن الضحايا  33طفال و 01نساء و 2شيوخ.
وفي يوم  ،3102/03/0وفي حي الفتّاح أيضا ،اكتُشفت حوالي  01جثة أخرى ،وجميعها تعرضت للذبح والتمثيل
والحرق.
قتل سبعة أطفال وأمهم الحامل في المنطقة الصناعية ،عندما كانوا في طريقهم لمغادرة
تم ُ
وفي يوم ّ 3102/03/0
النبك باتجاه يبرود ،وتم إرسالهم من قبل قاتليهم بسيارة إلى النبك ،ولم تُعرف ظروف مقتلهم.
وفي يوم  3102/03/0عثر األهالي على تسع عشرة جثة على الطريق الواصل بين مدينة دمشق وحمص ،ولم
تُعرف تفاصيل مقتلهم أو ظروفها ،أو الجهة التي قامت بعملية القتل ،وان كان يعتقد أن قوات النظام والميليشيات
األجنبية الموالية لها هي من قام بقتلهم
وفي يوم ُ 3102/03/01عثر على  30جثة في في أحد األقبية
في شارع األمين في النبك ،بينهم تسع سيدات وخمسة أطفال،
طعة.
وقد كانت الجثث متفحمة ومق ّ

شهدت مدينة حلب وريفها حملة قصف
غير مسبوقة بالبراميل المتفجرة خالل شهر

مجزرة بزاعة/ريف حلب 3102/03/7
قام الطيران المروحي ظهر يوم  3102/03/5بإلقاء حاويتين

متفجرتين على منازل المدنيين في بزاعة ،مما ّأدى لتدمير 01
منازل على األقل ،ومقتل  33شخصا ،وجرح أكثر من 21

كانون األول/ديسمبر  ،3102خلّفت مئات

القتلى ،وآالف الجرحى ،باإلضافة إلى

الدمار الواسع في األمالك

آخرين.

مجازر البراميل المتفجرة في حلب 3102/03/01
قام الطيران الحربي باستهداف كراج خاص بسيارات النقل الصغيرة من والى ريف حلب الشمالي والشرقي ،مما ّأدى

إلى مقتل  37شخصا ،وجرح عشرات آخرين.

عدة أيام من تساقط الثلوج في حلب
تم استهداف الكراج في وقت يزدحم فيه بالركاب ،وفي يوم مشمس بعد ّ
وقد ّ
وتوقف الحركة فيها.
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وفي نفس التوقيت تقريبا ،ألقت طائرةٌ برميال متفج ار على حي أرض الحمرا ،مما ّأدى إلى مقتل  23شخصا.
تعرضت لقصف بصاروخ سكود بتاريخ  ،3102/3/32مما ّأدى إلى وقوع أكثر من 31
وكانت أرض الحم ار قد ّ
قتيال.
كما ألقت الطائرات الحربية في نفس اليوم براميل متفجرة على أحياء األنصاري وطريق الباب والفردوس وقاضي

عسكر وضهرة عواد ،لتبلغ الحصيلة الدموية للمجازر المجتمعة أكثر من  071شخصا.

مجازر البراميل المتفجرة في حلب 3102/03/33
في يوم  3102/03/33قُتل حوالي مائة شخص بهجمة البراميل المتفجرة التي نفذها الطيران المروحي على مدينة

متفجر على أوتستراد هنانو قرب دوار الحيدرية ،وأربعة براميل متفجرة على سوق الجمعة
برميل
حلب ،حيث أُلقي
ٌ
ٌ
ينج أحد
في منطقة األحمدية قرب شركة الكهرباء على الطريق العام ،حيث دمرت البراميل باص سفر "بولمن" لم ُ
بداخله ،ونحو عشر سيارات ،إضافة النهيار بناء سكني على الطريق العام.

كما قام الطيران المروحي بقصف مدرسة في مارع في ريف حلب ،مما ّأدى إلصابة  01طالبا على األقل.

من آثار الدمار التي خلفتها البراميل المتفجرة في حلب ،ديسمبر ( 3102الصورة عن مركز حلب اإلعالمي)
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ُّ
تعد سي اسة االعتقال التعسفي من أبرز االنتهاكات التي تمارسها السلطات السورية منذ نحو  27عاما ،إال أن
قدر عدد
وتيرة هذه االعتقاالت ارتفعت بشكل حاد مع بدء الثورة في سورية ،في آذار/مارس  ،3100حيث ُي ّ
المعتقلين منذ ذلك الحين وحتى نهاية شهر أيلول /سبتمبر من عام  3102بـ  311ألف شخص ،أفرج عن قرابة
 01ألفا منهم ،بعد فترات اعتقال متراوحة ،وهي أرقام تقديرية ،وبنسبة خطأ عالية.
وقد قامت قوات الجيش واألمن السوري باعتقال األطفال

والنساء وكبار السن باإلضافة إلى المعتقلين الشباب.

ال يمكن ألي جهة حقوقية إعطاء إحصائيات

عد ملف االنتهاكات المتعلقة باعتقال واختطاف السوريين من
وي ّ
ُ
أخطر االنتهاكات التي تعيشها سورية ،مقارنة مع ملفات

ولو تقريبية فيما يتعلّق بعدد المعتقلين ،نظرا

القتلى والجرحى والمهجرين ..الخ ،باعتباره ملفا يخلو من

وتعدد الجهات التي تقوم به،
القسري،
ّ

المعلومات الالزمة المتعلقة بضحاياه ،وما يترتّب على ذلك من
اعتبارات قانونية وسياسية وحتى اجتماعية الحقة ،فال يمكن

التساع أعمال االعتقال التعسفي واالختفاء

وصعوبة توثيق المعلومات المتعلّقة بكل ما
يحيط بعمليات االعتقال واإلفراج

لذوي الضحية التعامل قانونيا وعاطفيا مع ضحيتهم ،بخالف

القتلى الذين يتم الوصول إلى جثثهم .فما يزال ملف المختفين قسريا في أحداث الثمانينيات معلّقا حتى اليوم ،وما

تزال آالف العائالت ال تعرف شيئا عن مصير أوالدها الذين اختفوا آنذاك ،بكل ما يتركه هذا األمر من أزمات
مشاكل قانونية واجتماعية تتعلق بالزواج واإلرث وما شابه..

تقدمها منظمات حقوق اإلنسان
فإن األرقام واإلحصائيات التي ّ
ورغم حجم ملف االختفاء القسري في سوريةّ ،
السورية والدولية هي أرقام تقريبية ،وال يمكن تقديم إحصائيات دقيقة بهذا الخصوص ،نظ ار للحجم الكبير من
معدل وصل في بعض األيام إلى عدة آالف في اليوم،
االعتقاالت بشكل مستمر منذ بداية الثورة إلى اآلن ،وهو ّ
فإنه يفوق طاقة النشطاء على
وبشكل َيفُوق طاقة أي منظمة حقوقية في العالم على اإلحصاء والمتابعة ،وبالتأكيد ّ
األرض ،والذين تعتمد عليهم المنظمات الحقوقية الدولية في جمع معلوماتها.

كما أن بعض المحتجزين يقضون في أماكن االحتجاز أياما ،أو أشهر أو أكثر ،قبل أن ُيفرج عنهم ،وبعضهم يتم
فإن جهود المنظمات الحقوقية والنشطاء إلحصاء
إعدامه ،دون تسليم جثمانه أو إعالم ذويه بوفاته ،وبالتالي ّ
المحتجزين ينبغي أن يكرس مثلها لمتابعة المفرج عنهم ،وتحديث قوائم االحتجاز ،وهو أمر غير ممكن عمليا،

أمر غير ممكن ،حتى للجهات التي تقوم بأعمال القتل والخطف ،نظ ار لتعدد هذه
كما أن عملية إحصاء المعتقلين ٌ
الجهات ،واختالف مرجعياتها ،فهناك سجون خاصة للجيش وأخرى ألجهزة األمن المختلفة ،باإلضافة للميليشيات
الشعبية وفرق حزب اهلل والحرس الثوري اإليراني ،ويعتقد أن هذه الجهات ال تتشارك فيما بينها بالمعلومات التي
تجمعها ،بما فيها أسماء المعتقلين.
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وتُضاف هذه الصعوبات إلى تلك التي كانت موجودة حتى قبل بدء الثورة السورية ،فعملية جمع المعلومات
حد ذاتها ،وقد اعتقل وقتل عدد كبير من النشطاء بسبب قيامهم بتوثيق
تعد جريمة في ّ
ومراقبة االنتهاكات ّ

االنتهاكات  ،أو ألنهم يقومون بمراسلة منظمات حقوقية محلية أو دولية ،كما ال َيقبل المفرُج عنهم تقديم معلومات
عن الجهة التي احتجزتهم أو المعاملة التي عوملوا بها أثناء هذا االحتجاز إال بعد أن يكونوا في مكان آمن ،ال
يخشون فيه من إعادة اعتقالهم.

وقد شهد عام  3102حالة إفراج جماعية واحدة ،ضمن عملية تبادل مع معتقلين لبنانيين لدى إحدى الكتائب
المسلحة ،حيث أُفرج عن حوالي  61سجينة ،كان آخرهم يوم  .3102/6/30بينما تم اإلفراج عن عدد غير محدد
من األفراد والنشطاء ،بمقابل عدد غير محدد من حاالت االعتقال التعسفي واالختفاء القسري.

الطفل المعتقل شعبان عبد اهلل حميده ،وهو يتحدث عن قناة اإلخبارية التابعة للنظام السوري ،ويعترف بقتل  32شخصا

مسجلة على القنوات التلفزيونية الرسمية وشبه
استمرت الحكومة السورية باستخدام المعتقلين في برامج
وقد
ّ
ّ
سجل تحت التعذيب ،وتهديد المعتقلين بإيذاء أقربائهم،
يتم عرضها تُ ّ
الرسميةُ ،
ويعتقد أن كل االعترافات التي ّ
توجه لهم أي تهمة بشكل
أن كل المعتقلين الذين يتم عرضهم لم يتم اعتقالهم وفقا لمذكرات قانونية ،ولم ّ
خاصة و ّ
قانوني ،ولم يتم السماح لهم بمقابلة محام ،بلقاء ذويهم ،وال ُيعرف شيئا عن ظروف احتجازهم.

وقد شملت المقابالت التي عرضتها قنوات النظام اإلعالمية مقابالت مع أطفال معتقلين ،فقد عرضت الفضائية
السورية في  3102/01/7اعترافات للطفل شعبان عبد اهلل حميده ( 02عاما) ،والتي قال فيها ّأنه قام بقتل 32
إنهن مارسن
شخصا ،وفي وفي  3102/0/00عرضت القناة اإلخبارية السورية الرسمية فلما عن فتيات قلن ّ

وتضمن الفلم لقاء مع الطفلة سارة خالد العلو ( 07عاما) ،والتي قالت
عالقات جنسية مع المقاتلين ضد النظام،
ّ
بأنها كانت تمارس عالقات جنسية غير مشروعة مع المقاتلين ،وأنها أميرة جبهة النصرة في البوكمال ،وفي
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 3102/0/33عرضت قناة اإلخبارية السورية مقابلة مع الطفلة روان ميالد قداح ( 06عاما) ،حيث قالت بأن
ِ
تم
والدها كان ُيحضر المقاتلين من أجل ممارسة عالقات جنسية غير مشروعة معها ،وكانت الطفلة روان قد ّ
خطفها من األمن السوري في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 3103
استمرت الشهادات وبشكل مضطرد حول سوء األوضاع داخل المعتقالت والسجون،
وكما في األعوام السابقة ،فقد
ّ
وعن ممارسة التعذيب بصورة ممنهجة ووحشية ،وعن منع السجناء من مقابلة ذويهم أو لقاء محام ،أو أي منظمة
محلية أو دولية ،إضافة إلى سوء األوضاع الصحية والمعيشية داخل السجون ،والتي ّأدت إلى وفاة عدد من
السجناء خالل عام  3102بسبب البرد أو بسبب األمراض المتفشية داخل السجون.
ويضاف إلى هذه األوضاع عمليات اإلعدام الميداني ،والتي
يتم ممارستها بشكل منتظم ،حيث تُشير التقارير إلى أن
الضباط والعناصر المتواجدين في السجون يمتلكون صالحية
ويمارسونها بشكل ممنهج.
قتل السجناءُ ،

ما تزال عملية توثيق االنتهاكات داخل
السجون تشكل الجزء األصعب في عمل
الحقوقيين

عد سجن حلب المركزي األسوأ بين المعتقالت السورية ،نظ ار
وي ّ
ُ
لالزدحام الشديد في داخله ،مع سوء المعاملة والتغذية .أما
بالنسبة ألماكن االحتجاز والتعذيب في داخل الفروع األمنية

في

سورية،

نظ ار

الستحالة

الحصول على المعلومات إال من المعتقلين

أنفسهم إن أفرج عنهم ،وان رغبوا في الحديث
عنها ،وان تذكروا تفاصيلها

فهي ال تختلف كثي ار في سوء معاملة المعتقلين.

وتجدر اإلشارة إلى أن توثيق االنتهاكات داخل السجون يشكل الجزء األصعب في عمل الحقوقيين في سورية،

المفرج عنهم ،والذين قد ال يرغبون
حيث ّ
أن هذه االنتهاكات ال يمكن الحصول على معلوماتها إال من خالل ُ
بالحديث ما لم يكونوا في مكان آمن ،وقد ال يتذ ّكرون تفاصيل االنتهاكات ،كما أن كثي ار من االنتهاكات التي

تم اإلفراج
تحصل في داخل الفروع األمنية ال يمكن معرفتها إالّ من خالل الجناة أنفسهم أو من الضحية نفسه إن ّ
عنه ،أو قام برواية ما حصل معه لمعتقل آخر قبل وفاته.
تمت خالل عام  ،3102كنماذج عن عشرات اآلالف من حاالت االنتهاك
وفيما يلي بعض االنتهاكات التي ّ
المتعلقة باالعتقال التعسفي واالختفاء القسري ،وسوء أوضاع السجون ،واإلعدام الميداني في داخلها ،وسوء
األحوال الصحية والمعيشية فيها:
في  3102/3/0أفيد عن إعدام ثالثة سجناء ميدانيين في سجن صيدنايا في دمشق.
في  3102/3/06توفّي الناشط السلمي عمر عزيز في مستشفى حرستا العسكري في دمشق ،والذي كان قد
اعتُقل في تشرين الثاني/نوفمبر .3103
وفي  3102/6/0أفيد عن إعدام نحو  71سجينا في سجن حلب المركزي.
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وفي  3102/5/6أعلنت مجموعة من المعتقالت في سجن عد ار للنساء في دمشق عن إضراب مفتوح ،بعد أن
أرسلن رسالة إلى رئيس النيابة العامة لمحكمة قضايا اإلرهاب يطلبن فيها النظر في أوضاعهن ،واإلسراع

بعرضهن على المحاكم المختصة .وقد قامت عناصر من المخابرات الجوية باقتحام السجن ،وتعذيب السجينات
ّ
بعد إرسال الرسالة والبدء باإلضراب وتسريب الموضوع لإلعالم.
وفي  3102/5/07أفيد عن وفاة ما يقارب  011سجين في سجن حلب المركزي خالل األسابيع الماضية ،بسبب
سوء األحوال الصحية ،وخاصة بسبب انتشار مرض السل والجرب.
تم
وفي  3102/0/32أعلن مركز توثيق االنتهاكات في سورية أن نحو  21معتقال في سجن عد ار في دمشق قد ّ
وتم إحالة ثالثين آخرين في  ،3102/0/00ولم ُيعرف عن
تحويلهم إلى محكمة ميدانية بتاريخ ّ ،3102/0/05

فإن من يتم تحويله إلى محكمة ميدانية ُيحكم عليه باإلعدام.
مصيرهم شيئا بعد ذلك .وفي الغالب ّ
وفي  3102/01/2أفيد عن مقتل سجينين في سجن حلب المركزي بعد إصابتهما بمرض السل.
وفي  3102/03/01توفّي عشرة سجناء في سجن حلب المركزي بسبب البرد.

وفي  3102/03/06أعلنت أسرة الطبيب البريطاني عباس خان ،والمعتقل لدى السلطات السورية منذ أواخر عام
 ،3103بأن السلطات السورية قد أبلغتها بأن ابنها المعتقل قد انتحر .وكان خان معتقال في الفرع .307
وفي  3102/03/33توفّي  00سجينا في سجن حلب المركزي بسبب البرد.

الطبيب البريطاني عباس خان ،والذي أُعلن عن مقتله في السجون السورية في 3102/03/31
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سعى النظام السوري إلى استخدام سياسة محاصرة المدن السورية منذ بدء الثورة السورية في آذار/مارس 3100
كنوع من العقاب الجماعي للمدن الثائرة ضد النظام ،باعتبار أن هذا العقاب هو األقل تأثي ار على الرأي العام

الدولي ،بالتوازي مع تأثيره الواسع على السكان ،وكلفته المحدودة جدا بالنسبة للنظام.
وقد بدأ تطبيق سياسة الحصار الجماعي في سورية منذ الشهر الثاني للثورة ،حيث قامت الفرقة الرابعة في الجيش
السوري ابتداء من تاريخ  3100/7/0بفرض حصار كامل على محافظة درعا ،ومنعت الدخول والخروج منها ،كما
قامت بقطع اإلمدادات الغذائية والصحية ،وقطع إمدادات الكهرباء والماء والهاتف ،واستمر الحصار إلى نهاية

يخف تدريجيا بعد ذلك.
الشهر التالي ،حيث بدأ ّ

ردة فعل كبيرة في الرأي العام المحلي والدولي ،حيث كانت الحالة األولى التي يتم
وقد ّأدى حصار درعا آنذاك إلى ّ
فيها تطبيق هذه السياسة ،وانطلقت حملة قادها بعض الفنانين والمثقفينُ ،عرفت باسم "الحليب من أجل أطفال

درعا".

حيا ومدينة في سورية خالل عام
وقد خضع أكثر من ّ 37
 3102للحصار بشكل كامل ،يسكن فيها أكثر من مليون
نسمة ،بينما خضعت مناطق واسعة لحصار جزئي.
ومع منتصف شهر أغسطس/آب  3103وحتى تاريخ إعداد
هذا التقرير ،قُطعت خدمات الكهرباء والماء والهاتف عن كل
المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة في مدينة حلب ،مثل

حيا ومدينة في سورية
خضع أكثر من ّ 31
خالل عام  3102للحصار بشكل كامل ،يسكن
فيها أكثر من مليون نسمة ،بينما خضعت
مناطق واسعة لحصار جزئي ،إضافة إلى قطع

كل الخدمات عن المناطق التي ال تُسيطر
عليها الحكومة

أن الحصار لم يكن ُمحكما تماما،
حي صالح الدين ،وحي طريق الباب ،والشعار ،والمغاير والصالحية وغيرها ،إال ّ
ألن األهالي استطاعوا الوصول إلى منافذ تسمح لهم بتهريب بعض السلع ،بعيدا عن أعين القناصة الذين يقومون

بفرض الحصار.

حصار حمص
استمر حصار حمص خالل عام  ،3102والذي بدأ على ريف حمص الشمالي يوم  ،3103/7/37وعلى مدينة
حمص يوم  ،3103/6/5وريف حمص الغربي يوم  ،3102/5/0وما زال مستم ار حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
عد حصار أحياء مدينة حمص القديمة من أطول فترات العقاب الجماعي الذي شهدته المدن السورية خالل فترة
وُي ّ
الثورة.
عد األحياء القديمة في مدينة حمص أكثر األحياء تضر ار ،نظ ار لقلة المنافذ إليها ،والكثافة السكانية العالية فيها،
وتُ ّ
وغياب الموارد الذاتية فيها (كالزراعة) ،بينما يخف هذا التأثير في ريفي حمص الشمالي والغربي.
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عد حي الوعر أو حمص الجديدة من أكثر األحياء تضر ار في حمص من الحصار ،فهذا الحي يتصف بكثافته
وي ّ
ُ
السكانية العالية ،حيث كان يبلغ عدد سكانه حوالي  011ألف نسمة قبل بدء الحصار عليه.
وكما في بقية المناطق ،فقد شمل الحصار باإلضافة إلى منع دخول الغذاء والدواء وبقية البضائع ،انقطاعا
للخدمات كالكهرباء والماء واالتصاالت ،وهو األمر الذي جعل إمكانية الحياة في هذه المناطق تقل مع مرور

الوقت ،و ّأدت إلى نزوح أو هجرة عدد كبير من سكان هذه األحياء إلى مناطق أخرى.

أدى قطع الخدمات عن كل المناطق التي ال تخضع لسيطرة النظام إلى اعتماد األهالي على مياه اآلبار (الصورة من
ّ
ببيال-ريف دمشق )3102/03/01

حصار ريف دمشق
عد الحصار على ريف دمشق واحدا من أوسع جرائم اإلبادة الجماعية التي شهدتها سورية خالل الثورة السورية،
ُي ّ
نظ ار التساع الرقعة الجغرافية التي يشملها الحصار ،والعدد الكبير للسكان في هذه المناطق.
وقد خضعت معظم مناطق ريف دمشق للحصار خالل عام  ،3102والذي كانت بداياته في عام  ،3103فقد بدأ

الحصار على كفربطنا في  ،3103/6/0وعلى حرستا ودوما وداريا ومعضمية الشام في منتصف شهر
نوفمبر/تشرين الثاني  ،3103وعلى منطقة مخيم اليرموك بتاريخ  ،3103/03/36بينما فُرض الحصار على حيي
الحجر األسود والعسالي في .3103/5/07
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اشتد الحصار على المنطقة الجنوبية بصورة كبيرة مع بداية شهر رمضان لعام  ،)3102/5/00( 3102حيث لم
ّ
اشتد
تَعد الحواجز تسمح بمرور أي مواد غذائية ،بعد أن كانت تسمح بمرور كميات قليلة منها من قبل .كما ّ
الحصار بشكل كبير على الغوطة الشرقية في  ،3102/01/2حيث بدأت الحواجز بمنع الدخول والخروج لألفراد
والبضائع من كامل مناطق الغوطة.
وما زالت معظم المناطق تخضع للحصار حتى إعداد هذا
التقرير.

يختلف تأثير الحصار من منطقة إلى أخرى
حسب حجم المنافذ المتوفّرة لكل منطقة ،التي

المعضمية في ريف
وقد ُس ّجل إدخال كمية من الطعام إلى
ّ
دمشق يوم  ،3102/03/30تكفي سكان المدينة مدة يوم واحد،

تسمح بتهريب البضائع من المناطق األخرى،

وحسب وجود الموارد الزراعية في المنطقة

وذلك بعد أن وافق المقاتلون داخل المدينة على رفع علم النظام

المحاصرة

على أعلى نقطة في المدينة يوم .3102/03/37

ويختلف تأثير الحصار في ريف دمشق ،كما في حمص ،من منطقة إلى أخرى ،وفقا لعاملين اثنين ،أولهما المنافذ
شدة الحصار ،وعلى إمكانية تهريب البضائع من المناطق األخرى ،أما الثاني
المتوفّرة لكل منطقة ،والتي تؤثّر على ّ
فهو وجود الموارد الزراعية في المنطقة ،والتي تم ّكنها من مقاومة الحصار ،وتخفف من ضغطه .فالمناطق الزراعية
في الريف الدمشقي (المليحة ،كفربطنا ،حرستا ،دوما ،داريا ،البويضة ،الحجيرة) استطاعت مواجهة الحصار بصورة
أكثر من المناطق السكنية بشكل كامل ،مثل المعضمية والحجر األسود وعربين.

أثر الحصار على األهالي
ؤدي الحصار الذي تفرضه قوات النظام السوري والقوات األجنبية التي تشترك معها ،إلى عدد كبير من االنتهاكات
ُي ّ
الخطيرة لحقوق السكان المدنيين في المناطق المحاصرة.
وتؤدي معظم آثار الحصار إلى الوفاة أو إلى إعاقات وأمراض مزمنة ،وهو أمر ال يمكن الحصول على أرقام دقيقة
ّ
بشأنه ،نظ ار لغياب المنظمات الدولية التي يمكن أن تقوم بمثل هذه اإلحصائيات من جهة ،وافتقار الكوادر الطبية
والنشطاء الحقوقيين لألدوات واإلمكانيات الالزمة للقيام بمثل هذه التقديرات.
أن أكثر من سبعة آالف شخص على أقل تقدير توفوا خالل عام
وتشير تقديرات اللجنة السورية لحقوق اإلنسان إلى ّ
 3102نتيجة لفقدان الدواء الالزم ،أو نتيجة لسوء التغذية .وتشمل الوفيات كل المصابين باألمراض التي عادت

تم الحديث عنها في قسم انتهاكات الحق في الصحة من هذا التقرير) ،إضافة إلى الجرحى
إلى االنتشار (والتي ّ
الذين لم يتم ّكنوا من الحصول على العالج الالزم ،والمرضى الذين لم يتم ّكنوا من الحصول على العالج ،باإلضافة
إلى األطفال الذين لم يحصلوا على الغذاء الالزم.
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أهم اآلثار التي يتركها الحصار على السكان في المناطق المحاصرة في سورية:
ومن ّ
يؤدي النقص الكبير في المواد الغذائية ،إلى ارتفاع األسعار بشكل كبير لدى توفر هذه المواد لدى أي من

ّ
التجار ،في ظل نسبة بطالة تتعدى  %01من السكان.
 يؤدي نقص الغذاء بشكل عام والدواء والماء الصالح للشرب إلى انتشار األمراض ،وخاصة لدى األطفال
وكبار السن ،وقد ُس ّجلت حاالت وفيات عديدة بسبب نقص التغذية .كما ّأدى نقص الدواء ،وعدم قدرة
الكثير من المرضى على الحصول على أدويتهم ،أو الخدمات الطبية التي يحتاجونها ،إلى وفاة العديد
الرضع ومن هم دون سن الخامسة ،ممن لم
منهم ،وخاصة المصابين بفشل الكلى والسرطان ،واألطفال
ّ
يتم ّكنوا من الحصول على حليب األطفال واألدوية الالزمة.
ّ أدى منع وصول الخدمات الطبية إلى توقف المؤسسات الطبية في داخل المناطق المحاصرة عن تقديم
الخدمات الطبية تقريبا ،نتيجة للنقص الحاد في المستلزمات الطبية واألدوية ،األمر الذي فاقم من معاناة
السكان حتى في المشاكل الصحية االعتيادية،
كمشاكل األسنان على سبيل المثال.

يؤدي الحصار
باإلضافة إلى آثاره المباشرةّ ،

 تعطيل الحياة اليومية للسكان ،حيث يتحول الهم
اليومي للسكان للحصول على الغداء أو الدواء أو
وسائل التدفئة ،األمر الذي يدفعهم للنزوح والهجرة في

حالة توفّر الممرات اآلمنة للخروج.

إلى آثار غير مباشرة ،وبعضها بعيد المدى،

مثل الكوارث البيئية الناتجة عن تراكم

النفايات ،وتأثيره على تفاقم مشكلة اللجوء

والنزوح

ّ أدى الحصار إلى العديد من األزمات االجتماعية

نتيجة لتقطع العائالت عن بعضها ،فالكثير من العائالت بقي بعض أفرادها خارج منطقته ،حيث فرض

الحصار أثناء وجودهم خارجها ،ولم يعد بإمكانهم العودة إلى بيوتهم ،وفي بعض األحيان لم يعد بإمكانهم

طمأنه ذويهم عن مكان تواجدهم.

 يترافق الحصار في كل الحاالت مع القصف المستمر ،األمر الذي يزيد بشكل مضاعف من معاناة
المحاصرين ،نتيجة لوجود الجرحى ،وغياب العناية الصحية ،وغياب خدمات الماء والكهرباء.
ّ أدى الحصار إلى مشاكل بيئية كبيرة ،نتيجة الستهداف خدمات الصرف الصحي من جهة ،وانقطاع
خدمات جمع النفايات ،مما راكم النفايات بصورة كبيرة ،األمر الذي جلب القوارض والحشرات ،وساعد في
انتشار األمراض واألوبئة.
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منذ بداية الثورة في سورية قامت قوات الجيش وقوى األمن والميليشيات األجنبية والشعبية بانتهاك الحق في
الصحة بشكل مستمر وممنهج ،مما تسبب في زيادة معاناة المدنيين ،حيث ارتفعت معدالت الوفاة بصورة كبيرة،
وخاصة في صفوف األطفال والنساء الحوامل والجرحى وكبار السن ،وازدادت نسب اإلصابة بإعاقات دائمة،

وانتشار األمراض المعدية ،والتي اختفت من سورية منذ سنوات ،وبعضها اختفى من العالم كله تقريبا.
وتمثّلت ممارسات النظام السوري في مجال انتهاك الحقوق الصحية في خمس مجاالت رئيسة:
 استهداف المستشفيات والمراكز الصحية والمستشفيات الميدانية.
 استخدام المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات اإلسعاف كمراكز عسكرية
 استهداف العاملين في القطاع الطبي ،من أطباء وممرضين ومتطوعين.
 التحكم في الرعاية الصحية للمحتاجين لها داخل
المستشفيات والمراكز الصحية كوسيلة للتعذيب ،وقيام

كوادر طبية بممارسة التعذيب.

استمرت السلطات السورية خالل عام 3102
باستهداف

اللقاحات والدو ِ
ِ
اء والماء الصالح للشرب ووقف
 وْقف
خدمات معالجة النفايات ،األمر الذي ّأدى إلى نشر
األمراض المعدية بشكل كبير بين المدنيين في

المستشفيات

الميدانية،

كما

استخدمتها كمراكز أمنية وعسكرية ،وقامت

بشكل ممنهج باستهداف األطباء والمسعفين
والمتطوعين.

المناطق التي تشهد حراكا معارضا للحكومة.
ات الجيش السوري والميليشيات
وقد شهد عام  3102استهدافا واضحا للمستشفيات الميدانية ،حيث استهدفت قو ُ
األجنبية التي تُقاتل معها عشر مستشفيات على األقل بشكل مباشر .كما استمر استهداف العاملين في القطاع
الطبي بالقتل واالعتقال ،وهي سياسة دفعت الكثير من األطباء والمسعفين إلى مغادرة البالد ،ومنعت من بقي

منهم من ممارسة عملهم بالشكل المطلوب.

وقد ّأدى استهداف المستشفيات من جهة ،والحصار الشامل على المناطق التي تشهد حراكا معارضا للنظام ،إلى
عجز كثير من المستشفيات في المناطق التي ال تخضع لسيطرة النظام من ممارسة عملها ،حيث أن أجهزتها
أن المستلزمات الطبية واألدوية ال تتوفّر إال
الطبية أصبحت بحاجة إلى صيانة وقطع غيار ال تتوفر لديها ،كما ّ
في الحدود الدنيا ،مما يدفع األطباء للقيام بعمليات جراحة دون تخدير ،وأحيانا دون أدوات جراحية!
فإن المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية أصبحت مراكز أمنية ،حيث تقوم أجهزة األمن
ومن جهة أخرىّ ،
بالتحقيق مع أي جريح يحضر إلى المستشفى ،وأحيانا تقوم بخطف المرضى والجرحى من غرف العمليات .كما
تقوم كوادر طبية موالية للنظام بتعذيب الجرحى الذين ُيشتبه بمعارضتهم له.

- 23 -

3102

تم استخدام العديد من المستشفيات والمراكز الصحية كمواقع عسكرية بشكل كامل أو جزئي ،ففي كثير من
كما ّ
األحيان تُستخدم أسطح المستشفيات المرتفعة كمواقع للقناصة ،أو مراكز لتجمع وانطالق المقاتلين والمركبات
العسكرية ،كما حصل في المشفى الميداني في القصير ومستشفى عبد القادر الشقفة العسكري في حمص ،وفي

تم تحويل المشفى إلى مركز عسكري بالكامل ،كما حصل في مشفى الكندي في حلب.
أحيان أخرى ّ
وسوف نستعرض في هذا القسم أهم االنتهاكات التي شهدتها سورية خالل عام  3102في المجال الصحي ،كما
سنعرض في القسم المتعلق بالحصار إلى بقية اآلثار الصحية والبيئة التي ّأدى لها الحصار على وجه
الخصوص.

من استهداف المشفى الميداني في مخيم اليرموك في 3102/2/1

وتاليا سوف نعرض ألهم االنتهاكات التي شهدها القطاع الصحي والعاملين فيه في سورية خالل عام :3102
بتاريخ  3102/0/00اعتُقل الطبيب عالء الدين يوسف ،فلسطيني الجنسية ،على حاجز للجيش على مدخل
مخيم اليرموك في دمشق.
تعرض مشفى فلسطين في مخيم اليرموك للقصف من مدفعية الجيش السوري.
وفي ّ 3102/0/33
المتطوع مع الصليب األحمر السوري،
وبتاريخ  3102/3/2قامت قوات األمن السورية باعتقال محمد عطفة،
ّ
عند نقطة تفتيش في حمص.
المسعف محمد قاسم طيروية ،وهو فلسطيني الجنسية ،عندما كان يقاوم بمعالجة
وبتاريخ  3102/3/5قُتل
ُ
المصابين من قصف للطيران قرب مشفى فلسطين.
وبتاريخ  3102/3/0قُتل خميس عزيز الذي يعمل في قسم الصيانة في الهالل األحمر الفلسطيني فرع سورية بعد
أن استهدفه قناص أثناء تأديته لمهام عمله.
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تعرض مشفى ميداني بين طريق السد ومخيم النازحين بدرعا للقصف ،مما ّأدى إلى مقتل 00
وفي ّ 3102/3/30
شخص ،بينهم مسعفين.
ٍ
قصف بالطائرات ،مما ّأدى إلى
تعرض المسشفى الميداني في مخيم اليرموك في دمشق إلى
وبتاريخ ّ 3102/2/7
وقوع عدد من الضحايا.
وبتاريخ  3102/2/02قامت جبهة النصرة باعتقال د .عثمان حاج عثمان ،عضو مجلس إدارة حلب ،وهي هيئة
مدنية منتخبة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في حلب ،على خلفية إزالته لعلم وضعته جبهة النصرة
على المستشفى الذي يديره ،وقد أفرج عنه بعد يومين.
المتطوع
المتطوع سليم البقدونسي والمسعف
بتاريخ  3102/2/06قامت قوات األمن السورية باعتقال المسعف
ّ
ّ
فايز عربش من داخل مركز إغاثي في منطقة عد ار بريف دمشق ،عندما كانا يقومان باسعاف الجرحى
والمصابين.

بعدة قذائف مما ّأدى لتعريضه إلى دمار كبير.
تعرض مشفى الرضا ّ
وفي ّ 3102/2/30
وبتاريخ  3102/0/05بثّت كتائب مسلحة مقاطع تظهر استهدافها لمستشفى حرستا العسكري بالصواريخ.
وفي  3102/7/0أصيب مدير المشفى الوطني بدرعا الدكتور وليد الشنور برصاص قناص في الصدر وتم نقله
إلى المستشفى.
وفي يوم  3102/7/01استهدف قصف جوي المشفى الميداني في مدينة طفس في درعا.
وبتاريخ  3102/7/07قامت مدفعية الجيش السوري بقصف المشفى الميداني الوحيد في حلفايا بريف حماة ،مما

تسبب في إصابة معظم الطاقم الطبي.
ّ

تعرض مشفى يبرود الوطني للقصف براجمات الصواريخ التابعة للجيش السوري.
وفي يوم ّ 3102/7/30
وفي  3102/7/30أصاب صاروخان المستشفى الميداني في تفتناز ،مما ّأدى لدماره.
تعرض مشفى ميداني في مدينة إدلب للقصف ،مما ّأدى إلى مقتل الطبيب البريطاني عيسى
وفي ّ 3102/7/30
عبد الرحمن.
ات الحكومية والميليشيات اللبنانية المؤيدة لها دباباتها ومسلحيها داخل
وخالل شهر أيار/مايو َ 3102نشرت القو ُ
المستشفى الوطني في القصير ،كما َنشرتها داخل مستشفى عبد القادر الشقفة العسكري في حي الوعر في

حمص.

وفي  3102/6/05قُتل الطبيب أحمد نواف الحسن إثر القصف على مخيم اليرموك ،وهو القصف الذي ّأدى إلى
مقتل المسعفة خاتون الفي األحمد ،وهي المسؤولة عن دار االستشفاء في المنطقة الجنوبية.
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وفي  3102/6/33قامت طائرة حربية بإلقاء قنابل فراغية على المشفى الميداني في مدينة موحسن في دير
الزور ،مما ّأدى إلى تدمير المشفى بالكامل ،ولم تسجل إصابات تذكر في الطاقم الطبي والمرضى ،بعد أن انتقلوا
إلى الملجأ عند سماع صوت الغارة.

الطبيب البريطاني عيسى عبد الرحمن ،والذي قُتل في استهداف المشفى الميداني في مدينة إدلب في 3102/1/31

وفي  3102/0/2استهدفت غارة جوية المستشفى الميداني في مدينة حلفايا في حماة.
تعرض مستشفى طفس الوطني في درعا إلى صواريخ من الجيش السوري ،مما ّأدى إلى
وفي ّ 3102/0/01
مقتل عدد من أعضاء الكادر الطبي والمرضى.
وفي  3102/0/00قُتل قتيبة فهد السرحان ،وهو من الكادر الطبي لمستشفى الشهيد عيسى عجاج الميداني،
أثناء إخالئه للجرحى في درعا.
وفي  3102/0/06هاجم مقاتلون القوات المعارضة للنظام سيارة إسعاف تابعة للهالل األحمر الكردي في
الحسكة ،وقتلوا المريض وسائق السيارة والمساعد الطبي.

وبتاريخ  3102/0/0تم اعتقال الممرض عبد الرحمن سالمة ،وهو مساعد تخدير في مخيم اليرموك في دمشق.
وفي  3102/0/2قالت منظمة أطباء بال حدود أنه تم العثور على جثة الجراح السوري محمد أبيض ،والذي
يعمل معها في مستشفى تُديره في حلب ،ولم تُعرف ظروف مقتله.
تعرض المشفى الميداني في مدينة الباب للقصف ،مما ّأدى إلى مقتل  00شخصا ،معظمهم
وفي ّ 3102/0/00
من األطباء والممرضين.
تعرض المشفى الميداني في تلمنس في إدلب إلى قصف بصواريخ الراجمات ،مما ّأدى
وفي ّ 3102/00/00
إلى عدد من اإلصابات في الكادر الطبي والمرضى.
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وبتاريخ  3102/00/00سقط صاروخ أرض-أرض على مشفى الوليد في حي الوعر في حمص ،مما ّأدى إلى
تدمير أجزاء كبيرة من المشفى ،وخاصة قسم اإلسعاف فيه ،وقَ ْت ِل  03شخصا ،منهم  0ممرضين .وبعد محاولة
الموجودين في المكان إسعاف الضحايا قامت قناصة الجيش السوري المتمركزين على سطح مشفى البر ومشفى
حمص الكبير بإطالق النار على من حاولوا تقديم العون للضحايا.
تعرضت سي ارة إسعاف للخطف في حلب ،وكان فيها أحد المسعفين باإلضافة إلى اثنين من
وفي ّ 3102/00/30
تعرض لالعتقال من قبل تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام.
اإلعالميينُ ،
ويعتقد أن الطاقم ّ
وفي  3102/03/00أعلنت منظمة الهالل األحمر فرع حلب أن ثالثة متطوعين من المنظمة أصيبوا اثناء
عودتهم من مهمة إصالح األعطال التي لحقت بشبكة المياه عند دوار الحاووظ في حلب ،وذلك إثر القصف
تعرض له دوار الحاووظ.
الذي ّ
وفي  3102/03/06أعلنت أسرة الطبيب البريطاني عباس خان ،والمعتقل لدى السلطات السورية منذ أواخر عام
 ،3103بأن السلطات السورية قد أبلغتها بأن ابنها المعتقل قد قُتل ،قبل أربعة أيام من الموعد المقرر لتسليمه
لوفد بريطاني كان سيزور سورية برئاسة النائب المؤيد لنظام األسد جورج غاالوي .وقال مساعد وزير الخارجية
السورية يوم  3102/03/00إن الطبيب خان قد قام باالنتحار ،لكن السلطات البريطانية رفضت القبول بالرواية
الرسمية ،واتهمت السلطات السورية بقتله .فيما قالت شقيقة الطبيب المقتول إن مكتب المسؤولة اإلعالمية في
رئاسة الجمهورية السورية قد أبلغها بأن السلطات السورية هي من قتل الطبيب خان.
وفي  3102/03/31تم ّكنت قوات المعارضة من السيطرة على مشفى الكندي في حلب ،وقد كان من أهم
المستشفيات في سورية قبل أن يتوقف عن العمل في شهر تشرين األول/أكتوبر  3103عندما قامت قوات الجيش

السوري بالسيطرة عليه ،وتحويله إلى مقر عسكري نظ ار لموقعه المطل واالستراتيجي على طريقين رئيسيين.
ات النظام داخل المستشفى ،حيث
وقد أظهرت الصور والفيديوهات التي بثّها المقاتلون حجم الدمار الذي أحدثته قو ُ
قامت بنقل أجهزة التصوير غالية الثمن إلى جهة النوافذ كي تكون ستا ار للقناصة ،وقامت باستعمال هذه األجهزة
كمساند لصناديق الذخيرة ،وأحيانا كطاوالت لتناول الطعام ومطافئ للسجائر.
وفي  3102/03/33أعلن عن مقتل صيد الني مساعد وسائق سيارة إسعاف في حلب ،خالل عملية القصف
التي استهدفت حي مساكن هنانو في المدينة.

انتشار األمراض في سورية
ومنع لمرور الدواء
ّأدت اإلجراءات الممنهجة التي تقوم بها السلطات السورية من حصار للمدن ،وقطع للخدماتٍ ،

والغذاء ..الخ ،إلى تفاقم المشاكل الصحية والبيئية في المناطق المعارضة للنظام ،مما ّأدى بدوره إلى ظهور
مما زاد من حجم المعاناة الصحية التي يعيشها المدنيون ،وحجم
األمراض السارية والمعدية في هذه المناطقّ ،

الضغط الذي تُعاني منه المستشفيات والمراكز الصحية.
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بأن هناك
وسوف نعرض ألهم األمراض التي ُس ّجلت حاالت لها على نطاق واسع في خالل هذا العام ،علما ّ
أمراض أخرى لم تُسجل منها سوى بعض الحاالت المحدودة ،وهو ما لم نقم بتغطيته في هذا التقرير.
أ .مرض اللشمانيا
بحبة حلب أو حبة بغداد) عبر ذبابة صغيرة جدا تُسمى بذبابة
َينتقل
مرض اللشمانيا (أو ما يسمى في سورية ّ
ُ
يؤدي إلى مضاعفات
ؤدي إلى اإلصابة بتقرحات جلدية يمكن أن تسبب تشوهات دائمة ،ويمكن أن ّ
وي ّ
الرملُ ،
سبب ضعفا في جهاز المناعة لدى اإلنسان .ويزداد انتشار المرض في المناطق
وي ّ
أكبر حسب نوع اإلصابةُ ،
الزراعية ،وال يوجد له لقاح معروف.

يد مصاب باللشمانيا ،حيث تظهر التقرحات الجلدية عليها (الصورة من مركز توثيق االنتهاكات في سورية)

للتلوث البيئي الذي تشهده العديد من
وقد عاد المرض للظهور في سورية بشكل واسع في عام  ،3102نظ ار ّ
المناطق ،حيث تتراكم القمامة بشكل كبير في معظم المدن ،إضافة إلى دمار معظم شبكة الصرف الصحي
بسبب القصف ،وانقطاع حمالت التعقيم المضادة للبعوض ،وتعليق برامج التلقيح ،إضافة إلى ضعف الخدمات

الطبية.

وقد ُس ّجلت أول حاالت المرض في دير الزور ،لينتقل بصورة كبيرة إلى حلب وادلب والحسكة وحماه ودرعا
سجلة في سورية خالل هذا العام عن  27ألف حالة.
الم ّ
وحمص .وقد زاد عدد الحاالت اإلجمالية ُ
ب .التهاب الكبد الفيروسي
ُي ُّ
انتشاره بين األطفال؛ وفي المناطق ذات
ويكثُر
عد مرض التهاب الكبد الفيروسي من األمراض شديدة العدوىَ ،
ُ
يؤدي المرض حسب أنواعه إلى ٍ
تلف في الكبد أو حتّى إلى الموت.
الكثافة السكانية العالية .ويمكن أن ّ
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المرض انتشا ار كبي ار في سورية خالل عام  ،3102في ظل غياب الخدمات الطبية الالزمة
وقد َس ّجل هذا
ُ
لمعالجة المصابين ومنع انتشاره.
عد قطع المياه الصالحة للشرب سببا رئيسيا النتشار المرض ،حيث لجأ السكان إلى استعمال المياه غير
وي ّ
ُ
الملوثة.
الصالحة للشرب ،أو المياه ّ
ج .التيفوئيد
عاد التيفوئيد للظهور في سورية بعد اختفائه منها ،حيث ُس ّجلت

ائل الحاالت في محافظة دير الزور مع نهاية العام الماضي،
أو ُ
سجل انتشا ار واسعا للمرض .ففي شهر
إال أن عام ّ 3102

شباط/فبراير  3102أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل
 3711حالة إصابة في محافظة دير الزور وحدها.
وتكمن خطورةُ المرض في سرعة انتشاره بالعدوى ،وينبغي عزل
ُ
المصاب به تماما كي يتوقف انتشار المرض ،وهو أمر شبه
مستحيل في المخيمات والمناطق السكنية المزدحمه أصال،

أدت اإلجراءات الممنهجة التي تقوم بها
ّ

السلطات السورية من حصار للمدن ،وقطع

ومنع لمرور الدواء والغذاء ..الخ،
للخدمات،
ٍ
إلى تفاقم المشاكل الصحية والبيئية في

أدى بدوره إلى
المناطق المعارضة للنظام ،مما ّ

ظهور األمراض السارية والمعدية في هذه

المناطق.

إضافة إلى غياب العالج الطبي وانقطاع خدمات الماء النقي والصالح للشرب.

تحول المرض إلى وباء ،بعد انتشاره بصورة كبيرة ،وتسجيل حاالت إصابات قياسية في
ومع نهاية عام ّ 3102
عدة مناطق ،ففي أحد المستشفيات الميدانية في ريف الالذقية تم تسجيل  563حالة.
د .شلل األطفال
عاود مرض شلل األطفال الظهور في سورية هذا العام ،بعد أن تم القضاء على آخر حالة منه في عام ،0000
ولم يعد موجودا في العالم إال في ثالثة دول.
المسجلة إلى اآلن ما زالت ُّ
يتحول إلى وباء فتّاك ألطفال
ورغم أن الحاالت
ّ
تعد بالمئات ،إال ّ
أن المرض يمكن أن ّ
سورية ،وربما للدول المجاورة أيضا ،خاصة مع عدم حصول األطفال في المناطق التي ال تخضع لسيطرة النظام
السوري على اللقاحات الالزمة ،والتي ال تملكها سوى و ازرة الصحة السورية ،وال تقوم بتوزيعها في المناطق التي

منح اللقاحات للهيئات المدنية البديلة ،نظ ار ألنها ال
تسيطر عليها المعارضة ،وامتناع المنظمات الدولية عن ْ

تحمل شرعية قانونية وسياسية تُم ّكن هذه المنظمات من تسليم اللقاحات إلى هذه الهيئات.

وفي نهاية عام  3102أعلنت الحكومة التركية يوم  3102/03/20عن تقديم مليوني لقاح ضد شلل األطفال
للحكومة السورية المؤقتة ،من أجل تنفيذ حملة تلقيح ضد شلل األطفال في المناطق التي ال تخضع لسيطرة

النظام السوري.
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تم تسجيل معظم حاالت شلل األطفال في محافظة دير الزور ،نظ ار العتماد أهالي المدينة على نهر الفرات
وقد ّ
ٍ
ٍ
السامة ،وخاصة مخلفات
مكب
النهر إلى
ّ
لكثير من المخلفات ّ
حول فيه ُ
كمصدر لماء الشرب ،في الوقت الذي تَ ّ

تكرير النفط.

السل
هـ .مرض ِّ
السل حاال ٍت قياسية في سورية خالل العام  ،3102كان معظمها في مدينة حلب.
َس ّجل مرض ّ
عدد من السجناء نتيجة لتفشي المرض داخل السجن مع غياب العناية الصحية،
وفي سجن حلب المركزي قضى ٌ
ففي  3102/5/0وصلت أسماء حوالي عشرين معتقال قضوا بسبب المرض ،وفي  3102/01/3توفي سجينان
ويعتقد أن عدد المصابين به داخل السجن قد يصل إلى المئات.
متأثرين بإصابتهما بهُ ،
تم الكشف عن عدد من اإلصابات ،وخاصة بين األطفال ،ففي
وفي مخيمات اللجوء في دول الجوار ّ
السل بين الالجئين المقيمين في
 3102/0/02أعلنت و ازرة الصحة األردنية عن تسجيل  53حالة إصابة بمرض ّ
مخيم الزعتري ،وفي الفترة ذاتها ،أُعلِن عن تسجيل ٍ
عدد من الحاالت بين األطفال الالجئين في لبنان.
َ

لتردي األوضاع المعيشية
سجل سجن حلب المركزي عددا كبي ار من الوفيات خالل عام  3102بين السجناء فيه ،نتيجة ّ
ّ
فيه ،وغياب الرعاية الصحية
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استمرت مشكلة النزوج واللجوء بالتفاقم خالل عام  ،3102حيث وصل عدد الالجئين السوريين مع نهاية عام
ّ
 3102بحسب المفوضية العليا لشؤون الالجئين إلى  3.271.036شخصا ،منهم  075501في لبنان،
و 756270في األردن ،و 775203في تركيا ،و 301603في الع ارق ،و 020700في مصر.
المسجلين مع المفوضية كالجئين ،وال تشمل أعداد الالجئين الذين
ولكن أرقام المفوضية ال تشمل سوى أولئك
ّ
يعيشون في دول الجوار دون أن ُي َّ
ممن دخلوا إليها بطرق شرعية ،ال سيما وأن هذه
سجلوا كالجئين ،وخاصة َّ
الدول (بما فيها مصر حتى شهر يوليو/حزيران  )3102ال تطلب حصول السوريين على تأشيرة عبور ،كما ال

تشمل أعداد الالجئين الذين انتقلوا إلى دول أخرى في المنطقة أو إلى بقية دول العالم .وبالتالي فيمكن أن تصل

تقديرات عدد الالجئين السوريين إلى حوالي  7ماليين شخص.
توسع مشكلة اللجوء إلى أزمة اجتماعية وصحية ومعيشية
ّ
ويؤدي ّ
في أوساط الالجئين ،مع عجز المنظمات الدولية عن تأمين

باإلضافة

إلى

المخاطر

اآلنية

لمشكلة

فإن آثار اللجوء والنزوج في سورية
الالجئينّ ،
أن
سوف تبقى واضحة لعقود ربما ،حيث ّ

احتياجات العدد المتزايد من الالجئين ،فقد أطلقت المفوضية

 3.3مليون طفل في داخل سورية قد انقطعوا

لالجئين السوريين بقيمة  02مليار دوالر ،وهو النداء االكبر في

سوري في مناطق اللجوء ،ومعظمهم في عامه

العليا لشؤون الالجئين في  3102/03/06نداء لجمع التبرعات

عن التعليم ،مقابل حوالي نصف مليون طفل

تاريخ المنظمة منذ إنشائها عام  ،0007لكن االستجابة الدولية

الثاني أو الثالث من االنقطاع المدرسي.

لهذا النداء ما زال محدودا ،كما كان سقف التبرعات الدولية
لقضية الالجئين منذ بدايتها في عام .3100

فإن آثار اللجوء والنزوج في سورية سوف تبقى واضحة لعقود
وباإلضافة إلى المخاطر اآلنية لمشكلة الالجئينّ ،
أن  3.3مليون طفل في داخل
ربما ،فقد أشارت منظمة اليونيسف في تقرير نشرته في  3102/03/02إلى ّ
سورية قد انقطعوا عن التعليم ،مقابل حوالي نصف مليون طفل سوري في مناطق اللجوء ،ومعظمهم في عامه

الثاني أو الثالث من االنقطاع المدرسي.
وباإلضافة إلى مخاطر االنقطاع عن التعليم ،يواجه الال جئون والنازحون المشاكل االجتماعية المصاحبة للبطالة
واالنقطاع عن التعليم ،باإلضافة إلى سوء األحوال المعيشية ،حيث بدأت تظهر مشاكل العنف األسري والعنف

الجنسي واستغالل األطفال ..الخ ،خاصة مع وجود حوالي مليون طفل بين الالجئين دون ذويهم ،وفقا لتقرير آخر
صدر من منظمة اليونيسف في .3102/01/01
مشوهة لن تتالشى
ومما ال ّ
شك فيه ّ
أن هذا األمر ُ
سيحدث تغي ار ديموغرافيا واجتماعيا في سورية ،وسيؤسس لحالة ّ
آثارها حتى بعد انتهاء مشكلة اللجوء والنزوح الحالية.
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أوضاع الالجئين في دول اللجوء
تتفاوت أوضاع الالجئين السوريين باختالف البلدان التي ُيقيمون فيها ،وباختالف المنطقة التي ُيقيمون فيها داخل
البلد الواحد ،وباختالف أوضاع الالجئين االجتماعية واالقتصادية قبل اللجوء .فأوضاع الالجئين في داخل نفس
البلد قد تختلف بشكل كبير فيما إذا كان الالجئ ُيقيم في مخيم أو في منطقة سكنية ،وقد تختلف باختالف المخيم
نفسه ،والمحيط السكني الذي يقع فيه المخيم أو المنطقة السكنية ،كما يؤثّر الوضع القانوني لالجئ على طبيعة
المعاملة التي يحصل عليها.

سوريون في طريقهم للجوء على الحدود العراقية ،آب/أغسطس  ،3102حيث يبلغ عدد الالجئين في العراق
 301103الجئا حسب المفوضية العليا لشؤون الالجئين (الصورة عن )The New York Times
فإن أكبر عدد من الالجئين السوريين ُيقيم في لبنان ،ورغم ذلك
وبحسب أرقام المفوضية العليا لشؤون الالجئينّ ،
ضم أي مخيم رسمي لالجئين ،لكن مع ازدياد أعداد الالجئين أصبحت هناك تجمعات عشوائية
إال ّ
أن لبنان ال ي ّ
لمخيمات صغيرة يقدر عددها بالعشرات في مناطق مختلفة من لبنان.

مسجل مع المفوضية العليا لشؤون الالجئين في لبنان على مبلغ  $35شهريا ،بينما تتوفّر
كل الجئ
ويحصل ّ
ّ
خدمة اإليواء لعدة آالف من الالجئين فقط.
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لكن المشكلة تكمن في عدم قدرة المدارس
ويسمح للطلبة السوريين بالدخول الى المدارس الرسمية اللبنانية مجاناّ ،
ُ
الرسمية على استيعاب كل الطلبة السوريين ،مما حدا بالحكومة اللبنانية لإليعاز بفتح دوام مسائي في حوالي 51
موزعة على مختلف المناطق اللبنانية.
مدرسة ّ

عد الالجئون السوريون الموجودون في المخيمات غير الرسمية في لبنان األسوأ حاال من بين الالجئين
وي ّ
ُ
الموجودين في بقية دول الجوار ،وقد ّأدت موجة البرد القارس في شهر كانون األول/ديسمبر  3102إلى وفاة
الجئين اثنين بردا ،فيما أصيب عشرات األطفال بنوبات مرضية نتيجة النعدام وسائل التدفئة في المخيمات التي

ُيقيمون فيها.

صورة لمخيم الزعتري لالجئين السوريين في األردن (.)AP ،3102/01/32

أما في األردنُ ،فيقيم معظم الالجئين في مخيم واحد هو مخيم الزعتري ،والذي افتُتح في  ،3103/5/30وتتوفّر
ويمكن لالجئين المقيمين خارج المخيم تسجيل أبنائهم في
خدمات الطعام والصحة والطبابة والتعليم داخل المخيمُ ،
المدارس الحكومية ،وتتم معاملتهم معاملة الطلبة األردنيين .لكن المدارس الحكومية لم تعد قادرة على استيعاب
العدد المتزايد من الالجئين ،مما حدا بالمفوضية العليا لشؤون الالجئين الستخدام المدارس الحكومية في فترات

تم فتح مدرسة بحرينية وأخرى سعودية داخل مخيم الزعتري.
مسائية ،كما ّ
ويعاني الالجئون بصفة خاصة من ضعف الخدمات الصحية المقدمة لهم ،وخاصة لذوي األمراض المزمنة ،مثل
ُ
الفشل الكلوي والثالسيميا.
أن األمطار الغزيرة التي هطلت على المخيم
ولم تُ ّ
سجل أية حاالت وفيات بين الالجئين خالل عام  ،3102إالّ ّ
في بداية شهر كانون األول/ديسمبر ّ 3102أدت إلى غرق عشرات الخيم.
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ممولون من
كما واجه الالجئون في األردن حملة كراهية وتحريض ،شارك في الحملة نواب في البرلمان ،وحزبيون ّ
الدعارة في
الحكومة السورية ،وصحف ومواقع إلكترونية،
وتضمنت الحملة اتهامات لالجئات السوريات بممارسة ّ
ّ
األردن ،وهي الحملة التي تزامنت مع حملة مشابهة في مصر.
عد وضع
وي ّ
وفي تركيا ،بلغ عدد المخيمات  33مخيما ،يبلغ عدد السوريين الالجئين فيها حوالي  337ألف نسمةُ ،
الالجئين في تركيا من أفضل أوضاع الالجئين في كل الدول.
وقد قامت الحكومة التركية بتوزيع بطاقات بنكية لكل الالجئين ،يتم إيداع مبلغ شهري فيها من قبل الحكومة

التركية ،باإلضافة إلى مبالغ خاصة موسمية (مبلغ خاص لمالبس الشتاء ،ومبلغ خاص الحتياجات المدارس،)..
وهي بادرة تعتبر األولى من نوعها في تاريخ التعامل الحكومي مع الالجئين في العالم.
قدر عددهم بحوالي  031ألف سوري ،وقد
أما بالنسبة للسوريين الموزعين على المدن التركية خارج المخيماتُ ،في ّ
وتحملت الحكومة كل الغرامات المترتبة على
تم تمديد فترات اإلقامة لهم ،وهي اإلقامة التي تم ّكنهم من العمل،
ّ
ّ

المتأخرين.

كما وفّرت الحكومة الخدمات الطبية للسوريين في داخل وخارج
غضت النظر عن مدارس تم إنشاؤها (حوالي
المخيمات ،كما ّ

المعدل) ،وتم
 61مدرسة تقوم بتدريس المنهج الدراسي السوري
ّ
دعم هذه المدارس بالقرطاسية والمستلزمات .كما قامت

مصحات يقضي فيها المرضى الذين ُيغادرون
الحكومة بفتح
ّ
المستشفيات فترة نقاهة ،حتى يكملوا استشفاءهم بشكل كامل،

تعرض الالجئون السوريون في مصر لحملة
ّ
كراهية قامت بها وسائل إعالمية مصرية،

قامت خاللها بالتحريض عليهم والدعوة إلى

ترحيلهم .ولم يسجل أي موقف واضح
للمنظمات الحقوقية المصرية تجاه هذه

الحمالت

كما َسمحت لألطباء السوريين بممارسة المهنة داخل
المخيمات ،رغم أن القانون التركي يمنع عمل الطبيب غير التركي على األراضي التركية.
وبالنسبة للطلبة الجامعيين ،فقد َق ّدمت الحكومة ِمَنحا دراسية للطلبة السوريين للدراسة في الجامعات التركية،
وسمحت للطلبة الذين ليس لديهم أوراق ثبوتية من جامعاتهم باستكمال دراستهم في ست جامعات في جنوب
َ
تركيا.
ٍ
بيوت يقومون باستئجارها،
ويسكن هؤالء السوريون في
أما في مصر ،فال توجد أي مخيمات لالجئين هناكَ ،
ويقومون بتأمين الموارد الكافية لحياتهم بأنفسهم ،سواء من خالل العمل ،أو من خالل التحويالت التي يحصلون
عليها من أقاربهم خارج مصر .كما أن بعض الجميعات الخيرية تُساهم في دعم الالجئين الذين ال تتوفّر لهم مثل
قدمت جمعيات أخرى الطعام واأللبسة
هذه الموارد .حيث وفّرت بعض الجمعيات الخيرية مساكن لالجئين ،فيما ّ
تعرض للتضييق الشديد من طرف
والمساعدات المالية ،لكن عمل الجمعيات الخيرية مع الالجئين السوريين ّ
الحكومة المصرية بعد عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي.
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وكانت الحكومة المصرية السابقة قد أصدرت ق ار ار يقضي بمعاملة الطالب السوريين كمعاملة الطلبة المصريين،
أي تعديل له إلى اآلن ،وقد ساعد هذا القرار في حل مشكلة التعليم المدرسي والجامعي
وهو القرار الذي لم يصدر َّ

للطلبة السوريين المتواجدين في مصر ،رغم وجود عوائق بيروقراطية وادارية تواجه بعض الالجئين ،نتيجة لعدم
امتالكهم لألوراق الثبوتية الكاملة.
وقد واجه الالجئون السوريون في مصر حملة تحريض من وسائل اإلعالم المحلية منذ عزل الرئيس السابق محمد
ِ
بدعم حكومته ،مما يستدعي
وجودهم في مصر قد َحظي
اف المعارضة له أن
َ
مرسي ،حيث اعتَبرت األطر ُ
استهدافهم بعد إسقاطه ،وقد ّأدى هذا التحريض إلى تشكيل توتّر اجتماعي تجاه الالجئين ،وزاد من معاناتهم

الحياتية اليومية .كما فُرض على السوريين الحصول على تأشيرة دخول إلى مصر ابتداء من .3102/5/0

البد هنا من اإلشارة إلى أن عشرات اآلالف من السوريين وجدوا طريقهم إلى دول
وباإلضافة إلى دول الجوارّ ،
أخرى ،مثل دول الخليج ودول المغرب العربي ،كما أن كثي ار منهم يحاولون بشتى الطرق الوصول إلى أوربا
والواليات المتحدة وكندا من أجل الحصول على اللجوء اإلنساني والسياسي هناك.

إنقاذ إمرأة سورية حامل كانت على متن قارب يحمل مهاجرين سوريين بطريقة غير شرعية ،غرق قبالة السواحل
اإليطالية( 3102/9/07 ،الصورة عن .)Solent News & Photo Agency

وقد وصل آالف من السوريين بطرق غير شرعية إلى بعض الدول األوربية ،وخاصة عبر تركيا .وقد كانت

اليونان وبلغاريا وايطاليا أكثر الدول األوربية التي استقبلت الجئين سوريين خالل هذا العام.

المهربين باستغالل حاجة السوريين للبحث عن مكان آمن لإلقامة ،فتنشط هذه العصابات في
وتقوم عصابات من
ّ
أوساط الالجئين ،وخاصة في تركيا ولبنان ،من أجل تأمين العبور إلى دول االتحاد األوربي ،مقابل مبالغ تتراوح

بين  $31111-$0111للشخص الواحد.
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اليونان كدولة
ويقصد الالجئون السوريون
وقد وصل إلى اليونان حوالي عشرة آالف سوري خالل عام َ .3102
َ
فإن قوانين االتحاد األوربي تُجبرهم على
عبور إلى دول أوربية أخرى ،ولكن إذا ما أُلقي القبض عليهم في اليونان ّ

فإنهم يفقدون القدرة على االنتقال إلى بلد آخر بعد أخذ
تقديم طلب اللجوء في أول بلد أوربي يصلون له ،وبالتالي ّ
بصماتهم في إيطاليا.
فإن الالجئين السوريين في اليونان
وبحسب الشهادات التي حصلت عليها اللجنة السورية لحقوق اإلنسانّ ،
تم إقامة معسكرات إقامة لمن يصل
يتعرضون لمعاملة قاسية وحا ّ
ّ
طة بالكرامة من قبل الشرطة اليونانية ،حيث ّ

يتعرض لها الالجئون في هذه المعسكرات ،حيث يقوم
وتم توثيق العديد من االنتهاكات التي ّ
إليها من الالجئينّ ،
ِ
األطفال عن ذويهم ،ومحاولة إجبار الالجئين للعودة إلى بالدهم،
وفصل
حرس المعسكر بضرب الالجئين بقسوة،
ْ

وفي حاالت ع ديدة تم إبعاد الالجئين عبر الشواطئ والحدود البرية ،باستخدام الضرب العنيف تجاه الالجئين ،بما
فيهم الشيوخ والنساء الحوامل واألطفال.

تم توثيق معاملة حاطّة
تم إقامة معسكرات احتجاز لالجئين السوريين ،كما ّ
وال يختلف األمر في إيطاليا ،حيث ّ
يتعرض
بالكرامة من قبل العاملين في هذه المعسكرات ،حيث ّ
الالجئون للضرب المبرح ،الذي يصل إلى حد تكسير

األطراف ،وفصل األطفال عن ذويهم ،كما أشارت الشهادات
التي حصلت عليها اللجنة السورية لحقوق اإلنسان.
كما تقوم السلطات اإليطالية بإجبار الالجئين على مغادرة
إيطاليا إلى دول أوربية أخرى ،حيث يتم إخبارهم من قبل

بأنه يمكنهم الحصول على اللجوء في بقية
رجال الشرطة ّ
أوربا ،وعندما يصلون إلى دول أخرى يتم إعادتهم إلى إيطاليا

سجل عام  3102انتهاكات عديدة من قبل
سلطات بعض الدول األوربية ،وخاصة إيطاليا

بحق الالجئين السوريين،
واليونان وبلغاريا،
ّ
طة
بما في ذلك التعذيب والمعاملة الحا ّ

بالكرامة ،وتكسير األطراف ،واإلبعاد القسري

المفضي للموت

ألن بصماتهم مسجلة في إيطاليا.
ّ

فإن كثي ار من السوريون يحاولون الوصول إليها
ورغم هذه المعاملة الإلنسانية التي يتلقّاها الالجئون في إيطالياّ ،
تعرض الكثير من الالجئين للغرق،
عبر البحر من الشواطئ الليبية بشكل أساسي ،وقد ّأدت هذه المحاوالت إلى ّ

ففي ِ 3102/0/37
قل الجئين سوريين غير شرعيين ،وتم إنقاذ ما يقارب من  511الجئ سوري،
عبارة تُ ّ
غرقت ّ
وفي ِ 3102/01/00
عبارة أخرى قرابة السواحل اإليطالية ،مما ّأدى لمقتل  361الجئ ،معظمهم من
غرقت ّ
الفلسطينيين القادمين من سورية ،وتم إنقاذ  303شخصا ،وانتشلت  36جثة فقط .وقد نشرت صحيفة
 L'espressoاإليطالية إن سفينة البحرية اإليطالية كانت على مقربة أميال فقط ،ولم تستجب لنداءات االستغاثة

العبارة قبل غرقها ،وأن البحرية اإليطالية لم تقم بواجباتها من أجل إنقاذ الضحايا.
التي كانت تُطلقها ّ

وفي  3102/03/3قالت سلطات خفر السواحل اإليطالية أنها أنقذت  031الجئا سوريا بعد غرق قاربهم ،وفي
 3102/03/5قالت بأنها أنقذت  011الجئ غرقوا في قارب آخر.
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بالتوازي مع القتل المستمر للمدنيين باألسلحة التقليدية ،الصغيرة والثقيلة وحتى البيضاء ،قام النظام السوري

باستخدام األسلحة المحرمة بشكل موسع خالل عام  ،3102بما في ذلك األسلحة الكيميائية ،والقنابل العنقودية،
والقنابل الفسفورية ،والغازات السامة.
وقد تم ّكنت اللجنة السورية لحقوق اإلنسان من توثيق  35هجوما باألسلحة الكيميائية (استخدم في بعضها عشرات

المحملة باألسلحة الكيميائية ،كما في الغوطة الشرقية في  ،)3102/0/30و 5حاالت
القذائف والصواريخ
ّ
استخدمت فيها القنابل الفسفورية في عام .3102
وقد أظهرت التقارير الدولية ،والمعلومات التي حصلت عليها اللجنة السورية لحقوق اإلنسان توثّق عدد من

عدة مرات ،حتى قبل مجزرة الغوطة ،فقد ساهم نشطاء في ريف
الجهات الدولية من استخدام األسلحة المحرمة ّ
عينات من التراب وعينات بشرية من داخل سورية ،وتسليمها لمنظمات دولية
دمشق وحمص وادلب وحلب بنقل ّ
في تركيا ،والتي قامت بدورها بفحص العينات في مختبرات

عالمية.

ففي  3102/0/02نشرت صحيفة التايمز البريطانية تقري ار
من و ازرة الدفاع البريطانية يؤ ّكد استخدام األسلحة الكيميائية
تم فحص عينات من التراب تم إحضارها
في سورية ،بعد أن ّ

من ريف دمشق ،وتم فحصها في المختبر البريطاني المعروف
.Porton Down

كما أ ّكد تقرير بعثة األمم المتحدة المعنية بالتحقيق في مزاعم

المقدم إلى
استخدام األسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية ،و ّ

أن أسلحة كيميائية
مجلس األمن بتاريخ ّ ،3102/0/06
استُعملت في  3102/0/30ضد المدنيين ،وعلى نطاق واسع

المعلومات التي حصلت عليها اللجنة
تُظهر
ُ
السورية لحقوق اإلنسان أن جهات دولية
عديدة تأ ّكدت خالل عامي  3103و3102
من استخدام النظام السوري لألسلحة المحرمة

وتم
ضد المدنيين في أكثر من حادثةّ ،
الحصول على عينات مختلفة في كل مرة،

وفحصها في مختبرات دولية .لكن لم تتوفّر
اإلرادة السياسية التخاذ إجراء حقيقي لوقف

هذه األعمال.

نسبيا.

المحرمة كانت لصالح الجناة ،بدال
ردة فعل المجتمع الدولي تجاه جرائم اإلبادة الجماعية باستخدام األسلحة
لكن ّ
ّ
ّ
أن تكون لصالح الضحايا ،إذ لم تقم األمم المتحدة أو أي من األطراف الدولية حتى بالدعوة لتحقيق فيمن استخدم
األسلحة الكيميائية ،مع وجود إقرار ضمني في قرار مجلس األمن بأن النظام هو من استخدمها ،ولم تقم األمم
المتحدة أو أي طرف دولي بطلب محاسبة الجناة ،بل على العكس رّكز قرار مجلس األمن رقم  3000بتاريخ

 3102/0/35على عملية الحوار بين الضحية والجناة ،وبرعاية األمم المتحدة ،وهو ما كان محور عمل المبعوث
األممي في األشهر التي تلت قرار مجلس األمن ،كما كانت محور عمله قبله.
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المحرمة في سورية يشوبه العديد من اإلشكاليات من
أن توثيق الهجمات باألسلحة
و ّ
البد من اإلشارة هنا إلى ّ
ّ
الناحية الفنية ،نتيجة عدم توفّر المعدات الطبية والمختبرات الالزمة في المناطق التي ال تخضع لسيطرة الحكومة،
فإن األطباء الموجودين في هذه المناطق ال يستطيعون حسم نوعية السالح الكيميائي أو الغاز المستخدم،
وبالتالي ّ
كما ال يستطيع النشطاء تمييز الهجمات بالفسفور األبيض والقنابل العنقودية واالنشطارية بأنواعها ،ولكنهم

يستطيعون تمييزها عن بقية األسلحة التقليدية.

وتؤدي هذه اإلشكاالت إلى اختالفات في التقارير التي تنشرها المؤسسات الحقوقية السورية من جهة ،والتقارير
ّ
المحرمة من طرف
اإلعالمية التي يرفعها النشطاء من داخل سورية ،والتي توثّق بمجموعها الهجمات باألسلحة
ّ

النظام السوري.

لكن هذه اإلشكاالت الفنية ال تؤثّر على المستوى الحقوقي ،حيث تشترك جميعا في توثيق هجمات باألسلحة

المحرمة ،خاصة مع تقاطعها مع كل الفحوصات التي أجريت خارج سورية لعينات تم أخذها في عدد من
ّ
مؤسسات مختصة لبقايا القذائف والصواريخ المستخدمة في هذه
الحاالت ،ومع الدراسات التوثيقية التي أجرتها
ٌ

الهجمات.

أطفال قتلوا خالل الهجوم باألسلحة الكيميائية على الغوطة الشرقية في دمشق يوم 3102/1/30

محرمة خالل عام  3102في سورية:
تم فيها استخدام أسلحة ّ
وسوف نعرض هنا ألهم الحاالت التي ّ
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تعرضت بلدة تل العصافير في ريف حلب لقصف بالقنابل الفسفورية ،خلّف عددا من اإلصابات
في ّ 3102/0/3
بحروق بالغة ،باإلضافة إلى خسائر في الممتلكات.
تم توثيق لحظة سقوط القنابل على
وفي ّ 3102/0/2
تعرض حي جوبر في حمص للقصف بقنابل فسفورية ،وقد ّ
الحي.
تم توثيق لحظة إطالق
وفي ّ 3102/3/0
تعرضت بلدة كفر نبودة في ريف حماه إلى قصف بقنابل فسفورية ،وقد ّ
تم نشره.
القنابل من الطائرة بفيديو ّ
محم ٌل بمواد كيميائية على منطقة خان العسل في حلب ،مما ّأدى إلى
وفي  3102/2/00سقط صارو ُخ سكود ّ
تم نقل عينات من الدم والتراب من المنطقة إلى خارج سورية،
إصابة عشرات المواطنين بحروقات واعياء ،وقد ّ

حيث أثبت الفحوصات استعمال األسلحة الكيميائية في خان العسل.

وقد ّادعت الحكومة السورية أن قوات المعارضة هي من قام بهذا الهجوم ،لكن األخيرة نفت امتالكها لإلمكانيات
العسكرية والفنية التي تؤهلها من حيث المبدأ القيام بمثل هذا الهجوم.

تعرضت بلدة العتيبة في ريف دمشق لهجوم بثالث صواريخ تحمل صواريخ كيمائية،
وفي  3102/2/00أيضاّ ،
مما ّأدى إلى نفوق المواشي ،واصابة عدد من السكان بحروق واختناقات .وكانت قوات النظام المتمركزة على

حدود البلدة قد انسحبت بشكل مفاجئ قُبيل إطالق الصواريخ.

تعرضت بلدات عد ار ودوما في ريف دمشق إلى قصف باألسلحة الكيميائية ،قتل على
وفي يوم ّ 3102/2/30
عدة أشخاص.
أثره ّ
ض
نشطاء
تسجيالت فيديو قام بها
وفي  3102/2/30أظهرت
محليون في بلدة السبينة في ريف دمشق ُّ
ّ
ُ
تعر َ
ُ
ٍ
بقنابل ُيعتقد بأنها فسفورية.
لقصف
منطقة جمعيات السبينة
َ
وبتاريخ  3102/0/0وتاريخ  3102/0/6تع ّرض عدد من مقاتلي المعارضة في حي جوبر في دمشق لحاالت
وتبين أن الحاالت ناتجة عن إصابة هؤالء المقاتلين بغازات سامة ،ولم يتم ّكن الفريق الطبي
اختناق شديدةّ ،
المحلّي الذي قام بفحصهم من تحديد نوعية الغاز السام ،نتيجة لضعف اإلمكانيات الطبية لديه.

وفي  3102/0/5تع ّرض حي جوبر في دمشق إلى قصف باألسلحة الكيميائية ،مما ّأدى إلى أصابات العديد من
األشخاص بجروح وحروقات ،وحاالت إغماء.
تعرضت بلدة العتيبة في ريف دمشق للمرة الثانية لقصف بقذائف تحمل غازات سامة ،مما
وفي يوم ّ 3102/0/0
ّأدى إلى إصابة عدد من األطفال بحروق واغماءات.
محملة بغاز السيانيد السام على حي الشيخ مقصود في
وفي  3102/0/02قامت طائرة مروحية بإلقاء قذائف ّ
قد أحد الذين استنشقوا الغاز
حلب ،مما ّأدى إلى وفاة طفلين وامرأة ،واصابة أكثر من عشرين باختناقات ،حيث فَ َ

بصره تماما ،فيما ظهرت عالمات الهلوسة واإلقياء الشديدين على المصابين.
َ
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تعرضت بلدة عين ترما بريف دمشق إلى قصف مدفعي بقذائف تحمل أسلحة كيميائية،
وفي يوم ّ 3102/0/05
وقد نتج عن هذا القصف عشرات من حاالت االختناق.
تسبب
تعرضت مدينة داريا بريف دمشق لقصف بصواريخ تحمل أسلحة كيميائية ،مما ّ
وفي يوم ّ 3102/0/37
في سحابة فوق المدينة ،و ّأدت لحاالت اختناق لدى أكثر من  01شخصا.
وفي  3102/0/35قامت قوات النظام بقصف قوات المعارضة في محيط مطار كويرس العسكري شرقي حلب

عدة مقاتلين باختناقات.
بغازات سامة ،مما ّأدى إلى إصابة ّ

تعرضت مدينة سراقب في ريف إدلب إلى قصف من طائرة مروحية بقذائف تحمل أسلحة
وفي ّ 3102/0/30
تم أخذ عينات منهم إلى مختبرات في
تم نقل عدد من المصابين في هذا الهجوم إلى تركيا ،حيث ّ
كيميائية ،وقد ّ
الواليات المتحدة والمملكة المتحدة ،وعلمت اللجنة السورية لحقوق اإلنسان وقتها أن التحاليل كانت إيجابية،

وأظهرت وجود مواد كيماوية في العينات.

معرة النعمان في ريف إدلب
تعرضت بلدة ّ
وفي ّ 3102/0/37
سبب عشرات اإلصابات
للقصف باألسلحة الفسفورية ،مما ّ

بحروق بليغة.

وفي  3102/7/00وثّق ناشطون بالفيديو لحظة قصف مدينة

المعضمية في ريف دمشق بقنابل فسفورية ،مما ّأدى إلى
ّ
إصابة العشرات بحروق.
تعرضت مدينة عد ار بريف دمشق بقصف
وفي ّ 3102/7/32
بغاز السارين ،حيث سقطت قذائف في نادي عد ار الرياضي

تم ّكنت اللجنة السورية لحقوق اإلنسان من

توثيق  37هجوما باألسلحة الكيميائية
(استخدم

في

بعضها

عشرات

القذائف

والصواريخ المح ّملة باألسلحة الكيميائية ،كما
في الغوطة الشرقية في  ،)3102/1/30و7
حاالت استخدمت فيها القنابل الفسفورية في

عام .3102

ومسبح أبو عوني في عدرا ،وقد ّأدى هذا القصف إلى وقوع ما ال يقل عن خمسين إصابة باختناقات شديدة.

تعرضت مدينة حرستا ومنطقة البحارية في ريف دمشق إلى قصف بما يعتقد ّأنها أسلحة
وفي يوم ّ 3102/7/36
كيميائية ،مما سبب أكثر من  011حالة اختناق.
تعرضت مدينة األحمدية في ريف دمشق إلى صاروخين يحمالن مادة كيميائية تتفاعل مع
وفي ّ 3102/7/30
التشنج العضلي.
التربة ،لتنتج نافورة من الغاز األحمرّ ،
يؤدي إلى اإلصابة بحالة من االختناق و ّ
تعرضت البحارية في نواحي دوما في ريف دمشق للقصف بأسلحة كيميائية للمرة الثانية ،مما
وفي ّ 3102/6/0
أسفر عن عدد من حاالت االختناق.
تعرضت القوات المعارضة للنظام في زملكا في ريف دمشق للقصف باألسلحة الكيميائية
وفي ّ 3102/6/00
التشنج لدى
عندما كانت
وس ّجل ٌ
ّ
عدد من حاالت االختناق و ّ
تصد هجوم ميليشيات حزب اهلل اللبنانية على المدينةُ ،
المصابين.
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سامة ،مما ّأدى لمقتل
وبعد أربعة أيامّ ،
تعرضت زملكا مرة ثانية في  3102/6/32لقصف بقذائف تحمل غازات ّ
ستة أشخاص وجرح عشرات آخرين.
تعرض حي القابون في دمشق إلى قصف بغازات سامةّ ،أدت إلى إصابة عشرات المواطنين
وفي ّ 3102/6/30
باختناقات.
تعرض حي القابون مرة أخرى إلى قصف مماثل بقذائف تحمل غازات
وبعد ذلك بيومين ،وفي ّ 3102/6/36
سامة.
تعرض حي الخالدية في داخل مدينة حمص القديمة إلى قصف بأسلحة كيميائية ،مما ّأدى إلى
وفي ّ 3102/5/7
مقتل عائلة بأكملها ،مع عشرات اإلصابات األخرى.
تعرضت بلدة سيدي مقداد في بلدة ببيال بريف دمشق إلى قصف بأسلحة كيميائية ،ما أدى إلى
وفي ّ 3102/5/5
إصابة عشرات بحاالت اختناق وارتخاء في األعصاب.
تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في العاصمة دمشق إلى قصف بالصواريخ
وفي ّ 3102/5/30
سببا حاالت اختناق واعياء شديدين
محمل بغازات سامة في شارع اليرموك الرئيسيُ ،م ّ
والهاون ،وقد سقط صاروخ ّ

لدى المصابين ،و ّأدى إلى مقتل  33شخص على األقل.

عدد من األطفال الذين قُتلوا أثناء الهجوم الذي قامت به قوات النظام السوري على الغوطة الشرقية باألسلحة الكيميائية
في 3102/1/30

تعرضت الغوطة الشرقية في ريف دمشق للقصف باألسلحة الكيميائية ،وهي المجزرة التي
وفي ّ 3102/0/30
ش ّكلت أوسع جرائم اإلبادة الجماعية في سورية منذ بدء الثورة السورية ،سواء من حيث عدد الضحايا أو من حيث

نطاق الجريمة الجغرافي.
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ِ
المحملة بالمواد الكيمائية على زملكا
ات الصواريخ
ففي الساعات األولى من فجر يوم  3102/0/30أُطلقت عشر ُ
ّ
تعرضت المناطق
وعين ترما في الغوطة الشرقية ومدينة المعضمية في الغوطة الغربية ،وبعد هذا الهجوم الكمياوي ّ
المستهدفة إلى قصف عنيف بالطائرات والصواريخ حتى الصباح ،مما زاد في صعوبة إخالء الضحايا وعالجهم.

ردة فعل دولية واسعة ،لكنها
وقد ّأدت هذه المجزرة -التي ذهب ضحيتها حوالي  0011شخص على األقل -إلى ّ

تحول التركيز على سحب األسلحة التي استخدمت في الجريمة ،دون الحديث عمن
سرعان ما توقفت ،بعد أن ّ
استخدمها.
وجاءت هذه المجزرة في الوقت الذي تتواجد فيه لجنة الخبراء الخاصة بالكشف عن استعمال المواد الكيماوية على
أن اللجنة لم تقم بزيارة المكان إال بعد عدة أسابيع على وقوع المجزرة.
ُبعد ّ
عدة كيلومترات من مكان الجريمة ،إال ّ
إقر بقرية أورم الكبرى ،جنوب
وبتاريخ  3102/0/36قامت طائرات الجيش السوري بغارة على مدرسة معهد أ

غرب حلب ،مما ّأدى إلى مقتل  20شخصا معظمهم من طلبة المدرسة ،واصابة حوالي  011آخرين بحروق
بالغة.
المحرمة دوليا.
وقد أظهرت الفحوصات التي خضع لها المصابون أن حروقاتهم نتجت من مادة النابلم الحارقة ،و ّ
تعرض حي جوبر في دمشق لقصف بقنابل تحمل غازات سامة ،مما ّأدى إلى إصابات لدى
وفي ّ 3102/0/30
 00شخصا.
تعرضت بلدة داعل في درعا إلى قصف بصاروخ من طائرة ميغ ،وقد ّأدى القصف إلى
وفي ّ 3102/0/00
وتعرضت المصابون إلى حروق شديدةُ ،يعتقد أنها ناتجة عن مادة النابلم الحارقة.
إصابة حي سكني مزدحمّ ،

بقايا إحدى القنابل التي استخدمت في قصف مدينة سراقب في إدلب بتاريخ 3102/4/39
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تقع سورية ضمن قائمة أسوأ دول العالم في مجال حرية اإلعالم ،حتى ما قبل الثورة التي انطلقت في آذار/مارس
 ،3100فقد احتلت سورية المركز ( )052من ( )050في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته منظمة

"مراسلون بال حدود" في شهر تشرين األول/أكتوبر .3101
وقد ازداد أوضاع الحريات اإلعالمية سوء في سورية مع انطالق الثورة ،حيث شهدت سورية موجة كبيرة من
ثم فُتح
تم منع وسائل اإلعالم األجنبية من الدخولّ ،
االعتقاالت واالعتداء بالقتل على الصحفيين المحليين ،بينما ّ
ومقيد.
المجال بشكل ضيق ّ

ِ
فإن ظاهرة
وبالتوازي مع أعمال القتل واالعتقال التي كانت حك ار على قوات النظام السوري في كل الفترة السابقةّ ،
خطف وقتل اإلعالميين في المناطق التي ال تقع تحت سيطرة هذه القوات ،والتي بدأت في شهر تموز/يوليو
 ،3102أصبحت تشكل تهديدا ال يقل خطورة عن استهداف
النظام لإلعالم واإلعالميين.
وقد ش ّكل عام  3102عاما أسودا لحرية اإلعالم والصحافة في
سورية ،بحجم االنتهاكات التي ارتكبها النظام السوري من

جهة ،والتنظيم الذي ُيعرف باسم "الدولة اإلسالمية في العراق
والشام" (أو اختصا ار باسم داعش) من جهة أخرى .فقد قُتل
 17صحفيا وناشطا إعالميا ،منهم ثالثة صحفيين أجانب،

واختطف  44صحفيا وناشطا إعالميا ،منهم  0صحفيين

أجانب.

وبالتوازي مع أعمال القتل واالعتقال التي
كانت ِحك ار على قوات النظام السوري في كل

فإن ظاهرة خطف وقتل
الفترة السابقة،
ّ
اإلعالميين في المناطق التي ال تقع تحت

سيطرة هذه القوات ،والتي ُيتهم فيها تنظيم
"الدولة اإلسالمية في العراق والشام-داعش"،
أصبحت تشكل تهديدا ال يقل خطورة عن
استهداف النظام لإلعالم واإلعالميين

ومع الربع األخير من عام  3102أصبحت األراضي السورية التي تخضع لسيطرة النظام أو التي ال تخضع له

خالية تقريبا من أي صحفيين أجانب ،إال المتعاطفين مع النظام بشكل كامل ،كالقنوات اإليرانية وبعض القنوات

اللبنانية والعراقية ،كما اضطر كثير من الناشطين اإلعالميين في المناطق التي ال تخضع لسيطرة النظام السوري
إلى االنتقال إلى تركيا ،والعمل من هناك ،نتيجة لخوفهم من خطر الخطف على يد تنظيم داعش.
وفيما يلي أبرز االنتهاكات في مجال الحريات اإلعالمية التي حصلت في سورية خالل عام :3102
في  3102/10/05قُتل الصحفي البلجيكي إيف دوباي عندما كان يغطي المعارك الدائرة بين قوات النظام
وقوات المعارضة في حلب ،وقد قُتل برصاص قناص يتمركز على سجن حلب المركزي.
وفي  3102/0/00قُتل في درعا محمد مسالمة (المعروف باسم محمد الحوراني) ،عندما أصابته قذيفة هاون
أثناء تغطيته لالشتباكات في بصر الحرير في ريف درعا .وقد كان مسالمة مراسال متعاونا مع قناة الجزيرة.
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وجهت محكمة اإلرهاب في دمشق تهمة الدعاية ألعمال إرهابية إلى مازن درويش ،رئيس
وفي ّ 3102/3/35
المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير ،وخمسة من رفاقه ،المعتقلين منذ .3103/3/06

مازن درويش ،رئيس المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير ،ما زال معتقال منذ 3103/3/01

المصور وليد جميل عميرة أثناء تصويره لالشتباكات في حي جوبر في دمشق.
وفي  3102/2/2قُتل
ّ
السلطات السورية سراح الصحفي األلماني بيلي سيكس بعد احتجازه لشهرين ونصف.
وفي  3102/2/7أطلقت
ُ
وفي  3102/2/0قُتل الناشط اإلعالمي محمد بشير شخشيرو أثناء تغطيته لالشتباكات في حي جوبر في
دمشق.
وفي  3102/2/01قُتل الناشط اإلعالمي صقر نبوت أثناء تغطيته لالشتباكات في منطقة درعا البلد.
وفي  3102/2/01قُتل الناشط اإلعالمي عامر بدر الدين جنيد (أبو عمير القابوني) ،والناشط اإلعالمي غياث
عبد الجواد (المعروف باسم أبو تيم الجوادي) بعد استهداف المكتب اإلعالمي في حي القابون بالعاصمة دمشق
بقذائف الهاون.

وفي  3102/2/00أحيلت الصحفية شذى المداد إلى محكمة قضايا اإلرهاب لالستجواب ،وكانت المداد قد

اعتُقلت من قبل فرع أمن الدولة بتاريخ  3103/00/0بعد عودتها من زيارة للواليات المتحدة .وقد أطلق سراحها
بكفالة في .3102/15/00
المصور حسين السعدي أثناء تغطيته لالشتباكات في محيط جسر الخالدية في مدينة
وفي  3102/2/03قُتل
ّ
حمص.
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وفي  3102/2/03قُتل أحمد خالد شحادة ،عضو مجلس إدارة جريدة عنب بلدي ،ومدير تحريرها وأحد مؤسسي
المجلس المحلي لمدينة داريا وعضو المكتب االغاثي فيه ،وقد قُتل بصاروخ سقط على مقر عمله في داريا في

ريف دمشق.

وفي  3102/2/02قُتل الناشط اإلعالمي محمود شحادة النتوف ،مراسل موقع سانا الثورة ،في المعضمية في
ريف دمشق أثناء تغطيته لالشتباكات التي كانت دائرة هناك.
المصور والناشط اإلعالمي أنس البطش أثناء تصويره لالشتباكات في منطقة حرستا في
وفي  3102/2/02قُتل
ّ
دمشق.

مراسل قناة أورينت عبيدة بطل مختطف منذ .3102/7/31

وفي  3102/2/07قُتل الناشط اإلعالمي كرم محمد صيرفي تحت التعذيب في سجن صيدنايا ،وكان قد اعتقل
في أثناء تغطيته للمعارك في باب الهوى في حلب ،وهو من الالذقية.
وفي  3102/2/07قُتل الناشط اإلعالمي محمود عبد الكريم األقرع ،أثناء تغطيته لالشتباكات في منطقة دوما
بريف دمشق.
وفي  3102/2/06قامت وحدات الحماية الشعبية الكردية التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي باعتقال الناشط
اإلعالمي سردار أحمد في منطقة عفرين في حلب.
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المصور والناشط اإلعالمي ليث محمد الحمصي أثناء تغطيته لالشتباكات في بلدة الشيخ
وفي  3102/2/33قُتل
ّ
مسكين في درعا.
وفي  3102/2/35قُتل الناشط اإلعالمي حامد أبو ياسر بقذيفة صاروخية أثناء تغطيته لالشتباكات في داريا في
ريف دمشق ،وكان أبو ياسر قد أسس جريدة الصحوة مع بعض اإلعالميين ،وعمل في المكتب اإلعالمي
لتنسيقية داريا.
وفي  3102/2/30قُتل الناشط اإلعالمي محمد إبراهيم العاسمي أثناء تغطيته لالشتباكات في داعل في درعا.
وفي  3102/2/21أصيب مراسل قناة التلفزيون العامة األلمانية ( )ARDيورغ أرمبروستر ،أثناء تصوير تحقيق

في مدينة حلب.

وفي  3102/2/21قتل الناشط اإلعالمي عامر دياب أثناء تغطيته لالشتباكات في بلدة العتيبة في ريف دمشق.
وفي  3102/2/20قتل الناشط اإلعالمي وليد علي الجلخ في كمين لقوات الجيش السوري في منطقة قلعة

الحصن في حمص مع  00شخصا آخر.

وفي  3102/0/3قٌتل عبد الرحيم كور حسن (المعروف باسم محمد الغزالي-أبو أحمد) تحت التعذيب في فرع
فلسطين بدمشق ،وهو مدير إذاعة وطن إف إم.

وفي  3102/0/01اختفى المراسل اإليطالي دومنيكو كويريكو عقب دخوله األراضي السورية عن طريق لبنان
في أوائل شهر نيسان/أبريل  ،3102وهو مراسل صحيفة "الستامبا" اإليطالية.
وفي  3102/7/35قُتلت مراسلة قناة األخبارية السورية الحكومية يا ار عباس أثناء تغطيتها لالشتباكات في مدينة
القصير.
وفي  3102/6/33اختطف الصحفيان الفرنسيان نيكوال إينان وبيار توريس في الرقة.
حداد في ريف إدلب ،وهو مصور ميداني من الالذقية.
وفي  3102/6/30اختطف الناشط اإلعالمي عبود ّ
حداد ّأول حالة في مسلسل اختطاف النشطاء في المناطق التي ال تخضع لسيطرة
وسوف تكون حالة اختطاف ّ

النظام.

وفي  3102/5/7قُتل اإلعالمي فداء البعلي (المعروف باسم محمد معاذ) بقصف على حي القابون في دمشق،
وهو مراسل قناة أورينت نيوز.
وفي  3102/5/30اختطف الصحفي البولندي مارتن سودر في مدينة سراقب ،بعد أن اقتحم مجموعة من

المسلحين المكتب اإلعالمي لمدينة سراقب ،واعتدوا بالضرب على الناشط منهل باريش ،ثم اختطفتوا الصحفي
سودر ،الذي كان يقوم بتدريب النشطاء اإلعالميين في المكتب على مهارات التصوير .وقد تم ّكن سودر من
الفرار من خاطفيه بتاريخ .3102/01/20
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وفي  3102/5/37اختُطف طاقم قناة أورينت أثناء تواجده في قرية مسقان بريف حلب الشمالي مدينة حلب على
يد مسلحين ،حيث اختُطف مراسل القناة عبيدة بطل والمهندس حسام ناظم الدين من الطاقم الفني في القناة.
المصور محمد طارق جدوع ،أثناء تغطيته لالشتباكات في منطقة جسر الشغور ،وهو
وفي  3102/5/35قُتل
ّ
مصور ميداني مع "شبكة جسر الشغور اإلعالمية".
وفي  3102/0/03اختُطف الناشطان اإلعالميان محمد العمر وسمر صالح قرب مدينة األتارب في ريف حلب
على يد مسلحين مجهولين.

تم خطفه في  ،3102/00/7ودلّت شهادات عديدة على
ُي ّ
عد عبد الوهاب مال من أبرز الناشطين اإلعالميين في حلبّ ،
تواجده في سجون تنظيم داعش

وفي  3102/0/02اختُطف الناشط اإلعالمي محمد نور مطر أثناء تغطيته لمظاهرة في مدينة الرقة ضد تنظيم
"الدولة اإلسالمية في العراق والشام" (داعش) ،وهو ناشط إعالمي ومخرج ألفالم قصيرة.
وفي  3102/0/06قُتل شاهر المعضماني ،مدير المكتب اإلعالمي للمجلس المحلي لمدينة داريا ،حيث
استهدفته قوات الجيش السوري في داريا أثناء قيامه بعمله الصحفي.
وفي  3102/0/2اختطف الصحفي اإلسباني مارك مارغينيداس ُمراسل صحيفة (إل بيريوديكو) اإلسبانية،
بالقرب من مدينة حماة غرب سوريا من قبل مسلحين مجهولي الهوية.

- 47 -

3102

وفي  3102/0/0أصيب مصور قناة الجزيرة أبو بكر الحاج علي بطلقة قناص ،أثناء تغطيته لالشتباكات في

درعا البلد.

وفي  3102/0/7قُتل اإلعالمي عبدالعزيز محمود حسون (باسم قصي الشامي) ،أثناء تغطيته لالشتباكات في
حي جوبر في دمشق ،وهو مراسل لوكالة مساربرس.
وفي  3102/0/00اختُطف الناشط اإلعالمي حازم داكل على يد مسلحين لكتيبة تتبع لتنظيم الدولة اإلسالمية
في العراق والشام قرب معبر باب الهوى ،وتم ّكن من الفرار بعد ثالثة أيام.
وفي  3102/0/06ق ام تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام (داعش) بخطف الصحفيين اإلسبانيين خافيير
إسبينو از والمصور المستقل ريكاردو غارسيا دي فيالنوفا على حاجز للتنظيم في محافظة الرقة .وأ ِ
ُعلن عن
خطفهما يوم  3102/03/01من طرف الحكومة اإلسبانية.

وفي  3102/10/00قُتل عمر دياب (المعروف بحازم العزيزي) في اعزاز في ريف حلب ،وهو مدير المركز
اإلعالمي في اعزاز ،ومراسل شبكة شهبا برس اإلخبارية ،وقد قُتل بإطالق نار من مسلحين تابعين لتنظيم الدولة
اإلسالمية في العراق والشام (داعش) أثناء اقتحامهم للبلدة.

وفي  3102/0/30قُتل المصور مرهف شجاع المضحي في حي خسارات في دير الزور ،بعد أن أصيب بشظايا
أثناء تغطيته للمعارك هناك.
صور نور الدين الحفيري ،أثناء تغطيته لالشتبكات في منطقة البحارية بالغوطة
وفي  3102/0/30قُتل ُ
الم ّ
الشرقية.
وفي  3102/01/0اختُطف الناشط األعالمي رامي الرزوك من قبل نقطة تفتيش تابعة لتنظيم الدولة اإلسالمية
في العراق والشام (داعش) بين مدينتي الرقة والطبقة.
وفي  3102/01/3تأ ّكدت أنباء مقتل الصحفي ورسام الكاريكاتير أكرم رسالن في فرع المعلومات ،وكان رسالن

قد اعتقل في  3102/01/3بعد رسمه للوحة عن مقولة (األسد أو نحرق البلد).

وفي  3102/01/3توفي الناشط اإلعالمي عبد الناصر أبو جمال (الشنبوري) متأث ار بجراحه التي أصيب بها
أثناء تغطيته لالشتباكات في طفس في درعا.

وفي  3102/01/6أصيب نضال الحربي مراسل شبكة شام أثناء تغطيته لالشتباكات في حي الصناعة بدير

الزور.

وفي  3102/01/5توفي الناشط اإلعالمي محمد شريفة (المعروف باسم عمر القابوني) متأث ار بالجراح التي كان
قد أُصيب بها بتاريخ  3102/6/00بقذيفة هاون خالل تغطيته لالشتباكات في حي القابون بدمشق.

وفي  3102/01/5قُتل الناشط اإلعالمي ُمعاذ الشامي ،خالل تغطيته للمجزرة التي نفذها طيران النظام السوري
في مدينة حمورية بريف دمشق.
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وفي  3102/01/0قُتل الناشط اإلعالمي ماهر أحمد حمزة خالل تغطيته للمجزرة الثانية التي نفذها طيران
النظام السوري في مدينة حمورية بريف دمشق.
وفي  3102/01/0أصيب حسام الحلبي مراسل وكالة شهبا برس أثناء تغطيته لالشتباكات في حي صالح الدين

بحلب.

وفي  3102/01/0اختطف الناشط اإلعالمي حازم الحسين من شارع  32شباط في الرقة ،وقد أفرج عنه بتاريخ

.3102/00/6

وفي  3102/01/0قُتل الناشط اإلعالمي أيهم الدمشقي إثر قصف على بلدة حجيرة بريف دمشق.

طاقم قناة سكاي نيوز ،الذي اختُطف في مدينة عندان في ريف حلب في  ،3102/01/01وما زال مجهول المصير

وفي  3102/01/01قُتل الصحفي عبد الهادي قاشيط تحت التعذيب في فرع المخابرات الجوية بحلب.
وفي  3102/01/00قُتل الناشط اإلعالمي أحمد المجمد (الملقب بأبو إسالم الحلبي) ،إثر إصابته أثناء تغطيته
لالشتباكات في معركة تحرير قرية أبو جرين بالسفيرة في ريف حلب.
طاقم سكاي نيوز في مدينة عندان في ريف حلب ،ويضم الفريق المراسل الصحفي
وفي  3102/01/07اختُطف ُ
إسحاق مختار (موريتاني الجنسية) ،والمصور الصحفي سمير كساب (لبناني الجنسية) ،وسائق الطاقم (سوري
الجنسية).
الملقب باإلعالمي الصغير) ،أثناء تغطيته
وفي  3102/01/30قُتل الناشط اإلعالمي محمد خلف العزو ( ُ
لإلشباكات التي كانت دائرة في حي الصاخور بحلب.
الملقب بمهند حبايبنا) ،وقد وجد مقتوال بطلقة
وفي  3102/01/30قُتل الناشط اإلعالمي مهند حاج عبيد ( ُ
بالرأس ومربوط اليدين في قرية فخيخة بالرقة ،بعد اختطافه ،وكان معروفا عنه انتقاد تنظيم داعش.
وفي  3102/01/32قُتل الناشط اإلعالمي عمير جنيد الملقب (تيم الدمشقي أبو ليث) ،مسؤول المكتب
اإلعالمي بحي القابون ،أثناء تغطيته لالشتباكات في حي القابون.
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وفي  3102/01/30قام حاجز تابع لتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام (داعش) باعتقال المصور
الفوتوغرافي زياد الحمصي  ،وهو من مدينة دوما ،أثناء عودته من تركيا .وقد أفرج عنه بعد عدة أسابيع .وهو
حاصل على عدد من الجوائز العالمية في مجال التصوير الفوتوغرافي.

وفي  3102/01/30قُتل محمد سعيد ،مراسل قناة العربية ،على يد ملثمين في بلدة حريتان في ريف حلب،
عندما اقتحموا محال تجاريا كان يتواجد فيه ليطلقوا ثالث رصاصات ،استقرت إحداها في رأسه فأردته قتيال.
وفي  3102/01/30قُتل حسن عبد اهلل العثمان مدير مكتب مركز حلب اإلعالمي في مدينة الباب ،أثناء
تغطيته لالشتباكات قرب بلدة "نبل" التي يحاصرها الثوار في ريف حلب الشمالي.
وفي  3102/00/10اختُطف الناشط اإلعالمي محمد اإلدلبي ،وهو الناطق باسم وكالة إدلب برس اإلعالمية،
وقد اختطف في ناحية الناجية ،على يد ملثمين عندما كان في طريقه لدركوش في جسر الشغور في إدلب.
وفي  3102/00/0اختُطف مراسل قناة أورينت مؤيد سلوم ،عند حاجز لتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق
والشام (داعش) على طريق الكاستيلو في حلب.
وفي  3102/00/7أصيب الناشط اإلعالمي هادي العبد اهلل بشظية في الرأس أثناء تغطيته لالشتباكات في

ريف حمص.

وفي  3102/00/7قتل الناشط اإلعالمي والمصور قاسم مصباح الحزوري أثناء تغطيته لالشتباكات في منطقة
مهين بريف حمص.

المصور اإلعالمي دياب حسين البطران أثناء تغطيته لالشتباكات في محيط المحطة
وفي  3102/00/6قتل
ّ
الح اررية في حلب.
وفي  3102/00/5اختُطف الناشط اإلعالمي عبد الوهاب مال من بيته في حلب ،ووردت شهادات الحقا بوجوده
مقدم لبرامج فنية وسياسية
في السجن الرئيسي التابع لتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام (داعش) .ومال هو ّ
على اإلنترنت ،وكان آخر ما نشره قبل اختطافه بيومين حلقة عن النقاش حول الدولة المدنية والدولة اإلسالمية.

وفي  3102/00/0قُتل الناشط اإلعالمي عبداهلل الغزاوي (المعروف بعبد اهلل الريس) أثناء تغطيته لالشتباكات
في حي طريق السد بمدينة درعا.
وفي ُ 3102/00/0عثر على جثة الناشطة اإلعالمية والممرضة سميرة الكيالي في إحدى مزارع حلب ،وكانت
قد اختطفت قبل حوالي أربعين يوما.
وفي  3102/00/06اختطف الناشط اإلعالمي أحمد بريمو من بيته في حي الزبدية بحلب ،على يد دورية تابعة
لتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام (داعش)  ،وأطلق أفراد الدورية النار على سيارة تابعة إلحدى الكتائب

الحقتهم حتى بوابة مقر داعش.
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وفي  3102/00/06أصيب أربعة من العاملين في مركز حلب اإلعالمي بعد قصف المقر من قبل طيران
النظام السوري.
وفي ُ 3102/00/00عرض مازن درويش وحسين غرير وهاني الزيتاني أمام محكمة اإلرهاب ،بدعوى تهم
الموجهة لهم من قبل المخابرات الجوية السورية.
اإلرهاب
ّ
وفي  3102/00/31اختُطف الناشط اإلعالمي ياسر الصطوف (الملقب بأبو أحمد الديرحافري) ،من أمام
المشفى في بلدته (دير حافر) في الريف الشرقي لحلب ،على يد مقاتلين تابعين لتنظيم الدولة اإلسالمية في
العراق والشام (داعش) .وهو يعمل مع وكالة شهبا برس.
وفي  3102/00/32اختُطف الصحافي المستقل ماغنوس فالكيهيد ،والمصور نيكالس هامارستروم ،وهما
يحمالن الجنسية السويدية ،عندما كانا في طريقهما لمغادرة سورية.

الصحافي ماغنوس فالكيهيد (يسار) والمصور نيكالس هامارستروم ،اختطفا في 3102/00/32

وفي  3102/00/32قُتل النشطاء اإلعالميون عمار طباجو (المعروف بمحمد السعيد) ،وحسن هارون
(المعروف بمحمد الطيب) ،ومحمد شاهر النجار ،وأكرم السليك (المعروف بصالح عبد الرحمن) ،وياسين
هارون (أبو بشير) ،أثناء تغطيتهم لالشتباكات في الغوطة الشرقية في ريف دمشق.
وفي  3102/00/30قُتل الناشط اإلعالمي محمد يامن نداف ،مراسل وكالة شهبا برس ،أثناء تغطيته
لالشتباكات في حي السكري في حلب.
وفي  3102/00/30اختفت سيارة اسعاف مع الكادر الطبي ،وكان فيها اإلعالميون كرم كرم ،ولؤي أبو الجود

مراسل قناة العربية سابقا ،وكانوا في طريقهم لتغطية آثار القصف الذي حصل في اليوم السابق في دوار قاضي

تعرضوا للخطف.
عسكرُ .
ويعتقد ّأنهم ّ
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وفي  3102/00/21اختطف الناشط اإلعالمي عمر ربيع حسن في حي بعيدين في حلب على يد مجهولين.
وفي  3102/03/0قام تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام (داعش) بإعدام المصور العراقي المستقل
ياسر فيصل الجميلي ،لتكون أول حالة إعدام لصحفي إجنبي في المناطق التي ال تُسيطر عليها قوات النظام
السوري.
وفي  3102/03/07أصيب مراسل مركز حلب اإلعالمي محمود حبو أثناء تغطيته للقصف على منطقة

الصاخور في حلب.

وفي  3102/03/00قُتل الناشط اإلعالمي مازن جركس (أبو بشر) أثناء تغطيته لالشتباكات في جبهة تل
الشيخ يوسف في حلب.
وفي  3102/03/31قُتل المصور ملهم بركات أثناء تغطيته القتحام مشفى الكندي في حلب ،ويعمل بركات
مصو ار مع وكالة رويترز.
وفي  3102/03/36اقتحم ملثمون مكاتب قناة شدا الحرية في حي الكالسة في حلب ،وقاموا باختطاف ٍ
كل من:
أمين (أبو محمد) ،ماهر حصرومي ،أبو يونس ،تيم الشامي ،سلطان الشامي ،وأصيب الناشط الطبي (ماس)
برصاصتين بالرأس والبطن ،نتيجة إلطالق النار من طرف المقتحمين.

تعرض مكتب وكالة شهبا برس لالقتحام من مسلحين مجهولين ،وقاموا بخطف مراسلها
وفي ّ 3102/03/35
ميالد شهابي ،وسرقة األجهزة والمعدات الموجودة في المكان.
وفي  3102/03/30قُتل الناشط اإلعالمي أحمد الحجي جراء قصف الطيران السورية لحي طريق الباب في
حلب.
وفي  3102/03/30اقتحم مسلحون تابعون لتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام (داعش) راديو Fresh
 FMفي بلدة كفرنبل في ريف إدلب ،وقاموا بخطف ستة من العاملين فيه ،وسرقوا كل أجهزته الفنية .وقد تم

اإلفراج عن المختطفين بعد عدة ساعات ،إال أن الراديو توقف عن العمل بسبب سرقة األجهزة والمعدات.

وفي  3102/03/30قُتل الناشط اإلعالمي محمد األشمر أثناء تغطيته لالشتباكات في مدينة عد ار بالغوطة
الشرقية.
وفي  3102/03/21اقتحم مسلحون من تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام (داعش) مكتب مجلة الغربال
في كفرنبل ،وسرقوا كل محتوياته ،واختطفوا الصحفي محمد سلوم مدير المجلة.
وفي  3102/03/20قام مسلحون من تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام (داعش) باعتقال اإلعالمي
يوسف األحمد ،وهو من إدارة مجلة المنطرة التي تصدر في كفرنبل.
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ِ
عام  3102استم ار ار لسياسة النظام السوري في استهداف المساجد والكنائس ،حيث لم تَسلم ُدور العبادة من
شه د ُ
القصف العشوائي أو الممنهج ،كما في األعوام  3100و.3103
وقد استطاعت اللجنة السورية لحقوق اإلنسان توثيق  200حالة استهداف للمساجد خالل عام  3102واستهداف

 00كنيسة ،منها كنيستان ومسجد تم استهدافهم من قبل تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام (داعش).

وقالت المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) في " 3102/5/07إن عشرات المساجد والمعالم
اإلسالمية تم تدميرها كليا أو جزئيا جراء القصف العنيف بالصواريخ والدبابات والطائرات الحربية والمدافع الثقيلة،
على يد قوات النظام السوري ومناصريه من المليشيات الطائفية" ،وقالت المنظمة في بيانها إن "استهداف المساجد
يدل على الروح الطائفية المقيتة التي تحرك تلك القوات ،واصرارها
والمعالم اإلسالمية في المدن والقرى السورية ّ
على تدمير كل ما له صلة بتاريخ الحضارة اإلسالمية".
وال تٌبدي الحكومة السورية ،أو وسائل اإلعالم التابعة لها ،أي ردة فعل أو اهتمام بكل حاالت استهداف المساجد،
ما عدا تلك الرئيسية منها ،كما في حاالت هدم مئذنتي المسجد األموي في حلب والمسجد العمري في درعا وهدم
عمدت إلى القول بأن قوات
ضريح خالد بن الوليد ،حيث َ
المعارضة هي من قام بهذا األمر.
ولكن األمر يختلف مع استهداف الكنائس ،حيث تقوم الحكومة
السورية ووسائل اإلعالم التابعة لها بتكثيف االدعاءات حول

استهداف الكنائس ،من خالل اتهام قوات المعارضة بقصف
هذه الكنائس أو استهدافها ،حتى في حالة وجود فيديوهات توثّق

استطاعت اللجنة السورية لحقوق اإلنسان

توثيق  209حالة استهداف للمساجد خالل

عام  3102واستهداف  01كنيسة ،منها
كنيستان ومسجد تم استهدافهم من قبل تنظيم

الدولة اإلسالمية في العراق والشام (داعش)

قصف هذه الكنائس بالدبابات.

تم توثيقها من قبل اللجنة السورية لحقوق اإلنسان
وسوف نعرض في هذه التقرير إلى بعض الحاالت التي ّ
الستهداف الكنائس والمساجد خالل عام :3102
تعرض مسجد اإلمام الشافعي في مساكن السبيل في حلب إلى قصف مدفعي من قبل قوات
في ّ 3102/0/03
النظام ،كما تعرض للقصف منها الحقا في  3102/5/31و. 3102/01/21
تعرض مسجد الروضة في دوما في ريف دمشق إلى غارة جوية ،مما ّأدى إلى دمار كبير
وفي ّ 3102/0/00
في المسجد.
تعرض مسجد قرية عيون حسين في ريف حمص إلى القصف ،مما ّأدى إلى تدمير بعض
وفي ّ 3102/0/30
جدرانه ومعظم محتوياته.
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تعرضت مئذنة مسجد صالح الدين في حي صالح الدين في حلب إلى الهدم بعد أن أصابتها
وفي ّ 3102/3/0
قذيفة مدفعية ،أثناء قصف قوات النظام السوري على الحي.
تعرض مسجد الحمزة والعباس ف ي تل حاصل في السفيرة في ريف حلب للقصف ،بعد أن
وفي ّ 3102/2/6
وتم تصوير لحظة القصف من قبل نشطاء إعالميين.
أصابته ّ
عدة قذائفّ ،
تعرض مسجد عثمان بن عفان بحي العزيزية في السفيرة-ريف حلب ألضرار مادية كبيرة
وفي ّ 3102/2/00
بعد استهداف المسجد بالقصف ،أثناء القصف العشوائي لقوات النظام على المدينة.

لحظة استهداف مئذنة المسجد األموي في حلب في 3102/4/34

وفي  3102/2/30قُتل الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي داخل مسجد اإليمان في دمشق ،واتَهَمت الحكومة
قوى أصولية بتنفيذ انفجار انتحاري داخل المسجد ،فيما شكك المعارضون للنظام بحدوث االنفجار ،بعد أن
أظهرت التسجيالت التي بثّها التلفزيون الرسمي عدم تضرر السجاد أو الجدران داخل المسجد.
وفي  3102/2/30سقط صاروخ أرض-أرض على مسجد خالد بن الوليد في حمص ،مما ّأدى إلى إحداث
فجوة كبيرة في األرض ،وسقوط أحد جدران المسجد.

تعرضت مئذنة المسجد العمري في درعا للتدمير بشكل كامل ،بعد أن سقطت عليه قذيفة
وفي ّ 3102/0/02
ِ
دبابات
دبابة ،ضمن القصف الذي كانت تقوم به قوات النظام لمدينة درعا .وقد أظهر تسجيل لنشطاء إعالميون
النظام وهي تطلق مدافعها باتجاه المسجد لحظة سقوط المئذنة.
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ويعود تاريخ بناء المسجد إلى القرن السابع الميالدي.
تعرضت مئذنة الجامع األموي في حلب للدمار بعد أن أصابتها قذيفة دبابة تابعة للنظام
وفي ّ 3102/10/30
السوري ،مما ّأدى إلى تدميرها بالكامل ،واحداث أضرار كبيرة في المسجد .والمسجد األموي في حلب ُمدرج ضمن
مواقع التراث العالمي المعتمدة من منظمة اليونسكو ،ويعود تاريخ بنائه للقرن الثامن الميالدي.

تعرض مسجد سيدنا يعقوب في مخيم الحسينية إلى قصف ّأدى إلى إحداث أضرار كبيرة في
وفي ّ 3102/7/00
المسجد.
تعرض مسجد الرحمن في بلدة بيت جن في ريف دمشق لقصف مدفعي ،خلّف أض ار ار في
وفي ّ 3102/7/33
بناء المسجد.
وفي  3102/6/3استُهدف مسجد علي بن أبي طالب في بلدة عقرب بريف حماه بقذيفة ّأدت إلى أضرار مادية
في المسجد.
متفجر ،مما ّأدى إلى سقوط عدد
وفي  3102/6/01استُهدف مسجد الرحمن في حي الرميلة في الرقة ببرميل
ّ
من القتلى والجرحى ،وتدمير المسجد بالكامل.
تعرض مسجد فاطمة الزهراء في بيت سحم في ريف دمشق إلى قصف مدفعي ،ضمن
وفي ّ 3102/6/05
القصف العشوائي الذي كانت تقوم به قوات النظام والقوات األجنبية المساندة لها على البلدة.
تعرض مسجد الفتح في بلدة المليحة في ريف دمشق إلى قصف صاروخيّ ،أدى إلى تضرر
وفي ّ 3102/6/30
المسجد بشكل كبير.
تعرض مسجد الفاروق في الحولة في ريف حمص إلى أضرار كبيرة ،بعد أن أصابته قذائف
وفي ّ 3102/6/36
مدفعية.
تعرض مسجد قرية نحلة في جبل الزاوية في ريف إدلب إلى قصف مدفعي ،خلّف أض ار ار
وفي ّ 3102/6/30
كبيرة في المسجد.
وفي  3102/5/07استُهدف مسجد عبد العزيز أبازيد بدرعا المحطة بقذائف الهاون ،مما ّأدى إلى أضرار مادية
في المسجد.
تعرض مسجد قرية القحطانية في ريف القنيطرة إلى تدمير جزئي ،بعد أن استهدفته قذائف
وفي ّ 3102/5/00
مدفعية ،أثناء قصف قوات النظام على البلدة.
تعرض مرقد خالد بن الوليد في داخل مسجد خالد بن الوليد في حمص للتدمير بعد أن
وفي ّ 3102/15/33
يتعرض له المسجد ،والمدينة القديمة في حمص بشكل عام.
اصابه صاروخ ،ضمن القصف المتواصل الذي ّ
تعرض مسجد قرية بسامس في جبل الزاوية للقصف من قبل قوات النظام ،مما ّأدى إلى
وفي ّ 3102/5/36
اضرار مادية كبيرة في المسجد.
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وفي  3102/5/30وقعت مجزرةٌ في مسجد الحسامي في حمص ،عندما أطلقت قوات الجيش السوري قذائف
مدفعية على المسجد أثناء صالة التراويح ،مما ّأدى لمقتل عشرين مصليا على األقل.
تعرض مسجد الصديق في بلدة أريحا في ريف إدلب إلى دمار كبير ،نتيجة لقذائف مدفعية
وفي ّ 3102/0/36
سقطت عليه.
تعرضت مسجد فلسطين في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في دمشق إلى قصف
وفي ّ 3102/0/0
مدفعيّ ،أدى إلى أضرار مادية فيه.
وفي  3102/0/6قامت قوات النظام بقصف كنيسة مار سركيس في معلوال في ريف دمشق ،أثناء قصفها

العشوائي على المدينة ،مما ّأدى إلى إحداث أضرار كبيرة فيها.

تعرضت كنيسة عربين في ريف دمشق للقصف المدفعي ،مما ّأدى إلى اشتعال النار فيها ،قبل
وفي ّ 3102/0/6
أن يقوم األهالي بإخمادها ،وخلّف القصف والحريق أض ار ار مادية كبيرة في الكنسية.
تعرضت كنيسة القديس جاورجوس في عربين لالحتراق ،مما خلّف أض ار ار مادية فيها.
وفي ذات القصفّ ،
تعرض مسجد عبد القادر الحسيني في مخيم اليرموك إلى قصف مدفعيّ ،أدى إلى إحداث
وفي ّ 3102/0/6
وتضرر مئذنته بشكل خاص.
دمار كبير فيه،
ّ
تعرض مسجد الباللية في بلدة الباللية في ريف دمشق إلى قصف بصاروخ أرض أرض،
وفي ّ 3102/0/00
مما ّأدى إلى تدمير جزء كبير من المسجد.
وفي ّ 3102/0/03أدى قصف مدفعي من قبل قوات النظام إلى إصابة مسجد الروضة في بلدة َعثمان في
درعا.
تعرض للقصف
تعرض مسجد دار السالم في القرابيص في حمص إلى دمار كامل بعد أن ّ
وفي ّ 3102/0/07
المكثّف.
تعرض مسجد أبو بكر الصديق في قرية عدوان في ريف درعا إلى قصف مدفعيّ ،أدى إلى
وفي ّ 3102/0/00
إحداث دمار في بعض جدرانه.
تعرضت كنيسة البشارة في الرقة للحرق على يد مسلحين تابعين لتنظيم الدولة اإلسالمية في
وفي ّ 3102/0/37
وتم رفع علم التنظيم فوق الكنيسة.
العراق والشام (داعش)ّ ،
وفي  3102/0/36سقطت قذيفة سورية على مسجد الفالح في مدينة الرمثا األردنية ،مما تسبب في وقوع أضرار
مادية في المسجد ،وخاصة في قبته .وقد قامت و ازرة الخارجية األردنية بتسليم السفارة السورية في عمان مذكرة

احتجاج.
تعرضت كنيسة قسطنطين وهيالنة في يبرود في ريف دمشق للقصف المدفعي ،أثناء
وفي ّ 3102/0/35
القصف المكثف الذي كانت تقوم به قوات النظام للمدينة.
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لحظة قصف كنيسة قسطنطين وهيالنة في يبرود في ريف دمشق في 3102/9/37

تعرض مسجد الصحابي محمد بن مسلمة في بستان الديوان في حمص القديمة للقصف،
وفي ّ 3102/01/3
مما ّأدى إلى تدمير مئذنة المسجد بالكامل ،واحداث دمار كبير في المسجد.
تعرض مسجد معاذ بن جبل في المليحة في ريف دمشق لقصف مدفعيّ ،أدى إلى إصابة
وفي ّ 3102/01/01
مئذنته.
وفي  3102/01/37انفجرت سيارة مفخخة بجانب مسجد أسامة بن زيد في وادي بردى في ريف دمشق ،مما

ّأدى مقتل أكثر من  301من المصلين.

تعرض مسجد قرية دير الغربي في ريف معرة النعمان في إدلب إلى قصف براجمات
وفي ّ 3102/01/30
الصواريخ  ،مما ّأدى إلى إحداث دمار كبير في البناء.
تعرض مسجد قرية مرج خوخة في جبل األكراد في الالذقية إلى أضرار مادية كبيرة بعد
وفي ّ 3102/01/21
إصابته بقذائف مدفعية.
تعرض مسجد أسامة بن زيد في الحي الشرقي في بصرى الشام في درعا إلى قصف مدفعي
وفي ّ 3102/00/0
ّأدى إلى إحداث أضرار مادية فيه.
وفي  3102/00/0استهدف مسجد جسر بيت الراس في ريف حماه أثناء حلقة علمية بقذيفة مدفعية من حاجز
العزيزية ،مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى ،من بينهم إمام المسجد ،كما خلّف دما ار كبي ار في المسجد.

تعرض جامع العادلية في حلب لقصف بقذائف الدبابات ،مما ّأدى إلى أضرار كبيرة فيه،
وفي ّ 3102/00/02
وخاصة في المئذنة .ويعود تاريخ بناء المسجد إلى عام .0777
وفي  3102/00/07سقطت قذيفتان على مسجد بلدة طرنجة في ريف القنيطرة ،وذلك أثناء القصف الذي كانت
تقوم به مدفعية النظام من تل أحمر ،و ّأدت القذيفتان إلى دمار في بعض جدران المسجد.
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عدة قذائف على الجامع األموي في دمشق ،مما ّأدى إلى سقوط  0قتلى ،ونحو
وفي  3102/00/30سقطت ّ
وتم تبادل االتهامات بين قوات المعارضة والحكومة السورية
 37جريحا .ولم ُيعرف مصدر هذه القذائفّ ،
بخصوص المسؤولية عن هذه القذائف.

تعرض مسجد نور الشهداء في حلب إلى قصف بقذائف الدبابات ،مما ّأدى إلى إحداث
وفي ّ 3102/00/21
أضرار مادية في المسجد.

مئذنة المسجد العمري التاريخية في درعا كما تظهر بعد استهدافها في 3102/4/02

وفي  3102/03/3استُهدف مسجد الجوري في باباعمرو في حمص بقذائف ّأدت الشتعال حرائق فيه.
وفي  3102/03/6سقطت مئذنة مسجد الروضة ،في المعضمية ،في ريف دمشق ،بعد استهدافه بقذيفة مدفعية
وفي  3102/03/00أظهرت تسجيالت فيديو تم نشرها من قبل نشطاء إعالميين تمركز قناصة من النظام
السوري فوق مسجد بلدة عين العبد في القنيطرة ،وهو المسجد الذي تستخدمه قوات النظام كمركز عسكري ،نظ ار
لموقعه االستراتيجي.

وفي  3102/03/31سقطت قذيفة هاون على المسجد العمري في حي الوعر في حمص أثناء صالة الجمعة،
مما ّأدى لمقتل الخطيب واإلمام صفوان المشارقة وعدد من المصلين وجرح آخرين.

تعرض مسجد قرية ابديتا في جبل الزاوية للقصف أثناء تأدية صالة الجماعة ،مما سبب
وفي ّ 3102/03/31
أض ار ار في المسجد ،وفي سيارات المصلين ،مع سقوط عدد من الجرحى.
تعرضت مئذنة مسجد الشهداء في مدينة الحولة بريف حمص ألضرار كبيرة بعد إصابتها
وفي ّ 3102/03/32
بأكثر من قذيفة من قبل قوات الجيش السوري.
تعرض المسجد في الحي الشرقي في الغارية الغربية في ريف درعا للقصف ،مما ّأدى إلى
وفي ّ 3102/03/35
دمار كبير في المسجد.
وفي  3102/03/30قام تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام (داعش) بهدم المسجد الوحيد في قرية الشيخ
بحجة وجود ضريح فيه.
هالل في ريف حلب الشماليّ ،
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استمر استهداف األماكن التاريخية والتراثية خالل عام  ،3102من خالل قصف هذه األماكن بالطائرات
ّ
والمدفعية واألسلحة الثقيلة ،واستخدام هذه األماكن كمقار عسكرية وأماكن لتمركز القناصة والمدفعية ،باإلضافة
تعرض هذه األماكن للسرقة من قبل العصابات ،نتيجة للوضع األمني الذي تعيشه سورية.
إلى ّ
وقد قامت منظمة اليونسكو خالل عام  3102بتصنيف ستة مناطق في سورية ضمن مناطق التراث العالمي
المعرضة للخطر ،وهي مناطق :المدينة القديمة في حلب ،والمدينة القديمة في دمشق ،والمدينة القديمة في ُبصرى
ّ
الشام ،وقلعة الحصن  Crac des Chevaliersوقلعة
صالح الدين ،وآثار تدمر ،باإلضافة إلى أربعين قرية في

لم تسلم المناطق األثرية والتاريخية في عام

معرضة للخطر
ورغم أن إعالن اليونسكو هذه القائمة كمناطق ّ
تعرضها للخطر،
جاء متأخ ار كثي ار ،بعد عامين تقريبا من بدء ّ

تعرضت هذه
كما في األعوام السابقة .حيث ّ
األماكن للتدمير والحرق نتيجة للقصف

شمال غرب سورية.

إالّ أنه ش ّكل خطوة إيجابية في طريق حماية تراث السوريين

المعرض للخطر.
ّ
تعرضت معظم البيوت القديمة في حمص (التي يعود بناء
وقد ّ

 3102من استهداف قوات النظام السوري،

المستمر والعشوائي .كما تقوم قوات النظام
باستخدام هذه األماكن كمراكز عسكرية

بعضها إلى القرن التاسع عشر) إلى التدمير الكامل أو الجزئي ،في القصف المستمر على المدينة ،والذي لم

يتوقف تقريبا منذ حوالي عامين.

تعرضت الكثير من بيوت حلب القديمة إلى حالة مشابهة ،مع استمرار القصف المستمر على المدينة ،والتي
كما ّ
يصنف الجزء القديم منها بالكامل كمنطقة أثرية.
وتم رصد آليات الجيش السوري الثقيلة وجنوده داخل المناطق األثرية وبشكل مستمر ،وخاصة في قلعة حلب،

والمطلّة على كامل المدينة ،والمدينة األثرية في تدمر ،وغيرها من اآلثار.

عصابات ال تُعرف هويتها في الكثير من المواقع األثريةُ ،مستفيدة من حالة الفراغ األمني في المناطق
كما تَنشط
ٌ
األثرية ،ويتم تهريب هذه القطع إلى خارج سورية ،وقد أُعلن في هذا العام عن ضبط قطع سورية مهربة في عدد

المهربة ،وفي
من الدول ،فقد أعلنت السلطات األردنية في  3102/0/33عن ضبط مجموعة من القطع السورية
ّ
 3102/00/7أعلنت السلطات األردنية عن ضبط مجموعة من القطع األثرية المسروقة ،وفي 3102/00/00
مهربة إلى لبنان ،وفي  3102/03/30أعلنت السلطات
أعلنت السلطات اللبنانية عن ضبط  60قطعة أثرية ّ
األردنية عن ضبط مجموعة من القطع األثرية القادمة من سورية.

تعرضت لها األماكن التراثية والتاريخية في
وسوف نعرض في هذه التقرير لنماذج من بعض االنتهاكات التي ّ
سورية خالل عام :3102
تعرض حمام يلدا األثري في مدينة يلدا في ريف دمشق لقصف بقذائف هاونّ ،أدت إلى
في ّ 3102/2/36
إحداث دمار فيه ،ويعود تاريخ بناء الحمام إلى عام .0000

- 59 -

3102

وفي  3102/2/30سقط صاروخ أرض-أرض على مسجد خالد بن الوليد في حمص ،مما ّأدى إلى إحداث
تعرض ضريح خالد بن الوليد للهدم بعد
فجوة كبيرة في األرض ،وسقوط أحد جدران المسجد .وفي ّ 3102/5/33

تعرض لقذيفة مباشرة .ويعود تاريخ بناء المسجد إلى القرن  02ميالدي.
أن ّ

ٍ
جسر معلّق في العالم
جسر دير الزور المعلّق بعد قصفه في  ،3102/1/3وهو ثاني أقدم

تعرضت مئذنة المسجد العمري في درعا لل تدمير بشكل كامل ،بعد أن سقطت عليها قذيفة
وفي ّ 3102/0/02
ِ
دبابات
دبابة ،ضمن القصف الذي كانت تقوم به قوات النظام لمدينة درعا .وقد أظهر تسجيل لنشطاء إعالميون
النظام وهي تطلق مدافعها باتجاه المسجد لحظة سقوط المئذنة.
ويعود تاريخ بناء المسجد إلى القرن السابع الميالدي.
تعرضت مئذنة الجامع األموي في حلب للدمار بعد أن أصابتها قذيفة دبابة تابعة للنظام
وفي ّ 3102/10/30
السوري ،مما ّأدى إلى تدميرها بالكامل ،واحداث أضرار كبيرة في المسجد .والمسجد األموي في حلب ُمدرج ضمن
مواقع التراث العالمي المعتمدة من منظمة اليونسكو ،ويعود تاريخ بنائه للقرن الثامن الميالدي.

تعرض جسر دير الزور المعّلق للقصف بغارة جوية ،مما ّأدى إلى انهياره ،وهو ثاني أقدم
وفي ّ 3102/7/3
جسر معلّق في العالم ،ويعود تاريخ بنائه إلى العشرينيات من القرن الماضي.

بفك منبر المسجد األموي في حلب ،ونقله
وفي  3102/7/02قامت لجنة من الهيئات المدنية في محافظة حلب ّ
تم
إلى مكان آمن ،حفاظا عليه من أي اعتداء .ويعود تاريخ بناء المنبر إلى القرن الثاني عشر ميالدي ،وقد ّ
صنع نسختين منه ،واحدة للمسجد األقصى في القدس ،والتي احترقت في عام  ،0060والثانية في المسجد

األموي في حلب.
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وفي  3102/5/02قامت طائرة بقصف قلعة الحصن في محافظة حمص ،مما سبب انهيا ار في سقف القلعة.

مصنفة ضمن مناطق التراث العالمي.
ويعود تاريخ بناء القلعة إلى القرن الثاني عشر الميالدي ،وهي
ّ
وفي ُ 3102/00/00رصد تمركز لقوات الجيش السوري فوق دير الشيروبيم في صيدنايا ،وهو يقع على ارتفاع

 3111متر عن سطح البحر ،ويعود تاريخ بنائه إلى القرن الخامس الميالدي.

وفي  3102/00/35رصدت جمعية حماية اآلثار السورية عصابة تقوم بالحفر قرب قلعة الرحب في ريف دير

الزور الشرقي.

تم ضبطها في األردن في 3102/03/39
قطع أثرية مسروقة ّ
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جرم عددا من االنتهاكات
قامت الحكومة السورية خالل عام  3102بإصدار عدد من القوانين والتشريعات التي تُ ّ
واسعة االنتشار في سورية ،على يد الجيش وأجهزة األمن والميليشيات الشعبية التابعة لها .كما أصدرت عفوين
عن بعض الجرائم المرتكبة قبل تاريخها.
تم إصدارها حالة التناقض الكبيرة التي تعيشها الحكومة السورية ،ما بين
وقد أظهرت المراسم التشريعية التي ّ
المستوى التشريعي من جهة وحجم االنتهاكات واسعة المدى التي تقوم بها هذه الحكومة في الوقت ذاته من جهة
أخرى.
وتاليا سوف نعرض هنا لبعض المراسم التشريعية التي صدرت خالل عام :3102
في  3102/2/01وقّع الرئيس السوري المرسوم رقم  91لعام  ،3102والقاضي بمنح الفنان الراحل ياسين بقوش
وسام االستحقاق السوري من الدرجة الممتازة .وكان بقّوش قد قُتل يوم  ،3102/3/30أثناء القصف العشوائي
الذي كانت تقوم به قوات النظام على مخيم اليرموك في

دمشق.
وفي  3102/0/3أصدر الرئيس السوري المرسوم التشريعي

اسم التشريعية والتعديالت الدستورية
تُظ ِهر المر ُ
التي يقوم بها النظام السوري حجم التناقض

ٍ
شخص" ،حارما إياه من حريته بقصد
كل من يقوم بخطف

على ارض الواقع!

رقم  31لعام  ،3102والقاضي بإيقاع عقوبة اإلعدام على
تحقيق مأرب سياسي أو مادي ،أو بقصد الثأر أو االنتقام ،أو

الكبير بين النصوص القانونية والتطبيق العملي

ألسباب طائفية ،أو بقصد طلب الفدية يعاقب باألشغال الشاقة المؤبدة".
وقد كان الفتا في هذا المرسوم استخدام "األسباب الطائفية" ،وهو أمر غير معتاد في اللغة القانونية للتشريعات

السورية.

ووفقا لهذا المرسوم ،فسوف يتم تجريم معظم الميليشيات الشعبية وأجهزة األمن المساندة للنظام ،والتي تقوم بأعمال
الخطف واالعتقال التعسفي ألغراض سياسية وطائفية ،وحتى مادية.
وفي  3102/0/06وقّع الرئيس السوري المرسوم التشريعي رقم  32لعام  ،3102والذي يقضي بالعفو العام عن
الجرائم المرتكبة قبل تاريخ  .3102/0/06ويشمل القانون استبدال عقوبة اإلعدام بعقوبة األشغال الشاقة المؤبدة
أو االعتقال المؤبد تبعا للوصف الجرمي ،واستبدال عقوبة األشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة األشغال الشاقة المؤقتة

لمدة  31عاما ،وعقوبة االعتقال المؤبد بعقوبة االعتقال المؤقت لمدة  31عاما .باإلضافة إلى العفو عن كامل
العقوبة لمن بلغ من العمر سبعين عاما.
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وفي  3102/6/37وقّع الرئيس السوري المرسوم التشريعي رقم  9لعام  ،3102والذي يفرض عقوبة على كل
شخص يدخل اإلقليم السوري بطريقة غير مشروعة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من خمسة إلى
عشرة ماليين ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
جند
جرم "كل من ّ
وفي  3102/6/21وقّع الرئيس السوري المرسوم التشريعي رقم  00لعام  ،3102والذي ُي ّ
طفال دون سن الثامنة عشرة من عمره بقصد إشراكه في عمليات قتالية أو غيرها من األعمال المتصلة بها؛

كحمل األسلحة أو المعدات أو الذخيرة أو نقلها؛ أو زراعة المتفجرات أو االستخدام في نقاط التفتيش أو المراقبة

أو االستطالع؛ أو تشتيت االنتباه أو استخدامه كدرع بشري؛ أو في مساعدة الجناة وخدمتهم".
ويذكر أن تقارير حقوقية متعددة ،بما فيها تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن الجمهورية العربية السورية الصادر
ُ
في  ، 3102/6/0قد أدانت قوات الجيش واألمن السورية باستخدام األطفال كدروع بشرية ،واحتجازهم بدال من

ذويهم ،وتعريضهم للتعذيب المفضي للموت ،كما قامت هذه القوات باستخدام األطفال في الدعاية العسكرية ،حيث
قدموا اعتر ٍ
افات بقيامهم بأعمال عسكرية وحتى جنسية مناهضة للنظام.
أظهرت أطفاال معتقلين ُلي ّ
وفي  3102/5/0قالت و ازرة العدل السورية أنها تقوم بدراسة مشروع لمرسوم خاص باستبدال اآلليات المدمرة
العائدة لمواطنين نتيجة األعمال اإلرهابية من قبل المجوعات المسلحة ،وسيتم اعتماد التعليمات التنفيذية الخاصة

به بعد اطالع و ازرة النقل عليه.
وفي  3102/01/30وقّع الرئيس السوري المرسوم التشريعي رقم  71للعام  ،3102والقاضي بمنح عفو عام
عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ  .3102/01/30واستهدف العفو بشكل خاص العقوبات المنصوص عليها بالمواد
 002 ،001 ،010 ،015 ،016 ،017 ،010 ،011 ،00 ،06 ،07من قانون خدمة العلم ،والمواد 011
و 010من قانون العقوبات العسكرية ،والتي تتعلّق بالفرار من الخدمة العسكرية اإللزامية.
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اعتمد التقرير على بيانات اللجنة السورية لحقوق اإلنسان وأبحاثها والمعلومات التي توصلت إليها خالل فترة
إعداد التقرير من خالل المقابالت المباشرة مع الشهود والنشطاء ،ومن خالل متابعة الفيديوهات واألخبار المنشورة

على اإلنترنت ،باإلضافة إلى بيانات وتقارير من المنظمات الزميلة التالية :هيومان رايتس ووتش ،منظمة العفو
الدولية ،مركز توثيق االنتهاكات في سورية ،جمعية حماية اآلثار السورية.
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اللجنة السورية لحقوق اإلنسان هيئة حقوقية إنسانية مستقلة ومحايدة تأسست عام  ،5113تعنى أساسا بالدفاع
عن الحريات العامة وحقوق اإلنسان السوري من خالل وسائل عديدة تتضمن:
 -5كشف االنتهاكات والتعديات على حقوق اإلنسان السوري والحريات األساسية في سورية ،ونشرها في وسائل
اإلعالم ،ومخاطبة من يهمه األمر ،ومتابعتها لدى الجهات الرسمية واألممية ذات الصلة.
 -3إجراء األبحاث ونشر الكتب والدراسات المتعلقة بالحريات األساسية وحقوق اإلنسان في سورية ،على أسس
البحث العلمي والتحقق الميداني.
 -2إصدار التقارير بأنواعها والقيام بالحمالت اإلنسانية وعقد الندوات والمقابالت للتعريف بقضايا حقوق اإلنسان
في سورية.

 -3نشر الوعي بثقافة حقوق اإلنسان في المجتمع السوري ،وتشجيعه على المطالبة بحقوقه اإلنسانية وحرياته
العامة حتى تحصل التغييرات التي تكفل هذه الحقوق بالوسائل السلمية.

 -1تلتزم اللجنة السورية لحقوق اإلنسان بمبدأ التعاون مع الهيئات والمنظمات والمراكز والجمعيات غير
الحكومية ،المتخصصة في الدفاع عن حقوق اإلنسان ،مع االحتفاظ باالستقاللية الكاملة في عمل اللجنة.
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