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مثّل عام  2632أنموذج ثبات االنتهاكات التي تجري في سورية منذ عام  ،2633وهي المرحلة األخطر التي
يمكن أن تبلغها االنتهاكات في أي أزمة حول العالم ،حيث تفقد هذه االنتهاكات قدرتها على جذب اهتمام
المحرمة تصبح
الرأي العام ،وتتحول المجازر إلى حدث عادي ال يلفت االنتباه ،وحتى الهجمات باألسلحة
ّ

صعبة التوثيق نظ ار لترددها بوتيرة يومية!

ويالحظ القارئ للتقرير السنوي لهذا العام أن جميع االنتهاكات حافظت
سجلت ارتفاعا لما
على نسقها الذي كانت عليه في العام الماضي ،أو ّ
أي انتهاك ،ما عدا استخدام األسلحة
كانت عليه ،ولم ي ّ
سجل غياب ّ

الكيميائية ،والذي ح ّل مكانه االستخدام المكثّف للغازات السامة!

ورغم أن عام  2632كان األكثر دموية من بين األعوام األربعة
الماضية ،حيث قتل ما يزيد عن  06ألف شخص في هذا العام وحده،

شهدت انهتااكت حقوق الإنسان يف
عام  4102ثبا ًات متصاعد ًا،
وأصبحت جرامئ احلرب حد ًاث عاد ًاي
يص ُع ُب ُ
لفت الانتباه اإليه!

فإن ردود الفعل الدولية واإلقليمية وحتى المحلية تجاه االنتهاكات
ّ
المستمرة كانت األضعف مقارنة مع نظيراتها في األعوام السابقة!

وش ّكل حضور داعش في هذا العام عامال مهما في األزمة السورية ،حيث نفذت المجزرة األكبر في هذا العام
بحق أهالي عشيرة الشعيطات في بداية شهر آب/أغسطس ،فيما كانت المجزرة التي تليها من حيث عدد
الضحايا من نصيب أهالي الرقة التي تسيطر عليها داعش ،ولكن بالطيران الحربي للنظام ،في سلسلة غارات
يوم .2632/33/22
كما أضاف تنظيم داعش حضوره من خالل طرق القتل الجديدة والمبتكرة ،وطريقته في تصوير وتسويق
الجرائم التي يقوم بها ،على خالف ما يقوم به النظام .حيث قام التنظيم ببث أفالم دعائية كثيرة خالل هذا
تصور عمليات ذبح الضحايا ،بما فيهم عدد من الرهائن األجانب الذين خطفهم أو خطفتهم جبهة
العام
ّ
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النصرة من قبل ،باإلضافة إلى صلب الضحايا لعدة أيام ،وتنفيذ أعمال اإلعدام أمام الجمهور ،بمن فيهم
األطفال ،وتنفيذ أعمال سحل الجثث أمام الجمهور؛ واإلعدام ركال!.
ومثّلت البراميل المتفجرة السالح األكثر حضو ار في الخبر الحقوقي اليومي خالل عام  ،2632حيث ألقى
الطيران المروحي للنظام ما يقارب من  33ألف برميل متفجر ،نالت مدن حلب وريفها وريف درعا وريف
دمشق النصيب األكبر منها.
سجل هذا العام ارتفاعا ملحوظا في معدالت استخدام النظام للغازات السامة
وباإلضافة إلى البراميل ،فقد ّ
والقنابل العنقودية في قصفه للمدن السورية ،وخاصة ريف حماة وريف دمشق وريف درعا ،ومدن حلب

ودمشق.

أضاف حضور تنظيم داعش للمشهد السوري أشكالا مبتدعة لالنتهاكات مما لم تعرفه األعوام السابقة:
طفل من داعش يحمل متباهي ا رأس القاضي الشرعي العام أللوية صقور الشام بعدما قامت داعش بذبحه
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وسجلت السيارات المفخخة حضو ار واضحا في هذا العام ضمن أدوات القتل التي واجهت السوريين ،حيث
ّ

وثّقت اللجنة السورية لحقوق اإلنسان انفجار  91سيارة مفخخة خالل هذا العام ،استهدف تسعة منها
المصلين في المساجد أثناء خروجهم من صالة الجمعة.
استمرت قوات النظام وأجهزته األمنية في ارتكاب أعمال االعتقال التعسفي وممارسة اإلخفاء القسري
كما
ّ
استمرت في ممارسة التعذيب الوحشي المفضي للموت ،وممارسة
للمعارضين ،والمشتبه في معارضتهم ،كما
ّ
استمرت في حرمان المعتقلين من الرعاية الصحية ،وفي حرمانهم من
عمليات اإلعدام بحق المعتقلين ،كما
ّ
الطعام ،مما سبب وفاة الكثير من المعتقلين بسبب الجوع أو المرض داخل المعتقالت ،باإلضافة إلى عمليات

اإلعدام التي قامت بها إدارات بعض المعتقلين للمعتقلين المصابين بأمراض معدية.
سجل التقرير استهداف ()73
وواصلت قوات النظام استهدافها للمراكز الحيوية بشكل
متعمد وممنهج ،حيث ّ
ّ

مستشفى ومركز صحي ،واستهداف ( )91مدرسة خالل عام .2632
منها ( )95مدرسة تم استهدافها بالغارات الجوية ،واستهداف ()28

أدّى جعز اجملمتع ادلويل منذ عام

مسجد ا ،منها ( )32استهدافا للمساجد أثناء أداء المصلين لصالة

 4100عن اختاذ موقف حقيقي جتاه

الجمعة.

جرامئ احلرب واجلرامئ ضد الإنسانية
***

اليت يمت ارتاكهبا يف سورية اإىل الوضع

بتبوئ
وكما في عام  ،2631فقد استمرت سورية خالل عام ّ 2632
المركز األول عالميا باعتبارها الدولة األكثر دموية وخطورة على حياة

املأساوي وادلموي اذلي شهده

توزع
الصحفيين ،وهو المركز الذي تحتله منذ عام  ،2632كما
استمر ّ
ّ

أعمال استهداف اإلعالميين بين جهتين أساسيتين ،هما :النظام

السوريون يف هذا العام ،ويتوقع أن
يقود اإىل عام دموي أخر يف عام
4102

السوري ،والمجموعات المتطرفة ،وخاصة تنظيم داعش .فيما كان
نصيب مجموعات المعارضة المسلحة محدودا من هذه االنتهاكات

.

سجلت اللجنة السورية لحقوق اإلنسان مقتل  91صحفي ا خالل عام  ،2632منهم  7غير سوريين،
وقد ّ

ومقتل  99ناشطا إعالميا سوريا

.

***
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استمرت أزمة اللجوء في التضخم بصورة تزيد
وانعكاسا لكل االنتهاكات التي تجري في األرض السورية ،فقد
ّ

عن حالها في األعوام السابقة ،حتى أصبح السوريون وللمرة األولى في التاريخ في المرتبة األولى عالميا في
طلبات اللجوء في الدول المستقبلة لالجئين ،وفي المرتبة األولى عالميا في عدد النازحين ،فيما ح ّل السوريون
في المرتبة الثانية في عدد الالجئين بعد

أفغانستان.

وقد بلغ عدد الالجئين المسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون الالجئين يوم  2632/32/13ما مجموعه
 1123223الجئا ،معظمهم في دول الجوار الخمسة ،األردن وتركيا ولبنان والعراق ومصر .فيما كان
مجموع الالجئين في اليوم األخير من عام  2631ما مجموعه  2126320الجئا ،أي أن عام  2632شهد
زيادة بحدود مليون الجئ

.

***
لقد ّأدى عجز المجتمع الدولي منذ عام  2633عن اتخاذ موقف حقيقي تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد
اإلنسانية التي يتم ارتكابها في سورية إلى الوضع المأساوي والدموي الذي شهده السوريون في هذا العام،
ويتوقع أن يقود إلى عام دموي آخر في عام .2632
كما ساهم المجتمع الدولي في دعم مرتكبي الجرائم من خالل تركيز جهوده على البحث عن حل سياسي
وقدم نموذجا غير مسبوق في تجاهل القانون الدولي لحقوق اإلنسان،
يضمن تقديم الحماية لهم من المحاسبةّ ،
وتجاهل ميثاق األمم المتحدة ،وكافة االتفاقات الدولية التي تضمن رعاية حقوق اإلنسان ،ولو بحدودها الدنيا.
فإننا نتطلع إلى أن
إننا واذ نصدر تقريرنا السنوي الثالث عشر لعام  ،2632بدون انقطاع منذ عام ّ ،2663
يشهد عام  2632نهاية لمأساة حقوق اإلنسان في سورية ،والمستمرة منذ أربعة أعوام ،كما نتطلع إلى قيام

المجتمع الدولي بدوره ولو بشكل متأخر ،في وقف هذه االنتهاكات ،وضمان تقديم الجناة إلى المحاسبة ،بدال
من مساعدتهم في اإلفالت من العقاب.

اللجنة السورية لحقوق اإلنسان
8599/9/9
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ش ّكلت جرائم اإلبادة الجماعية التي تمارس لقتل السوريين حدثا يوميا لم ينقطع منذ بداية االحتجاجات الشعبية
ضد النظام السوري في آذار/مارس  2633وحتى اليوم .مع اختالف طفيف في وتيرتها تصاعدا أو تنازال
تقدم ميداني من
بحسب التطورات السياسية والميدانية .فعادة ما يجري تصعيد أعمال اإلبادة مباشرة بعد أي ّ
طرف كتائب المعارضة المسلحة ،أو قبيل أي هجوم من طرف قوات النظام على منطقة ما .كما تنخفض
أعمال اإلبادة عند وجود مباحثات دولية التخاذ قرار فيما يتعلق بسورية ،أو للبحث عن حل للقضية السورية،
فعلى سبيل لم يشهد يوم  ،2632/3/22وهو اليوم الذي افتتح فيه مؤتمر جنيف ،أي غارة جوية.
المتفجرة الوسيلة األكثر استخداما خالل عام  2632في
وكما كان األمر في عام  ،2631مثّلت البراميل
ّ

قدر اللجنة أن أكثر من  99ألف برميل متفجر تم إلقاؤها على المدن السورية خالل
اإلبادة الجماعية ،حيث ت ّ
هذا العام ،وقد ّأدت هذه البراميل لقتل حوالي  0555شخص ،كلهم تقريبا من حلب ودرعا وريف دمشق

.

المتفجرة التي يقوم الطيران المروحي برميها ،شهد عام  2632استم ار ار للغارات الجوية
والى جانب البراميل
ّ

التي يقوم بها الطيران الحربي ،باإلضافة إلى قذائف المدفعية وصواريخ الراجمات األرضية.

سجل عام  2632انخفاضا ملحوظا في استخدام قوات النظام لصواريخ سكود في قصف المدن والقرى
وقد ّ

المتفجرة ،ذات
السورية ،ويمكن أن يعزى هذا االنخفاض إلى ارتفاع تكلفة هذه الصواريخ بالمقارنة مع البراميل
ّ
التكلفة البسيطة والصناعة المحلية.

وشهد العام استخداما ممنهجا للغازات السامة ،والتي أضيفت إلى البراميل المتفجرة والصواريخ ،وهو ما سيتم
تناوله في فصل آخر

.

والى جانب القصف الذي يقوم به طيران النظام ،وهي الجهة الوحيدة التي تملك هذا السالح في األزمة
السورية ،شاركت قوات "التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش" في الغارات على المدنيين السوريين ،منذ بدء
الحملة في سورية في 2632/3/21

.
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كما شهد عام  2632ارتفاعا في المجازر التي تم ارتكابها من خالل السيارات المفخخة ،وهي جرائم سجلت
جميعا ضد مجهول ،حيث ال يمكن التعرف بدقة على الجهة التي تقف خلفها .وقد وثّقت اللجنة السورية 33
انفجار سيارة مفخخة خالل عام .2632
تمت ممارستها بحق السوريين خالل
ّ
وسجل تنظيم داعش مشاركة واسعة في عمليات اإلبادة الجماعية التي ّ

تميز ببعض
هذا العام ،حيث قامت بشكل منتظم بإعدامات ميدانية في عدد من المدن السورية ،كما ّ

الممارسات غير المسبوقة من طرف أي جهة أخرى ،مثل أعمال الصلب ،واإلعدام في الساحات العامة أمام
الجمهور ،بما فيهم األطفال ،واستخدام أساليب غير مسبوقة في اإلعدام ،كاإلعدام ركال ،كما حصل مع 1
ضباط من الجيش السوري تم إعدامهم في 2632/33/7

.

كما تم تسجيل عدة جرائم قامت بها كتائب من المعارضة المسلحة،

شهدت سورية يف عام  ،4102كام

وأخرى لم تعرف الجهة التي قامت بها ،وتم اتهام المعارضة المسلحة

يف العامني السابقني ،جرمية اإابدة

بتنفيذها .وتم ارتكاب معظم هذه الجرائم من خالل قذائف الهاون،

جامعية واحدة عىل القل لك يوم!

والتي تتصف بعشوائيتها ،وعدم قدرة مطلقها على التحكم في هدفها
بدقة

.

ولغايات التوثيق في هذا الفصل ،فقد اعتمدت اللجنة معيار وجود  95قتلى في هجوم واحد لتسجيل هذا
الهجوم كجريمة إبادة جماعية ،وهو المعيار األكثر اعتمادا في تفسير "قتل أفراد الجماعة" كشكل من أشكال
اإلبادة الجماعية

.

وبمعدل بلغ حوالي  76قتيال في اليوم الواحد ،تكون سورية قد شهدت جريمة إبادة واحدة كل يوم على األقل،
فإن حصرها جميعا لن يكون ممكنا في هذا التقرير ،واكتفينا بتسجيل أهم الحاالت في كل شهر
ولذا ّ

.

البد من التنويه إلى نقطة هامة فيما يتعلق بتوثيق أعداد ضحايا أعمال اإلبادة الجماعية ،وهي أن األعداد
و ّ
التي يتم توثيقها من قبل اللجنة السورية لحقوق اإلنسان ،ومن قبل المؤسسات الزميلة األخرى ،ترتبط جميعا
بالضحايا المباشرين الذين يتم التعرف على أسمائهم خالل الساعات األولى للحادث ،وال يمكن حصر الذي
متفجر،
تتم وفاتهم في األيام التالية متأثرين بجراحهم ،وهم باآلالف دون أدنى شك .ففي كل غارة ببرميل
ّ
يصاب بالمعدل ما ال يقل عن عشرة أشخاص بجروح مختلفة ،وكثير من الجرحى يفقدون حياتهم في األيام
8

تمت
التالية ،وال يصار إلى توثيقهم كضحايا لهذه المجزرة بالتحديد ،وقد ال يتم توثيقهم كضحايا للحرب إذا ّ
تم نقلهم إلى مكان آخر خارج منطقة سكناهم.
وفاتهم بعد فترة طويلة ،أو ّ

وفيما يلي أهم أعمال اإلبادة الجماعية التي وثقتها اللجنة في هذا العام:

في  2632/3/3قام الطيران المروحي بإلقاء برميل متفجر على حي السكري في مدينة حلب ،مما ّأدى
لمقتل  32شخصا

.

وفي  2632/3/2قام الطيران الحربي بقصف حي طريق الباب في حلب ،مما ّأدى إلى مقتل عشرين
شخصا ،بينهم  33طفال

.

في  2632/3/2قام تنظيم داعش بإعدام حوالي  16سجينا في منطقة حارم في ريف إدلب ،وكان أغلب
ضحايا المجزرة من أبناء جبل الزاوية

.

وفي  2632/3/0ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على بلدة بزاعة في ريف حلب ،مما ّأدى لمقتل 23
شخصا ،بينهم  36أطفال

.

وفي  ،2632/3/0وخالل المواجهات التي قامت بها الفصائل العسكرية المعارضة للنظام السوري مع تنظيم
داعش في حلب ،قامت هذه الفصائل بمحاصرة مستشفى العيون في حلب ،والذي كان التنظيم يتخذه مق ار
مقيدين ،تم
له ،وبعد يومين من الحصار تم ّكن المقاتلون من دخول المستشفى ،حيث وجدوا  02جثة لمعتقلين ّ
إعدامهم ميدانيا .وكان من بين الذين تم إعدامهم عدد من النشطاء اإلعالميين والمدنيين الذين قام التنظيم
باعتقالهم خالل الشهور السابقة

.

وفي  2632/3/0أطلق عناصر من تنظيم داعش نيرانهم على المدنيين في مدينة الرقة ،مما ّأدى لمقتل 32
شخصا

.

وفي  2632/3/7قامت الطائرات الحربية بعدد من الغارات المتتالية على مدينة دوما في ريف دمشق ،مما
ّأدى لمقتل  21شخصا ،بينهم  33طفال

.
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وفي  2632/3/7قامت راجمات الصواريخ التابعة للجيش السوري بقصف حي الفردوس في حلب ،حيث
تجمع المواطنين أمامه للحصول على الخبز ،مما
سقطت الصواريخ على مركز لتوزيع الخبز في الحي ،أثناء ّ

ّأدى لمقتل  22شخصا ،وجرح نحو عشرين آخرين

.

تعرضت مدينة دوما في ريف دمشق إلى قصف بالبراميل المتفجرة بشكل مكثف وشبه يومي خالل
ّ
عام 8590
متفجرة على مسجد قرية ربيعة في جبل التركمان
وفي  2632/3/36قام الطيران المروحي بإلقاء حاوية
ّ

أثناء صالة الجمعة ،مما ّأدى إلى مقتل  33شخصا ،وجرح أكثر من خمسين آخرين

.

وفي  2632/3/33قامت قوات النظام بهجوم باألسلحة الثقيلة على حي الوعر في حمص ،مما ّأدى لمقتل
 23شخصا ،وجرح  366شخص آخرين

.
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وفي  2632/3/32قامت قوات النظام المتمركزة على تل الشيخ يوسف في ريف حلب بإطالق صواريخ
ح اررية على قرية الشيخ نجار ،مما ّأدى إلى مقتل حوالي  26شخصا

.

وفي  2632/3/32عثرت إحدى كتائب المعارضة المسلحة على مقبرة جماعية في المقر الرئيسي لتنظيم
داعش في حي البريج في حلب ،وذلك بعد طرد التنظيم من المدينة .وقد وجدت في المقبرة عشرات الجثث،
مكبلة من الخلف ،وقد أطلق عليها النار من مسافة
والتي تتفاوت أوقات مقتلها ،وكانت الجثث في معظمها ّ

قريبة

.

وفي  2632/3/32قام الطيران المروحي بإلقاء براميل متفجرة على مدينة الباب في ريف حلب ،مما ّأدى
لمقتل  21شخصا ،بينهم  32طفال وسيدة

.

وفي  2632/3/32قامت قوات النظام بإطالق قذائف هاون على حي الغوطة في مدينة حمص ،مما ّأدى
لمقتل 26

شخصا.

وفي  2632/3/31قام تنظيم داعش بإعدام عشرات المقاتلين من كتائب المعارضة المسلحة بعد استعادته
تم إعدامهم ميدانيا بحوالي مائة مقاتل
للسيطرة على مدينة الرقة .وق ّدر عدد الذين ّ

.

وفي  2632/3/37قام الطيران الحربي بقصف مسجد مدي ار في بلدة مدي ار في ريف دمشق ،مما ّأدى لمقتل
 37شخصا

.

وفي  2632/3/33قام الطيران المروحي بإلقاء برميلين متفجرين على حي طريق الباب في مدينة حلب ،مما
ّأدى لمقتل  33شخصا ،منهم  3أطفال

.

وفي  2632/3/33قام الطيران المروحي بإلقاء برميلين متفجرين على حي كرم الميسر في مدينة حلب ،مما
ّأدى لمقتل  23شخصا ،بينهم  36أطفال

.

وفي  2632/3/33قام الطيران الحربي بإطالق صاروخ على مدينة الرستن في ريف حمص ،مما ّأدى
لمقتل  36أشخاص

.

وفي  2632/3/33قام الطيران الحربي بإلقاء صاروخ على مدينة الباب في ريف حلب ،مما ّأدى لمقتل 33
شخصا

.
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وفي  2632/3/26قام الطيران المروحي بغارة على مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين في مدينة درعا ،مما
ّأدى لمقتل  32شخصا ،معظمهم من األطفال

.

وفي  2632/3/26انفجرت سيارتان مفخختان على معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية ،مما
ّأدى لمقتل  36أشخاص

.

وفي  2632/3/23ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على كراج للسيارات عند دوار جسر الحج في
مدينة حلب ،مما ّأدى لمقتل  36أشخاص

.

وفي  2632/3/21ألقى الطيران الحربي صاروخا على حي الصالحين في مدينة حلب ،مما ّأدى لمقتل 33
شخصا

.

وفي  2632/3/22ألقى الطيران الحربي صاروخا على حي الصالحين في مدينة حلب ،مما ّأدى لمقتل 21
شخصا

.

وفي  2632/3/23ألقى الطيران المروحي برميلين متفجرين على سوق الخضار في حي كرم الميسر في
مدينة حلب ،مما ّأدى لمقتل  26شخصا

.

وفي  2632/3/23ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على حي المعادي في مدينة حلب ،مما ّأدى لمقتل
 32شخصا

.

وفي  2632/3/16ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على حي كرم الميسر في مدينة حلب ،مما ّأدى
لمقتل  33شخصا

.

وفي  2632/2/2قامت الطائرات المروحية بإلقاء ثمانية براميل متفجرة على حي طريق الباب في حلب،
قرب جامع عبد اهلل بن مسعود وسوق الخضرة في دوار الحلوانية ،مما ّأدى إلى مقتل  22شخصا ،نصفهم
على األقل من النساء واألطفال ،باإلضافة إلى أكثر من  36جريحا .حيث تم استهداف السوق في وقت
الذروة

.
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وفي  2632/2/1قام الطيران المروحي بإلقاء  11برميال متفج ار على أحياء باب النيرب والمعادي والميسر
وطريق الباب والحلوانية وضهرة عواد والقاطرجي والسكري وشارع الوكالت وبني زيد األشرفية واألنصاري
الشرقي والعامرية والجزماتي في حلب ،مما ّأدى لمقتل  32شخصا ،وجرح أكثر من  166آخرين

.

وفي  2632/2/3اقتحمت القوات الحكومية مدينة صوران في ريف حماة ،حيث قامت بتنفيذ أعمال إعدام
ميدانية في المدينة بحق  27شخصا

.

وفي  2632/2/3قام الطيران المروحي بإلقاء عدة براميل متفجرة على دوار الحيدرية في مدينة حلب ،مما
ّأدى لمقتل  32شخصا ،وجرح عشرات آخرين

.

وفي  2632/2/32انفجرت سيارة مفخخة أمام مسجد البراء بن مالك في بلدة اليادودة في درعا ،أثناء خروج
المصلين من صالة الجمعة ،مما ّأدى لمقتل  26شخص على األقل .ولم تعرف الجهة المسؤولة عن تفجير
السيارة

.

وفي  2632/2/33قام الطيران المروحي بإلقاء عدة براميل متفجرة على مدرسة عين الزيتون في بلدة
المزيريب في ريف درعا ،التابعة لوكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا)،
والمستوصف الصحي التابع لها ،مما ّأدى إلى مقتل  32شخصا ،كلهم من الالجئين الفلسطينين ومعظمهم
من

األطفال.

وفي  2632/2/26انفجرت سيارة مفخخة عند معبر باب السالمة الحدودي ،على الحدود السورية التركية،
قرب مخيم باب السالمة لالجئين ،مما ّأدى لمقتل  37شخصا

.

وفي  2632/2/22قامت وحدات حماية الشعب الكردي التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي باقتحام بلدة تل
براك في ريف الحسكة .وقد قامت على إثرها بتنفيذ حملة اعتقاالت واسعة ،باإلضافة إلى عمليات إعدام
ميدانية ،ذهب ضحيتها  21شخصا على األقل

.

وفي  2632/2/22قام الطيران الحربي بقصف منطقة النشابية في ريف دمشق في ثالث غارات ،مما ّأدى
إلى مقتل  32شخصا ،وجرح عشرات آخرين

.

13

وفي  2632/2/20عرضت وسائل اإلعالم الموالية للنظام السوري صو ار لجثث مصفوفة بشكل مرتب،
ضمت حوالي  326جثة ،وقالت وسائل اإلعالم الموالية بأنها لمقاتلين معارضين كانوا في رتل عسكري تم
ّ

استهدافه في منطقة العتيبة في ريف دمشق ،إال أن الصور التي بثّتها هذه القنوات اإلعالمية أ ّكدت الرواية
قدمها نشطاء حقوقيين من أن الجثث كانت لمدنيين من أهالي الغوطة الشرقية ،كانوا يحاولون مغادرة
التي ّ
وتعرضوا لكمين قامت به قوات حزب اهلل ومجموعة أبو الفضل العباس العراقية
المنطقة المحاصرةّ ،

.

ل تظهر الصور التي بثها اإلعالم المؤيد للنظام لما قال بأنه كمين نفذته قوات النظام لمقاتلين في العتيبة ،أي
مشاهد حريق في المكان ،كما يظهر الجثث مصفوفة بطريقة مرتبة ،كما ظهرت ألعاب أطفال بين الجثث

وفي  2632/1/3قام الطيران الحربي بقصف بلدة كفر تخاريم في ريف إدلب بعدد من الصواريخ الفراغية،
مما أدى لمقتل  31شخصا ،وجرح حوالي  26آخرين

.

وفي  2632/1/3قامت ميليشيات الدفاع الوطني وميليشيات حزب اهلل اللبنانية باقتحام قرية الزارة بريف
حمص ،ونفّذت عمليات إعدام ميدانية بحق أهالي القرية ،حيث جمعتهم في مبنى مهجور ،وقامت بإطالق
النار عليهم ،حيث قتلت ما ال يقل عن  26شخصا ،وهم الذين وثّقتهم اللجنة .لكن نشطاء في المنطقة أشاروا
إلى أن عدد الضحايا قد يصل إلى  326شخصا

.
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وفي  2632/1/33قام أحد عناصر تنظيم داعش بتفجير نفسه في فندق هدايا في القامشلي ،وهو مقر
بلدية قامشلو التي يديرها حزب االتحاد الديمقراطي الكردستاني ،مما ّأدى لمقتل  36أشخاص

.

وفي  2632/1/32قام الطيران الحربي بقصف سوق شعبي في بلدة معرة مصرين في ريف إدلب ،مما ّأدى
لمقتل  37شهيدا واصابة  22شخصا

.

وفي  2632/1/23قام الطيران الحربي بقصف مدينة قدسيا في ريف دمشق ،مما ّأدى لمقتل عشرة
أشخاص ،بينهم ستة أطفال وثالث نساء

.

وفي  2632/1/22قامت قوات النظام والميليشيات األجنبية المساندة لها باقتحام قرية الشموطة في الريف
الجنوبي لمدينة حماة ،حيث قامت بإعدام  32شخصا ،واعتقلت  32آخرين

.

وفي  2632/1/22قامت ميليشيات فتح االنتفاضة والقيادة العامة الفلسطينية الموالية للنظام السوري بإطالق
النار على الالجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك في دمشق أثناء قيام وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين (األونروا) بتوزيع السلل الغذائية في المخيم .وقد أدى إطالق النار إلى مقتل 33
شخصا ،وجرح عشرات

.

وفي  2632/1/13قام الطيران الحربي باستهداف مدينة حارم في ريف حلب بأربعة صواريخ ،مما ّأدى
لمقتل  31شخصا

.

وفي  2632/2/2قامت جبهة ثوار سوريا ،إحدى فصائل المعارضة المسلحة ،بإطالق قذائف على الحارة
الشمالية في حي جامع عمر بن الخطاب في مدينة جسر الشغور في محافظة إدلب ،مما ّأدى لمقتل 31
شخصا

.

وفي  2632/2/3انفجرت سيارتان مفخختان في شارع الخضرم في حي كرم اللوز في مدينة حمص،
والموالي للنظام السوري ،مما ّأدى لمقتل  23شخصا

.
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وفي  2632/2/22قام الطيران الحربي بقصف السوق الشعبي في مدينة األتارب في ريف حلب بصاروخين
فراغيين ،عند اكتظاظه في ساعات الصباح ،مما ّأدى لمقتل  11شخصا ،واصابة أكثر من  26شخصا

.

وفي  2632/2/20قام الطيران المروحي بإلقاء برميلين متفجرين على شارع مكتظ في بلدة كفر حمرة في
ريف حلب ،مما ّأدى لمقتل  32شخصا ،وجرح حوالي  26شخصا

.

ش ّكل استهداف معرض لألطفال في مدرسة عين جالوت في حلب أحد أبرز حالت استهداف المدارس
واألطفال خالل عام 8590
وفي  2632/2/27سقطت قذائف هاون على حي المنشية في حلب ،مما ّأدى لمقتل  13شخصا ،ولم
تعرف الجهة المسؤولة عن إطالق القذائف ،ولكن يعتقد أنها إحدى كتائب المعارضة المسلحة

.

تعرض مجمع الشيخ بدر الدين الحسني (المعهد الدولي للعلوم الشرعية والعربية) في حي
وفي ّ 2632/2/23

الشاغور في دمشق لقصف بثالث قذائف هاونّ ،أدت لمقتل  30طفال ،وجرح أكثر من ثمانين آخرين.
وقالت المصادر الحكومية بأن القذائف أطلقت من طرف المجموعات المسلحة المعارضة
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.

تعرضت مدرسة عين جالوت في حي األنصاري في حلب لقصف بصاروخ موجه ألقاه
وفي ّ 2632/2/16

الطيران الحربي أثناء تواجد األطفال في المدرسة ،باإلضافة إلى تواجد عدد من األهالي لحضور افتتاح
معرض لرسوم األطفال ،مما ّأدى لمقتل  23شخصا ،منهم  37طفال

.

وفي  2632/2/2انفجرت سيارة مفخخة في قرية جدرين بريف حماة ،وهي من القرى الموالية للنظام ،مما
ّأدى لمقتل  32شخصا ،معظمهم من األطفال والنساء

.

وفي  2632/2/32انفجرت سيارة مفخخة في كراج سجو في معبر السالمة الحدودي ،مما ّأدى لمقتل 22
شخصا ،بينهم  3أطفال

.

وفي  2632/2/30قامت إحدى كتائب المعارضة المسلحة بإطالق ستة قذائف صاروخية على حي األشرفية
في مدينة حلب ،مما ّأدى لمقتل  32شخصا ،بينهم  3أطفال ونساء

.

وفي  2632/2/30انفجرت سيارة مفخخة في السوق الرئيسي لمدينة بنش في محافظة إدلب ،مما ّأدى
لمقتل  32شخصا

.

سجو للسيارات عند معبر باب السالمة الحدودي مع
وفي  2632/2/33انفجرت سيارة مفخخة في كراج ّ

تركيا ،مما ّأدى لمقتل  26شخصا ،وجرح عشرات آخرين.

وفي  2632/2/22قامت كتيبة سجيل ،إحدى كتائب المعارضة المسلحة ،بإطالق ثالثة قذائف هاون على
حي المطار في مدينة درعا ،استهدفت خيمة انتخابية ،فيما عرف باالنتخابات الرئاسية ،مما ّأدى لمقتل 23
شخصا وجرح حوالي  226آخرين ،حسب األرقام التي أعلن عنها إعالم النظام السوري

.

وفي  2632/2/23انفجرت سيارة مفخخة داخل سوق المازوت في قرية معارة النعسان في ريف إدلب ،مما
ّأدى لمقتل  37شخصا .ولم تعرف الجهة التي تقف خلف عملية تفجير السيارة

.

وفي  2632/2/23قام تنظيم داعش باقتحام قرية تليلة التابعة لمدينة رأس العين بريف محافظة الحسكة،
وقام عناصر التنظيم بإطالق النار على األهالي ،مما أدى لمقتل  32مدنيا ،بينهم  7أطفال و1
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سيدات.

وفي  2632/2/23دخل عناصر من تنظيم داعش إلى قرية التليلية في مدينة رأس العين في الحسكة ،بعد
انسحاب قوات حزب االتحاد الديمقراطي  PYDمن القرية ،حيث قاموا بإطالق النار على المدنيين في القرية،
مما تسبب بمقتل  32شخصا ،بينهم خمسة أطفال ،وسيدة

.

قتل خمسون شخص ا في انفجار لسيارة مفخخة عند معبر باب السالمة الحدودي في 8590/9/92

وفي  2632/2/16قامت إحدى كتائب المعارضة المسلحة بقصف حي الميدان في مدينة حلب ،مما ّأدى
لمقتل  33شخصا ،بينهم  32طفال وسيدة

.

وفي  2632/2/16قام الطيران المروحي بإلقاء برميل على حي بستان القصر في حلب ،عند أول طريق
تجمع المواطنين إلسعاف المصابين قام الطيران الحربي
معبر كراج الحجز ،مما ّأدى لمقتل شخص ،وبعد ّ
بإطالق صاروخ على المكان ،مما ّأدى لمقتل  33شخصا ،وجرح عشرات آخرين

.

وفي  2632/2/13قامت إحدى كتائب المعارضة المسلحة بإطالق قذائف هاون على حي الميدان في
مدينة حلب ،مما ّأدى لمقتل  37شخصا

.

18

تعرض مستوصف أمية في بلدة زبدين بريف دمشق إلى قصف بغارة جوية ،مما ّأدى
وفي ّ 2632/0/1

لمقتل  22شخصا ،منهم  3من الطاقم الطبي للمستوصف.

متفجر على سوق شعبي في مدينة عندان في ريف
وفي  2632/0/32قام الطيران المروحي بإسقاط برميل ّ

حلب ،مما ّأدى لمقتل  26شخصا ،وجرح أكثر من  16آخرين

.

وفي  2632/0/32أطلقت جبهة العز ،إحدى فصائل المعارضة المسلحة ،قذيفة هاون على حي كرم الرحال
بمدينة جسر الشغور في ريف إدلب ،مما ّأدى لمقتل  32مدنيا

.

وفي  2632/0/30قام الطيران المروحي بإسقاط برميلين متفجرين على حي السكري في حلب ،مما ّأدى
لمقتل  12شخصا وجرح عشرات آخرين

.

وفي  2632/0/33قام الطيران المروحي حوالي الساعة الواحدة صباحا بإلقاء برميلين متفجرين على مخيم
الشجرة ،في قرية الشجرة قرب درعا .وقد ّأدت المجزرة إلى مقتل  33نازحا ،باإلضافة إلى جرح حوالي 06
شخصا

.

وفي  2632/0/23قام الطيران المروحي بإلقاء برميل متفجر على بلدة خان الشيح في ريف دمشق ،حيث
مكون من طابقين ،مما ّأدى لمقتل  33شخصا من عائلة واحدة ،سبعة منهم من
سقط البرميل على مبنى ّ
األطفال .
وفي  2632/0/21قام الطيران الحربي بقصف بيت عزاء في حي البوسيد في دير الزور ،مما ّأدى لمقتل
 30شخصا ،واصابة العشرات

.

وفي  2632/0/23قام الطيران الحربي بقصف مدينة سلقين في ريف حلب ،قبيل أذان المغرب في شهر
رمضان ،مما أدى لمقتل  13شخصا ،وجرح عشرات آخرين

.

وفي  2632/0/16قامت إحدى كتائب المعارضة المسلحة بإطالق عشرة قذائف هاون على مدينة إدلب،
مما ّأدى لمقتل  32شخصا ،بينهم  7أطفال ونساء

.
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وفي  2632/7/3قامت إحدى كتائب المعارضة المسلحة بإطالق قذائف هاون على مدينة إدلب ،مما ّأدى
لمقتل  36أشخاص

.

وفي  2632/7/2قام الطيران المروحي بإلقاء برميل متفجر على مدينة داعل في محافظة درعا ،مما ّأدى
لمقتل عائلة كاملة ،كانت قد نزحت من مدينة نوى قبل أيام .وتتكون العائلة من الوالدين وستة أبناء قضوا
جميعا في الغارة

.

جاءت مجزرة سلقين قبيل اإلفطار في اليوم الثاني من رمضان لتمثّل نموذجا لحالت الستهداف التي
مارستها قوات النظام قبيل وأثناء اإلفطار خالل الشهر كله
وفي  2632/7/2قامت قوات النظام والميليشيات الشعبية الموالية لها بإعدام  36أشخاص ،بينهم نساء،
ميدانيا في قرية الشيخ حديد في ريف حماة.
وفي  2632/7/7قامت قوات النظام المتواجدة في حي الحمدانية في حلب بإطالق صاروخي أرض-أرض
على حي المشهد في حلب ،مما ّأدى لمقتل  36أشخاص.
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وفي  2632/7/3قالت السلطات السورية بأن كتائب المعارضة المسلحة قاموا بقتل  32شخصا في قرية
خطاب في ريف حماة الشمالي الغربي .ولم تستطع اللجنة التأكد من هذه المزاعم من مصدر مستقل.
وفي  2632/7/36قام الطيران المروحي بإلقاء برميل متفجر على سوق شعبي في الشارع الرئيسي في حي
الميسر في حلب ،مما ّأدى لمقتل  26شخصا ،وجرح عشرات آخرين.
وفي  2632/7/31انفجرت سيارة مفخخة قرب دوار النادي في مدينة الميادين في ريف دير الزور ،مما
أدى لمقتل  32شخصا

.

وفي  2632/7/32أطلقت قوات النظام صاروخ أرض أرض على قرية المغارة في ريف إدلب ،قبيل أذان
المغرب في رمضان ،حيث أصاب الصاروخ مرك از لتوزيع المازوت ،مما تسبب في اندالع حريق كبير أودى
بحياة  32شخصا ،واصابة عشرات آخرين.
وفي  2632/7/32قام الطيران المروحي بإلقاء برميلين متفجرين على حي الفردوس في حلب ،مما أدى إلى
مقتل  33شخصا ،وجرح عشرات آخرين ،وتهدم أربعة مبان كاملة.
وفي  2632/7/22قامت قوات النظام بإطالق صاروخ أرض-أرض على السوق الرئيسي في بلدة زبدين في
الغوطة الشرقية في ريف دمشق ،مما ّأدى لمقتل  36أشخاص وجرح  32آخرين.
وفي  2632/7/20انفجرت سيارة مفخخة في سوق الخضار في مدينة اعزاز في ريف حلب ،مما ّأدى لمقتل
 36أشخاص .ولم تعرف الجهة التي تقف خلف تفجير السيارة

.

وفي  2632/7/23قام الطيران الحربي بقصف حي الشعار في حلب ببرميلين متفجرين ،مما ّأدى لمقتل 26
شخصا.
وفي  2632/7/16قامت قوات النظام باستهداف مدينة دوما في ريف دمشق بالقذائف والصواريخ ،في اليوم
األخير من عيد الفطر ،وقد ّأدى القصف إلى مقتل  33شخصا ،وجرح حوالي  76آخرين.

وفي بداية شهر آب/أغسطس قام تنظيم داعش باقتحام القرى التي تقطنها قبيلة الشعيطات في الريف
الشرقي لدير الزور ،وخاصة لكشكية وأبو حمام وغرانيج ،بعد حصار واستهداف متواصل بآالليات العسكرية
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الثقيلة التي حصل عليها التنظيم من الجيش العراقي ،حيث قام بذبح ما ال يقل عن  266شخص من رجال
العشيرة ،وربما يصل الرقم إلى  766لتكون مجزرة الشعيطات واحدة من أكبر المجازر التي شهدتها سورية
منذ بداية االحتجاجات الشعبية ضد نظام األسد

.

وبث مقاطع فيديو وصو ار توثّق المجزرة ،وخاصة عبر فلم
وقد قام تنظيم داعش بتوثيق المجزرة بنفسهّ ،
وشرد بهم من خلفهم) ،عرض فيه ذبح الضحايا بسكاكين وبدم بارد ،حيث كان منفذو
دعائي حمل اسم ( ّ
المجزرة يتبادلون الطرف أثناء عملية الذبح ،ويطلبون من بعضهم التناوب على الهاتف المحمول من أجل أن
ينالوا جميعا فرصة الحصول على صور أثناء قيامهم بالذبح

.

وقد جرت المجازر على مدار عدة أيام ،ترّكزت بشكل أساسي في األسبوع األول من هذا الشهر

.

وثّق تنظيم داعش مجازره بعشيرة الشعيطات ونشرها في أفالم خاصة ،تعتبر من أكثر األفالم التي عرفتها
سورية قسوة ،خاصة وأنها تنشر بشكل رسمي من قبل الجناة أنفسهم
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وفي  2632/3/3سقطت قذائف هاون خلف جامع الرضوان في حي الحمدانية في مدينة حلب ،مما ّأدى
إلى مقتل  33شخصا ،بينهم  0أطفال .ولم تعرف الجهة التي قامت بإطالق قذائف الهاون

.

وفي  2632/3/1قامت الطائرات الحربية بقصف السوق التجارية في بلدة كفربطنا في ريف دمشق ،أثناء
ازدحامه بالمتسوقين ،مما ّأدى إلى مقتل  27شخصا ،وجرح أكثر من  -3شخصا

.

وفي  2632/3/1قامت الطائرات الحربية بغارة على شارع القوتلي في مدينة دوما في محافظة ريف دمشق،
مما ّأدى لمقتل  30شخصا ،باإلضافة إلى عشرات الجرحى

.

وفي  2632/3/3قام تنظيم داعش بإطالق عدة قذائف هاون على منطقة عشيرة الشويط في دير الزور،
مما ّأدى لمقتل  33شخصا

.

وفي  2632/3/3قامت إحدى كتائب المعارضة المسلحة بإطالق قذائف هاون على منطقة أمن الدولة قرب
جامع الصديق في مدينة إدلب ،مما أدى لمقتل  3أطفال وسيدة

.

وفي  2632/3/1نفّذت ميليشيات موالية للنظام السوري مجزرة باألسلحة البيضاء في قرية تل خزنة على
طريق سلمية في ريف حمص ،وقد ذهب ضحية هذه المجزرة  32شخصا من عائلة واحدة ،وهي عائلة
النعيمي النازحة من دير

بعلبة.

وفي  2632/3/1قامت الطائرات الحربية باستهداف حافلة ركاب في منطقة الشول على طريق دير الزور-
دمشق ،مما أدى لمقتل  32شخصا ،واصابة العشرات بجروح

.

وفي  2632/3/2قامت الطائرات الحربية بقصف مدينة العشارة في ريف دير الزور ،مما ّأدى لمقتل 3
أشخاص ،وجرح حوالي  26شخصا

.

متفجر على حي الحيدرية في محافظة حلب ،مما ّأدى
وفي  2632/3/2قام الطيران المروحي بإلقاء برميل ّ

لمقتل  20شخصا على األقل

.
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وفي  2632/3/0قامت الطائرات الحربية بقصف فرن األندلس في شارع تل أبيض في الرقة ،مما ّأدى
لمقتل  22شخصا كانوا أمام الفرن

.

وفي  2632/3/0ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على مدينة اللطامنة في ريف حماة ،مما ّأدى لمقتل
 36أشخاص

.

وفي  2632/3/7قامت الطائرات الحربية بقصف مدرسة في بلدة الصبيخان في ريف دير الزور ،مما ّأدى
لمقتل  33نازحا يقيمون في المدرسة

.

وفي  2632/3/3قامت الطائرات الحربية بقصف منطقة سكنية في حي جسر مسرابا في مدينة دوما ،مما
ّأدى لمقتل  27شخصا بينهم  32طفال وامرأة

.

وفي  2632/3/33قامت الطائرات الحربية بقصف سوق المواشي في مدينة الباب في ريف حلب بصواريخ
فراغية ،مما ّأدى لمقتل  33شخصا ،وجرح عشرات آخرين

.

وفي  2632/3/33قتل أكثر من  22شخصا في مدينة دوما في ريف دمشق بعد أن قامت الطائرات
الحربية بقصف حي سكني قديم ،مما ّأدى النهيار عدد من المنازل

.

وفي  2632/3/32قامت قوات الحماية الكردية التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي باقتحام قريتي تل خليل
والحاجية قرب تل حميس بريف محافظة الحسكة ،مما ّأدى لمقتل  23شخصا ،معظمهم من األطفال
والنساء ،تم قتل معظمهم من مسافة قريبة باستهداف بيوتهم بقذائف آر بي جي

.

وفي  2632/3/32قام الطيران المروحي بإلقاء برميل متفجر على حي المرجة بمدينة حلب ،مما ّأدى لمقتل
 33شخصا ،وجرح عشرات آخرين

.

وفي  2632/3/32قام الطيران المروحي بإلقاء براميل متفجرة على مدينة تلبيسة في ريف حمص ،مما ّأدى
لمقتل  32شخصا ،بينهم عدد من األطفال والنساء

.

وفي  2632/3/30قامت الطائرات الحربية بغارتين على مدينة حمورية في ريف دمشق ،أطلقت فيها
صواريخ فراغية ،مما ّأدى إلى مقتل  26شخصا ،وجرح أكثر من  16شخصا آخرين
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.

وفي  2632/3/30قامت الطائرات الحربية بقصف مدينة تلبيسة في ريف حمص ،مما أدى إلى مقتل 13
شخصا ،بينهم  32طفال وامرأة

.

وفي  2632/3/37قامت الطائرات الحربية بقصف شارع الجالء في دوما في ريف دمشق بصاروخين
موجهين ،مما ّأدى لمقتل  32شخصا ،من بينهم  32طفال وامرأة

.

تجمع للمواطنين أمام مخبز في مدينة
وفي  2632/3/33قام الطيران المروحي بإلقاء برميل
ّ
متفجر على ّ

الباب في ريف حلب ،مما ّأدى لمقتل  22شخصا ،بينهم  30طفال وامرأة

.

وفي  2632/3/33قامت الطائرات الحربية بقصف مبنى سكني ومشغل للخياطة في مدينة معرة النعمان في
ريف إدلب ،مما ّأدى لمقتل 36

أشخاص.

وفي  2632/3/23قامت الطائرات الحربية بقصف طريق كفر عميم في مدينة سراقب بريف إدلب بصواريخ
فراغية ،مما ّأدى لمقتل  22شخصا

.

وفي  2632/3/23قامت الطائرات الحربية بقصف بلدة إحسم في ريف إدلب بصواريخ فراغية ،مما ّأدى
لمقتل  11شخصا.
حمورية في ريف دمشق ،مما ّأدى
وفي  2632/3/22قامت الطائرات الحربية ّ
بعدة غارات على مدينة ّ

لمقتل عشرة أشخاص على األقل ،وجرح أكثر من ثالثين آخرين

.

وفي  2632/3/22قامت الطائرات الحربية بقصف مدينة دوما في ريف دمشق بأربع غارات متتالية ،مما
ّأدى لمقتل  32شخصا ،من بينهم  7نساء وأطفال

.

وفي  2632/36/3انفجرت سيارة مفخخة في مدرسة عكرمة المخزومي االبتدائية في حي عكرمة بمدينة
حمص ،مما ّأدى لمقتل  21شخصا 23 ،منهم من

األطفال.

وفي  2632/36/1قامت الطائرات الحربية بشن غارة بصواريخ فراغية على شارع خورشيد في مدينة دوما
في ريف دمشق ،مما ّأدى لمقتل  32شخصا ،باإلضافة إلى جرح ما يزيد على  326شخصا
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.

وفي  2632/36/0قامت الطائرات الحربية بقصف بلدة خان السبيل في محافظة إدلب ،مما ّأدلى لمقتل
 36أشخاص ،معظمهم من األطفال والنساء

.

وفي  2632/36/3قامت القوات الحكومية بإطالق صاروخ أرض-أرض على حي الوعر في حمص ،مما
ّأدى لمقتل  36أشخاص ،معظمهم من األطفال والنساء

.

وفي  2632/36/3قامت الطائرات الحربية بشن غارة على سوق شعبي في مدينة عربين في ريف دمشق
بصواريخ فراغية ،مما ّأدى لمقتل  13شخصا وجرح أكثر من مائتي شخص

.

وفي  2632/36/36قامت قوات الجيش بإطالق صاروخ أرض-أرض على بلدة الحارة في محافظة درعا،
مما ّأدى لمقتل  23شخصا

.

وفي  2632/36/32قامت الطائرات الحربية بشن غارة على حي سكني ،استهدفت فيه مسجد عمر بن
الخطاب في مدينة عربين في ريف دمشق ،مما ّأدى لمقتل  32شخصا

.

وفي  2632/36/32قامت الطائرات الحربية بشن غارة على حي سكني في عين ترما في ريف دمشق ،مما
ّأدى لمقتل  32شخصا ،وتدمير عدد كبير من البيوت والمحالت التجارية

.

وفي  2632/36/32قام الطيران المروحي بإسقاط برميل متفجر على حي الوعر في حمص ،مما ّأدى لمقتل
عشرة أشخاص ،باإلضافة إلى دمار واسع في الممتلكات

.

وفي  2632/36/30قامت الطائرات الحربية بشن غارة على بلدة جسرين في ريف دمشق بأربعة صواريخ
فراغية ،مما ّأدى لمقتل  22شخصا ،وتدمير مبنين كاملين

.

وفي  2632/36/37قامت الطائرات الحربية بشن ثمان غارات على مدينة دوما في ريف دمشق ،مما ّأدى
لمقتل  23شخصا ،بينهم  7أطفال

.

وفي  2632/36/23قام الطيران المروحي بإسقاط برميلين متفجرين على بلدة نصيب في درعا ،مما ّأدى
لمقتل  21شخصا ،نصفهم على األقل من النساء واألطفال
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.

وفي  2632/36/21قام الطيران المروحي بإسقاط ثالثة براميل متفجرة على بلدة قراح في ريف حلب ،حيث
سقطت البراميل على صالة أفراح يقيم فيها نازحون ،مما ّأدى إلى مقتل  33شخصا ،كلهم من األطفال
والنساء

.

وفي  2632/36/22قامت الطائرات الحربية بغارة على مدينة تلبيسة في حمص ،مما ّأدى لمقتل 33
شخصا ،معظمهم من األطفال

.

وفي  2632/36/20قام الطيران المروحي بإلقاء برميل متفجر على مبنى سكني في وسط الحي الشرقي من
مدينة بصرى الشام في درعا ،مما ّأدى لمقتل  32شخصا من عائلة واحدة

.

وفي  2632/36/23قام الطيران المروحي بإسقاط برميلين متفجرين على مخيم عابدين في قرية الشيخ
مصطفى في إدلب ،مما ّأدى لمقتل  01شخصا

.

وفي  2632/33/2سقط صاروخا كاتيوشا على مدرسة الحياة في حي القابون في دمشق ،مما ّأدى لمقتل
 30طفال على األقل ،وجرح حوالي  26آخرين .ويقع الحي تحت سيطرة القوات المعارضة للنظام ،ولم تعرف
الجهة التي أطلقت الصاروخين

.

الشعار في حلب
وفي ّ 2632/33/0أدى سقوط برميلين متفجرين على شارع المواصالت القديمة في حي
ّ

إلى مقتل  32شخصا ،بينهم أطفال ونساء

.

وفي  2632/33/32سقط صاروخ غراد على مدرسة كرناز االبتدائية في بلدة كرناز في ريف حماة
الشمالي ،مما ّأدى لمقتل  36أطفال على األقل ،وجرح عشرات آخرين .ولم تعرف الجهة المسؤولة عن
إطالق الصاروخ

.

تعرض نازحون من محافظة حمص إلى كمين على يد قوات موالية للنظام السوري،
وفي ّ 2632/33/32

تعرضت إلطالق نار
حيث كانت مجموعة من النازحين ،ت ّ
قدر بمائة شخص في طريقها إلى تركيا ،عندما ّ

من طرف قوات النظام ،مما ّأدى إلى مقتل 16

شخصا.
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وفي  2632/33/33قامت الطائرات المروحية بإلقاء برميلين متفجرين على منطقة القبر اإلنجليزي بين بلدة
حريتان وقرية كفر حمرة ،قرب مول كارفور ،في ريف حلب ،مما ّأدى لتدمير حافلتي نقل عام وعربة
إسعاف ،قتل على إثرها  32شخصا على األقل ،وجرح ما ال يقل عن عشرين

آخرين.

وفي  2632/33/23عثر األهالي في مدينة نوى في ريف درعا الغربي على مجموعة من الجثث المتحللة
بين تل أم حوران وت ّل الجابية قرب مدينة نوى .ويعتقد أن الجثث تعود لمدنيين حاولوا الفرار من مدينة نوى
وتم العثور على الجثث بعد سيطرة قوات المعارضة على المنطقة ،وانسحاب قوات النظام
قبل عام تقريباّ .
منها.

تشير بقايا الجثث التي عثر عليها في مدينة نوى في  8590/99/89إلى أن الوفاة قد حصلت قبل نحو
عام تقريبا
وفي  2632/33/22قامت طائرات حربية بثمان غارات متتالية على مدينة الرقة ،استهدفت المنطقة
الصناعية في حارة الصواجين ،والمستودع األصفر (شمال المدينة) ،وجامع الحني  ،والمشلب ،وساحة
المتحف ،والبريد (بالقرب من كراج البولمن) ،مما ّأدى إلى مقتل ما يزيد عن  366شخص ،كلهم من
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المدنيين ،حيث استهدفت الغارات مناطق سكنية ومدنية .وتكون بذلك هذه المجزرة من أكبر المجازر التي
حصلت في عام 2632

.

وفي  2632/33/23قام الطيران الحربي بقصف محيط مسجد النووي في مدينة الرقة ،مما ّأدى لمقتل 33
شخصا ،واصابة عشرات آخرين ،واحداث أضرار مادية بالمسجد

.

وفي  2632/33/16قام الطيران الحربي بقصف شارع تجاري في قرية حطلة في ريف دير الزور ،مما ّأدى
لمقتل  32شخصا ،بينهم  3أطفال ونساء ،واصابة  32شخصا بجروح
تعرضت مدينة جاسم في محافظة درعا لغارتين ،استهدفت األولى مرك از سكنيا
وفي ّ 2632/33/16

للمهجرين من البلدات المحيطة ببلدة جاسم ،فيما استهدفت الغارة الثانية مبنى البلدية ،حيث كان عدد من
ّ
يتجمعون هناك للتسجيل من أجل الحصول على المعونات اإلنسانية .وقد ّأدت الغارتين إلى مقتل
المواطنين ّ
 23شخصا حتى اآلن ،باإلضافة إلى مائة جريح على

األقل.

وفي  2632/33/16قام الطيران الحربي بقصف مبنى سكني في مدينة عندان في ريف حلب بصواريخ
فراغية ،مما ّأدى لمقتل  33شخصا ،وجرح عشرات آخرين.

بعدة غارات متتالية على بلدة حمورية في ريف دمشقّ ،أدت إلى
وفي  2632/32/3قام الطيران الحربي ّ
مقتل  36أشخاص ،وجرح عشرات آخرين.
وفي  2632/32/32قام الطيران الحربي بقصف قرى خشام وموحسن والطابية بريف دير الزور الشرقي،
مما ّأدى لمقتل  20شخصا .منهم  36في قرية الطابية ،و 33في قرية خشام.
وفي  2632/32/32وثّق نشطاء من عشيرة الشعيطات في قرية غرانيج في ريف دير الزور الجنوبي
العثور على مقبرة جماعية تضم حوالي  26جثّة تم إعدامها ،فيما قال نشطاء آخرون بأن المقابر الجماعية
تعرضت إلبادة جماعية من طرف تنظيم داعش في بداية
ربما تضم حوالي  266جثة .وكانت العشيرة قد ّ

شهر أغسطس/آب الماضي .
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معرة النعمان في ريف إدلب ،مما أسفر عن مقتل
وفي  2632/32/30قام الطيران الحربي بقصف مدينة ّ

 31شخصا ،وجرح حوالي عشرين آخرين.

وفي  2632/32/30قام الطيران الحربي بغارتين أمام مشفى الطب الحديث عند المدخل الغربي لمدينة دير
الزور ،مما ّأدى لمقتل  36أشخاص ،وجرح عشرات آخرين.
بشن  32غارة على حي الوعر في حمص ،والذي تسيطر عليه
وفي  2632/32/30قام الطيران الحربي ّ

المعارضة ،مما أسفر عن مقتل  32شخصا ،وجرح ما ال يقل عن  26آخرين.

وفي  2632/32/30قام الطيران الحربي بقصف مستشفى أورينت في مدينة كفرنبل في ريف إدلب ،مما
ّأدى لمقتل  31شخصا ،باإلضافة إلى جرح عشرين آخرين

.

وفي  2632/32/33قامت مدفعية قوات النظام بقصف بلدة الناجي الواقعة قرب كناكر في ريف دمشق،
مما ّأدى لمقتل  36أشخاص ،جميعهم من النازحين من بلدة المال في ريف درعا.
وفي  2632/32/22قام الطيران الحربي بقصف مدينة الرقة بخمس غارات جوية ،استهدفت مسجد الهدى
ومدرسة عدنان المالكي ومدرسة المعلوماتية في حي البرواسير ،وخلّفت هذه الغارات حوالي  20قتيال بينهم
تسعة

أطفال.

وفي  2632/32/22أطلقت قوات النظام النار على نساء وأطفال خرجوا بترتيب معها من بلدة زبدين في
ريف دمشق إلى حاجز حتيتة الجرش ،مما ّأدى لمقتل  32شخصا ،بينهم  3نساء ،وجرح حوالي  22آخرين.
وفي  2632/32/22قام الطيران الحربي بشن عدد من الغارات على مدينة الباب وقرية قباسين في ريف
حلب ،مما ّأدى لمقتل  22شخصا ،وجرح حوالي  376آخرين

.

وفي  2632/32/27قام الطيران المروحي بقصف وسط بلدة أبطع في ريف درعا بأربعة براميل متفجرة،
ّأدت إلى مقتل  36أشخاص ،وجرح حوالي عشرين آخرين.
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واصل النظام السوري في عام  2632سياسته في االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري ،وهي السياسة التي
ينتهجها بشكل مكثف منذ بداية االحتجاجات الشعبية في عام  ،2633والسياسة التي يمارسها بشكل منتظم
منذ تولي حزب البعث للسلطة في سورية بانقالب عسكري عام .3301
فإن اإلحصاءات المتعلقة بقضايا االختفاء القسري واالعتقال التعسفي هي
وبخالف بقية أشكال االنتهاكات؛ ّ

إحصاءات تقديرية ،وبهامش خطأ مرتفع جدا .وال تملك أي جهة حقوقية رقما محددا أو تقريبيا لمن تم
اعتقالهم أو إخفاؤهم في سورية ،في هذا العام أو في األعوام األربعة الماضية ،نتيجة الرتفاع عدد هذه
وتعدد أسباب غياب األشخاص عن
الحاالت بشكل كبير وغير مسبوق ،وتعدد جهات الخطف واالعتقالّ ،
أماكن سكناهم ،وتقطع أوصال المدن والمناطق عن بعضها البعض ،وخوف األهالي المتواجدين في المناطق
التي يسيطر عليها النظام ،أو تسيطر عليها داعش ،من التواصل مع المؤسسات اإلعالمية أو الحقوقية،
باإلضافة إلى أسباب عديدة أخرى.
عد ملف المعتقلين والمختفين قسريا واحدا من أكثر الملفات إيالما وقسوة ،حيث تملك السلطات السورية في
وي ّ
تتورع عن اعتقال األطفال واألبرياء
األصل واحدا من أسوأ السجالت في العالم في هذا المجال ،وهي التي لم ّ
لعقود طويلة ،حتى قبل بدء االحتجاجات ،ولكنها أصبحت أكثر شراسة وقسوة بعد هذه االحتجاجات.

وفي  2632/3/3توفي في سجن حلب المركزي واحد من أقدم معتقل سياسي في سورية ،وهو أحمد حمدو
تم اعتقاله في عام  .3333وكان قد قضى
المحمود ،والذي قضى في السجن أكثر من  22عاما ،بعد أن ّ

معظم فترة حكمه في سجني تدمر وصيدنايا ،قبل أن ينقل إلى سجن حلب المركزي في عام  ،2631بعد
إغالق سجن صيدنايا ،وقضى بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان ،في ظل انعدام تام للخدمات الطبية في
السجن.
وفي  2632/32/27أكملت المدونة طل الملوحي عامها الخامس في المعتقل ،وكانت قد اعتقلت وهي في
بحجة تقديم معلومات لجهات أجنبية!
الثامنة عشرة من عمرهاّ ،
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قضى أحمد المحمود ،والذي توفي في المعتقل في  8590/9/9أكثر من  89عام ا في السجن ،وتوفي
نتيجة لألوضاع الصحية الصعبة في داخل سجن حلب

تظهر الشهادات والتوثيقات التي تقوم بها اللجنة السورية لحقوق اإلنسان منذ بداية االحتجاجات الشعبية في
عام  2633أن األجهزة األمنية وقوات الجيش والميليشيات الشعبية تمتلك صالحية اعتقال أي شخص،
بغض النظر عن عمره أو جنسه ،وال تحتاج إلى أي أوراق قانونية ،ولو حتى بالصورة الشكلية ،لممارسة هذا
االعتقال ،وال يمكن لذوي المختطف تعقّب مكان وجود ابنهم ،وال يم ّكن المختطف من االتصال مع العالم
الخارجي إال بعد اإلفراج عنه.
وفي عدد غير محدد من الحاالت ،قامت حواجز األجهزة األمنية والجيش والميليشيات الشعبية في مختلف
تمر على الحاجز ،دون إمكانية معرفة سبب
المدن السورية باختطاف شخص أو أكثر من السيارات التي ّ

االختطاف ،وال الجهة التي قامت باختطافه.
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شهد عام  2632ارتفاعا ملحوظا في حمالت االعتقال التي تقوم بها قوات الجيش وقوات األمن في المناطق
الشبان في سن
التي ما تزال تحت سيطرة النظام ،وعلى الحواجز المنتشرة في هذه المناطق ،من أجل اعتقال ّ

التجنيد.

وقد قامت شعب التجنيد في الجيش بإعداد قوائم بالمطلوبين للخدمة العسكرية ،حيث يتم دهم القرى والمدن
من أجل اعتقال الشبان ،حيث شهدت المناطق المؤيدة للنظام وللمرة األولى حمالت اعتقال واسعة طالت
الشبان المطلوبين للخدمة العسكرية.
قدر عدد الذين تم اعتقالهم في عام  2632من أجل الخدمة اإللزامية بحوالي  2666آالف شخص.
وي ّ
كما قامت وحدات حماية الشعب الكردي

YPG

بحمالت مماثلة في المناطق الكردية التي تسيطر عليها من

أجل اعتقال الشبان الكرد في سن الخدمة اإللزامية ،حيث قامت في شهر تشرين األول /أكتوبر وحده باعتقال
ما يزيد عن  226شابا في مدينة الحسكة.

عد جريمة التعذيب من أصعب الجرائم من ناحية التوثيق ،حيث ال يمكن الوصول إلى مكان الجريمة ،وال
ت ّ
إلى الجناة .وقد وثّقت اللجنة وفاة  3612شخصا تحت التعذيب خالل عام  ،2632إالّ أن المؤشرات التي
تملكها اللجنة تشير إلى أن هذا الرقم قد يزيد بعشرات األضعاف ،ولكن التأ ّكد من األرقام الدقيقة في الوقت
تتم بدون أي سند قانوني ،وال يمكن تسجيلها،
الراهن قد يكون مستحيال ،حيث ّ
أن معظم حاالت االعتقال ّ
فإن عددا كبي ار من المعتقلين يمكن تصنيفه ضمن المختفين قسريا ،وال يمكن التأكد من مصيرهم.
وبالتالي ّ
تم توثيقها ،فقد سلّمت الجثث إلى األهالي لدفنها ،ويظهر عليها آثار التعذيب القاسي ،بما
وفي الحاالت التي ّ
الكي والصعق الكهربائي ،وقطع بعض أعضاء الجسم.
في ذلك ّ
كما تشير الشهادات والحاالت التي تم توثيقها أن األجهزة األمنية تقوم في بعض األحيان باالتصال مع ذوي
تعرض للموت تحت التعذيب ،من أجل الحضور الستالم هويته وأغراضه الشخصية ،دون
المختطف الذي ّ
تسليمهم الجثة ،وفي أحيان أخرى يتم االتصال معهم لتسليمهم الجثة ،وفي أحيان أخرى ال يتم االتصال
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معهم ،وتدفن الجثث في مقابر جماعية .ولم تتمكن اللجنة من معرفة المعايير التي تتبعها األجهزة األمنية
بهذا الخصوص.
وفي  2632/3/23تم نشر تقرير دولي يتضمن دراسة لـ  22ألف صورة مسربة من داخل السجون السورية،
تظهر جثث حوالي  33ألف معتقل قتلوا تحت التعذيب في فرع أمني واحد في دمشق .وقد مثّلت هذه الصور
دليال مهما وناد ار لمصير المعتقلين في داخل السجون ومراكز االعتقال في سورية.
وتظهر الشهادات التي حصلت عليها اللجنة السورية لحقوق اإلنسان خالل عام  2632استمرار حاالت
التعذيب الوحشي في داخل السجون والمعتقالت ،حيث تمتلك الفروع األمنية صالحية قتل السجناء ،وممارسة
كافة أشكال التعذيب الممكنة.

أدلة غير مسبوقة في طبيعة الممارسات
قدمت الصور
المسربة ،والتي ٌنشرت في ّ ،8590/9/89
ّ
ّ
الالإنسانية التي تجري في سورية بحق المعتقلين وبشكل ممنهج
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فإن
باإلضافة إلى التعذيب المباشر الذي تقوم به األجهزة األمنية المختلفة في السجون ومراكز االحتجازّ ،

يتعرضون إلى ظروف معيشية صعبةّ ،أدت في كثير من األحيان إلى وفاة العديد منهم .حيث تنتشر
السجناء ّ
األمراض السارية والمعدية ،مع غياب للرعاية الصحية ،باإلضافة إلى نقص التغذية في داخل السجون.

وقد أشارت عدد من الشهادات إلى انتشار مرض الطاعون الرئوي في الفرع  232التابع لشعبة المخابرات
العسكرية ،األمر الذي دفع إدارة السجن في كانون األول /ديسمبر  2632إلى إعدام عشرات السجناء
المصابين.
كما أظهرت شهادات أخرى حصلت عليها اللجنة خالل عام  2632حصول وفيات بين السجناء في سجن
تتعمده إدارة السجون من خالل حرمان السجناء
حلب المركزي وسجن صيدنايا المركزي بسبب البرد ،والذي ّ

من البطانيات ،وأحيانا إجبارهم على النوم عراة على األرض بعد ر ّشهم بالماء البارد في درجات ح اررة
تعرض
تم تسجيل وفيات بسبب حرمان السجناء من الطعام لفترات طويلة ،مع استمرار ّ
منخفضة جدا ،كما ّ
السجين للتعذيب القاسي بمختلف أنواعه.
وفي واحدة من الحاالت النادرة ،قام اإلعالمي شادي حلوة ،المؤيد للنظام ،والمرافق لقواته في حلب ،بوضع

صور على صفحته الخاصة على الفيسبوك يوم  2632/2/22من داخل سجن حلب المركزي ،أظهرت
المعتقلين وهم يعانون من هزال شديد ،باإلضافة إلى إظهار طفلة صغيرة في المعتقل.
وفي يوم  2632/32/27بدأ المعتقلون في سجن حمص المركزي إضرابا عن الطعام والشراب ،للمطالبة
باإلفراج عنهم.

شهد عام  2632عددا من حاالت اإلفراج المحدودة عن معتقلين ،كانت أغلبهم نتيجة لعمليات تبادل قامت
بها كتائب من المعارضة المسلحة مع معتقلين أجانب.
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ففي  2632/1/3قامت السلطات السورية باإلفراج عن  321معتقلة مقابل اإلفراج عن راهبات معلوال.
اهمتهن في إنجاحها ،كما
وأظهرت التسجيالت التي وثّقت عملية التبادل رضا الراهبات عن الصفقة ،ومس
ّ

هن لمعاملة الخاطفين الحسنة ،وهو األمر الذي دفع وسائل
ّ
هن الصحفي تقدير ّ
سجلت الراهبات في مؤتمر ّ
إعالم النظام التهامهن بالخيانة!.

وفي  2632/2/32أفرج في درعا عن ثمانية سيدات ،ضمن صفقة تبادل أسرى مع النظام السوري ،مقابل
اإلفراج عن عنصرين عسكريين من الجيش ،كانا معتقلين لدى جبهة

النصرة.

قدمت صور نشرها إعالمي مؤيد للنظام من داخل سجن حلب أدلة غير مسبوقة عن النتهاكات الخطيرة
ّ
يتعرض لها المعتقلون في السجن
التي ّ
عدة أيام ،حيث تم إطالق سراح المعتقالت الواحدة تلو االخرى تباعا حتى الوصول
وتمت عملية التبادل على ّ
ّ

تم فيه اإلفراج عن الضابط راني مخلوف ،مع إطالق آخر معتقلة من
الى اليوم االخير من المبادلة ،حيث ّ
نساء درعا المتفق على تحريرهن.
وفي  2632/0/3صدر المرسوم التشريعي رقم  22لعام  ،2632والذي قضى بالعفو عن عدد من الجرائم،
حيث تم إخالء سراح حوالي  322سجينا وسجينة ،كانوا قد اعتقلوا على خلفيات سياسية.
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ومن بين من شملهم العفو عدنان قصار ،والمعتقل منذ  23عاما على خلفية خالفه مع باسل األسد ،شقيق
بشار األسد.

رغم أن محاكمات النشطاء في سورية كانت حتى قبل بدء االحتجاجات الشعبية في عام  2633تفتقر إلى
فإن سورية بدأت في السنوات الثالث
أدنى معايير المحاكمات العادلة ،وكانت تتم أمام محاكم استثنائيةّ ،
الماضية تشهد انخفاضا ملحوظا في عدد من يعرضون أمام المحاكم ،وأصبحت السلطات تكتفي بعرض
النشطاء األكثر شهرة ،فيما يتم التعامل مع معظم المعتقلين ضمن إجراءات االختفاء القسري ،والتي ال
تحد من صالحيات القائمين على
تضطر معها السلطات األمنية حتى لممارسة اإلجراءات الشكلية التي قد ّ
عمليات الخطف والتحقيق.
ومنذ إنشاء محكمة قضايا اإلرهاب ،وفقا للمرسوم الرئاسي رقم  22لعام  ،2632تولّت هذه المحكمة النظر
في قضايا المعتقلين السياسيين بدال من محكمة أمن الدولة ،والتي كانت مسؤولة عن هذه المحاكمات من
قبل.
ومن أبرز قضايا محاكمات النشطاء التي جرت في عام  2632كانت إحالة ثالثة ناشطات مدنيات إلى
محكمة اإلرهاب في دمشق في  ،2632/2/32بعد توقيف قسري في الفرع  227التابع لألمن العسكري في
تمت إحالتهن للمحكمة هن المحامية جيهان أمين ،ورنيم معتوق الطالبة في كلية
دمشق .والناشطات اللواتي ّ
الفنون الجميلة ابنة المحامي المعروف خليل معتوق المعتقل منذ  ،2632/36/2وأمل نصر ،الناشطة في
هيئة التنسيق الوطنية وزوجة المعارض عدنان

الدبس.

استمرت أعمال محاكمة معتقلي الرأي مازن درويش ،رئيس المركز السوري لحرية اإلعالم والتعبير،
كما
ّ
ومحمد هاني الزيتاني والسيد حسين حماد غرير ،الموظفين في المركز ،والمعتقلين منذ .2632/2/30
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تابعت قوات النظام والميليشيات الشعبية المحلية واألجنبية الموالية لها اعتداءاتها الممنهجة على القطاع
الصحي والعاملين فيه ،بما في ذلك المستشفيات الرسمية والميدانية ،وسيارات اإلسعاف ،واستهداف األطباء
والممرضين والمسعفين.
ومن المالحظ أن قوات النظام السوري أعادت في هذا العام استهداف مراكز صحية ومستشفيات كانت قد
عدة مرات في هذا العام ،حيث هاجمت على
هاجمتها في العام الماضي ،كما هاجمت ذات المستشفيات ّ
سبيل المثال مستشفى أورينت في كفرنبل  1مرات خالل عام  ،2632وهاجمت مستشفى اإلحسان الخيري في
مدينة سراقب  1مرات أيضا!.
استمرت قوات النظام بشكل رئيسي ،وقوات تنظيم داعش ،وقوات المعارضة المسلحة ،في استخدام مباني
كما
ّ

يحولها بشكل كلي أو جزئي إلى
القطاع الصحي كمراكز عسكرية ،أو وضع آليات عسكرية في نطاقها ،بما ّ
أهداف عسكرية.

فعلى سبيل المثال يمثّل "مستشفى حمص الكبير" في حي الوعر في حمص مرك از أساسيا لقوات النظام ،فيتم
منه إطالق الصواريخ على الحي ،كما يقوم القناصة المتمركزون على سطحه بممارسة أعمال القتل بشكل
مستمر تجاه المدنيين في الحي.
وباإلضافة الستهداف المستشفيات والمراكز الصحية والكوادر الطبية ،تعاني المستشفيات القائمة من نقص
حاد في المواد الطبية واألدوية ،حيث تعمل معظم المشافي بدون األجهزة األساسية التي تحتاجها في عملها،
مثل أجهزة غسل الكلى ،والتي تحتاج إلى صيانة وقطع غيار غير متوفرة ،كما تفتقر الكثير من المشافي
الميدانية إلى المواد الطبية األساسية ،بما في ذلك مواد التخدير ،حيث شهدت العديد منها إجراء عمليات
جراحية دون تخدير.
كما ال تتوفر األدوية الالزمة للعالج ،في ظل تدمير كل مصانع االدوية في المناطق الخارجة عن سيطرة
النظام ،وشح المواد الطبية التي يتم إدخالها لهذه المناطق.
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ودفع النقص في الكوادر الطبية الكثير من األشخاص من غير ذوي االختصاص للعمل في المهن الطبية
المساعدة ،وفي بعض األحيان يقومون بأدوار رئيسية ،رغم ما يشمله
ذلك من مخاطر كبيرة.
وتواجه المشافي التي ما زالت تمارس عملها نقصا حادا في الموارد
المالية ،مما دفع العديد منها للتوقف عن العمل ،أو العمل بشكل
جزئي .حيث ترتبط جميع المشافي والمراكز الصحية بإحدى المؤسسات
الخيرية أو المؤسسات الدولية أو المؤسسات السياسية ،والتي تتكفل
بنفقات هذه المؤسسة ،وفي حالة توقف هذه الجهة المانحة عن دعمها
ألي سبب ،تضطر المؤسسة للتوقف إلى حين االتفاق مع ممول آخر.
قدر عدد الجرحى في سورية اليوم بحوالي نصف مليون شخص،
وي ّ
باإلضافة إلى األشخاص ذوي األمراض االعتيادية والمزمنة ،واألمراض
التي يسببها نقص الغذاء والدواء في المناطق المحاصرة ،وغياب الماء
الصالح للشرب ،وانتشار القمامة بسبب غياب خدمات التنظيف في
كثير من المناطق ،وغياب خدمات الصرف الصحي.
وقد ّأدت األوضاع الميدانية الصعبة ،ونقص المواد الصحية،

تعاني المستشفيات والمراكز
الصحية التي ما زالت تمارس
عملها في سورية من نقص
حاد في المواد الطبية واألدوية،
وتعمل معظم المشافي بدون
األجهزة األساسية التي تحتاجها
في عملها ،كما تفتقر الكثير
من المشافي الميدانية إلى
المواد الطبية األساسية ،بما في
ذلك مواد التخدير

واستهداف المشافي والكادر الطبي ،إلى انتشار الكثير من األوبئة
سجل عام  2632انتشار مرضي الجرب والقمل
واألمراض في المناطق التي ال تخضع لسيطرة النظام .فقد ّ
بين األطفال في مدينة حلب مع بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر ،مما أدى لوقف العملية التعليمية في بعض

المدارس لمدة أسبوع في حلب ،بعد أن وصلت نسبة انتشار المرض بين األطفال إلى  %366في إحدى
المدارس في حي السكري ،و %26في أحياء الكالسة وبستان القصر.
وفي ذات الشهر ،تم اكتشاف حاالت إصابة بمرض الدودة الحلزونية (النغف) في ريف دمشق ،وهو مرض
ينتشر عن طريق الذباب ،ويعود سبب انتشاره إلى غياب خدمات الصرف الصحي ،ووجود برك الماء اآلسنة،
وعدم استخدام المبيدات الحشرية للتعامل معها.
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وما زال مرض شلل األطفال الذي ظهر في سورية خالل عام  2631يش ّكل خط ار مستم ار على األطفال في
سورية خالل عام  ،2632فبالرغم من تقديم المطاعيم المضادة للمرض ،فقد تم تسجيل  10حالة خالل هذا
العام.

مرخية للعضالت
أدى خطأ في مركز جرجناز الصحي إلى مقتل  91طفالا بعد تلقيهم لقاح الحصبة مضاف ا إليه مادة
ّ
ّ

وفي شهر كانون األول/ديسمبر تم تسجيل  366حالة تقريبا في الغوطة الشرقية في ريف دمشق إلصابات
بمرض السل ،كما تم تسجيل لعدد من الحاالت في منطقة المزيريب في ريف درعا.
وتواجه عملية توزيع اللقاحات على األطفال السوريين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام مصد ار لتفاقم
األزمة الصحية ،نظ ار لغياب جهة واحدة تسيطر على كامل هذه المناطق ،وعدم قدرة المنظمات الدولية على
الدخول إليها ،وعدم وجود جهة معترف بها دوليا ليتم تسليمها هذه اللقاحات ،وهو األمر الذي منع تقديم
اللقاحات الخاصة بشلل األطفال في العام الماضي ألكثر من شهر ،نظ ار ألن منظمة الصحة العالمية التي
تقدم اللقاح ومنظمة اليونيسف التي ترعى توزيعه ال تتعامل مع الجهات السياسية خارج منظومة الحكومات
المعترف بها ،مما دفع الحكومة التركية الستالم اللقاحات لتقوم بدورها بتسليمها للحكومة السورية المؤقتة.

41

وقد سجل مقتل  30طفال في بلدة جرجناز في ريف إدلب في  ،2632/3/30بعد تلقيهم اللقاح المخصص
لمكافحة الحصبة من قبل فرق التلقيح المنطلقة من مركز جرجناز للقاح ،وقد كانت أعمار األطفال المتوفين
تبين أن سبب الوفيات يعود الستخدام فرق التلقيح لمادة (األتراكوريوم) ،وهو مرخ
دون سن  32شه ار .وقد ّ
عضلي يستخدم في العمليات الجراحية بدال عن مادة المذيب (ماء مقطر) المعد لحل اللقاح ،حيث تبين أن

المرخي في الثالجة التي يفترض أن يحفظ فيها الماء المقطر(مادة
مركز جرجناز الصحي قد حفظ مادة
ّ
مذيب اللقاح).
وقد وثّقت اللجنة السورية لحقوق اإلنسان استهداف  73مشفى ومركز صحي خالل عام  ،2632بما في ذلك
األهداف التي تكرر استهدافها ،وهي هجمات نفذت جميعها من قبل قوات النظام السوري والقوات الموالية لها،
من باإلضافة إلى مقتل  29من الكوادر الطبية العاملة في هذه المشافي.

وفيما يلي النتهاكات التي قامت اللجنة بتوثيقها خالل عام :8590
تعرض المشفى الميداني في مدينة سراقب للقصف ،مما ّأدى لمقتل الطبيب حسام جرود.
وفي ّ 2632/3/2

وقد أعلنت وكالة األنباء الرسمية (سانا) عن تبني قوات النظام لعملية استهداف المشفى ،وهي المرة األولى
التي يتبنى فيها اإلعالم الرسمي جريمة حرب بشكل صريح

.

وفي  2632/3/1اقتحمت مجموعة من تنظيم داعش مشفى "الشهيد أسامة أبلق" الميداني في ريف
الالذقية ،وقامت باختطاف القيادي في الكتائب العسكرية المعارضة للنظام ،جميل الال (أبو حدو) ،حيث
كان يجري عملية لبتر قدمه إثر إصابته في المعارك مع قوات النظام .وقام المشفى بإغالق أبوابه بعد
االقتحام

.

وفي  2632/3/31علمت أسرة الطبيب عدنان الزين ،والمعتقل لدى أجهزة األمن ،بمقتله تحت التعذيب ،بعد
اعتقال لمدة شهرين تقريبا

.

تعرض مشفى أورينت في معرة النعمان للقصف من قبل الطيران الحربي ،مما تسبب
وفي ّ 2632/3/37
بإلحاق أضرار مادية بالمشفى ،دون وقوع إصابات بشرية
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.

وفي  2632/3/23قام الطيران الحربي بقصف مركز صحي تديره "مؤسسة صدق" في منطقة مساكن
البلدية في حي الميسر بحلب ،مما تسبب بإلحاق أضرار مادية في المركز ،دون تسجيل إصابات

.

وفي  2632/3/23قام الطيران المروحي بقصف مشفى كفرزيتا في كفرزيتا في ريف حماة بالبراميل
المتفجرة ،مما ّأدى لتدمير غرفة العناية المشددة ،وتدمير عدد من األجهزة الكهربائية الخاصة بالمستشفى.

تعرض مستشفى أورينت في كفرنبل إلى ثالث غارات خالل عام 8590
ّ
وفي  2632/2/30قتل المسعف إبراهيم خالد المبروك ،والذي يعمل مسعفا في مشفى أورينت الجراحي في
معرة النعمان في ريف إدلب ،إثر إصابته أثناء ممارسته لمهام عمله بقصف استهدف مدينة معرة النعمان

.

وفي  2632/2/21انفجرت سيارة مفخخة في قرية أطمة الواقعة على الشريط الحدودي بين إدلب ومعبر باب
الهوى ،ووقع االنفجار في الطرف الجنوبي لمستشفى أورينت لألعمال اإلنسانية ،مما ّأدى لتدمير المستشفى
بشكل شبه كامل تقريبا ،ومقتل  37شخصا ،وجرح ستين آخرين

.

تعرض المشفى الميداني في حي الوعر في حمص لقصف بصاروخ يعتقد أنه صاروخ
وفي ّ 2632/1/23

أرض-أرض ،مما ّأدى لتدمير المشفى بشكل شبه كامل ،ومقتل  36أشخاص منهم أثنان من الطاقم الطبي.
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متفجر على مستوصف كحيل في بلدة كحيل في ريف درعا ،وهو المركز
وفي  2632/2/32سقط برميل
ّ

الطبي الوحيد ،مما ّأدى لمقتل أربعة أشخاص ،واحداث دمار

كبير.

وفي  2632/2/32قتل الصيدلي محمد الحسن عالء السيد عيسى تحت التعذيب في فرع فلسطين في
دمشق .وكان السيد عيسى قد اعتقل في  2631/3/2على حاجز طيار في مدينة حلب

.

وفي  2632/2/16قام الطيران الحربي بإلقاء حاوية متفجرة على مشفى كفرزيتا في كفرزيتا في ريف حماة،
تعرض للقصف يوم .2632/3/23
مما ّأدى لتدمير الواجهة األمامية للمشفى .وكان المشفى قد ّ
وفي  2632/2/2قام تنظيم داعش بإعدام الطبيب مروان إسماعيل في مدينة تل أبيض بمحافظة الرقة ،وتم
تسليم جثمانه ألهله يوم 2632/2/7

.

وفي  2632/2/7قتل الصيدلني محمود سكاف تحت التعذيب في فرع فلسطين .وكان سكاف قد اعتقل في
حمص بتاريخ  ،2631/33/23وهو من أبناء حي الجالء في محافظة حماة

.

وفي  2632/2/33قتل طبيب العيون وليد محمد خطاب وطبيب األسنان ولء أحمد السويداني بعد
استهداف السيارة التي كانت تقلهما من قبل قوات الجيش المتمركزة على تل الجموع العسكري في ريف درعا
موجه
على طريق (نوى-الرفيد) بصاروخ ّ

.

وفي  2632/2/32قتل أنس محمود القاصر ،وهو سائق سيارة إسعاف في الدفاع المدني من مدينة األتارب
في ريف حلب ،وأحمد محمود القاصر ،وهو شقيق أنس ،وعضو في منظمة اإلسعاف السريع ،وقد قتال بعد
قصف المدينة بالصواريخ الفراغية

.

وفي  2632/2/32قتل الطبيب محمد حسن عبيد في مدينة األتارب في ريف حلب ،بعد إصابته في ذات
الغارة التي قتل فيها أنس وأحمد القاصر

.

تعرض مشفى الرضوان الميداني في مدينة جاسم في درعا للقصف بصاروخ فراغي،
وفي ّ 2632/2/32

مما ّأدى لدمار كبير في المشفى ،ومقتل كل من د .وليد كمال شباط النميري ،وهو اختصاصي في الجراحة
اختصاصي أشعة ،وهاني الحشمة ،وهو مخبري في المشفى ،والممرض
العظمية ،ولؤي محمد الجباوي ،وهو
ّ
شادي ظاهر المزعل .
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وفي  2632/2/30قتل زياد طارق أبو راس ،وهو طالب في السنة الخامسة بكلية الطب البشري ،وعمل منذ
عام  2633في المشافي الميدانية في مدينة المعضمية في ريف دمشق ،والهبيط وكفرسجنة وكفرنبل في ريف
إدلب .أصيب في  2632/2/16بشظايا برميل متفجر استهدف مدينة الهبيط ،ونقل إلى تركيا لتلقي العالج،
حيث توفي هناك

.

وفي  2632/2/26استهدف المشفى الميداني في تل رفعت في ريف حلب ،مما ّأدى لمقتل الممرض
رضوان محمد

شوبك.

وفي  2632/2/21قتل المسعف محمد موسى حمزة بعد قصف سيارة اإلسعاف التي كان يستقلها في
الغوطة الشرقية

.

وفي  2632/2/20قتل المسعف عمر الشيخ ،بعد إصابته أثناء تأديته لواجبه اإلنساني في عالج الجرحى
والمصابين على قرب سجن حلب المركزي

.

وفي  2632/2/23قام الطيران الحربي بقصف المشفى الميداني الخامس في كفرزيتا في ريف حماة ،مما
ّأدى لدمار كبير في المشفى.
وفي  2632/2/16قتل الطبيب صالح عتيق بعد قصف مدينة جسر الشغور في ريف إدلب ،بعد قيام قوات
المعارضة المسلحة بقصف المدينة بقذائف الهاون

.

الممرض بهاء مصطفى اإلبراهيم من بلدة كفرزيتا داخل فرع فلسطين بدمشق .وكان
وفي  2632/2/13قتل
ّ

قد اعتقل قبل عام تقريبا على خلفية عمله في المشافي الميدانية في دمشق

.

تعرض مستوصف أمية في بلدة زبدين بريف دمشق إلى قصف بغارة جوية ،مما ّأدى
وفي ّ 2632/0/1
لدمار واسع في المستوصف ،ومقتل  22شخصا ،منهم  3من الطاقم الطبي للمستوصف ،بينهم د .خلدون

الوادي مدير المستوصف.
تعرضت النقطة الطبية في تل رفعت في ريف حلب للقصف ،مما ّأدى لدمار كبير في
وفي ّ 2632/0/30

النقطة ،وخروجها من الخدمة نهائيا

.
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وفي  2632/0/20قام الطيران الحربي باستهداف المشفى الميداني في بلدة جسرين في ريف دمشق
بصاروخين فراغيين ،مما أدى إلى دمار هائل في المبنى ،واصابة عدد من الطاقم الطبي للمشفى.
تعرض مشفى أورينت في كفرنبل في ريف إدلب لغارة جوية بصواريخ فراغية ،مما ّأدى
وفي ّ 2632/0/23

لمقتل الطبيب محمود إبراهيم ،وفني التخدير سعيد الموسى ،وتدمير المشفى بشكل شبه كلي

.

وفي  2632/7/3قتل المسعف أنس وليد الخريط ،بعد إصابته في غارة استهدفت قرية الكسرة في ريف دير
الزور

.

وفي  2632/7/2قتل الصيدلني خالد خلف الساحر ،بعد إصابته في غارة استهدفت بلدة البصيرة في ريف
دير الزور

.

وفي  2632/7/1قام الطيران الحربي باستهداف المشفى الميداني في حي الصاخور في حلب ،مما ّأدى
لتدمير واسع في المشفى ،واصابة عدد من أفراد الطاقم الطبي في المشفى.
المتطوع في الهالل الحمر السوري-فرع حمص محمد عطفه بمقتله تحت
وفي  2632/7/2علم أهل
ّ

التعذيب ،وكان عطفة قد اعتقل من قبل األمن السياسي في  2631/2/1في حي اإلنشاءات في حمص

.

وفي  2632/7/37قتل ياسر عبد الكريم عبد الرحمن ،المسعف في منظمة إسعاف بال حدود ،بعد
استهداف سيارة اإلسعاف التي كان يستقلها مع بعض الجرحى في مدينة الباب في ريف حلب

.

وفي  2632/7/26قتل المسعف فياض عثمان الشيخ بعد إصابته بغارة جوية على حي اإلنصاري في
مدينة حلب ،أثناء قيامه بالبحث عن ناجين من غارة سبقتها .وكان الشيخ يعمل مرافقا لسيارة إسعاف تابعة
لمنظومة اإلسعاف السريع في محافظة حلب ،وهو من مدينة منبج في ريف حلب

.

الحميد الجراد بنبأ مقتله تحت التعذيب في فرع فلسطين
وفي  2632/7/21علم أهل المعتقل محمد رمضان
ّ

في دمشق .وكان الحميد طالبا في كلية الطب البشري في جامعة دمشق ،واعتقل في شهر فبراير/شباط
2632

.
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استمرت قوات النظام على وجه الخصوص باستهداف الطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف ،رغم وضوح
الشارات التي تحملها
وفي  2632/7/20قتل الطبيب غسان عالوي األحمد بعد استهداف السيارة التي كان يستقلها في مدينة
الرقة بغارة جوية ،عندما كان في طريقه إلسعاف مصابين من غارة أخرى

.

تعرض مشفى النشابية في منطقة المرج في ريف دمشق للقصف الجوي ،مما أدى
وفي ّ 2632/7/23

لوفاة الطبيب ياسر جباوي ،وهو طبيب عناية وطوارئ والطبيب نور جعيداني ،وهو طبيب مقيم جراحة عامة

.

وفي  2632/3/1قام الطيران الحربي باستهداف مشفى النور الميداني في قرية حور في ريف حلب ،مما
الجراح كامل سيد عمر،
ّأدى لمقتل أربعة من أفراد طاقمه الطبي ،وهم الطبيب محمد سراج الدين دناور ،و ّ
والممرضة إيمان عبد الرحمن ،واإلداري حسن عبد الرحمن

.

متطوع في شعبة الهالل األحمر في دوما في مدينة دوما،
وفي  2632/3/1قتل محمد رضا الفليطاني ،وهو
ّ

والمسعفين أنس عمر النابلسي وبسام الطبجي ،بعد إصابتهم بغارة جوية استهدفت المدينة ،حيث كانوا
ضمن فريق للهالل األحمر يقوم بإسعاف المصابين من غارة جوية سبقتها
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.

وفي  2632/3/1علمت أسرة الطبيب إياد حسين الحمصي بأنه قتل تحت التعذيب أثناء اعتقاله من قبل
أجهزة األمن ،وكان الحمصي قد اعتقل من مقر عمله في مشفى الشرق بمدينة درعا في شهر آذار/مارس
2632

.

شماس في حلب مع جثامين زوجته وابنه الصيدلني
وفي  2632/3/7عثر على جثمان الطبيب حنا إليان ّ

شماس ،وكانوا قد اختطفوا في اليوم السابق من قبل حاجز تابع للجان الشعبية الموالية للنظام على
شادي ّ

طريق السلمية-حلب

.

المتفجرة ،مما
تعرض المشفى الوطني في حلفايا في ريف حماة إلى قصف بالبراميل
ّ
وفي ّ 2632/3/7

تسبب بإحداث دمار واسع
ّ

فيه.

وفي  2632/3/3علم ذوو ماهر نهاد حميد ،المتطوع في الهالل األحمر الفلسطيني ،بنبأ وفاته تحت
التعذيب أثناء اعتقاله من قبل أحد األجهزة األمنية .وكان حميد قد اعتقل في  2632/2/22على نقطة أمنية
مشتركة بين القوات السورية وميليشيات فلسطينية موالية لها

.

وفي  2632/3/36قام الطيران الحربي بقصف مستشفى أورينت في بلدة كفرنبل في ريف إدلب ،مما ّأدى
لتدمير معظم المستشفى ،واصابة عدد من المرضى والكادر الطبي للمستشفى

.

وفي  2632/3/32قام الطيران الحربي باستهداف مشفى اإلحسان الجراحي في منطقة عربين بالغوطة
الشرقية ،مما أدى إلحداث دمار واسع في المشفى ،ومقتل الطبيب أنس محمد بعيون ،وهو طالب في السنة
الثالثة بكلية الطب البشري بجامعة دمشق

.

أدى
وفي  2632/3/31استهدفت قوات النظام سيارة إسعاف بقذيفة صاروخية في الغوطة الشرقية ،مما ّ
لمقتل الممرض عبد المجيد (أبو يزن) ،واصابة البقية بجروح متفاوتة

.

وفي  2632/3/30علمت أسرة الممرض خالد مصطفى جيروديه بنبأ وفاته تحت التعذيب أثناء اعتقاله من
قبل أحد األجهزة األمنية .وكان جيروديه الذي يعمل في أحد المشافي العسكرية في دمشق قد اعتقل قبل
عامين تقريبا ،بحجة تقديمه المساعدة الطبية للمعارضين للنظام
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.

وفي  2632/3/33قام تنظيم داعش بإعدام طبيبة األسنان رؤى دياب ،وهي من أهالي مدينة دير الزور.
وكانت د .دياب قد اعتقلت من قبل التنظيم في عيادتها قبل نحو عشرة أيام ،واتهمت بالتعاون مع النظام
السوري

.

وفي  2632/3/21استهدف الطيران الحربي المشفى الوطني في مدينة الرقة ،مما ّأدى إلى إحداث دمار
واسع في المشفى ،ومقتل كل من الطبيب الجراح صالح الحسين ،وطبيب التخدير حمدو شيحان ،والسائق
المتطوع عبد اهلل محمد غثوان
ّ

.

وفي  2632/3/22قتل الممرض إسماعيل محمد الحميدي جراء إصابته بقصف للطيران الحربي على مدينة
الرقة .وكان الحميدي يعمل ضمن الكادر الطبي في النقطة الطبية في بلدة البوعمرو في محافظة دير الزور

.

متفجرة ،مما
تعرض المشفى الميداني الوحيد في مدينة داعل في درعا لقصف ببراميل ّ
وفي ّ 2632/3/13

ّأدى لتوقف المشفى عن تقديم خدماته ،علما بأنه المشفى الوحيد في المدينة

.

وفي  2632/3/13قتل الطبيب زياد الرحمون جراء إصابته بغارة جوية على بلدة الهبيط في ريف إدلب.
وكان د .الرحمون وهو من أبناء مدينة كفرنبودة بريف محافظة حماة قد نزح مع عائلته إلى بلدة الهبيط

.

تعرض المشفى الميداني في داعل لقصف ببرميل متفجر ،مما ّأدى لتدمير المشفى بشكل
وفي ّ 2632/3/3
شبه كامل ،وأصيب عدد من أفراد الطاقم الطبي فيه.

تعرض مشفى النشابية في بلدة النشابية في ريف دمشق للقصف من قبل الطيران
وفي ّ 2632/3/1

الحربي ،مما ّأدى إلى إحداث دمار واسع فيه ،وأخراجه من الخدمة

.

تعرضت مستشفى كفرزيتا التخصصي في بلدة كفرزيتا في ريف حماة لدمار واسع نتيجة
وفي ّ 2632/3/0

متفجرة ألقاها الطيران السوري
الستهدافه بحاوية ّ

.

وفي  2632/3/36قتل الطبيب محمود النزال جراء إصابته بغارة جوية على مدينة الرقة بتاريخ 2632/3/2

.

المتفجرة على
وفي  2632/3/33قتلت المسعفة نور بكري حاج خليل جراء إصابتها بغارة جوية بالبراميل
ّ

حي كرم البيك بمدينة حلب

.
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وفي  2632/3/33قامت قوات النظام باستهداف سيارة إسعاف على الطريق الواصل بين حزة وكفربطنا
بالصواريخ ،مما ّأدى لمقتل المسعف يوسف محمود حمزة ومساعد السائق عبد اللطيف زينو

.

وفي  2632/3/33استهدف الطيران الحربي مستشفى أورينت في قرية قنية في ريف جسر الشغور في
إدلب بالصواريخ ،مما ّأدى لتدمير المشفى بشكل شبه كامل
وفي  2632/3/22علمت أسرة الطبيب سليم موعد ،وهو فلسطيني من سكان مخيم اليرموك ،بمقتله تحت
التعذيب أثناء اعتقاله لدى أحد األجهزة األمنية.
وفي  2632/3/22قتلت الممرضة المتدربة رنا عبد العال ،جراء إصابتها بغارة جوية استهدفت مدينة
حمورية في ريف دمشق .وكانت الممرضة عبد العال تعمل في مشفى المكتب الطبي في منطقة المرج

.

وفي  2632/3/20علم ذوو الممرض كمال عطية دياب بنبأ مقتله تحت التعذيب أثناء اعتقاله لدى أحد
األجهزة األمنية ،وكان دياب ،وهو من قرية الكريم في محافظة حماة ،قد اعتقل قبل حوالي عام

.

وفي  2632/3/16قتل الممرض محمد فواز الحريري جراء إصابته بغارة جوية استهدفت بلدة الصورة في
ريف محافظة درعا

.

وفي  2632/3/16قامت مدفعية قوات النظام باستهداف المشفى الميداني في ناحية عقيربات في الريف
الشرقي لحماة ،وهو المشفى الوحيد في المنطقة.
وفي  2632/36/3قام الطيران الحربي باستهداف المشفى الميداني في بلدة إنخل في ريف درعا ،مما ّأدى
لتدميره بشكل شبه كامل.
وفي  2632/36/32قتل الطبيب محمد ماجد بري ،بعد استهداف سيارة االسعاف التي كان فيها على طريق
الكستلو في حلب من قبل صاروخ أطلقته القوات العسكرية التابعة للنظام

.

تعرض مشفى اإلحسان الخيري في مدينة سراقب في ريف إدلب إلى غارة ببراميل
وفي ّ 2632/36/22

شنها الطيران المروحي ،مما ّأدى إلى أضرار مادية كبيرة في تجهيزات المشفى
متفجرة ّ

.

وفي  2632/33/2قام الطيران المروحي مشفى اإلحسان الخيري في مدينة سراقب في ريف إدلب بقصف
للمرة الثانية ببرميل متفجر.
49

وفي  2632/33/2قام الطيران المروحي بقصف مشفى اإلحسان الخيري في مدينة سراقب في ريف إدلب
للمرة الثالثة ،مما ّأدى لخروجه عن الخدمة نهائيا.
تعرض المشفى الميداني في بلدة كصنفرة في جبل الزاوية في ريف إدلب لقصف بغارة
وفي ّ 2632/33/2
نفّذها الطيران الحربي ،مما ّأدى لتدميره بشكل شبه كامل.

وفي  2632/33/7قتلت إخالص إبراهيم سليمان ،المتطوعة في فرع حمص لجمعية الهالل األحمر
السوري ،ومحمد أحمد عثمان ،والمتطوع في فرع حمص لنفس الجمعية ،نتيجة إلصابتهم بقذيفة هاون
سقطت على مدخل جامعة حمص

.

وفي  2632/33/3علم ذوو الممرضة سميرة أحمد السهلي ،وهي من مخيم اليرموك في دمشق ،بوفاتها
تحت التعذيب في أحد مراكز االحتجاز ،وكانت السهلي قد اعتقلت يوم  .2632/0/33ويعتقد أن السهلي
سجل موتها تحت التعذيب في سجون النظام السوري منذ بدء االحتجاجات الشعبية في
هي أول فلسطينية ي ّ

عام .2633

مسعف من كادر مشفى كفر حمرة في حلب ،بعد سقوط برميل متفجر على سيارة
وفي  2632/33/33توفي
ٌ
إسعاف كان يستقلها في منطقة القبر اإلنجليزي في كفرة حمرة.
وفي  2632/33/23قتل المسعف نبيل قطيع بعد إصابة سيارة اإلسعاف التي كان يستقلها إلطالق نار
مجهول المصدر

.

وفي  2632/33/22علم ذوو الطبيب غالب أبو زنيد ،وهو من مخيم اليرموك في دمشق ،بوفاته تحت
التعذيب أثناء احتجازه من قبل قوات األمن ،وكان قد اعتقل في بداية عام 2631

.

وفي  2632/33/27قتل صالح سليمان عياش ،السائق في النقطة الطبية في منطقة زبدين في محافظة
ريف دمشق ،بعد إصابته برصاص قوات النظام أثناء اقتحام البلدة

.

وفي  2632/33/27قتل الطبيب يوسف اليوسف بعد إصابته بنيران ألوية األنصار ،وهي إحدى فصائل
المعارضة المسلحة ،وذلك أثناء االشتباكات التي كانت تدور في بلدة الفقيع بريف محافظة إدلب
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.

وفي  2632/32/7قام الطيران الحربي باستهداف مشفى "الشهيد زياد البقاعي" الميداني في بلدة خان
الشيح في ريف دمشق ،مما ّأدى لتدميره واصابة عدد من أفراد الطاقم الطبي فيه.
وفي  2632/32/30قام الطيران الحربي بقصف مشفى الطب الحديث في الميادين في دير الزور ،مما
ّأدى لمقتل طبيب وممرض ،باإلضافة إلى عدد من حرس المشفى

.

وفي  2632/32/30قام الطيران الحربي بقصف مستشفى أورينت في مدينة كفرنبل في ريف إدلب ،مما
ّأدى لمقتل  31شخصا ،باإلضافة إلى جرح عشرين آخرين

.

وفي  2632/32/26انفجرت سيارة مفخخة بجانب مستشفى عيسى عجاج الميداني في درعا ،مما أدى
إلحراق مستودع األدوية فيه بشكل كامل.

مستشفى عيسى عجاج الميداني بعد انفجار السيارة المفخخة أمامه بتاريخ 2632/32/26
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استمرت أزمة اللجوء في التضخم بصورة تزيد عن حالها في األعوام السابقة ،حتى أصبح السوريون وللمرة
ّ
األولى في التاريخ الموثّق في المرتبة األولى عالميا في طلبات اللجوء في الدول المستقبلة لالجئين ،وفي

المرتبة األولى عالميا في عدد النازحين ،متفوقين على كل من كولومبيا والكونغو والسودان ،فيما ح ّل
السوريون في المرتبة الثانية في عدد الالجئين بعد أفغانستان ،حسب األرقام الدولية في نهاية النصف األول
من عام

.2632

وقد بلغ عدد الالجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون الالجئين يوم  2632/32/13ما
مجموعه  1123223الجئا ،معظمهم في دول الجوار الخمسة ،األردن وتركيا ولبنان والعراق ومصر .فيما
كان مجموع الالجئين في اليوم األخير من عام  2631ما مجموعه  2126320الجئا ،أي أن عام 2632
شهد زيادة بحدود مليون الجئ ،وهي زيادة تشير إلى استمرار االنتهاكات الخطيرة التي تشهدها سورية ،والتي
تدفع السوريين إلى ترك بيوتهم ،كما تشير إلى فشل المجتمع الدولي في التعامل مع هذه االنتهاكات

.

وقد ارتفعت أعداد السوريين الطالبين للجوء حول العالم بشكل مضطرد منذ عام  ،2632حيث تم تسجيل
 2332طلب لجوء في  22دولة مستقبلة الالجئين في الربع األول من عام  ،2632ليصبح عدد السوريين
الذي تقدموا بطلبات لجوء  20230في نهاية الربع الثاني من عام  ،2632أي أن أعداد طالبي اللجوء من
السوريين قد تضاعفت بحوالي تسع مرات

.

ش ّكلت قوارب الموت ظاهرة أساسية من ظواهر عام  ،2632حيث مثّل الالجئون السوريون الباحثون عن
اللجوء في أوربا النسبة األكبر من بين الالجئين الذين يغامرون بركوب قوارب متعبة لعبور البحر األبيض
المتوسط باتجاه أوروبا.
وبحسب المفوضية العليا لالجئين فإن أكثر من  2266شخص غرقوا أو فقدوا منذ مطلع  2632خالل
محاولتهم عبور البحر المتوسط ،ويرّجح أن يكون عدد كبير منهم من السوريين.
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وقد شهد عام  2632وبشكل مستمر حوادث غرق لقوارب تحمل الجئين غير شرعيين في البحر المتوسط،
ففي  2632/7/23توفي  16شخصا كانوا على متن قارب يحمل حوالي  066مهاج ار غير شرعي ،معظمهم
سوريون ،وذلك عندما غرق المركب قبالة جزيرة المبيدو از اإليطالية.
وفي  2632/3/36قضى حوالى  266شخص عندما غرقت سفينتهم قبالة جزيرة مالطا في "حادث الغرق
األكثر خطورة في السنوات االخيرة" في المتوسط ،بحسب منظمة الهجرة الدولية .ولم ينج من ذلك الحادث
سوى عشرة أشخاص.
وفي  2632/33/21غرق قارب يق ّل  166سوريا قبالة جزيرة قبرص ،وتم إنقاذهم من قبل سلطات قبرص
التركية.

بلغ عدد الالجئين السوريين في تركيا في نهاية اليوم األخير من عام  2632ما مجموعه  3302273الجئا،
لتكون تركيا بذلك الدولة التي تستضيف العدد األكبر من السوريين.
ويحصل الالجئون السوريون في تركيا على المعاملة األفضل من بين دول اللجوء األخرى ،حيث تقوم الدولة
بتوفير خدمات الطبابة وال تغذية واإليواء لكل الالجئين في المخيمات ،كما قامت بمنح السوريين المقيمين في
أراضيها أذونات بالعمل ،وسمحت بمعاملتهم معاملة المواطنين األتراك.
وفي األسبوع األخير من شهر سبتمبر/أيلول من هذا العام استقبلت تركيا حوالي  326ألف الجئ من مدينة
عين العرب (كوباني) ،بعد بدء المعارك مع تنظيم داعش في المدينة.
ولم تسجل أي انتهاكات أساسية بحق الالجئين ،كما لم تسجل أي حالة وفاة بسبب الظروف الطبيعية كما
حصل في السنوات الماضية.
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بلغ عدد الالجئين السوريين في لبنان في اليوم األخير من عام  2632ما مجموعه  3323332الجئا.
ويعيش السوريون في مخيمات غير رسمية ،باإلضافة إلى وجودهم داخل المدن .حيث عطّلت أطراف في
الحكومة اللبنانية خالل السنوات الماضية عملية االعتراف الرسمي بوجود الالجئين السوريين على األرض
اللبنانية ،مما ش ّكل مأزقا سياسيا وقانونيا للتعامل الرسمي معهم.
عد أوضاع الالجئين السوريين في لبنان األسوأ بالمقارنة مع نظيراتها في الدول المستضيفة األخرى ،نظ ار
وت ّ
لما يواجهه الالجئون من مضايقة الميليشيات اللبنانية المؤيدة للنظام السوري ،والجهات السياسية التي تمثّلها.

لجئون سوريون قام الجيش اللبناني باعتقالهم وتركهم مقيدين في درجة حرارة مرتفعة8590/1/89 ،
موسعة في
وفي  2632/3/1بدأ الجيش اللبناني ،مدعوما بقوات من حزب اهلل وحركة أمل ،أعماال عسكرية ّ

تضم مخيما كبي ار لالجئين السوريين ،استخدمت فيها األسلحة الثقيلة
مدينة عرسال الحدودية ،والتي
ّ
والمتوسطة .حيث قام الجيش اللبناني والميليشيات الداعمة له باستهداف الالجئين السوريين هناك ،مما أجبر
حوالي  2666منهم للنزوح باتجاه قرى البقاع.
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تعرض أحد المخيمات في المدينة يوم  2632/3/2إلى قصف من طرف الجيش اللبناني ،مما ّأدى
وقد ّ

لمقتل طفلين بشكل مباشر ،وجرح آخرين ،فيما استقبل المشفى الميداني في المدينة يوم  2632/3/0أكثر
من سبعين جريحا.
وفي  2632/3/22قتل طفل واحد على األقل في اقتحام للجيش اللبناني لخمسة مخيمات لالجئين السوريين
في مدينة عرسال ،في إطار حملته التي قال إنها لمالحقة مختطفي الجنود اللبنانيين .وقد قام الجيش اللبناني
بحرق جزء كبير من المخيمات ،كما قام بأعمال ضرب واهانة لالجئين ،بما في ذلك نساء وأطفال ،واحتجاز
األطفال والنساء تحت الشمس لساعات طويلة ،باإلضافة إلى اعتقال أكثر من  226شخصا ،معظمهم من
الذكور.
كما شهد عام  2632عددا كبي ار من االعتداءات التي شنتها أطراف شعبية على الالجئين السوريين ،ففي
تعرض مخيم رأس بعلبك لالجئين السوريين لقصف بالمدفعية والصواريخ من بلدة اللبوة المؤيدة
ّ 2632/32/0

لميليشيات حزب اهلل ،مما ّأدى لمقتل طفلين وجرح آخرين.

وباإلضافة إلى االعتداءات التي تمارسها األجهزة الرسمية ،والميليشيات شبه الرسمية ،والتجمعات الشعبية
المؤيدة للنظام ،يعاني الالجئون السوريون في لبنان من األوضاع الصحية والمعيشية في المخيمات .وقد
توفي طفالن في  2632/33/22في مخيم لالجئين السوريين في عرسال بسبب البرد ،وفي 2632/32/2
توفي طفالن آخران بسبب البرد أيضا.

بلغ عدد الالجئين السوريين في األردن في اليوم األخير من عام  2632ما مجموعه  022302الجئا ،فيما
تقول السلطات األردنية أن عدد السوريين الموجودين على أراضيها قد بلغ مليون و 136ألف الجئ.
ويقيم في المخيمات التي أقامتها األمم المتحدة في األردن حوالي  326ألف الجئ ،فيما يقيم بقية الالجئين
في المباني السكنية مع المواطنين األردنيين.
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وال يحصل الالجئون السوريون على حق العمل ،فيما تتغاضى الحكومة األردنية بشكل عام عن قيام الالجئين
بالعمل بشكل غير قانوني.
وتوفّر الحكومة األردنية بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للطفولة خدمات التعليم لمعظم األطفال السوريين.
وشهد مخيم الزعتري الذي يضم العدد األكبر من الالجئين السوريين مصادمات مع الدرك األردني في بداية
شهر نيسان/أبريل من هذا العام ،حيث توفّي الجئ وأصيب آخرون في مصادمات وقعت مع الشرطة
األردنية ،بعد احتجاز الجئين يوم  2632/2/0كانوا يحاولون الهرب خارج المخيم.

تحول األزمة السورية إلى أزمة عالمية
ش ّكلت قوارب الموت مظهرا من مظاهر ّ

بلغ عدد الالجئين السوريين في العراق في اليوم األخير من عام  2632ما مجموعه  213321الجئا.
ويعيش معظم هؤالء الالجئين في كردستان العراق.
وتقوم مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين برعاية الالجئين السوريين في المخيمات ،بما في ذلك خدمات
الغذاء والدواء والتعليم والسكن.
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وال يواجه الالجئون في منطقة كردستان إشكاالت أساسية ،من النواحي القانونية والسياسية واألمنية .ولم
تسجل أي انتهاكات واضحة من طرف السلطات هناك.
ويقع مخيم العبيدي إلى الشرق من القائم في محافظة األنبار تحت سيطرة داعش منذ شهر تموز/يوليو
 ،2632وقد قام التنظيم في  2632/7/32بإعدام أربعة الجئين بتهمة العمالة للنظام السوري.

بلغ عدد الالجئين السوريين في مصر في اليوم األخير من عام  2632ما مجموعه  313232الجئا.
يسكنون في مباني سكنية اعتيادية ،حيث ال توجد أي مخيمات في مصر ،كما ال توجد مظاهر لالجئين
المشردين كما في بقية دول اللجوء.
ّ
ويواجه الالجئون في مصر إشكاالت قانونية وأمنية بشكل رئيسي ،حيث تقوم السفارة السورية في القاهرة
بابتزاز السوريين الساعين للحصول على وثائق رسمية ،والتي ال يمكن لهم اإلقامة في مصر دون وجودها.
على خالف الدول األخرى ،وا لتي تتفهم عدم قدرة السوريين على تجديد وثائقهم أو الحصول على وثائق
جديدة.
كما يواجه السوريون المقيمون في مصر مشكلة عدم السماح لهم بالسفر من مصر والعودة إليها ،حيث تقوم
السلطات الرسمية باحتجازهم في المطار ،وتقوم بإعادتهم من حيث جاؤوا.
كما يلقى الالجئون السوريون الذين يتم اعتقالهم ألي سبب معاملة مهينة وحاطة بالكرامة في مراكز االحتجاز
وفي مراكز التوقيف.

يعاني السوريون في عدد من بلدان اللجوء ،أو بلدان المعابر لدول اللجوء ،من انتهاكات مختلفة من طرف
السلطات في هذه الدول.

57

وقد وثّقت اللجنة السورية لحقوق اإلنسان انتهاكات مستمرة من طرف السلطات اليونانية والبلغارية واإليطالية
بحق الالجئين ،حيث تقوم الشرطة في هذه الدول بممارسة العنف المفرط بحق الالجئين ،وممارسة التعذيب
والممارسات الحاطة بالكرامة اإلنسانية ،بما في ذلك الحرمان من الطعام والشراب ،وفصل األطفال عن
ذويهم.
وتقوم السلطات اليونانية والبلغارية بإجبار الالجئين السوريين على العودة إلى تركيا بالقوة ،وتحت التهديد
بالقتل ،كما تم تسجيل عدد كبير من الحاالت التي قام فيها أفراد الشرطة في هذين البلدين بسرقة كل األموال
والهواتف النقالة وكل ما هو ثمين بحوزة الالجئين قبل طردهم.
فإن الالجئين إلى
وباإلضافة إلى المعاملة القاسية التي تمارسها الشرطة ،والفساد المستشري في وسطهاّ ،

يبث الحزب دعاية
يتعرضون إلى هجمات من طرف حزب الفجر الذهبي اليمني
المتطرف ،حيث ّ
ّ
اليونان ّ
حرض على الالجئين ،األمر الذي انعكس في هجمات متتالية من شبان يمينيين على الالجئين.
واسعة ت ّ

وقد س ّجلت انتهاكات مشابهة في أستراليا ،حيث تمارس الشرطة هناك أساليب قاسية بحق الالجئين ،بما في
ذلك التعذيب ،واالعتقال في أوضاع غير إنسانية ،ومحاولة ترحيلهم خارج أستراليا ،بما في ذلك إعادتهم إلى

سورية.
وفي رسائل إلكترونية كشفت عنها صحيفة الغارديان البريطانية في  2632/1/32و ، 2632/3/33أظهر
تعرضهم
موظفو دائرة الهجرة االسترالية نيتهم بترحيل الجئين سوريين إلى بلدهم ،رغم علم الموظفين بإمكانية ّ

للموت ،ورغم التصريحات التي أدلى بها مسؤولون أستراليون م ار ار بشأن الوضع اإلنساني الصعب في سورية.

عمدت قوات النظام في إلى استهداف مخيمات ومراكز إيواء النازحين بشكل مضطرد ،فيما يبدو أنها محاولة
من طرف النظام إلى دفع النازحين إلى اللجوء لدى دول الجوار .ويشكل استهداف النازحين بهذا الشكل
جريمة جديدة لم تشهدها سورية في السنوات السابقة.
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ففي  2632/2/26انفجرت سيارة مفخخة عند معبر باب السالمة الحدودي ،على الحدود السورية التركية،
قرب مخيم باب السالمة لالجئين ،مما ّأدى لمقتل  37نازحا ،وفي  2632/0/33قام الطيران المروحي
حوالي الساعة الواحدة صباحا بإلقاء برميلين متفجرين على مخيم الشجرة ،في قرية الشجرة قرب درعا .وقد
ّأدت المجزرة إلى مقتل  33نازحا ،باإلضافة إلى جرح حوالي  06شخصا ،وفي  2632/36/23قام الطيران
المروحي بإسقاط برميلين متفجرين على مخيم عابدين في قرية الشيخ مصطفى في إدلب ،مما ّأدى لمقتل
تعرض نازحون من محافظة حمص إلى كمين على يد قوات موالية للنظام
 01نازحا ،ووفي ّ 2632/33/32
تعرضت
السوري ،حيث كانت مجموعة من النازحين ،ت ّ
قدر بمائة شخص في طريقها إلى تركيا ،عندما ّ
إلطالق نار من طرف قوات النظام ،مما ّأدى إلى مقتل  16شخصا ،وفي  2632/32/33قامت مدفعية

قوات النظام بقصف بلدة الناجي الواقعة قرب كناكر في ريف دمشق ،مما ّأدى لمقتل  36أشخاص ،جميعهم
من النازحين من بلدة المال في ريف درعا.

وصلت أزمة اللجوء السورية إلى مستويات قياسية على مستوى العالم بسبب عجز المجتمع الدولي عن
أدت لهجرة السوريين
التعامل مع النتهاكات التي ّ
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شهد عام  2632توسعا لالنتهاكات التي شهدها القطاع التعليمي في األعوام الثالثة السابقة ،والتي شملت
استهدافا مباشرة للطلبة والهيئات التعليمية ،والمدارس نفسها ،إضافة إلى استهداف الخدمات التعليمية التي لم
معدل على مستوى
يتمكن  2.3مليون طفل سوري من الحصول عليها خالل عام  ،2632في ثاني أعلى ّ
التسرب المدرسي.
العالم في
ّ
كما استمرت قوات النظام وكتائب المعارضة المسلحة وتنظيم داعش باستخدام المدارس كمراكز حربية ،بشكل
كامل أو جزئي .وقد وثّقت اللجنة ( )27مدرسة استخدمتها قوات النظام كمقرات عسكرية ،مقابل  3مدارس
استخدمها تنظيم داعش ،ومدرستين استخدمتهما كتائب المعارضة المسلحة

.

كما استمر عمل عدد من المدارس كمقرات إيواء لالجئين في كل أنحاء سورية ،وهو ما يمنع تقديم الخدمات
التعليمية في هذه المدارس ،لكنه ال يمنع استهداف الطيران لها

.

وقد ق ّدر عدد المدارس التي خرجت من الخدمة ألي من االعتبارات السابقة ،وحتى نهاية عام  2632بـ
 7027مدرسة.
وقد أظهر التوثيق الذي قامت به اللجنة السورية لحقوق اإلنسان قيام طيران النظام السوري باالستهداف
المتعمد والممنهج للمدارس ،حيث تم استهداف  91مدرسة خالل عام  .2632منها  95مدرسة تم
المتفجرة التي يلقيها الطيران المروحي ،فيما تم
استهدافها بالغارات الجوية ،وفي الغالب عبر البراميل
ّ
استهداف مدرسة واحدة بسيارة مفخخة ،واستهداف  0مدارس بقذائف هاون مجهولة المصدر ،ومدرستين

بصواريخ غراد مجهولة المصدر أيضا.
وقد شهد شهر نيسان/أبريل من هذا العام جريمتي حرب رئيسيتين ،فصل بينهما أقل من  22ساعة ،حيث
تعرض مجمع الشيخ بدر الدين الحسني في  2632/2/23لقصف بثالث قذائف هاونّ ،أدى لمقتل 30
ّ

تعرضت مدرسة عين جالوت في حي األنصاري في
طفال ،وجرح أكثر من ثمانين آخرين ،وفي اليوم التالي ّ

حلب لقصف بصاروخ موجه ألقاه الطيران الحربي ،مما ّأدى لمقتل  22شخصا ،منهم 37

طفال.

تم استهداف مدرستين تستخدمان كمركز إيواء للنازحين ،منها مدرسة تقع تحت سيطرة النظام.
كما ّ
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وفيما يلي أهم االنتهاكات التي تم توثيقها خالل العام بحق المؤسسات التعليمية والهيئات التدريسية والطلبة
خالل عام 2632

:

في  2632/3/3قام الطيران الحربي بقصف مدرسة ثانوية في بلدة صيدا في ريف درعا ،أثناء تقديم الطلبة
المتحانات الثانوية العامة ،مما ّأدى لمقتل  1طلبة ،وجرح عشرات آخرين

.

وفي  2632/3/23قام الطيران الحربي بإلقاء برميل متفجر سقط قرب مدرسة عبد القادر أسود في حي كرم
الطحان في حلب ،مما تسبب بأضرار مادية في المدرسة

.

وفي  2632/3/13قام الطيران المروحي بإلقاء برميلين متفجرين على مدرسة نور الحق في حي المشهد
في حلب ،مما ّأدى لتدميرها

.

وفي  2632/2/7قام الطيران الحربي بقصف مدرسة الثورة في حي السكري في حلب بصاروخين ،تسببا في
عدة إصابات ،واحداث أضرار مادية في المدرسة

.

متفجرة على مدرسة سيف الدولة الحمداني في حي
وفي  2632/2/3قام الطيران المروحي بإلقاء حاوية
ّ

اإلطفائية في مساكن هنانو في حلب ،مما تسبب بدمار كبير في المدرسة

.

وفي  2632/2/3قام الطيران المروحي بإلقاء برميل متفجر بالقرب من مدرسة ترعان في بلدة المزيريب في
درعا ،مما ّأدى إلصابة حوالي  26طالبا

.

وفي  2632/2/33قام الطيران المروحي بإلقاء برميلين متفجرين قرب مدرسة سيف الدولة الحمداني في
حي مساكن هنانو في حلب ،مما أدى لمقتل  33طفال

.

وفي  2632/2/33قام الطيران المروحي بإلقاء عدة براميل متفجرة على مدرسة عين الزيتون التابعة لوكالة
تجمع
األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا) ،والمستوصف الصحي التابع لها ،في ّ
المزيريب لالجئين الفلسطينيين في ريف درعا ،مما ّأدى إلى مقتل  33شخصا ،كلهم من الالجئين

الفلسطينين ،وبينهم  2أطفال .وقد أدانت األمم المتحدة استهداف مدرستها

.

وفي  2632/1/37قام الطيران المروحي بقصف مدينة اللطامنة أثناء فترة ذهاب األطفال إلى مدارسهم ،مما
ّأدى لمقتل  1تلميذات في المرحلة االبتدائية

.
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وفي  2632/1/26قامت مدفعية قوات النظام بقصف مدرسة ياسين الفرجاني في حي كرم الشامي في
حمص المحاصرة آنذاك ،مما تسبب بمقتل  2أشخاص ،بينهم  1أطفال

.

وفي  2632/1/22قالت مصادر الحكومة السورية أن قذيفتي هاون سقطتا على مدرسة المعتصم في حي
الزاهرة في جنوب دمشق ،والتي تستخدم كمركز إيواء مؤقّت لالجئين ،مما ّأدى لمقتل طفلين .وقالت
المصادر الحكومية بأن المعارضة المسلحة هي من أطلق القذيفتين ،ولم تتمكن اللجنة من التحقق من هذا
االدعاء

.

وفي  2632/2/36قامت مدفعية قوات النظام بقصف مدينة الرستن في ريف حمص أثناء خروج الطلبة من
المدارس ،مما ّأدى لمقتل أربعة أطفال ،وجرح آخرين

.

وفي  2632/2/32سقطت قذيفة هاون في ساحة مدرسة لألطفال في باب توما في دمشق ،مما ّأدى لمقتل
طفل وجرح آخرين ،ولم تعرف الجهة التي أطلقت القذيفة

.

وفي  2632/2/26قام الطيران الحربي بقصف مدرسة في سرمين في ريف إدلب ،مما تسبب بأضرار مادية
كبيرة في المدرسة

.

وفي  2632/2/27قام الطيران المروحي بإلقاء برميل متفجر على مدرسة في بلدة المزيريب في محافظة
درعا ،مما ّأدى لوقوع عدد من اإلصابات ،معظمها بين األطفال

.

تعرضت مدرسة جيل الحرية في مدينة قاع في ريف إدلب إلى قصف بصاروخ فراغي
وفي ّ 2632/2/27

أثناء تواجد الطلبة في المدرسة ،مما ّأدى لمقتل طفلة واصابة عدد من

الطلبة.

وفي  2632/2/27قام الطيران الحربي باستهداف مدرسة قاح الحدودية في ريف إدلب الشمالي ،مما تسبب
بأضرار مادية كبيرة في المدرسة

.

تعرض مجمع الشيخ بدر الدين الحسني (المعهد الدولي للعلوم الشرعية والعربية) في
وفي ّ 2632/2/23

حي الشاغور في دمشق لقصف بثالث قذائف هاونّ ،أدت لمقتل  30طفال ،وجرح أكثر من ثمانين آخرين.
وقالت المصادر الحكومية بأن القذائف أطلقت من طرف المجموعات المسلحة المعارضة
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.

موجه ألقاه
تعرضت مدرسة عين جالوت في حي األنصاري في حلب لقصف بصاروخ ّ
وفي ّ 2632/2/16

الطيران الحربي أثناء تواجد األطفال في المدرسة ،باإلضافة إلى تواجد عدد من األهالي لحضور افتتاح
معرض لرسوم األطفال ،مما ّأدى لمقتل  22شخصا ،منهم  37طفال

.

وفي  2632/2/3سقطت قذيفتا هاون على مدرسة السعادة الخاصة في شارع القنوات في دمشق ،مما ّأدى
مدرستين ،واحداث أضرار مادية فيها .واتهمت وسائل إعالم النظام
بحسب المصادر الرسمية للنظام إلى جرح ّ

كتائب المعارضة المسلحة بإطالق القذيفتين

.

وفي  2632/2/2قام الطيران المروحي بإلقاء حاوية متفجرة على مدرسة سيف الدولة الحمداني في حي
تعرضت
اإلطفائية في مساكن هنانو في حلب ،مما تسبب بدمارها بشكل شبه كامل .ويذكر أن المدرسة ّ

لدمار جزئي في سقوط حاوية متفجرة عليها بتاريخ 2632/2/3

.

وفي  2632/0/22سقطت قذيفة هاون في باحة مدرسة عبد الرحمن الخازن في البرامكة في دمشق ،دون
أن تسجل إصابات ،ودون أن تعرف الجهة المسؤولة عن إطالق القذيفة

.

وفي  2632/0/23قامت مدفعية قوات النظام بقصف على مدينة الرستن ،حيث سقطت عدة قذائف قرب
مدرسة ابتدائية أثناء خروج األطفال من المدرسة ،مما أدى إلى مقتل أربعة أطفال وجرح آخر

.

وفي  2632/7/2قام الطيران الحربي بقصف مدرسة زيد بن حارثة والمناطق السكنية المحيطة بها في حي
الحيدرية في حلب ،مما تسبب بأضرار مادية كبيرة في المدرسة

.

وفي  2632/7/2قام الطيران المروحي بقصف مدرسة سناء محيدلي في حي مساكن هنانو في حلب ،مما
تسبب بانهيار المدرسة بالكامل

.

وفي  2632/3/22قام الطيران الحربي باستهداف مدرسة القشلة في كفرتخاريم في ريف إدلب ،مما تسبب
بأضرار مادية كبيرة في المدرسة

.

وفي  2632/3/7قام الطيران الحربي باستهداف مدرسة في بلدة صبيخان في ريف دير الزور الشرقي .وقد
ّأدى القصف إلى مقتل  2أشخاص وجرح عشرة آخرين ،وهم نازحون يقطنون المدرسة
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.

استمر النظام باستهداف المدارس وبقية المراكز الحيوية بشكل ممنهج
ّ
وفي  2632/3/3قام الطيران الحربي بقصف المدرسة الثانوية الزراعية في بلدة هجين في دير الزور،
والتي يتخذها تنظيم داعش مق ار له ،مما تسبب بأضرار مادية كبيرة في المدرسة

.

وفي  2632/3/22قام الطيران المروحي بإلقاء براميل متفجرة أثناء انصراف الطلبة من مدارسهم في مدينة
الرستن في ريف حمص ،مما ّأدى لجرح عدد من األطفال

.

وفي  2632/36/3انفجرت سيارة مفخخة في مدرسة عكرمة المخزومي البتدائية في حي عكرمة بمدينة
حمص ،مما ّأدى لمقتل  21شخصا 23 ،منهم من األطفال

.

وفي  2632/36/2قام الطيران المروحي بإلقاء برميل متفجر على مدرسة في الحي الشمالية في مدينة
سراقب في ريف إدلب ،مما ّأدى إلحداث أضرار مادية كبيرة في المدرسة .وفي اليوم نفسه ألقى الطيران
المروحي برميال متفج ار على مدرسة في الحي الجنوبي في مدينة سراقب ،و ّأدى البرميل إلى دمار كبير في
المدرسة

.
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وفي  2632/36/2قامت مدفعية قوات النظام بقصف مدرسة عبد القادر األسود في حي الميسر في حلب
بعدة قذائف ،مما تسبب بمقتل شخص ،واصابة آخرين بجروح ،والحاق أضرار مادية بسيطة في المدرسة
ّ

.

وفي  2632/36/32قام الطيران الحربي بقصف مدرسة عين جالوت في بلدة جرجناز في محافظة إدلب،
مما أدى إلى مقتل شخص ،والتسبب بأضرار مادية كبيرة في المدرسة

.

وفي  2632/36/32ألقى الطيران المروحي عددا من البراميل المتفجرة على مدينة سراقب في ريف إدلب،
استهدفت أربعة مدارس ،هي مدارس :خالد بن الوليد ،الصناعة ،الشهيد عبد الباسط باكير ،والمدرسة
الشرعية .و ّأدى القصف إلى أضرار مادية في هذه المدارس

.

وفي  2632/36/31قام الطيران الحربي بقصف مدرسة الصناعة في مدينة خان شيخون في ريف إدلب
بصاروخ ،مما تسبب بأضرار مادية في المدرسة

.

وفي  2632/36/31قام الطيران الحربي بقصف مدرسة عرب في دوما في ريف دمشق ،مما تسبب
بأضرار مادية في المدرسة

.

وفي  2632/36/32قام الطيران الحربي بقصف مدرسة أحمد الشامي الشرعية في دوما في ريف دمشق،
مما تسبب بأضرار مادية طفيفة في المدرسة

.

المحدثة في مدينة عندان في
وفي  2632/36/30قام الطيران الحربي بقصف مدرسة عندان البتدائية
ّ
ريف حلب ،مما تسبب بأضرار مادية كبيرة في المدرسة

.

وفي  2632/36/27سقط صاروخ غراد على مدرسة الكمال في حي الحمدانية في حلب ،مما ّأدى لمقتل 7
أشخاص معظمهم من األطفال .واتهمت الحكومة السورية القوات المعارضة بإطالق الصاروخ

.

وفي  2632/33/2قام الطيران الحربي بقصف مدرسة البنات في مدينة الرستن في محافظة حمص ،مما
ّأدى إلى مقتل شخصين

.

وفي  2632/33/2سقط صاروخا كاتيوشا على مدرسة الحياة في حي القابون بدمشق ،مما ّأدى لمقتل 30
طفال على األقل ،وجرح حوالي  26آخرين .ويقع الحي تحت سيطرة كتائب المعارضة المسلحة ،ولم تعرف
الجهة التي أطلقت الصاروخين

.
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وفي  2632/33/2قام الطيران المروحي بإلقاء برميل على مدرسة عبد الكريم الغيث في مدينة الرستن في
ريف حمص ،مما تسبب بأضرار مادية كبيرة في

المدرسة.

وفي  2632/33/2قام الطيران الحربي بقصف المدرسة المحدثة في كصنفرة في ريف إدلب ،مما تسبب
بإحداث أضرار مادية في المدرسة المتوقفة عن العمل

.

وفي  2632/33/2قام الطيران الحربي بقصف مدرسة حزرما البتدائية في قرية حزرما في ريف دمشق،
مما ّأدى لجرح طفل ،واحداث أضرار مادية في المدرسة

.

وفي  2632/33/0قام الطيران الحربي بقصف مدرسة دارة عزة اإلعدادية في مدينة دارة عزة في ريف
حلب ،مما ّأدى لجرح  7أشخاص ،ودمار واسع في المدرسة

.

وفي  2632/33/3قام الطيران الحربي بقصف مدرسة الشعب التابعة لمنظمة األمم المتحدة لغوث وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين (األونروا) ،في مدينة دوما في ريف دمشق ،مما تسبب بأضرار مادية كبيرة في
المدرسة.

وفي  2632/33/32سقط صاروخ غراد على مدرسة كرناز البتدائية في ريف حماة الشمالي ،مما ّأدى
لمقتل  36أطفال على األقل ،وجرح عشرات آخرين .ولم تعرف الجهة المسؤولة عن إطالق الصاروخ

.

وفي  2632/33/31قام الطيران الحربي بقصف مدرسة في قرية رجم القط في ناحية سنجار في ريف
مدرسة وجرح عدد من األشخاص
إدلب ،مما ّأدى إلى مقتل ِّ

.

وفي  2632/33/30سقطت قذيفة هاون على مدرسة عليا بن المهدي في حي جمعية الزهراء في مدينة
حلب ،مما تسبب بأضرار مادية في المدرسة .ويعتقد أن أحد كتائب المعارضة المسلحة هي المسؤولة عن
إطالق القذيفة

.

وفي  2632/33/37قام الطيران الحربي بقصف مدرسة أمجاد الشام في بلدة زملكا في ريف دمشق ،مما
تسبب بمقتل  1أطفال وجرح  37آخرين ،واحداث أضرار مادية كبيرة في

المدرسة.

وفي  2632/33/33قام الطيران الحربي بقصف مدرسة ابن خلدون في مدينة الرقة ،مما تسبب بمقتل 3
أشخاص وجرح  32آخرين ،واحداث أضرار مادية في

المدرسة.
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وفي  2632/33/27قام الطيران الحربي بقصف مدرسة دار السالم في مدينة الرقة ،مما تسبب بأضرار
مادية في المدرسة

.

وفي  2632/33/23قام الطيران الحربي بقصف مدرسة إبلين في قرية إبلين في ريف إدلب ،مما تسبب
بمقتل طفل ،والحاق أضرار مادية في

المدرسة.

وفي  2632/33/23قام الطيران الحربي بقصف مدرسة ثانوية الخريطة في بلدة الخريطة في دير الزور،
مما تسبب بتدمير المدرسة بشكل شبه

كامل.

وفي  2632/33/23ألقى الطيران المروحي برميلين متفجرين على مدرسة وحيد اليوسف بقرية كفر سجنة
في ريف إدلب ،مما تسبب بتدمير المدرسة بشكل شبه كامل

.

وفي  2632/32/22قام الطيران الحربي بقصف باص يستقله طلبة مدرسة حفصة للتعليم األساسي
بصاروخ فراغي في مدينة سراقب في ريف إدلب ،مما أدى لمقتل أربعة أطفال ،وجرح تسعة آخرين

.

وفي  2632/32/21قام الطيران الحربي باستهداف مدرسة ابتدائية في مدينة دوما في ريف دمشق ،مما
ّأدى لمقتل  2أشخاص بينهم  1أطفال ،وجرح  26طفال آخر

.

وفي  2632/32/21قام الطيران المروحي بإلقاء برميل متفجر على مدرسة في قرية سفوهن في جبل
الزاوية في ريف إدلب ،مما ّأدى لمقتل  2أشخاص

.
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واصل النظام السوري استخدامه لألسلحة المحرمة في قصف المدن السورية ،وفي المعارك الدائرة بينه وبين
قوات المعارضة المسلحة على عدة جبهات ،في متابعة للنهج الذي بدأه منذ األشهر األولى لعام 2632
وحتى اآلن.
سجل عام  2632أي استخدام لألسلحة الكيمائية ،والتي أعلنت "منظمة حظر األسلحة الكيميائية" عن
ولم ي ّ
تدمير كامل مخزون النظام من النوع األول منها في  ،2632/3/23بعد إذعان النظام لالتفاق الروسي

األمريكي ،والذي ّأدى لصدور قرار مجلس األمن رقم  2333بتاريخ  ،2631/3/27والقاضي بتسليم النظام
لهذه األسلحة .وذلك بعيد مجزرة الغوطة الشرقية يوم  ،2631/3/23والتي قام فيها النظام السوري بقتل
حوالي  3266شخص في الغوطة باستخدام األسلحة الكيميائية في هجوم واحد.
وخالل عام  ،2632وثّقت اللجنة السورية لحقوق اإلنسان ( )37هجوما باستخدام القنابل العنقودية ،و()03
هجوما بالغازات السامة.
وقد أش ار التوثيق الذي قامت به اللجنة أن النظام استخدم القنابل العنقودية بشكل متصل ،ويومي في بعض
تعرضت ألوسع
األحيان ،مستهدفا ثالث مناطق رئيسية :هي ريف حماة ،وخاصة بلدة كفرزيتا ،والتي ّ
هجمات بالقنابل العنقودية وبالغازات السامة على حد سواء خالل عام  ،2632وريف دمشق ،وخاصة منطقة

داريا في ريف دمشق ،ومنطقة ريف إدلب ،وخاصة قرية التمانعة قرب معرة النعمان ،وحلب وريفها.
كما أشار التوثيق إلى أن النظام يستخدم القنابل العنقودية في المناطق المفتوحة ،كالمناطق الزراعية
والمساحات الفارغة بين المدن ،بحيث تنتشر القنابل التي لم تنفجر في هذه األراضي ،وتوقع أكبر خسائر
ممكنة لكل من يحاول المرور في هذه المناطق الحقا.
سجل عام  2632عددا كبي ار من الوفيات ،وخاصة بين األطفال ،نتيجة النفجار بقايا القنابل العنقودية
وقد ّ

التي لم تنفجر وقت إسقاطها.

وتنبغي اإلشارة إلى أن توثيق الهجمات بالقنابل العنقودية يرتبط بقدرة األهالي والنشطاء على رصد القنبلة
وقت إلقائها ولحظة انفجارها ،لتمييز عددها ،وتمييز مصدرها .وفي كثير من الحاالت لم نستطع التأكد مما
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إذا كانت القنابل قد ألقيت من الجو أو ألقيت بقذائف صاروخية أو مدفعية ،خاصة وأن القصف بالقنابل
الع نقودية يترافق في كثير من األحيان مع قصف بالبراميل المتفجرة أو بغارات الطيران الحربي .وفي أحيان
أخرى لم نتمكن من توثيق هذه الهجمات ،حيث شاهد األهالي بقايا القنابل دون معرفة الوقت الذي ألقيت فيه،
وخاصة القنابل العنقودية التي تستهدف المناطق الزراعية والمفتوحة.
كما تجدر اإلشارة إلى أن توثيق ضحايا القنابل العنقودية ال يكون دقيقا ،بسبب ترافق الهجمات بالقنابل
العنقودية مع هجمات جوية وبرية أخرى ،وبالتالي فقد اكتفينا في معظم الحاالت بتوثيق الهجوم دون توثيق
ضحاياه ،إال إذا كان الهجوم بالقنابل العنقودية قد جاء منفردا ،وأمكن توثيق ضحاياه بشكل منفصل.
كما أشار التوثيق الذي قامت به اللجنة السورية لحقوق اإلنسان أن النظام عمل على استخدام الغازات السامة
بشكل مكثّف خالل عام  ،2632رغم التزامه بعدم استخدام األسلحة الكيميائية من النوع األول ،مستفيدا من
غياب موقف دولي حازم لوقف جرائم الحرب ،ومن عدم تصنيف هذه الغازات ،وخاصة غاز الكلور ،كأسلحة
محرمة بذاتها ،وعدم شمولها بقرار مجلس األمن رقم .2333
وقد أ ّكدت رئيسة البعثة الدولية المكلفة بتدمير الترسانة الكيميائية السورية ،سيغريد كاغ ،بأن "التحقق من
استخدام غاز الكلور ال يندرج ضمن عمل البعثة".
وقد ترّكز استخدام الغازات السامة بشكل مكثف في منطقتي دمشق ،وخاصة حي جوبر ،وفي ريف حماة،
وخاصة بلدة كفرزيتا.
فإن
ورغم عدم تمكننا من توثيق كل حاالت استخدام الغازات السامة في هاتين المنطقتين على وجه التحديدّ ،

توثيق اللجنة يظهر استهداف حي جوبر بـ ( )23هجمة بالغازات السامة خالل عام  ،2632واستهداف
كفرزيتا بـ ( )22هجمة.
وقد ّأدى االستخدام المكثّف من قبل النظام لألسلحة الكيميائية والغازات السامة على مدار األعوام الماضية

إلى آثار بيئية وصحية خطيرة ،تمثّلت بشكل أساسي في التشوهات التي بدأت بالظهور خالل عام 2632
مشوهة في المعضمية في ريف دمشق ألمهات
على
ّ
األجنة والمواليد الجدد ،حيث ّ
تم توثيق ظهور أجنة ّ
معدل اإلجهاض في منطقة ريف دمشق بشكل ملحوظ.
استنشقن الغازات السامة ،كما ارتفع ّ
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كما نشير إلى أننا اكتفينا بتوثيق الهجمات بالغازات السامة ،دون تحديد أنواع هذه الغازات ،نظ ار لصعوبة
فحص هذه الغازات ،رغم أن األهالي والنشطاء ،وخاصة في المناطق التي تستهدف بكثرة ،يؤ ّكدون أنهم
قادرون على تمييز أنواع الغازات.

مشوهة في المعضمية في ريف دمشق ألمهات استنشقن الغازات السامة
تم توثيق ظهور أجنة ّ
ّ

وفيما يلي أهم الهجمات باألسلحة المحرمة التي تم توثيقها خالل عام :8590
بأن هجمات
تعرضت مدينة تلبيسة في حمص لقصف بقنبلة عنقودية ،وقد ذكر نشطاء ّ
في ّ 2632/3/33
يتسن للجنة
مماثلة شّنت على المدينة في األيام التي سبقت ،ولم
ّ

توثيقها.

تعرضت بلدة كفرزيتا في ريف حماة لقصف بالقنابل العنقودية .كما استخدمت نفس
وفي ّ 2632/3/32

القنابل في قصف المدينة في اليوم

التالي.

وفي  2632/3/31قامت قوات النظام بقصف مدينة داريا في ريف دمشق بثالث قنابل تحوي غازات
سامة ،مما ّأدى لمقتل  2أشخاص.
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تعرض حي جبل بدرو في حلب إلى قصف بالقنابل العنقودية ،مما تسبب بوقوع عدد من
وفي ّ 2632/2/2

اإلصابات.

تعرض حي القاعة شمال مدينة يبرود في ريف دمشق للقصف عدة مرات بقنابل
وفي ّ 2632/2/0

عنقودية.

وفي  2632/2/31قامت قوات النظام بقصف بلدة مسرابا في ريف دمشق بقذائف تحمل غازات سامة ،مما
ّأدى لعدد من حاالت االختناق بين المدنيين.
تم توثيق لحظة
وفي ّ 2632/2/31
تعرضت بلدة كفرزيتا في ريف حماة إلى قصف بالقنابل العنقودية ،وقد ّ

القصف من قبل النشطاء في البلدة .وقد أشارت منظمات دولية قامت بفحص التسجيالت بأن القنابل التي

استخدمت في هذا الهجوم تعد من أكبر القنابل العنقودية المستخدمة في العالم ،وهي تحوي على ذخائر
صغيرة أشد فتكا من األنواع األخرى.
وفي  2632/2/37قام الطيران الحربي باستهداف بلدة عقيربات في ريف حماة بالقذائف العنقودية.
وفي  2632/2/33قام الطيران المروحي بإلقاء حاوية متفجرة تحمل قذائف عنقودية على مدينة خان
شيخون في ريف إدلب.
تعرضت منطقة جبلة العرب قرب حي العويجة في حلب إلى قصف بثالث قنابل
وفي ّ 2632/2/22
عنقودية ،ولم نتمكن من توثيق اإلصابات.

تعرضت بلدة يبرود في ريف دمشق إلى قصف بالقنابل العنقودية ،وتم توثيق لحظة
وفي ّ 2632/1/3

القصف على

المدينة.

وفي  2632/1/2قامت قوات النظام بقصف مدينة عد ار في ريف دمشق بقذائف تحمل غازات سامة ،مما
ّأدى لمقتل  2مقاتلين من المعارضة المسلحة ،واصابة نحو  12آخرين.
وفي  2632/1/1قام الطيران الحربي بقصف مدينة عد ار البلد في ريف دمشق بصاروخ يحمل غازات
سامة ،مما ّأدى لمقتل  2أشخاص وجرح  22آخرين.
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محمل بالغازات
وفي  2632/1/2قام الطيران الحربي بقصف حي الرشدية في مدينة دير الزور بصاروخ ّ

السامة ،مما ّأدى لعدد من حاالت اإلصابة.

وفي  2632/1/3قامت قوات النظام بقصف حي جوبر في دمشق بقذائف تحمل غازات سامة ،مما ّأدى
لعدد من اإلصابات.
وفي  2632/1/32قام الطيران الحربي باستهداف بلدة عقيربات في ريف حماة بالقذائف العنقودية.
تعرض حي بستان القصر في حلب إلى قصف بالقنابل العنقودية ،مما ّأدى إلى جرح
وفي ّ 2632/1/33

العشرات من سكان الحي.

وفي  2632/1/33ألقت طائرة مروحية قنابل عنقودية على أوتستراد حندارات في حلب ،ولم يبلغ عن
إصابات.

تعرضت مدينة يبرود في ريف دمشق للقصف بالقنابل العنقودية ،وتم توثيق لحظة
وفي ّ 2632/1/23

سقوط وانفجار القنابل فوق

المدينة.

وفي  2632/1/21قام الطيران المروحي بإلقاء حاوية متفجرة تحمل قذائف عنقودية على مدينة خان
شيخون في ريف إدلب.
تعرضت بلدة كفرزيتا في ريف حماه للقصف بالقنابل
وفي ّ 2632/1/22

العنقودية.

وفي  2632/1/22قام الطيران المروحي بإلقاء حاوية متفجرة تحمل قذائف عنقودية على مدينة خان
شيخون في ريف إدلب.
وفي  2632/1/27قامت قوات النظام باستهداف نفق في منطقة الكوع في مدينة حرستا في ريف دمشق،
مما ّأدى لمقتل  7مقاتلين من كتائب المعارضة المسلحة.
تعرضت بلدة كفرزيتا في ريف حماه للقصف بالقنابل
وفي ّ 2632/1/23

العنقودية.

تعرضت المنطقة الواقعة بين بلدة كفرزيتا وبلدة مورك في ريف حماه للقصف بالقنابل
وفي ّ 2632/2/3

العنقودية.
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وفي  2632/2/3قام الطيران المروحي بإلقاء برميل متفجر يحوي غازات سامة على حي جوبر في دمشق،
مما ّأدى إلصابة عدد من المدنيين بحاالت اختناق.
وفي  2632/2/1قامت قوات النظام بقصف حي جوبر في دمشق بقذائف تحمل غازات سامة ،مما ّأدى
إلصابة  0اشخاص.
وفي  2632/2/2قام الطيران الحربي بقصف مدينة المليحة في ريف دمشق بصاروخ يحمل قذائف
عنقودية.
وفي  2632/2/2قامت قوات النظام باستهداف حي جوبر في دمشق بقذائف تحمل غازات سامة ،مما ّأدى
إلصابة  0أشخاص.
وفي  2632/2/36قام الطيران المروحي بإلقاء  2براميل متفجرة تحمل غازات سامة على الجهة الشرقية من
بلدة كفرزيتا في ريف حماة ،مما ّأدى إلصابة أكثر من  326شخصا.
تعرض وسط بلدة كفرزيتا في ريف حماة للقصف بالقنابل
وفي ّ 2632/2/33

العنقودية.

وفي  2632/2/33قامت قوات النظام بقصف مدينة حرستا في ريف دمشق بقذيفة تحمل غازات سامة ،مما
ّأدى لمقتل  2من مقاتلي المعارضة المسلحة ،واصابة  33آخرين.
وفي  2632/2/32قام الطيران الحربي باستهداف وسط بلدة كفرزيتا في ريف حماة للقصف بالقنابل
العنقودية.

وفي  2632/2/32قام الطيران المروحي بإلقاء برميل متفجر يحوي غازات سامة على بلدة كفرزيتا في ريف
حماة.
وفي  2632/2/31قام الطيران الحربي بقصف سوق الخضار في مدينة األتارب في ريف حلب بالقذائف
العنقودية.
وفي  2632/2/31قام الطيران الحربي بقصف قرية مسقان في ريف حلب بالقذائف العنقودية ،ولم يبلغ عن
أي إصابات.

73

محملة بالقذائف
وفي  2632/2/31قام الطيران الحربي بقصف مدينة مارع في ريف حلب بحاوية
ّ

العنقودية ،واستهدف القصف منطقة زراعية ،ولم يسفر القصف عن إصابات مباشرة.

وفي  2632/2/32قام الطيران الحربي بإلقاء برميل متفجر يحمل غازات سامة على قرية التمانعة في
مدينة خان شيخون في ريف إدلب ،مما ّأدى إلصابة  32شخصا.
وفي  2632/2/32قام الطيران الحربي بقصف منطقة كفر حمرة في ريف حلب بالقذائف العنقودية.
وفي  2632/2/31قام الطيران المروحي بقصف قرية عطشان في ريف حماة ببرميل يحمل غازات سامة،
حيث سقط البرميل قرب خزان المياة الخاص بالقرية ،و ّأدى إلصابة  26شخصا.
وفي  2632/2/31قام الطيران الحربي بقصف مدينة سراقب في ريف إدلب بالقذائف العنقودية ،مما ّأدى
لمقتل شخص واحد ،وجرح  7أشخاص.

قام النظام السوري خالل عام  8590باستخدام القنابل العنقودية بشكل مكثف وغير مسبوق
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وفي  2632/2/31قام الطيران الحربي باستهداف قرية الوضيحي في ريف حلب بقذائف عنقودية ،مما ّأدى
لمقتل شخص وجرح عدة آخرين.
وفي  2632/2/30قام الطيران الحربي بإلقاء برميل متفجر يحمل غازات سامة على بلدة كفرزيتا في ريف
حماة.
وفي  2632/2/30قامت قوات النظام بإلقاء قنبلة تحمل غازات سامة على مقاتلين من المعارضة المسلحة
في مدينة حرستا في ريف دمشق ،مما ّأدى لمقتل مقاتلين اثنين ،وجرح  7آخرين.
وفي  2632/2/33قام الطيران الحربي بقصف األراضي الزراعية شمال مدينة سراقب في ريف إدلب
بالقذائف العنقودية.
وفي  2632/2/33قام الطيران الحربي بقصف بلدة كفرزيتا في ريف حماة ببرميلين متفجرين يحمالن
غازات سامة ،مما ّأدى لوقوع حوالي  366حالة اختناق.
وفي  2632/2/33قام الطيران الحربي بقصف قرية التمانعة في ريف إدلب ببرميلين متفجرين يحمالن
غازات سامة ،مما ّأدى لوقوع  22حالة اختناق.
وفي  2632/2/26قام الطيران الحربي بقصف منطقة كفر حمرة في ريف حلب بقذيفة محملة بأكثر من 16
قذيفة عنقودية.
وفي  2632/2/23قام الطيران المروحي بإلقاء برميل متفجر يحمل غازات سامة على بلدة تلمنس في ريف
إدلب ،مما ّأدى لمقتل طفل واصابة نحو  266آخرين.
وفي  2632/2/22قامت قوات النظام بقصف مدينة داريا في ريف دمشق بقنبلتين تحمالن غازات سامة،
مما ّأدى لمقتل  2أشخاص.
وفي  2632/2/22قام الطيران الحربي بقصف منطقة دارة عزة في ريف حلب بالقذائف العنقودية ،مما ّأدى
لمقتل شخصين وجرح آخرين.
وفي  2632/2/21قامت قوات النظام المتمركزة في تل الجابية في القنيطرة بقصف قرية السويسة في
القنيطرة بقنبلة عنقودية.
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وفي  2632/2/20قام الطيران الحربي بقصف منطقة كفر حمرة في ريف حلب بالقذائف العنقودية.
تعرضت بلدة كفرزيتا في ريف حماه للقصف بالقنابل
وفي ّ 2632/2/23

العنقودية.

وفي  2632/2/2قام الطيران الحربي باستهداف الطريق المؤدي إلى بلدة تلتلين في مدينة مارع في ريف
حلب بقذيفة عنقودية ،مما ّأدى لمقتل  0أشخاص وجرح  26آخرين.
تعرضت مدينة دوما في ريف دمشق لقصف بصاروخ يحمل قذائف عنقودية ،مما ّأدى
وفي ّ 2632/2/2

لوقوع أضرار مادية فقط.

تعرضت بلدة جاسم في ريف درعا لقصف بصاروخ يحمل قذائف عنقودية ،مما ّأدى لمقتل
وفي ّ 2632/2/7

طفلة وجرح  0أشخاص آخرين.

وفي  2632/2/32قامت قوات النظام المتمركزة في حي المنشية في درعا بقصف درعا البلد بصاروخ
أرض-أرض محمل بقذائف عنقودية.
وفي  2632/2/32قامت قوات النظام المتمركزة في مطار حماة العسكري بإطالق صاروخ أرض-أرض
محمل بقذائف عنقودية على مدينة خان شيخون في ريف إدلب ،مما ّأدى لمقتل  2أشخاص ،وجرح 26
آخرين.
وفي  2632/2/30قام الطيران الحربي بقصف مدينة جاسم في ريف درعا بصاروخ يحمل قذائف عنقودية،
بعدة براميل متفجرة.
بعيد قصف المنطقة ّ
وفي  2632/2/33قام الطيران المروحي بقصف بلدة كفرزيتا في ريف حماة ببرميل يحمل غازات سامة،
مما ّأدى إلى إصابة  316شخصا.
وفي  2632/2/33قام الطيران الحربي باستهداف الحارة الشرقية في مدينة تل رفعت في ريف حلب
بصاروخ محمل بالقذائف العنقودية ،مما ّأدى إلصابة أربعة أشخاص.
وفي  2632/2/22قام الطيران المروحي بإسقاط برميل متفجر يحتوي على غاز سام على بلدة كفرزيتا في
ريف حماة ،مما ّأدى إلصابة حوالي  26شخصا.
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معرة النعمان في ريف إدلب ،مما
وفي  2632/2/22قام الطيران الحربي بقصف الحي الغربي في مدينة ّ

ّأدى لمقتل طفل ،وجرح  36آخرين.

وفي  2632/2/23قام الطيران الحربي بقصف قريتي أم شرشوح وغرناطة في مدينة الرستن في حمص
بعدة صواريخ محملة بقذائف عنقودية.
وفي  2632/2/16قام الطيران المروحي بإلقاء برميل متفجر يحوي غازات سامة على بلدة اللطامنة في
ريف حماة ،مما ّأدى إلصابة حوالي  16شخصا.
وفي  2632/0/3قام الطيران الحربي باستهداف شارع مشفى الحميات في حي بستان الباشا في حلب
بصاروخ محمل بالقذائف العنقودية.
وفي  2632/0/2قامت قوات النظام بقصف حي البحار في درعا البلد بقذيفة عنقودية.
وفي  2632/0/1قام الطيران الحربي باستهداف نزلة حي الهلك في حلب بقذائف عنقودية ،مما ّأدى لمقتل
شخصين وجرح  2آخرين.
وفي  2632/0/1قامت قوات النظام بقصف حي األربعين في درعا بقذيفة عنقودية.
وفي  2632/0/27قام الطيران الحربي بقصف الطريق الواقع بين دوار الجندول ومشفى الكندي في حلب
بعدة صواريخ محملة بقذائف عنقودية ،وانتشرت القنابل في األراضي الزراعية في المنطقة.
وفي  2632/0/23قام الطيران الحربي بقصف قرية كفرومة في ريف إدلب بصاروخين محملين بقذائف
عنقودية ،مما ّأدى إلصابة  32شخصا.
وفي  2632/7/1قام الطيران الحربي باستهداف مدينة تل رفعت في ريف حلب بصاروخ محمل بالقذائف
العنقودية ،ولم يبلغ عن إصابات.
وفي  2632/7/2قام الطيران الحربي باستهداف منطقة عين التل قرب حي بستان الباشا في حلب بقذائف
عنقودية.
وفي  2632/7/7قام الطيران الحربي باستهداف قرية كفرسجنة في ريف إدلب بالقذائف العنقودية.
77

تعرضت قرية الدهشة في ناحية السعن في ريف حماة الشرقي إلى قصف بصاروخين
وفي ّ 2632/7/36

محملين بالقذائف العنقودية.

وفي  2632/7/32قام الطيران الحربي باستهداف مدينة منبج في ريف حلب ببرميل متفجر يحتوي على
قنابل عنقودية ،ولم يبلغ عن إصابات.
وفي  2632/7/30قام الطيران الحربي باستهداف حي الليرمون في حلب بصاروخ محمل بالقذائف
العنقودية.
وفي  2632/7/23قامت قوات النظام المتمركزة في كتيبة الهندسة في شمال مدينة الرستن في حمص
بقصف بلدة الوزاعية في ريف حمص بصاروخ محمل بقذائف عنقودية ،وسقط على األراضي الزراعية
المحيطة بالبلدة.
وفي  2632/7/23قامت قوات النظام باستخدام قنابل تحوي غازات سامة في خان الشونة في حلب
القديمة ،مما ّأدى لوقوع عدد كبير من االختناقات بين مقاتلي كتائب المعارضة المسلحة وبين المدنيين.
تعرضت األراضي الزراعية شمال بلدة كفرزيتا في ريف حماه للقصف بالقنابل
وفي ّ 2632/7/16

العنقودية.

وفي  2632/3/3قام الطيران الحربي بقصف المنطقة الزراعية بين بلدة سرمدا وبلدة الدانا في ريف إدلب
بالقنابل العنقودية ،مما ّأدى إلى مقتل شخص ووقوع عدد من اإلصابات.
وفي  2632/3/3قام الطيران المروحي بإلقاء برميل متفجر يحوي غاز سام على مقر المجلس المحلي
لمدينة اللطامنة في مدينة اللطامنة في ريف حماة ،مما ّأدى إلصابة  3أشخاص.
وفي  2632/3/3قام الطيران الحربي بقصف بلدة معرزاف في ريف حماة الغربي بصاروخ يحمل قذائف
عنقودية ،مما ّأدى لمقتل  36أشخاص.
وفي  2632/3/2قام الطيران الحربي باستهداف حي الميسر في حلب بالقذائف العنقودية.
وفي  2632/3/0قام الطيران الحربي باستهداف بلدة عقيربات في ريف حماة بصاروخ يحمل قذائف
عنقودية.
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وفي  2632/3/7قامت راجمات الصواريخ المتمركزة في الفرقة الرابعة في مدينة الصنمين في درعا بقصف
محملة بالقذائف العنقودية ،مما ّأدى لوقوع عدد من اإلصابات.
مدينة إنخل في ريف درعا ّ
بعدة صواريخ ّ
وفي  2632/3/36قام الطيران الحربي بقصف قرى توينان وعقيربات وجباب حمد والقسطل في ريف حماة
بقذائف عنقودية.
وفي  2632/3/32قامت مدفعية قوات النظام بقصف حي الخزانات في بلدة عقرب في ريف حماة بقذائف
عنقودية.
وفي  2632/3/32قام الطيران الحربي باستهداف بلدة احتيمالت في ريف حلب الشمالي بالقنابل العنقودية.
وفي  2632/3/33قامت مدفعية قوات النظام بقصف بلدة عتمان في ريف درعا بثالث قذائف تحمل غازات
سامة ،مما تسبب بإصابة  3أشخاص.
وفي  2632/3/23قام الطيران الحربي باستهداف مدينة منبج في ريف حلب بالقذائف العنقودية ،مما ّأدى
لمقتل  2أشخاص ،وجرح  32آخرين.
وفي  2632/3/26قامت قوات النظام بإلقاء عدة قنابل يدوية محملة بغاز سام قرب حاجز عرفة ،وهو خط
االشتباك في حي جوبر في دمشق ،مما ّأدى لمقتل  2من مقاتلي المعارضة المسلحة.
وفي  2632/3/23قام الطيران الحربي باستهداف مدينة سراقب في ريف إدلب بصاروخ محمل بقذائف
عنقودية ،مما ّأدى لمقتل شخص واحد ،وجرح  2آخرين.
وفي  2632/3/22قامت قوات النظام بقصف مبنى في منطقة صوا في عربين في ريف دمشق بقنبلة
تحمل غازات سامة ،مما ّأدى لمقتل  1أشخاص ،واصابة  22شخصا.
وفي  2632/3/21قام الطيران الحربي بإلقاء قنابل عنقودية على مدينة منبج في ريف حلب .وبحسب
فإن هذه القنابل انفجرت على ارتفاع شاهق ،مما نشر شظاياها على مساحة واسعة ،وغير معهودة
الشهود ّ
في حاالت القصف بالقذائف العنقودية العادية ،وقد ّأدى القصف لمقتل  7أشخاص وجرح حوالي  26آخرين.

وفي  2632/3/21قامت قوات النظام المتمركزة في بلدة خربة غزالة في درعا بقصف مدفعي بقذائف
عنقودية على مدينة داعل في ريف درعا ،حيث سقطت القذائف قرب مدرسة داعل الثانوية.
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وفي  2632/3/23قام الطيران المروحي بإلقاء برميل متفجر محمل بغاز سام على قرية الصيادية في
كفرزيتا في ريف حماة ،مما ّأدى إلصابة  22شخصا.
وفي  2632/3/1قام الطيران الحربي بقصف تلة بطيش في حلفايا في ريف حماة بقنبلة عنقودية.
محملة بغاز سام على مدخل بلدة حتيتة الجرش
وفي  2632/3/3قامت قوات النظام بإطالق قذيفتي هاون ّ
في ريف دمشق ،مما ّأدى إلصابة  1أشخاص.

وفي  2632/3/3قامت قوات النظام بقصف منطقة الدخانية في ريف دمشق بقذيفتي هاون تحمالن غاز
الكلور ،مما ّأدى إلصابة  2أشخاص.
وفي  2632/3/31قتل طفل في قرية حربنفسه في ريف حماة الجنوبي ،بانفجار لمخلفات قنبلة عنقودية.
وفي  2632/3/32قامت قوات النظام باستهداف بلدة حتيتة الجرش في الغوطة الشرقية في ريف دمشق
بأربعة قذائف دبابة محملة بغاز الكلور ،مما تسبب بإصابة  3أشخاص ،كلهم من مقاتلي المعارضة
المسلحة.
وفي  2632/3/32قامت قوات النظام بقصف منطقة الدخانية في ريف دمشق بقذيفة محملة بغاز الكلور،
مما ّأدى إلصابة  1أشخاص.
وفي  2632/3/37قامت قوات النظام المتمركزة في مطار حماة العسكري وجبل زين العابدين بقصف قرى
تلح ملح وحصرايا والطار في ريف حماة بقذائف عنقودية.
وفي  2632/3/33قامت قوات النظام بقصف منطقة الدخانية في ريف دمشق بقنبلة محملة بغاز الكلور،
مما ّأدى إلصابة شخص.
وفي  2632/3/33قام الطيران الحربي بقصف بلدة كفرزيتا في ريف حماة بالقنابل العنقودية.
وفي  2632/3/22قامت قوات النظام باستهداف منطقة الدخانية في ريف دمشق بقذيفة محملة بغاز
الكلور ،مما ّأدى إلصابة  0أشخاص.

81

وفي  2632/3/22قامت قوات النظام بقصف مدينة عد ار العمالية في ريف دمشق بصاروخ محمل بغاز
الكلور ،مما ّأدى لمقتل  7أشخاص ،وجرح  3آخرين.
وفي  2632/3/20قام الطيران المروحي بقصف مدينة مورك في ريف حماة ببراميل متفجرة تحوي غازات
سامة.
وفي  2632/36/2قامت مدفعية قوات النظام في الفرقة التاسعة وتل غرابة في درعا بقصف بلدة دير عدس
في ريف درعا بقذائف عنقودية.
وفي  2632/36/2قتل طفالن في قرية جدل باللجاة في ريف درعا بانفجار لمخلفات قنبلة عنقودية كانت قد
سقطت على البلدة من قبل.
وفي  2632/36/32قامت قوات النظام باستهداف حي جوبر في دمشق بأربع قنابل يدوية محملة بغازات
سامة ،مما ّأدى لمقتل  1من مقاتلي المعارضة المسلحة.
وفي  2632/36/33قام الطيران الحربي بقصف منطقة اللجاة في درعا بعدة صواريخ تحمل قذائف
عنقودية.
وفي  2632/36/26قامت قوات النظام بتفجير ألغام أرضية تحوي على غازات سامة في منطقة حرستا في
ريف دمشق ،مما ّأدى لمقتل  2من مقاتلي المعارضة المسلحة ،وجرح  32آخرين.
تعرضت بلدة عقيربات في ريف حماة لقصف بالقنابل العنقودية.
وفي ّ 2632/36/16
وفي  2632/33/2قامت مدفعية قوات النظام بقصف حي جوبر وكراجات العباسيين في دمشق بقذائف
تحمل غازات سامة ،مما أدى لمقتل  2أشخاص ،واصابة  3آخرين.
وفي  2632/33/31استهدف الطيران الحربي حي جوبر في دمشق بصاروخين يحمالن غازات سامة ،وقد
ّأدت الغارتان إلى إصابة أكثر من عشرين شخصا بحاالت

اختناق.

وفي  2632/33/26قام الطيران الحربي بقصف درعا البلد في درعا بقنبلة عنقودية.
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وفي  2632/33/23قام الطيران الحربي باستهداف بلدة المزيريب في درعا بقنبلة عنقوديةّ ،أدت لجرح 1
أشخاص.
وفي  2632/33/23قامت قوات النظام بقصف منطقة السبع بحرات في حلب بقذائف تحمل غازات سامة،
وذلك أثناء تصديها لقوات المعارضة المسلحة في المنطقة.
وفي  2632/32/2قام الطيران الحربي بقصف المنطقة الزراعية بين بلدتي اليادودة وعتمان بريف درعا
بقنبلة عنقودية.
وفي  2632/32/2قامت قوات النظام بقصف مدينة داريا في ريف دمشق بقذائف تحمل غازات سامة ،مما
ّأدى لوقوع عدد من حاالت االختناق بين المدنيين.
وفي  2632/32/37قام الطيران الحربي بقصف بلدات عندان وبيانون وحيان وكفر حمرة في ريف حلب
بقذائف عنقودية.
وفي  2632/32/23قامت مدفعية قوات النظام المتمركزة في السويداء بقصف مدينة بصرى الشام في درعا
بقذيفة عنقودية ،مما ّأدى لمقتل عائلة مكونة من ستة أفراد.
تعرضت بلدة كفرزيتا في ريف حماة لقصف من الطيران الحربي بصواريخ حملت
وفي ّ 2632/32/20
غازات سامة ،مما ّأدى لعدد من حاالت االختناق

.

وفي  2632/32/23قامت قوات النظام باستهداف جبهة المناشر في حي جوبر في دمشق بقذائف تحمل
غازات سامة ،مما ّأدى لوقوع عدد من اإلصابات.
وفي  2632/32/13قام الطيران الحربي بقصف مدينة جاسم في درعا بأربعة قذائف عنقودية ،مما ّأدى
لمقتل طفل وجرح  32آخرين.
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بتبوئ المركز األول عالميا باعتبارها الدولة األكثر دموية وخطورة على
استمرت سورية خالل عام ّ 2632
حياة الصحفيين ،وهو المركز الذي تحتله منذ عام . 2632
توزعت أعمال استهداف اإلعالميين بين جهتين أساسيتين ،وهما :النظام السوري،
وكما في عام  ،2631فقد ّ
والمجموعات المتطرفة ،وخاصة تنظيم داعش .فيما كان نصيب مجموعات المعارضة المسلحة محدودا من
هذه االنتهاكات

.

سجلت اللجنة السورية لحقوق اإلنسان مقتل  33صحفيا خالل عام  ،2632منهم  7غير سوريين ،ومقتل
وقد ّ
 23ناشطا إعالميا سوريا

.

وش ّكلت األراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش ،بما في ذلك الجزء السوري منها ،واحدة من أخطر
المناطق بالنسبة للصحفيين على مستوى العالم ،حيث قام التنظيم بقتل  2صحفيين و 33ناشطا صحفيا
خالل عام  ،2632كما استهدف كل المؤسسات اإلعالمية في المناطق التي يسيطر عليها ،األمر الذي جعل
التغطية اإلعالمية في هذه المناطق تغطية عالية الخطورة ،وبشكل يفوق المناطق التي يسيطر عليها النظام
السوري

.

ومثّل القصف المستمر بالطيران والمدفعية على المدن السورية ،واالشتباكات بين قوات المعارضة المسلحة
من جهة ،وقوات النظام وتنظيم داعش من جهة أخرى ،السبب الرئيسي في استهداف الصحفيين والنشطاء
اإلعالميين في سورية خالل عام  ،2632حيث قتل  12منهم نتيجة لهذا األمر ،فيما قتل  3تحت التعذيب
في فروع األمن السورية المختلفة ،وقتل  32منهم إعداما على يد

داعش.

والى جانب أعمال القتل ،فقد وثّقت اللجنة السورية لحقوق اإلنسان إصابة  10صحفيا وناشطا إعالميا خالل
عام  ،2632معظمهم متأثرين بالقصف العشوائي المستمر ،أو نتيجة إلطالق نار قد يكون عشوائيا أثناء
تغطية االشتباكات

.
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سجل التقرير انتهاكات ممنهجة من طرف حزب االتحاد الديمقراطي الكردي ،والذي يسيطر على ثالث
كما ّ
مناطق في سورية ،حيث قامت قوات اآلسايش التابعة للحزب باعتقال الصحفيين في المناطق التي يسيطر
عليها ،وبمصادرة أجهزتهم ،وبتهديدهم ،وفي إحدى الحاالت بإبعادهم إلى خارج سورية

.

ما يزال مازن درويش ومحمد الزيتاني وحسين غرير معتقلين منذ 8598/8/91
سجل
وباإلضافة إلى االنتهاكات التي يقوم بها النظام السوري وتنظيم داعش وحزب االتحاد الديمقراطي ،فقد ّ

التقرير انتهاكات لجبهة النصرة وبعض كتائب المعارضة المسلحة ،وخاصة أحرار الشام ،استهدفت النشطاء
والمؤسسات اإلعالمية في المناطق التي يسيطرون عليها

.

وشهد عام  2632عددا من حاالت اإلفراج عن صحفيين ونشطاء تم اختطافهم في فترات سابقة ،حيث تم
اإلفراج عن  3صحفيين أجانب ،كانوا قد اختطفوا في عام  2631و 2632من طرف تنظيمي داعش
والنصرة ،ولم تعرف المالبسات الحقيقية لإلفراج عنهم ،لكن من المعتقد أن مبالغ مالية قد دفعت للتنظيمين
مقابل عمليات اإلفراج

.

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة السورية لحقوق اإلنسان اعتمدت تعريف الصحفي لكل من يعمل في مؤسسة
عد العمل الصحفي مصدر رزقه األساسي ،سواء أكان عمله صحفيا مباش ار ،أو في العمل
مسجلة ،وي ّ
إعالمية ّ

الصحفي المساند ،كالمصورين مثال .بينما اعتمدت وصف النشطاء اإلعالميين ألولئك العاملين في
مؤسسات إعالمية غير مسجلة ،كصفحات الفيسبوك

.
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وتاليا االنتهاكات التي وثّقتها اللجنة خالل عام  ،2632والتي استهدفت المؤسسات اإلعالمية والصحفيين
والنشطاء

اإلعالميين:

في  2632/3/1قتل الناشط اإلعالمي محمد األشمر ،عضو مكتب دمشق اإلعالمي ،وذلك أثناء تغطيته
لالشتباكات في مدينة عد ار بريف دمشق

.

وفي  2632/3/1قتل الناشط اإلعالمي عامر حسيب الشون بإطالق نار من طرف مجموعة تتبع لتنظيم
داعش ،وذلك عندما كان يقوم بعمله اإلعالمي في تغطية االشتباكات بين داعش وكتائب المعارضة المسلحة
في مدينة األتارب في ريف حلب

.

وفي  2632/3/2قتل الناشط اإلعالمي بالل شحود (المعروف ببالل األتاربي) ،متأث ار بإصابته بشظايا
خالل القصف العشوائي على مدينة األتارب من قبل تنظيم داعش في 2632/3/1

.

وفي  2632/3/0قام تنظيم داعش بارتكاب مجزرة في مقرها في مستشفى العيون في حي قاضي عسكر في
تقدم كتائب المعارضة المسلحة ،وقد عثر في المقر على حوالي خمسين
حلب ،وذلك قبل مغادرتها للمقر بعد ّ
جثة ،كان من بينهم جثث أربع نشطاء إعالميين خطفوا من مقر قناة شدا الحرية في حلب بتاريخ
 ،2631/32/20والنشطاء هم :قتيبة أبو يونس ،وأمين أبو محمد ،وسلطان الشامي ،ومحمد

قرانية.

وفي  2632/3/3قام عناصر من تنظيم داعش باختطاف الناشط اإلعالمي لؤي بركات في حي مساكن
هنانو في حلب

.

وفي  2632/3/3قتل الناشط اإلعالمي محمد إبراهيم مراسل شبكة شام ،متأث ار بإصابته أثناء القصف
العشوائي على مدينة حمص القديمة

.

وفي  2632/3/36قامت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية باقتحام مقر مركز حلب اإلعالمي في حي
المعصرانية ،وقامت باختطاف الناشط اإلعالمي حسام الحلبي وسرقة كل محتويات المركز
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وجدت عشرات الجثث في مستشفى العيون في حلب ،من بينهم نشطاء إعالميون ،لمعتقلين قام تنظيم
داعش بإعدامهم قبل انسحابه من المستشفى الذي كان مقرا له
وفي  2632/3/32قتل الناشط اإلعالمي علي الجاسم ،بعد إصابته أثناء تغطيته لالشتباكات في مدينة
جرابلس بين تنظيم داعش وكتائب المعارضة المسلحة

.

وفي  2632/3/31قامت دورية من أمن الدولة في القامشلي باعتقال بيشوا بهلوي مراسل فضائية روداو،
وأطلق سراحه في اليوم التالي

.

وفي  2632/3/37قتل الناشط اإلعالمي مروان منصور ،بعد إصابته أثناء تغطيته لالشتباكات في مدينة
الباب بين تنظيم داعش وكتائب المعارضة المسلحة

.

وفي  2632/3/37قتل الناشط اإلعالمي حسام سعيدي ،بعد إصابته أثناء تغطيته لالشتباكات في مدينة
الباب بين تنظيم داعش وكتائب المعارضة المسلحة

.

وفي  2632/3/37قتل الناشط اإلعالمي أحمد منصور ،بعد إصابته أثناء تغطيته لالشتباكات في مدينة
الباب بين تنظيم داعش وكتائب المعارضة المسلحة

.
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وفي  2632/3/33قامت قوات األمن السورية باعتقال الصحفي فارس نجيب آغا ،والمعروف باسم فارس
حاج نجيب ،وهو صحفي مؤيد للنظام السوري

.

تعرض الناشط اإلعالمي بشير عياش لالختطاف من قبل مجموعة مسلحة في بلدة
وفي ّ 2632/3/33

كفرنبل في ريف إدلب

.

تعرض مكتب موقع شهبا برس في منطقة الشيخ نجار في حلب لقصف بالبراميل
وفي ّ 2632/3/26

تعرض للسرقة قبل أيام
ّ
المتفجرة ،مما ّأدى لتدميره بالكامل .وكان المكتب قد ّ

.

وفي  2632/3/26علم ذوو الصحفي معاذ محي الدين الخالد بوفاة ابنهم تحت التعذيب في العزل السياسي
في سجن عد ار .وكان الخالد ،وهو طالب في السنة الثالثة في كلية اإلعالم بدمشق ،قد اعتقل في
 2632/0/2على خلفية اتهامه بالمشاركة في المظاهرات التي كانت تخرج في حي مساكن برزة في دمشق
حيث يسكن

.

مقر وكالة األناضول التركية في منطقة الشيخ نجار
وفي  2632/3/23اقتحم مسلحون من تنظيم داعش ّ

في حلب ،وقاموا بسرقة كل محتوياته .ولم يكن فريق الوكالة متواجدا في المكتب أثناء عملية االقتحام ،والتي
المسربة من سجون النظام السوري
جاءت بعد يوم واحد من نشر الوكالة لمجموعة من صور التعذيب
ّ

.

وفي  2632/3/22قتل الناشط اإلعالمي أحمد منصور ،بعد إصابته أثناء تغطيته لالشتباكات في دير بعلبة
في حمص بين تنظيم داعش وكتائب المعارضة المسلحة

.

وفي  2632/3/22قتل الناشط اإلعالمي أيمن زهر طبش (أبو معاذ) تحت التعذيب في سجون أجهزة
األمن .وفي  2632/2/2قامت أجهزة األمن بإبالغ ذويه بمقتله

.

وفي  2632/3/27أصيب الناشط اإلعالمي رائد محمد الفارس برصاصتين أطلقهما عليه مسلحون
مجهولون في مدينة كفرنبل ،والفارس هو مدير "المكتب اإلعالمي في كفرنبل" في ريف إدلب

.

تعرضهما
وفي  2632/3/23أصيب مراسل "قناة الغد العربي" وائل عادل ،ومصور القناة أبو الجود ،بعد ّ

لشظايا إثر الغارة الجوية التي استهدفت منطقة عزيزة في ريف حلب ،أثناء تغطيتهما لالشتباكات هناك
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وفي  2632/2/3قامت قوات اآلسايش التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي  PYDبتوقيف كل من أحمد صوفي
واسماعيل علي ،مراسلي قناة زاغروس ،قرب قرية قصر الديب في مدينة ديرك/المالكية ،وذلك أثناء
عدة ساعات
إعدادهما لتقرير صحفي ،وتم اإلفراج عنهما بعد ّ

.

وفي  2632/2/0قامت قوات اآلسايش التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي

PYD

بتوقيف كل من فاروج

تخوبي ،مراسل قناة أورينت ،وفرهاد حمو مراسل روداو في مدينة عامودا ،وذلك أثناء إعدادهما لتقرير
عدة
صحفي ،وتم اإلفراج عنهما بعد ّ

ساعات.

وفي  2632/2/7قتل الناشط اإلعالمي إبراهيم محمد العبد اهلل خالل تغطيته لالشتباكات في مدينة مورك
في ريف حماة

.

وفي  2632/2/3أصيب مراسل "قناة العربية" أحمد لؤي بشظايا ،إثر قصف القوات الحكومية على مدينة
حمص القديمة ،حيث كان المراسل يقوم بعمله لمتابعة دخول المساعدات الدولية للمدينة

.

وفي  2632/2/3أصيب خمسة إعالميين من العاملين في مؤسسات إعالمية حكومية إصابات متفاوتة
تعرضهم لكمين أثناء مرافقتهم لقوة من قوات النظام في حي المعصرانية في حلب .ومن بين
الخطورة ،بعد ّ
المصابين مصور وكالة (سانا) جورج أورفليان ومراسل قناة "اإلخبارية السورية" بنيامين درويش ،والمصور
جورج ديالبو ،ومراسل التلفزيون السوري شادي حلوة ،والمصور أحمد

سليمان.

تعرض المقر الرئيسي لمركز حلب اإلعالمي في منطقة البحوث العلمية في حلب
وفي ّ 2632/2/32

يتعرض لها خالل شهرين
للقصف ،مما تسبب بأضرار مادية كبيرة في المركز ،وهذه هي الغارة الثالثة التي ّ

.

وفي  2632/2/30أصيب الناشط اإلعالمي أحمد الوردة أثناء تغطيته للمواجهات على جبهة البويضة في
ريف حماة

الشمالي.

وفي  2632/2/30قتل الناشط اإلعالمي هاني رضوان الجباوي ،عضو المركز اإلعالمي السوري في مدينة
جاسم ،متأث ار بجراحه التي أصيب بها أثناء غارات الطيران السوري على مدينة جاسم في درعا

88

.

وفي  2632/2/30قام تنظيم داعش بقتل الناشط اإلعالمي مصعب عليوي ،وهو عضو شبكة "هنانو"
اإلخبارية ورئيس الرابطة اإلنسانية ألجل سوريا ،حيث قام مسلحون من داعش بإطالق النار عليه أثناء
تواجده في منزله في حي مساكن هنانو في حلب

.

وفي  2632/2/33اقتحمت قوات اآلسايش التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي  PYDمقر إذاعة  ARTA FMفي
عامودا ،حيث قامت بإيقاف البث المباشر لإلذاعة مدة ثالثة أيام

.

وفي  2632/2/33قتل الناشط اإلعالمي محمد فواز هايل األخرس أثناء تغطيته لالشتباكات في المنطقة
الشرقية لمدينة نوى في محافظة درعا

.

وفي  2632/2/26قتل الناشط اإلعالمي طراد الزهوري متأث ار بجراحه التي أصيب بها أثناء تغطيته
لالشتباكات بين قوات المعارضة المسلحة ومقاتلي ميليشيات حزب اهلل اللبنانية في القلمون في ريف دمشق

.

وفي  2632/2/22أصيب الناشط اإلعالمي عبد اهلل المرندي المصور في قناة "أورينت نيوز" ومدير مكتب
"مركز حلب اإلعالمي" في حي المرجة ،وذلك أثناء تغطيته لالشتباكات على جبهة النقارين

.

وفي  2632/2/22قتل الناشط اإلعالمي أحمد عبد المنعم عثمان (أبو عدي) ،بعد إصابته بشظايا قذيفة
دبابة أثناء تغطيته لالشتباكات في منطقة الشيخ نجار في حلب

.

وفي  2632/2/13أصيب الناشط اإلعالمي أسامة كويش بشظايا قذيفة دبابة عندما يقوم بتغطية
االشتباكات قرب مطار دير الزور في محافظة دير الزور ،مما ّأدى لبتر يده اليسرى

.

وفي  2632/1/3قتل الناشط اإلعالمي والشاعر معاذ الخالد تحت التعذيب في العزل السياسي في سجن
عدرا ،وكان الخالد قد اعتقل من قبل دورية لألمن السياسي يوم  2632/2/0بمنزله في حي برزة في دمشق،
وبقي في االعتقال حتى مقتله

.

وفي  2632/1/0اعتقلت قوات اآلسايش التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي

PYD

الصحفي مصطفى عبدي

مدير موقع "كوباني كرد" ،وذلك عند دخوله من بوابة كوباني الحدودية ،قادما من تركيا .وقد أطلق سراحه بعد
ثالثة أيام

.
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وفي  2632/1/3قتل الناشط اإلعالمي أحمد العلي برصاص أطلقه مسلح مجهول قرب دوار فلسطين في
مخيم اليرموك في دمشق .وكان العلي يعمل مراسال لموقع "وكالة سمارت لألنباء" المعارض للنظام

.

المصور الكندي علي مصطفى إثر إصابته بانفجار برميل متفجر في حي الحيدرية
وفي  2632/1/3قتل
ّ

في مدينة حلب ،حيث كان يقوم بتغطية غارات الطيران السوري على الحي

.

وفي  2632/1/3قتل المصور في قناة الميادين اللبنانية عمر عبد القادر ،وذلك أثناء تغطيته للمعارك في
جبل الثردة في مدينة دير الزور .وقد دفن في مسقط رأسه في مدينة دير الزور

.

وفي  2632/1/36قتل الناشط اإلعالمي كنان األتاسي تحت التعذيب في الفرع  ،223وكان األتاسي قد
اعتقل يوم 2632/33/32

.

تعرض الناشط اإلعالمي رامان حسو مراسل "تلفزيون زاغروس" للخطف من قبل
وفي ّ 2632/1/33

تعرض للضرب ،وأجبر على تسليم كلمات السر
مسلحين مجهولين أثناء توجهه لمدينة عامودا ،حيث ّ

الخاصة بحسابات صفحات على الفيسبوك يقوم بإدارتها ،حيث تم االستيالء على هذه الصفحات ،وأفرج عنه
عدة ساعات
بعد ّ

.

وفي  2632/1/26قتل الناشط اإلعالمي خالد الحصني برصاص قوات النظام أثناء اقتحامها لقلعة الحصن
في ريف حمص ،عندما كان يقوم بواجباته اإلعالمية لتغطية االشتباكات

.

وفي  2632/1/22قام تنظيم داعش باختطاف الناشط اإلعالمي حسان الحمدو (أبو ايهم) ،العضو السابق
في المكتب اإلعالمي لمدينة منبج

.

وفي  2632/1/16قامت قوات اآلسايش التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي

PYD

في مدينة ديريك/المالكية

باحتجاز إسماعيل علي وسكفان أمين ،مراسل ومصور فضائية "زاغروس" الكردية ،حيث منعتهم من إعداد
تقرير تلفزيوني بحجة عدم امتالك ترخيص ،وأفرج عنهم بعد عدة ساعات

.

وفي  2632/2/2قام مسلحون ملثمون بحرق مكتب وكالة "شهبا برس" ،مما ّأدى إلى إتالف كافة التجهيزات
في المكتب

.
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تعرض الناشط اإلعالمي عالء الدين يوسف ،وهو مراسل قناة "الجزيرة مباشر"،
وفي ّ 2632/2/2

لالختطاف من مجهولين في منطقة جسر دركوش في ريف إدلب .وقد وجد مرميا على جانب الطريق في
تعرض لتعذيب شديد ،ونقل إلى تركيا لتلقي العالج .وقد
نفس منطقة االختطاف يوم  ،2632/2/32وقد ّ

تحفّظ الناشط عن ذكر اسم الجهة الخاطفة ألسباب تتعلق بالخوف على

سالمته.

وفي  2632/2/2قتل الناشط اإلعالمي سليم عكاشة (أبو موفق) ،بعد إصابته برصاص من طرف قوات
النظام ،أثناء تغطيته لالشتباكات في بلدة المليحة في ريف دمشق

.

وفي  2632/2/36قتل الناشط اإلعالمي أحمد محمد يحيى ،بعد إصابته برصاص أثناء تغطيته لالشتباكات
في منطقة الراشدين في حلب

.

وفي  2632/2/32أعلنت قناة المنار اللبنانية التابعة لحزب اهلل مقتل ثالثة من طاقمها في مدينة معلوال ،بعد
ساعات من إعالن قوات النظام استعادته السيطرة على المدينة من قوات المعارضة .وقالت القناة إن مراسلها
حمزة الحاج حسن والتقني حليم علوه والمصور محمد منتش قتلوا "بعد تعرضهم لنيران المجموعات المسلحة
في

معلوال".

وكان فريق القناة برفقة سيارات قوات النظام ،دون عالمات صحفية مميزة ،كما أن مراسل القناة كان قد نشر
صو ار لهم بالزي العسكري ،وهو يحمل صاروخا

.

تعرض الناشط اإلعالمي نورس الرنكوسي إلصابة بالغة أثناء تغطيته لالشتباكات في
وفي ّ 2632/2/32

منطقة القلمون في ريف دمشق

.

وفي  2632/2/33قامت مجموعة مسلحة قالت بأنها تابعة لمؤسسة عوائل شهداء

YPG

باختطاف رودي

إبراهيم ،مراسل قناة األورينت ،وبيشوا بهلوي ،مراسل قناة روداو ،في القامشلي ،حيث قامت المجموعة بنقلهم
إلى الحدود السورية العراقية ،وأبعدتهم بالقوة إلى كردستان العراق

.

مصور قناة  BBCالبريطاني بيار فيليب غوديون إثر قصف قوات النظام بقذائف
وفي  2632/2/30أصيب
ّ
الهاون على مركز إيواء محسن تركاوي في حي الدبالن في حمص.
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تعرض الناشط اإلعالمي حيدر رزوق ،مراسل إذاعة شام إف إم المؤيدة للنظام،
وفي ّ 2632/2/26

برصاص قناص في حي جب الجندلي في حمص ،بحسب ما قالت اإلذاعة

.

وفي  2632/2/23قتل الناشط اإلعالمي أحمد عبد الكريم ،الملقّب بـ"أبو الفتح الصاخوري" ،نتيجة للقصف
تعرض له طريق اإلنذارات في حلب
الذي ّ

.

وفي  2632/2/23قتل الناشط اإلعالمي محمود مريميني ،متأث ار بجراحه التي أصيب بها أثناء القصف
العشوائي على بلدة حريتان في ريف حلب

.

تعرض محمد عبد اهلل مراسل وكالة رويترز إلطالق نار من مسلحين مجهولين ،أثناء
وفي ّ 2632/2/23
عودته إلى منزله في المرج في الغوطة الشرقية لدمشق

.

وفي  2632/2/21قامت قوات اآلسايش التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي

PYD

باعتقال الصحفي محمد

محمود بشار ،مراسل قناة (روداو) في مدينة الدرباسية في محافظة الحسكة ،وأفرجت عنه في اليوم التالي

.

وفي  2632/2/22قامت قوات حماية الشعب الكردي بمداهمة منزل الصحفي جومرد حمدوش ،وعبثت
بمحتواياته ،وهددته بالنفي خارج سورية ،إن استمر في ما اعتبرته اإلساءة لها

.

وفي  2632/2/22قتل الناشط اإلعالمي معاذ عبد الرحمن العمر (أبو مهدي الحموي) ،إثر إصابته بغارة
مصور في عدسة صفحة الثورة السورية
المتفجرة على كفرزيتا في ريف حماة .وهو
بالبراميل
ّ
ّ

.

في  2632/2/23قامت أجهزة األمن السورية بإبالغ ذوي الصحفي والمخرج اإلخباري التلفزيوني بالل أحمد
بالل بمقتله تحت التعذيب في سجن صدنايا بدمشق .وكان قد اعتقل في أيلول/سبتمبر  ،2633حيث كان
يعمل في قناة "فلسطين اليوم" التابعة لحركة الجهاد اإلسالمي الفلسطينية المؤيدة للنظام ،والتي تجاهلت خبر
اعتقاله ووفاته

.
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تجاهلت قناة "فلسطين اليوم" مقتل المخرج اإلخباري فيها بالل أحمد بالل تحت التعذيب في سجن صيدنايا

في  2632/2/2قام تنظيم داعش بإعدام الناشط اإلعالمي المعتز باهلل ابراهيم مراسل "شبكة شام" في مدينة
تل أبيض في محافظة الرقة ،وكان المعتز باهلل قد اختطف في الرقة في شهر آذار/مارس 2632

.

وفي  2632/2/3تم تفجير منزل الصحفي لوند حسين في بلدة القحطانية في القامشلي ،ولم يعرف الجهة
التي تقف خلف عملية التفجير ،ولكن يشتبه بأن قوات اآلسايش التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي  PYDتقف
خلف الحادث ،لما عرف عن مواقف للصحفي حسين المغترب في ألمانيا تجاه الحزب

.

وفي  2632/2/33قامت عناصر من قوات اآلسايش التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي  PYDباختطاف دلدار
حمو مراسل تلفزيون "آرك" في مدينة تربسبيه/القحطانية ،وتم إطالق سراحه في  2632/2/37بعد مصادرة
حاسوبه الشخصي وكاميرته

.

وفي  2632/2/32قامت مجموعة مسلحة بمحاولة اختطاف المراسل انتوني لويد والمصور جاك هيل من
صحيفة التايمز البريطانية ،وذلك قرب مدينة تل رفعت في ريف حلب ،وكانت المجموعة أصال مكلفة
بحراستهم ،وتأمين عبورهم للحدود ،ولكنها قامت باحتجازهم ،قبل أن يتمكنا من الفرار منها في اليوم نفسه
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.

مقر
وفي  2632/2/30أصيب الناشط اإلعالمي عبد المجيد الكردوش بجروح خطيرة ،إثر انفجار استهدف ّ

كتيبة يعمل معها في منطقة الشحيل في دير

الزور.

وفي  2632/2/22أصيب الصحفي مصطفى جمعة مراسل قناة "أخبار اآلن" بحالة اختناق؛ إثر سقوط
متفجر يحوي غازات سامة على منطقة كفرزيتا في ريف حماة
برميل ّ

.

وفي  2632/2/21قام تنظيم داعش بذبح الناشط اإلعالمي عدنان دهموش (أبو حمزة) مع حوالي عشرين
آخرين في منطقة الشولة في ريف دير الزور .وكان دهموش يقوم بتغطية االشتباكات الدائرة بين الجبهة
اإلسالمية وداعش هناك

.

وفي  2632/2/22أصيب أبو محمد الكردي الناطق اإلعالمي باسم المجس الثوري الكردي "كومله" بجروح
خطيرة إثر استهداف سيارته بصاروخ على طريق دارة عزة في ريف حلب

.

وفي  2632/2/22أصيب مراسل "أورينت نت" د .علي حافظ بجروح إثر إصابته برصاص قناص قرب
سوق النحاسين في حلب القديمة ،عندما كان يقوم بتصوير حريق نجم في منطقة أثرية إثر قصف صاروخي
من طرف قوات النظام

.

وفي  2632/2/22أصيب عبد الغني الجاروخ مراسل "قناة سما" المؤيدة للحكومة السورية أثناء تغطية
لالشتباكات في جبل الزاوية في ريف محافظة إدلب .وكان الجاروخ قد صعد إلى أحد األبنية للتصوير،
فتفاجأ بوجود قوات تابعة للمعارضة المسلحة فيه ،مما دفعه لرمي نفسه من المبنى

.

وفي  2632/2/20قتل الناشط اإلعالمي بدر الالفي (أبو شهم) برصاص مجهولين أمام منزله في مدينة
الميادين في دير الزور ،وكان يعمل في المكتب اإلعالمي إلحدى كتائب المعارضة المسلحة المناهضة
لتنظيم داعش

.

وفي  2632/0/1قامت قوات اآلسايش التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي
"FM

PYD

باقتحام مقر إذاعة

"ARTA

في عين العرب (كوباني) ،وقامت بتهديد العاملين فيها ،وذلك بعد يومين من انطالق البث الرسمي

لإلذاعة

.
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مصور وكالة األنباء الصينية الرسمية "شينخوا" أحمد حسن أحمد عبداللطيف السيد
في  2632/0/2قتل
ّ
بعد إصابته برصاصة في الرأس أثناء ممارسته لعمله في دمشق ،وكان السيد ،وهو مصري الجنسية ،قد
حضر إلى دمشق من أجل تغطية ما عرف باالنتخابات الرئاسية ،ولم يعرف مصدر الرصاصة التي
استهدفته

.

وفي  2632/0/2قامت قوات اآلسايش التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي

PYD

باالعتداء بالضرب المبرح

على الصحفي إبراهيم عيسى مراسل قناة أو ار الفضائية ،وذلك أثناء تغطيته النفجار استهدف سيارة أحد
المسؤولين في حزب االتحاد الديمقراطي في مدينة القامشلي في الحسكة

.

شياح إثر إصابته بانفجارات لبراميل متفجرة استهدفت حي
وفي  2632/0/30قتل الناشط اإلعالمي محمد ّ

السكري في حلب .وكان الشياح من أوائل النشطاء اإلعالميين في حلب ،وعمل مراسال لعدد من الشبكات
اإلخبارية.

وفي  2632/0/33قتل الصحفي محمد عمر حامد الخطيب تحت التعذيب في سجن صدنايا .وقامت
األجهزة األمنية السورية بإبالغ ذويه يوم  2632/0/23بوفاته .وكان الخطيب قد اعتقل يوم  2632/3/3بعد
وقوفه أمام رئيس بعثة التحقيق العربية لشرح ما يحصل في سورية

.

وفي  2632/0/27قتل الناشط اإلعالمي محمد طعاني (المعروف بنصر الحريري) ،مراسل موقع "وكالة
سمارت لألنباء" ،متأث ار بجروحه التي أصيب بها جراء قصف بالبراميل المتفجرة على حي العباسية في درعا
البلد يوم 2632/0/23

.

وفي  2632/0/16عثر على جثة الناشط اإلعالمي بسام الريس (أبو البراء) ،باإلضافة إلى ستة جثث
أخرى ،في مقر لداعش في ميدعا بالغوطة الشرقية ،وذلك بعد يوم من اختطافه .وقد حملت الجثة آثار
تعذيب باإلضافة إلى لطلقة في صدره

.

في  2632/7/2احتجزت قوات اآلسايش التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي

PYD

الناشط اإلعالمي صدر

الدين كنو في عين العرب (كوباني) ،أثناء قيامه بعمله اإلعالمي لتغطية احتجاج كان يقوم به أهالي
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تم اإلفراج عن كنو في اليوم التالي بعد مصادرة كاميرته .ويعمل كنو
المختطفين من قبل تنظيم داعش ،وقد ّ
ر نيوز ".
مراسال لوكالة "آ ا
في  2632/7/31تم العثور على جثة اإلعالمي عمر بصلة ،بعد أن تم إطالق رصاصة على رأسه،
ووجدت جثته ،مع جثة عضو في مجلس ثوار هنانو ،في كيس نايلون على طريق مطار حلب الدولي .وكان
بصلة يعمل مراسال ومصو ار لشبكة "حلب

نيوز".

وفي  2632/7/32أصيب خمسة نشطاء إعالميين يعملون في إعالم الجبهة اإلسالمية ،إحدى كتائب
تعرض له أحد الحواجز في
تعرض سيارة كانوا يستقلونها لشظايا قصف ّ
المعارضة المسلحة ،بجروح بعد ّ

الحيدرية في حلب؛ حيث كانوا يتواجدون

.

تعرضت سيارة كانت تق ّل فريق "وكالة األناضول لألنباء" التركية إلى قصف بقذائف
وفي ّ 2632/7/30

الميسر في حلب .مما ّأدى لمقتل الدليل
توجه الفريق إلى حي
الهاون من طرف قوات النظام ،وذلك أثناء ّ
ّ
المرافق للفريق

.

مصور "فضائية زاغروس" الكردية للخطف من قبل قوات
تعرض اإلعالمي سكفان أمين
ّ
وفي ّ 2632/7/33

اآلسايش التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي

PYD

في مدينة ديرك ،وقد تم إطالق سراحه يوم ،2632/7/23

بعد مصادرة الكامي ار وجهاز الكمبيوتر اللذين كانا بحوزته

.

وفي  2632/7/23اعتقلت قوات اآلسايش التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي  PYDالصحفي مالفا علي ،أثناء
مروره على حاجز خانا سري في ريف الحسكة ،وأفرج عنه في اليوم نفسه بعد اعتقال لمدة  3ساعات

.

وفي  2632/7/22قتل الناشط اإلعالمي أسعد بجروك ،مدير ومؤسس مجلة شامنا "حريتان نيوز" ،متأث ار
بجروحه التي أصيب بها جراء غارة على مدينة حريتان في

.2632/7/33

وفي  2632/7/13قام تنظيم داعش باقتحام مكتب "قناة دير الزور الفضائية" في مدينة دير الزور ،وقامت
بإغالق القناة ومصادرة معداتها

.
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وفي  2632/3/3خطفت الصحفيتان اإليطاليتان فانيسا مارزولو وغريتا راميلّي في بلدة األبزمو بريف حلب
الغربي فيما تمكن زميلهم الصحفي اإليطالي دانيل رانيري من

الهرب.

وفي  2632/3/1قتل الناشط اإلعالمي أنس الطالب تحت التعذيب في أحد سجون النظام .وكان أنس قد
اعتقل في دير بعلبة في حمص بتاريخ

.2632/32/23

المصور أحمد وهبي في دوما في ريف دمشق ،نتيجة للقصف الذي قام به الطيران
وفي  2632/3/1قتل
ّ

الحربي على المدينة

.

وفي  2632/3/2قتل الناشط اإلعالمي محمد الرفاعي ،متأث ار بالقصف الذي استهدف مدينة المليحة في
ريف دمشق أثناء قيامه بعمله اإلعالمي

.

تعرض المكتب اإلعالمي في تل رفعت بريف حلب إلى القصف الجوي مما تسبب بتدمير
وفي ّ 2632/3/2

جميع معداته واحداث دمار كبير

فيه.

وفي  2632/3/0قتل الناشط اإلعالمي عمر الحتاوي (محمد أبو حمزة) في مدينة دوما في ريف دمشق،
نتيجة للقصف الذي قام به الطيران الحربي على المدينة

.

وفي  2632/3/0قتل الناشط اإلعالمي عبد الرحمن الويس ،نتيجة القصف الذي قام الطيران المروحي
بالبراميل المتفجرة على حي كرم حومد في حلب

.

وفي  2632/3/3خطف مراسل قناة أورينت في الدرباسية بريف الحسكة سعدون السينو من قبل قوات
اآلسايش التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي  ، PYDوأفرج عنه بعد يومين

.

وفي  2632/3/3أصيب الناشطان اإلعالميان محمد عللوه مراسل وكالة "سمارت" لألنباء وإبراهيم فحيلي
"مراسل مؤسسسة نبأ اإلعالمية" بجروح أثناء قيامهما بأداء واجباتهما اإلعالمية في حي المنشية بدرعا

البلد.

وفي  2632/3/36قتل الناشط اإلعالمي أسامة عدنان العباس أثناء قيامه بعمله اإلعالمي في حي قاضي
عسكر في

حلب.
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وفي  2632/3/33قام تنظيم داعش بإعدام الناشط اإلعالمي محمد باسل العران في مدينة الميادين بريف
دير الزور ،بعد اعتقاله لمدة

أسبوع.

تعرض مقر إذاعة "وطن إف إم" في ريف إدلب لقصف من الطيران الحربي ،مما ّأدى
وفي ّ 2632/3/37

إلى تدمير أجهزة البث ،دون إصابة أي من اإلعالميين

.

وفي  2632/3/33نشر تنظيم داعش فلما يصور ذبح الصحفي األمريكي جيمس فولي ،والذي كان قد
اختطف في  2632/33/22قرب مدينة تفتناز ،عند حاجز لجبهة النصرة .كما تضمن الشريط تحذي ار من
داعش بقتل أميركي آخر عرف باسم ستيفن جويل سوتلوف ،والذي ظهر جاثيا على ركبتيه يرتدي زيا
برتقاليا ،بينما يمسك مسلح ملثم برقبته من

الخلف.

وقد ش ّكل ذبح الصحفي فولي بداية لسلسلة من أفالم الذبح التي سيقوم بها تنظيم داعش خالل األسابيع
التالية لصحفيين ونشطاء أجانب

.

وفي  2632/3/23قامت عناصر من جبهة النصرة قرب مدينة تل أبيض في ريف الرقة باختطاف الصحفي
زكريا حاج جمو ،مراسل موقع "يكيتي ميديا" اإللكتروني

.

ش ّكلت جريمة ذبح الصحفي األمريكي جيمس فولي في  8590/2/91بداية لسلسلة من أعمال الذبح
المماثلة لصحفيين ونشطاء أجانب
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تعرضه إلطالق نار
وفي  2632/3/21أصيب اإلعالمي بشر أحمد مراسل قناة "شدا الحرية" بجروح بعد ّ

من طرف القوات الحكومية أثناء قيامة بعمله الصحفي في تغطية االشتباكات قرب مدينة داعل في ريف
درعا.

وفي  2632/3/22داهم مسلحون من قوات اآلسايش التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي  PYDمنزل اإلعالمي
سوار حتو في مدينة عامودا بريف الحسكة ،والذي كان قد غادر المدينة بعد إصابته في أحداث عامودا
بتاريخ  ،2631/0/37وقاموا باعتقال إخوته تيسير وياسر حتو بعد اقتحام المنزل وتحطيم وتفتيش محتوياته
ومصادرة الموبايالت وكتبهم وأوراقهم أيضا ،و أبلغوا ذوي سوار بضرورة مغادرته المدينة باتجاه الحدود
التركية خالل أربعة أيام ،مع التهديد بمصادرة كل األمالك والعقارات التي

يملكونها.

وفي  2632/3/2قام تنظيم داعش بقتل الصحفي األمريكي روبرت سوتلوف ذبحا ،والذي كان قد اختطف
في سورية في  2631/3/2قرب الحدود

التركية.

وفي  2632/3/2أصيب الناشط اإلعالمي كرم المصري في حي صالح الدين بحلب برصاص قناص أثناء
قيامه بعمله اإلعالمي ،وقد ّأدت اإلصابة إلى جروح بالغة في رجله اليسرى

.

وفي  2632/3/36قتل محمد عبد الجليل القاسم ،والذي كان يستخدم أحيانا اسم خالد المحمد ،مراسل موقع
تعرضه لكمين في معرة النعمان في ريف إدلب .ولم تعرف الجهة التي نفّذت الكمين .وكان
"الجزيرة نت" ،بعد ّ
القاسم مرافقا لقائد كتيبة من المعارضة المسلحة ،حيث كانوا في طريقهم إلعالن اتفاق بين مجموعة من

الكتائب ،وكان القاسم موجودا لتغطية الحدث إعالميا

.

وفي  2632/3/33قتل الناشط اإلعالمي وسيم الشلبي ،نتيجة للقصف العشوائي الذي قامت به قوات
النظام لحي الوعر في مدينة حمص

.
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وفي  2632/3/32قامت عناصر من تنظيم داعش باحتجاز أربعة من النشطاء العاملين في "مركز القورية
اإلعالمي" في ريف دير الزور ،وتم احتجاز ثالثة منهم لعدة ساعات ،فيما احتجز الرابع لعدة أيام .وقد قام
المركز بإيقاف عمله اإلعالمي بعد عملية االحتجاز

.

وفي  2632/3/32قتل الناشط اإلعالمي عبد اهلل حماد ،نتيجة إلصابته بشظايا برميل متفجر استهدف
مدينة تلبيسة بريف حمص .والناشط حماد هو أحد مؤسسي "رابطة إعالميي الثورة في

حمص".

وفي  2632/3/30طلب األمن العسكري من ذوي الناشط اإلعالمي إبراهيم عبد الرزاق المطلق الحمدان
مراجعتهم الستالم هوية ابنهم بعد مقتله تحت التعذيب أثناء احتجازه لديهم .وكان الحمدان قد اعتقل يوم
 ،2632/0/31وهو عضو في تنسيقية تدمر

.

وفي  2632/3/33قامت وحدات من مخابرات الجيش اللبناني باعتقال الناشط اإلعالمي أحمد القصير،
وذلك في بلدة بنت جبيل اللبنانية .والقصير هو ناطق باسم الهيئة العامة للثورة

السورية.

أجلت محكمة قضايا اإلرهاب في دمشق النطق بالحكم على مازن درويش وهاني
وفي ّ 2632/3/22

الزيتاني وحسين غرير ،معتقلي المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير ،والمعتقلين منذ شباط/فبراير .2632
وقد تم تأجيل الحكم إلى يوم 2632/3/26

.

تعرض مراسل "قناة أورينت" زكي اإلدلبي لمحاولة اغتيال ،بعدما زرعت عبوة ناسفة
وفي يوم ّ 2632/3/23

في سيارته في مدينة بنش في ريف إدلب .وقد ّأدى انفجار العبوة إلى إصابة اإلدلبي بإصابات عديدة،
إحداها في عموده الفقري

.

في  2632/36/32اختطف الناشط اإلعالمي خالد عبد الحميد خلف ،في قريته الترنبة التابعة لمدينة
سراقب في ريف إدلب .ويعمل خلف مراسال لموقع "سراج برس" اإللكتروني ،والمكتب االعالمي في الهيئة
العامة للثورة السورية .وقد أفرج عن خلف يوم  ،2632/36/22وتبين أنه كان مختطفا من قبل مجموعة
أحرار الشام

.
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وفي  2632/36/32اعتقل الناشط اإلعالمي وليد القاسم مراسل "شبكة حلب نيوز" في بلدة حريتان من قبل
دار القضاء في البلدة ،وأعلن دار القضاء بعد أيام عن إطالق سراحه ،ولكنه لم يصل إلى ذويه ،وال يعرف
مكان وجوده .ودار القضاء هي جهة عسكرية تتبع لعدد من الفصائل ،وكانت تعرف سابقا باسم الهيئة
الشرعية

.

وفي  2632/36/32توفي الناشط اإلعالمي عطاهلل بجبوج "أبو دانيال الحوراني" في مستشفى في األردن،
والذي كان قد أصيب في  2632/36/3أثناء تغطيته لالشتباكات الدائرة في حي "طريق السد" بدرعا
المحطة.

وفي  2632/36/33قتل الناشط اإلعالمي قيصر حبيب بعد اقتحام مجموعة مسلحة لدار االستشفاء في حي
طريق السد بمدينة درعا ،والتي كان يتلقى العالج فيها بعد إصابته بطلق ناري أثناء شجار جرى بينه وبين
قائد ألوية العمري النقيب قيس قطاعنة والذي قتل على أثرها في 2632/3/23

.

وفي  2632/36/22اقتحم مسلحون مجهولون مكتب ا إعالمي ا في حي سيف الدولة في حلب؛ يعمل فيه عدد
من النشطاء اإلعالمين التابعين ألكثر من جهة إعالمية وميدانية .وقام المسلحون بتحطيم أثاث المكتب
واالستيالء على محتوياته .علما بأن المكتب يقع في منطقة تابعة للجبهة اإلسالمية ،وفيها مقرات عسكرية
لفصائل مسلحة أخرى

.

بث تنظيم داعش فلما دعائيا من داخل مدينة عين العرب (كوباني) ،واستخدم فيه
وفي ّ 2632/36/27
كمقدم للتقرير .وكان الصحفي كانتلي قد اختطف في شهر
الصحفي البريطاني المختطف "جون كانتلي"
ّ
تشرين الثاني/نوفمبر 2632

.

وفي  2632/36/23اختطفت عناصر كتيبة جيش اإلسالم المعارضة للنظام الناشط اإلعالمي أمين كامل
سريول ،وتم احتجازه لمدة ثالثة أيام في سجن التوبة في دوما في ريف دمشق

.

معرة النعمان
وفي  2632/36/23اعتقلت جبهة النصرة الناشط اإلعالمي جودت ملص ،بعد اقتحامها لبلدة ّ

في محافظة إدلب ،وما زال معتقال حتى إعداد هذا التقرير
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.

وفي  2632/36/23قتل الناشط اإلعالمي محمد نور إدريس عضو المركز اإلعالمي الموحد ومراسل "قناة
العربية" سابقا ،إثر إصابته ببرميل متفجر في مدينة خان شيخون في

إدلب.

وفي  2632/36/13اعتقلت قوات األمن السورية كال من جديع عبد اهلل نوفل ،مدير "المركز السوري
الشعار ،والصحفية ماريا شعبو ،وذلك بعد عودتهم من
للديمقراطية والحقوق المدنية" ،واإلعالمي عمر
ّ
بيروت ،حيث حضروا ورشة عن حقوق اإلنسان .وقد أطلق سراح الصحفية شعبو يوم 2632/33/33

.

وأحيل نوفل والشعار إلى قاضي التحقيق الثاني في ريف دمشق يوم  ،2632/32/7دون أن تعرف التهم
الموجهة لهم
ّ

.

وفي  2632/33/2أصيب الناشط اإلعالمي رضا الحر ،مراسل شبكة حلب نيوز ،إثر استهداف دراجته
متفجرة ّأدت
النارية في منطقة حندارات في حلب بطلقة ّ

النقالبها.

تعرضه إلطالق نار من
وفي  2632/33/7أصيب اإلعالمي محمد نور ،مراسل قناة الجزيرة ،في قدمه ،بعد ّ

طرف قوات النظام أثناء ممارسته لعمله في مدينة الشيخ مسكين في درعا

.

وفي  2632/33/3قتل الناشط اإلعالمي محمد يوسف مسلم إثر إصابته بانفجار لغم أرضي في مدينة نوى
في درعا .وكان مسلم قد أصيب سابقا وبترت ساقه

.

وفي  2632/33/32قتل الناشط اإلعالمي مصطفى الشحادات في مدينة جاسم في درعا ،متأث ار بإصابته
المتفجرة
جراء قصف المدينة بالبراميل
ّ

.

وفي  2632/33/31خطف الناشط اإلعالمي مروان الرواج (أبو حذيفة) من قبل حركة أحرار الشام ،إحدى
كتائب المعارضة المسلحة ،في بلدة الرامي بريف إدلب ،وقد أفرج عنه بعد خمسة أيام نظ ار لظروفه الصحية
تعرض لبتر ساقه في إصابة سابقة
الصعبة .وكان الرواج قد ّ
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.

وفي  2632/33/31خطف األديب عارف الخطيب في بلدة الرامي بريف إدلب من قبل عناصر جبهة
النصرة .والخطيب عضو في اتحاد الكتاب العرب ،وحاصل على عدد من الجوائز العربية في مجال كتابة
قصص األطفال

.

وفي  2632/33/32أصيب الناشط اإلعالمي أبو عبد الرحمن األنصاري أثناء قيامه بعمله اإلعالمي في
بلدة الدلي بريف درعا

.

وفي  2632/33/33أصدر تنظيم داعش تعليمات لعمل اإلعالميين والمؤسسات اإلعالمية في المناطق
التي يسيطر عليها التنظيم .وجاء في البيان الذي حمل عنوان "ضوابط عامة حول عمل الصحفيين المحليين
في واليات الدولة اإلسالمية" أن على المراسلين العاملين في هذه المناطق أن يكونوا ممن بايع رئيس التنظيم،
حرض على "الدولة اإلسالمية" ،وأنه ال يجوز نشر أي تقرير صحفي قبل
كما منع التعامل مع القنوات التي ت ّ

الرجوع إلى المكتب اإلعالمي في التنظيم لالطالع

عليه.

المصور عمار عيسى الكنعان إثر إصابته أثناء تغطيته لالشتباكات في تل عريد
وفي  2632/33/26قتل
ّ
وعين عفا في ريف درعا

.

تعرضت المخرجة سهير سرميني إلطالق نار من أحد الحواجز األمنية التابعة للنظام
وفي ّ 2632/33/26

في ساحة األمويين في دمشق .وقالت اإلعالمية سرميني بأن إطالق النار لم يكن له مبرر ،بعد أن أبرزت
بطاقتها اإلعالمية ألفراد األمن على الحاجز .وكانت سرميني مديرة للفضائية السورية التابعة للنظام

.

وفي  2632/33/23قتل الناشط اإلعالمي عبد اهلل يونس النمر أثناء تغطيته لالشتباكات في دير عدس
في ريف درعا

الغربي.

وفي  2632/33/27قتل الناشط اإلعالمي إياد مبروكة مدير المكتب اإلعالمي لحي برزة في دمشق ،بعد
إصابته برصاص قناص في حي القابون

.

وفي  2632/33/27أعلن المكتب اإلعالمي الموحد في جبل الزاوية عن وقف عمله بسبب الضغوطات
التي تمارس عليه من قبل عناصر جبهة النصرة وأحرار الشام ،وتهديداتهم للعاملين في المكتب
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.

وفي  2632/33/16أصيب الناشط اإلعالمي ياسين أبو رائد ،مدير المكتب اإلعالمي في مدينة عندان،
بعد إصابته بغارة جوية استهدفت مدينة عندان

.

قتل ثالثة من صحفي قناة أورينت في مدينة الشيخ مسكين في درعا بعد أن استهدفهم صاروخ حراري

ومقدم البرامج في قناة "سورية الشعب" ،والذي
وفي  2632/32/0قتل اإلعالمي عبد الرحمن بت ار ،المذيع
ّ
كان تنظيم داعش قد قام باختطافه قبل حوالي عام

.

وفي  2632/32/3أعلنت "قناة أورينت" عن مقتل ثالثة من مراسليها في مدينة الشيخ مسكين في ريف
موجه .والمراسلون هم رامي العاسمي ويوسف الدوس
درعا ،بعد استهداف قوات النظام لهم بصاروخ حراري ّ
والمصور سالم

خليل.

وفي  2632/32/36قتل مراسل قناة الجزيرة مهران بشير الديري أثناء توجهه لتغطية االشتباكات في مدينة
الشيخ مسكين في درعا ،بعد حصول تصادم بين سيارته ذات األنوار المطفأة ،وسيارة تابعة إلحدى فصائل
المعارضة المسلحة .وكان الديري يعمل سابقا في وكالة األنباء الرسمية (سانا).
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وفي  2632/32/32اختفى الطاقم الصحفي لقناة روداو الناطقة باللغة الكردية ،حيث انقطعت أخبارهم
أثناء عودتهم من تل كوجر في ريف القامشلي .ويضم الطاقم كل من الصحفي فرهاد حمو والمصور مسعود
عقيل

.

وفي  2632/32/22اختفى الناشط اإلعالمي هشام الحاج علي ،الذي يعمل لصالح قناة العربية ،وكان
متواجدا في جرود القلمون في ريف دمشق .وكان الحاج علي مالحقا من قبل تنظيم داعش ،بعد أن رفض
عرضا بالتعاون معها

.

وفي  2632/32/20اختطف الناشط اإلعالمي ليث العبد اهلل على يد مسلحين مجهولين في مدينة سراقب.
وكان العبد اهلل قد اختطف من قبل لمدة أربعة أيام

.

كما شهد عام  2632عددا من حاالت اإلفراج عن صحفيين معتقلين ومختطفين ،وتاليا هي حاالت اإلفراج
التي تم توثيقها خالل العام

:

في  2632/3/2أفرج تنظيم داعش عن الصحفي محمد السلوم رئيس تحرير مجلة الغربال ،في كفرنبل في
ريف إدلب ،بعد اعتقاله لمدة أسبوع تقريبا

.

في  2632/3/2أفرج تنظيم داعش عن المصور والصحفي التركي بنيامين آيغون ،مراسل صحيفة ميلييت
التركية .وكان آيغون قد اختطف من قبل داعش في بداية كانون األول/ديسمبر من عام  .2631ولم تعرف
مالبسات اإلفراج

عنه.

وفي  2632/3/21أفرج تنظيم داعش عن المخرج والمصور عمر الخاني ،بعد مطالبته باإلفراج عن زوجته
األمريكية التي اعتقل معها في  .2631/3/2وقد بقيت هي رهن االختطاف حتى اآلن

.

وفي  2632/1/2أفرج عن الصحفي اإلسباني مارك مارخينداس ،مراسل صحيفة البيريوديكو اإلسبانية.
وكان مارخينداس قد اختطف على أحد حواجز داعش في ريف حماة في  .2631/3/2وقد تم تسليمه على
الحدود السورية التركية ،ولم تعرف مالبسات اإلفراج عنه
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.

وفي  2632/2/33أفرج عن الصحفيان الفرنسيان في إذاعة "أوروبا  ،"3ديدييه فرنسوا ،والمصور إدوار
إلياس ،واللذين كانا قد اختطفا من قبل تنظيم داعش في  2631/0/0في شمال حلب .كما أفرج معهما عن
المصور الفرنسي بيار تورس ،والصحفي الفرنسي نيكول هينان ،واللذين كانا قد اختطفا في مدينة الرقة في
 .2631/0/22ولم تعرف مالبسات اإلفراج عن الصحفيين الفرنسيين

.

أفرج تنظيم داعش عن الصحفي اإلسباني مارك مارخينداس ،كما قام التنظيم وتنظيم النصرة باإلفراج عن
رهائن أجانب عديدين ،ويعتقد أن هذه التنظيمات قد تلقت مبالغ مالية كبيرة من حكومات المختطفين مقابل
اإلفراج عنهم
وفي  2632/0/33قام تنظيم داعش باإلفراج عن المصور الدانماركي دانيال راي أوتوسين .وكان أوتوسين
قد اختطف في  2631/2/37في شمال سورية .ولم تعرف مالبسات اإلفراج عنه

.

وفي  2632/7/36قام تنظيم داعش باإلفراج عن مراسل قناة الجزيرة عمر الهزاع ،والمعروف إعالميا باسم
عمار الحاج .وكان الهزاع قد اختطف في دير الزور في  ،2632/2/36على حاجز سد تشرين في الرقة

.

وفي  2632/3/22قامت جبهة النصرة باإلفراج عن الصحفي األمريكي بيترثيو كورتيس ،بعد اختطاف دام
لحوالي عامين .حيث تم تسليمه لقوات حفظ السالم الدولية في الجوالن
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استمرت قوات النظام خالل عام  2632باستهداف دور العبادة ،والمساجد على وجه الخصوص ،متابعة
للنهج الذي بدأته منذ النصف الثاني من عام  ،2633في استهداف المؤسسات الحيوية كالمدارس واألسواق
والمستشفيات ودور العبادة.
وقد قامت قوات النظام في هذا العام بمتابعة االستهداف المباشر للمساجد من خالل الغارات الجوية ،وقذائف
المدفعية والدبابات ،حيث وثّقت اللجنة السورية لحقوق اإلنسان استهداف ( )28مسجدا خالل هذا العام،
باإلضافة إلى كنسيتين ،ومقام ديني.
وقد شهد عام  2632تعمدا من طرف قوات النظام السوري الستهداف المساجد وقت صالة الجمعة ،في
الوقت الذي تزدحم فيه المساجد بالمصلين ،مما يشير إلى رغبة لدى هذه القوات بإيقاع أكبر عدد من
الضحايا واإلصابات في صفوف المدنيين .حيث وثّقت اللجنة السورية لحقوق اإلنسان ( )99استهدافا
للمساجد خالل صالة الجمعة ،أو لحظة خروج المصلين منها ،باإلضافة إلى هجوم واحد أثناء صالة
التراويح في رمضان.
كما شهد عام  2632استهداف المساجد بالسيارات المفخخة ،وهي ظاهرة لم تكن حاضرة بشكل كبير في
األعوام الثالثة السابقة ،ولم تعرف في معظم الحاالت الجهات التي تقف وراء تفجير هذه السيارات .حيث
ّوثقت اللجنة السورية لحقوق اإلنسان ( )1سيارات مفخخة انفجرت بالقرب من مساجد خالل عام ،2632
منها ( )7أثناء خروج المصلين من صالة الجمعة.
وفيما يلي االنتهاكات التي استهدفت دور العبادة خالل عام  ،2632وقامت اللجنة السورية لحقوق اإلنسان
بتوثيقها:
تعرض مسجد عثمان في حي المطار القديم في دير الزور للقصف ،أثناء القصف
في ّ 2632/3/0
العشوائي الذي كانت تقوم به مدفعية النظام على المدينة

.

تعرض مسجد العمري في حي الوعر في حمص للقصف بغارة جويةّ ،أدت إلحداث
وفي ّ 2632/3/0

أضرار مادية في المسجد

.
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تعرض مسجد أبي سليمان الداراني في داريا في ريف دمشق إلى أضرار مادية كبيرة،
وفي ّ 2632/3/32
وخاصة في قبته ،بعد إصابته ببرميل متفجر

.

تعرض مسجد بلدة مدي ار في دوما في ريف دمشق للقصف من قبل الطيران الحربي،
وفي ّ 2632/3/37

مما تسبب بمقتل عدة أشخاص وجرح عشرات آخرين

.

تعرضت مئذنة مسجد القدس في مخيم درعا لقذيفة مدفعية ،مما ّأدى لسقوطها
وفي ّ 2632/3/37

.

تعرض مسجد الرحمن في داريا في ريف دمشق للقصف من قبل الطيران الحربي ،مما
وفي ّ 2632/3/16

أسفر عن أضرار مادية في المسجد

.

تعرض مسجد اإليمان في بلدة النشابية في الغوطة الشرقية للقصف بالقذائف المدفعية،
وفي ّ 2632/3/16

مما تسبب بأضرار مادية محدودة فيه

.

تعرض المسجد الشمالي في مدينة مورك في ريف حماة إلى قصف ببرميل متفجر ،مما
وفي ّ 2632/2/1

ألحق أض ار ار مادية كبيرة فيه

.

تعرض مسجد عثمان بن عفان في حي مساكن هنانو في حلب لقصف بصاروخ أطلقته
وفي ّ 2632/2/2

طائرة حربية ،مما ّأدى لدمار جزء من المسجد ،ومقتل عدد من األطفال كانوا يتلقون التعليم في داخل
وتهدم بيت مجاور ،ومقتل العائلة التي تقطن البيت
المسجدّ ،

.

تعرضت مئذنة مسجد علي بن أبي طالب في كفربطنا في ريف دمشق لقصف بقذيفة
وفي ّ 2632/2/3

هاون ،مما خلّف أض ار ار مادية طفيفة فيها

.

وفي  2632/2/32انفجرت سيارة مفخخة أمام مسجد البراء بن مالك في اليادودة في درعا ،أثناء خروج
المصلين من صالة الجمعة ،مما ّأدى لمقتل  26شخص على

األقل.

تعرض مسجد أبي هريرة في درعا المحطّة الستهداف بصاروخّ ،أدى إلحداث أضرار
وفي ّ 2632/2/26

مادية واسعة فيه

.

السد الجديد في حي طريق السد في درعا المحطة لقصف بقذائف
تعرض مسجد ّ
وفي ّ 2632/2/23

مدفعية من طرف قوات النظام السوري

.
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وفي  2632/2/32انفجرت سيارة مفخخة أمام مسجد في اليادودة في ريف درعا أثناء خروج المصلين من
صالة الجمعة ،مما ّأدى لمقتل  20شخصا ،وجرح عشرات آخرين ،ولم تعرف الجهة التي قامت بتفجير
السيارة

.

تعرض الجامع الغربي الكبير في بلدة معصران في معرة النعمان في ريف إدلب لتفجير
وفي ّ 2632/1/7

سيارة مفخخة أثناء صالة الجمعة ،مما ّأدى لمقتل عدد من المصلين وجرح عشرات آخرين ،واحداث أضرار
واسعة في المسجد

.

تعرض مسجد الشرعية في دير الزور ألضرار مادية كبيرة بعد استهدافه بغارة قام بها
وفي ّ 2632/1/37

الطيران الحربي

.

وفي  2632/1/33قام الطيران الحربي بشن ثالث غارات على محيط مسجد المحمدي في بلدة قدسيا في
ريف دمشق ،مما تسبب في مقتل  7أشخاص ،وجرح عشرات آخرين ،مع وقوع أضرار مادية في المسجد

.

تعرض مسجد كفرنبل الكبير في كفرنبل في ريف إدلب للقصف من قبل الطيران الحربي
وفي ّ 2632/1/23

أثناء تواجد المصلين فيه ألداء صالة الجمعة .مما تسبب بمقتل  2أشخاص ،واحداث أضرار مادية في
المسجد

.

تعرض مسجد عمر بن الخطاب جسر الشغور في ريف إدلب للقصف بقذائف الهاون من
وفي ّ 2632/2/2

قبل قوات المعارضة المسلحة ،مما ّأدى لمقتل  31شخصا .وقالت مصادر في قوات المعارضة أنها كانت
تستهدف حاجز زليطو ،وأصابت المسجد بالخطأ

.

تعرض مسجد المليحة الكبير في بلدة المليحة في الغوطة الشرقية ألضرار مادية واسعة
وفي ّ 2632/2/2
نتيجة الستهدافه بقصف الطيران الحربي

.

تعرضت مئذنة مسجد عمر بن الخطاب في النعيمة في ريف درعا لقصف بقذيفة دبابة،
وفي ّ 2632/2/7

مما تسبب في تدميرها

.

وفي  2632/2/33انفجرت سيارة أمام مسجد بالل الحبشي في حمص لحظة خروج المصلين من صالة
المؤدي إلى األحياء المؤيدة للنظام في حمص
الجمعة ،ويقع المسجد بالقرب من حاجز  3آذار
ّ
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.

تعرضت مئذنة مسجد بالل الحبشي في مدينة مورك في ريف حماة للتدمير بعد
وفي ّ 2632/2/21

استهدافها بقذيفة من مدفعية قوات

النظام.

وفي  2632/2/7سقطت مئذنة مسجد الشيخ خليل في درعا البلد بعد استهدافها بقذيفة دبابة تابعة للجيش
السوري

.

وفي  2632/2/32قام تنظيم داعش بتفجير مقام الصحابي أويس القرني في الرقة ،بعد أن قامت بتفجير
مئذنته في شهر آذار /مارس  .2632وقد قام التنظيم بزرع متفجرات في داخل

الضريح.

تعرض مسجد نور الدين الزنكي في معرة النعمان في ريف إدلب للقصف ،مما تسبب
وفي ّ 2632/2/32
عد من أقدم المساجد في سورية ،ويعود تاريخ بنائه للقرن الثالث للميالد
بدمار هائل في المسجد ،والذي ي ّ

.

يعود تاريخ بناء مسجد نور الدين الزنكي في معرة النعمان للقرن الثالث الميالدي ،واستهدف بغارة جوية
في 8590/9/99
تعرض مسجد عثمان بن مظعون في حي مساكن هنانو في حلب للقصف ببرميل
وفي ّ 2632/2/32

متفجر سقط على المسجد
ّ

.
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وفي  2632/2/30انفجرت سيارة مفخخة في مدينة بنش في ريف إدلب عند خروج المصلين من المسجد
الكبير بعد صالة الجمعة ،مما أوقع  33قتيال وعشرات الجرحى

.

تعرض مسجد علي بن أبي طالب في بلدة اعزاز في ريف حلب الشمالي ،مما ّأدى
وفي ّ 2632/2/26

لمقتل  33شخصا ،واصابة عدد آخرون بجروح

.

تعرض المسجد العمري في بلدة المليحة في ريف دمشق ألضرار مادية كبيرة نتيجة
وفي ّ 2632/0/2

للقصف العشوائي المستمر على المدينة .وهو من أقدم المساجد في ريف دمشق

.

تعرض مسجد الهداية في بلدة رنكوس في ريف دمشق لقصف أحدث أضرار مادية
وفي ّ 2632/0/32

كبيرة

.

تعرض مسجد حمزة بن عبد المطلب في بلدة الغنطو في ريف حمص للقصف
وفي ّ 2632/0/32
بالطيران ،مما أسفر عن أضرار مادية بسيطة

.

لتعرضه
تعرض مسجد الشهداء في الحولة في حمص إلى دمار مادي محدود نتيحة ّ
وفي ّ 2632/0/37

لقذائف أطلقتها مدفعية قوات النظام

.

ار
متفجر ،مما سبب أضر ا
تعرض مسجد المحتسب في باب الحديد في حلب ببرميل
ّ
وفي ّ 2632/0/22

كبيرة فيه

.

تعرض مسجد الصفا في حي العمال في دير الزور ألضرار مادية كبيرة نتيجة الستهدافه
وفي ّ 2632/7/2
بصاروخ أطلقته طائرة حربية

.

تعرض مسجد السرمانية في جبل األكراد في الالذقية لدمار واسع نتيجة الستهدافه
وفي ّ 2632/7/2

بالقصف المدفعي من مواقع قوات النظام

.

وفي  ،2632/7/2وفي الجمعة األولى من شهر رمضان ،قام الطيران الحربي بغارتين على مدينة سرمين في
ريف إدلب وقت خروج المصلين من صالة الجمعة ،استهدفت إحداها مسجد الفردوس ،و ّأدت إلصابة حوالي
خمسين شخصا بجروح

.
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وفي  2632/7/2قام الطيران الحربي بقصف المنطقة المحيطة بمسجد الفتح في بلدة المليحة في ريف
دمشق ،مما سبب أض ار ار مادية في المسجد

.

تعرض مسجد العباس في مساكن هنانو ألضرار مادية نتيجة لسقوط برميل متفجر
وفي ّ 2632/7/32

بقربه

.

تعرض مسجد البشيرية في جسر الشغور في ريف إدلب إلى قصف صاروخي أثناء
وفي ّ 2632/7/23

سبب بمقتل اثنين ،واصابة عدد كبير من المصلين بجروح مختلفة
صالة التراويح ،مما ت ّ

.

متفجرّ ،أدى إلى
وفي  2632/3/0تعرض مسجد بانقوسا التاريخي في باب الحديد في حلب لسقوط برميل ّ

إحداث أضرار كبيرة فيه

.

تعرض مسجد بانقوسا التاريخي في حلب إلى أضرار كبيرة نتيجة لستهدافه ببرميل متفجر
ّ
تعرض جامع أبو بكر الصديق في مدينة الباب في ريف حلب ألضرار مادية كبيرة بعد
وفي ّ 2632/3/7

سقوط برميل متفجر بقربه

.

وفي  2632/3/32انفجرت سيارة مفخخة قرب مسجد التقوى في بلدة نمر في درعا أثناء خروج المصلين
من صالة الجمعة ،مما ّأدى لمقتل  30شخصا ،معظمهم من المصلين
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.

وفي نفس اليوم قامت الكتائب المعارضة باعتقال شخص على صلة باألمن السوري ،كان يحاول إدخال
بأنه كان ينوي ركنها أمام المسجد الكبير في
سيارة مفخخة إلى مدينة جاسم في ريف درعا ،حيث اعترف ّ
جاسم.

تعرض مسجد سويسة في القنيطرة لدمار واسع نتيجة الستهدافه بحاوية متفجرة ألقاها
وفي ّ 2632/3/7

الطيران المروحي

.

ويعد
لتعرضه للقصف بالطيران.
ّ
تعرض مسجد العادلية في حلب لدمار واسع نتيجة ّ
وفي ّ 2632/3/33

مسجد العادلية من المساجد األثرية في المدينة ،ويعود تاريخ بنائه لعام 3227م

.

تعرض مسجد الرستن في الرستن في ريف حمص إلى قصف من مدفعية قوات النظام،
وفي ّ 2632/3/32

مما تسبب في مقتل  1أشخاص ،وجرح عشرات آخرين

.

تعرض مسجد البيدر بحي الكالسة في حلب لقصف بالطيران الحربي ،مما ّأدى إلى
وفي ّ 2632/3/32

إحداث أضرار مادية كبيرة في المسجد

.

وفي  2632/3/23قام تنظيم داعش بتفخيخ وتفجير كنيسة شهداء األرمن في حي الرشدية بمدينة دير
الزور ،مما أدى لتدمير الكنيسة بشكل كامل

.

وفي  2632/3/20استهدفت مروحيات النظام السوري مدينة الرستن بالبراميل المتفجرة ،سقط أحدها على
محيط مسجد "أبو عمو" خالل خروج المصلين من صالة الجمعة؛ ما أدى إلى مقتل خمسة مصلين على
األقل واصابة

العشرات.

لتعرضه لقذائف
تعرض مسجد قرية جزعة في محافظة الحسكة إلى دمار كبير نتيجة ّ
وفي ّ 2632/36/3

أثناء االشتباكات بين تنظيم داعش وقوات الحماية الكردية

.

وفي  2632/36/2اشتعلت النيران داخل المسجد األموي الكبير في حلب نتيجة لالشتباكات الدائرة بين
قوات المعارضة المسلحة وقوات النظام

السوري.

تعرض مسجد الفاتح في حي القصور في دير الزور إلى قصف بصاروخ أطلقته القوات
وفي ّ 2632/36/1

الحكومية ،مما ّأدى إلى إحداث أضرار مادية في المسجد
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.

وفي  2632/36/1قام الطيران الحربي بقصف المسجد الكبير في ناحية التمانعة في محافظة إدلب ،مما
ار مادية كبيرة في المسجد
سبب أضر ا

.

وفي  2632/36/2قام الطيران المروحي بإلقاء برميل متفجر على المسجد الكبير في مدينة سراقب في
ريف إدلب ،مما سبب أض ار ار مادية في المسجد

.

وفي  2632/36/2قام الطيران الحربي بإلقاء برميل متفجر على المسجد الشمالي في مدينة سراقب ،مما
سبب أض ار ار مادية في المسجد

.

وفي  2632/36/2قام الطيران الحربي بقصف مسجد الفاروق في بلدة الدانا بريف إدلب ،مما سبب أض ار ار
مادية في المسجد

.

متفجرة على مسجد قرية ربيعة في جبل التركمان
وفي  2632/36/36قام الطيران المروحي بإلقاء حاوية
ّ
في ريف الالذقية أثناء صالة الجمعة ،مما ّأدى إلى مقتل  33شخصا ،وجرح أكثر من خمسين آخرين

.

وفي  2632/36/32قام الطيران الحربي بقصف مسجد حذيفة بن اليمان في مدينة حمورية في ريف
دمشق ،مما سبب أض ار ار مادية في المسجد

.

وفي  2632/36/32انفجرت سيارة مفخخة أمام مسجد عمار بن ياسر في بلدة اليادودة في محافظة درعا،
مما ألحق أض ار ار مادية في المسجد .ولم تعرف الجهة المسؤولة عن تفجير السيارة

.

وفي  2632/36/31قام الطيران الحربي بقصف مسجد اإليمان في مدينة دوما في ريف دمشق ،مما ألحق
أض ار ار مادية بالمسجد

.

وفي  2632/36/32قام الطيران الحربي بإطالق صاروخ فراغي على مسجد عمر بن الخطاب في مدينة
عربين في محافظة ريف دمشق ،مما ّأدى لتهدم جزء كبير من المسجد ،ومقتل  32شخصا

.

وفي  2632/36/30قامت قوات النظام بنسف مئذنة مسجد أبو مسلم الخولني الجديد في مدينة داريا في
ريف دمشق

.

وفي  2632/36/37قامت قوات النظام بإطالق قذيفة هاون على مسجد الروضة في مدينة حمورية في
ريف دمشق ،مما ألحق أض ار ار مادية في المسجد

.
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وفي  2632/36/33انفجرت سيارة مفخخة أمام مسجد فلسطين في مخيم اليرموك في دمشق ،مما ّأدى
لمقتل شخص واحد

.

وفي  2632/33/2سقطت قذيفة مدفعية أطلقتها القوات الحكومية على مسجد أبو بكر في مدينة زملكا في
ريف دمشق ،مما ّأدى لتدمير مئذنة المسجد

.

تعرض جامع الميتم اإلسالمي بحي الوعر في حمص إلى صاروخ أطلقته راجمات قوات
وفي ّ 2632/33/1

النظام ،مما ّأدى إلصابة المسجد بأضرار كبيرة

.

وفي  2632/33/7انفجرت سيارة مفخخة قرب مسجد الطيبة القديم في بلدة الطيبة في ريف دمشق ،أثناء
خروج المصلين من صالة الجمعة ،مما ّأدى إلى إصابة  32شخصا ،والحاق أضرار مادية بالمسجد

.

وفي  2632/33/32سقطت عدة قذائف على مسجد أبو بكر الصديق في بلدة المسيفرة في محافظة درعا،
مما ّأدى إلصابة عدد من األشخاص ،والحاق أضرار مادية بالمسجد

.

وفي  2632/33/32ألقى الطيران المروحي برميال متفج ار على مسجد عمر بن الخطاب في مزارع المالح
في ريف حلب ،مما ّأدى إلى تدمير المسجد بشكل شبه كامل

.

وفي  2632/33/30قامت مدفعية قوات النظام بقصف مسجد مدي ار الكبير في بلدة مدي ار في ريف دمشق
بعدة قذائف ،مما ّأدى لجرح عدد من األشخاص والحاق أضرار مادية بالمسجد

.

وفي  2632/33/33سقطت قذيفة لم يعرف مصدرها على كنسية الصليب في منطقة القصاع في مدينة
دمشق ،مما ّأدى إللحاق أضرار مادية بالكنسية

.

وفي  2632/33/21قام الطيران الحربي بقصف مسجد حرويل في حي العرضي في مدينة دير الزور
بصاروخين حربيين ،مما ّأدى إلحداث أضرار مادية بالمسجد والمساكن المجاورة

.

شنها الطيران الحربي ،مما ّأدى إلى وقوع
تعرضت مدينة الرقة لسلسلة من الغارات التي ّ
وفي ّ 2632/33/22

واحدة من أكبر المجازر في عام  .2632وقد استهدفت إحدى الغارات مسجد الحني ،مما ّأدى إلى إحداث
دمار واسع فيه ،وسقوط مئذنته بالكامل

.
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مئذنة مسجد الحني في مدينة الرقة بعد استهدافها يوم  8590/99/89في الغارات التي سببت واحدة من
أكبر المجازر في عام 8590
وفي  2632/33/23قام الطيران الحربي باستهداف مسجد أبو بكر الصديق في مدينة الشدادي في
الحسكة ،وبعد دقائق ألقى الطيران المروحي برميلين متفجرين في محيط المسجد ،مما ّأدى لمقتل 0
أشخاص ،واحداث دمار واسع في المسجد والمساكن المحيطة به

.

وفي  2632/33/23قام الطيران الحربي بقصف مسجد إبلين في قرية إبلين في ريف إدلب ،مما تسبب في
إحداث أضرار في المسجد

.

وفي  2632/33/23قام الطيران الحربي بقصف محيط مسجد الجراكسة في مدينة الرقة ،مما ّأدى إحداث
أضرار مادية فيه

.

وفي  2632/33/23قام الطيران الحربي بقصف محيط مسجد النووي في مدينة الرقة ،مما ّأدى لمقتل 33
شخصا ،واصابة عشرات آخرين ،واحداث أضرار مادية بالمسجد
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.

وفي  2632/32/3قام الطيران الحربي باستهداف مسجد الزبير بن العوام في قرية إبلين في جبل الزاوية
في ريف إدلب ،أثناء خطبة الجمعة ،مما ّأدى لمقتل الخطيب ،وهو من جبهة النصرة

.

وفي  2632/32/7حصل دمار كبير في مسجد السلطانية األثري في حلب ،والذي يعود تاريخ بنائه إلى
عام  .3221ويقع المسجد في منطقة تسيطر عليها قوات النظام .ويبدو أن الجيش هو من قام بتفجير
تشنه قوات المعارضة المسلحة
المسجد ،قبيل هجوم كانت ّ

.

وفي  2632/32/33انهار مسجد عبد العزيز أبازيد في حي المحطة في مدينة درعا ،ورغم أن االنهيار قد
حصل أثناء وجود اشتباكات بين قوات الجيش وكتائب المعارضة المسلحة ،إال أن من المرجح أن االنهيار
أن
حصل نتيجة تفخيخ المسجد من قبل قوات الجيش التي تسيطر عليه ،قبل انسحابها من المنطقة .إال ّ

وفجرته على قوات
مصادر من المعارضة قالت بأن المعارضة المسلحة هي من قامت باستهداف المسجدّ ،

النظام المتواجدة فيه.

وفي  2632/32/32قامت مدفعية قوات النظام بقصف مسجد صالح الدين في المليحة الشرقية في درعا
بعدة قذائف أثناء صالة الجمعة ،مما ّأدى لمقتل شخص ،وجرح عشرة آخرين ،ووقوع أضرار مادية في
المسجد

.

وفي  2632/32/37قام الطيران الحربي بقصف مسجد خلف الناصر في مسكنة في ريف حلب الشرقي
بصاروخين ،مما ّأدى إلى إحداث أضرار مادية كبيرة في المسجد

.

تعرضت مدينة الرقة إلى سلسلة من الغارات الجوية من طرف الطيران الحربي للنظام
وفي ّ 2632/32/22

السوري ،استهدفت إحداها مسجد اإليمان ،مما ّأدى لوقوع عدد من القتلى ،من بينهم إمام المسجد

.

وفي  2632/32/20استهدف الطيران الحربي محيط جامع فلسطين في مخيم اليرموك أثناء وجود المصلين
في صالة الجمعة ،مما تسبب في عدد من اإلصابات ،باإلضافة إلى أضرار في المسجد
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شهد عام  2632عددا من المراسم التشريعية والتعديالت القانونية التي أصدرتها الحكومة السورية ،وهي
تعديالت وتشريعات ذات صلة بحقوق المواطنين السوريين ،وخاصة المدنية والسياسية منها.
وقد كان أبرز هذه المراسم المرسوم التشريعي رقم  ،88والذي صدر يوم  ، 2632/0/3والقاضي بمنح عفو
عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخه ،ويشمل المرسوم عفوا عن عدد من الجرائم ،أهمها الجرائم المنصوص
عليها في المادتين  /232/و /230/والفقرة /أ /من المادة  /231/والمادة  /232/والمادة  /161/من قانون
العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  /323/لعام  3323وتعديالته .وعن كامل العقوبة في الجرائم
المنصوص عليها في الفقرة  /3/من المادة  /162/والفقرة  /3/من المادة  /160/من قانون العقوبات
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  /323/لعام  3323وتعديالته اذا كان الجرم مقترفا من سوري ،والعفو عن
كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة  /2/من المادة  /1/من القانون رقم  /33/الصادر
بتاريخ  2632-7-2لمن انضم إلى منظمة إرهابية إذا كان الجرم مقترفا من سوري

.

كما صدر مرسومان تشريعيان يتعلقان بخدمة الجيش اإللزامية ،يتعلق األول بالفارين من الخدمة ،بينما يتعلق
الثاني بالبدل النقدي الذي تتقاضاه الحكومة من المغتربين .ففي  2632/0/21صدر المرسوم التشريعي رقم
 90لعام  8590القاضي بايقاف اقتطاع أقساط القروض الممنوحة من قبل المصارف العامة للعسكريين
الفارين من الخدمة من كفالئهم العسكريين الذين ما زالوا على رأس عملهم أو المتقاعدين أو المتوفين من غير
الفارين.

وفي  2632/3/1صدر المرسوم التشريعي رقم  77لعام  ،8590والقاضي بتعديل بعض المواد من
نص المرسوم على
المرسوم التشريعي رقم  16لعام  2667وتعديالته المتضمن قانون خدمة العلم .حيث ّ
تعديل البدل النقدي للمقيمين في خارج سورية ،ليصبح ثمانية آالف دوالر أمريكي لمن كانت إقامتهم دائمة

لمدة ال تقل عن أربع سنوات ،وألفين وخمسمئة دوالر أمريكي لمن ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو
في غيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف
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نص المرسوم على أن دخول مدة خدمة العلم الفعلية المؤداة في حساب المدد المؤهلة للترفيع الدوري وفي
كما ّ
حساب المدة المستحقة للمعاش ،وتعويضات التسريح شريطة أن يؤدي العامل عنها العائدات التأمينية حصة

العامل زائد حصة رب

العمل.

لم يشمل المرسوم رقم  88لعام  8590معظم معتقلي الرأي ،والذين يقدر عددهم بعشرات اآللف :الصورة
للمدونة طل الملوحي المعتقلة منذ  ،9111ولم يشملها مرسوم العفو
وارتباطا بفقدان أكثر من  2.3مليون طفل سوري لحقّهم في التعليم ،ومحاولة من الحكومة السورية لالستفادة
من الفراغ القانوني الذي تعاني منه المؤسسات التعليمية في المناطق التي ال يسيطر عليها ،صدر في
 2632/3/33المرسوم التشريعي رقم  70للعام  8590القاضي بإحداث هيئة عامة باسم “المدرسة
االلكترونية السورية” تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري .حيث تهدف هذه المدرسة إلى
تقديم خدمات التعليم للطلبة السوريين المحرومين من حقّهم في التعليم ،وتقديم شهادات معترف بها من قبل
الحكومة السورية لهؤالء الطلبة ،حتى لو كانوا في مناطق خارج سيطرة النظام
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اللجنة السورية لحقوق اإلنسان هيئة حقوقية إنسانية مستقلة ومحايدة تأسست عام  ،3337تعنى أساسا
بالدفاع عن الحريات العامة وحقوق اإلنسان السوري من خالل وسائل عديدة

تتضمن:

 -3كشف 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.

 -2إجراء األبحاث ونشر الكتب والدراسات المتعلقة بالحريات األساسية وحقوق اإلنسان في سورية ،على
أسس البحث العلمي والتحقق

الميداني.

 -1إصدار التقارير بأنواعها والقيام بالحمالت اإلنسانية وعقد الندوات والمقابالت للتعريف بقضايا حقوق
اإلنسان في

سورية.

 -2نشر الوعي بثقافة حقوق اإلنسان في المجتمع السوري ،وتشجيعه على المطالبة بحقوقه اإلنسانية وحرياته
العامة حتى تحصل التغييرات التي تكفل هذه الحقوق بالوسائل

السلمية.

 -2تلتزم 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
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