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بعدسة: عالء الفقير، محافظة درعا



     كان العــام 2013 عامــاً دمويــاً بامتيــاز، ســواء أكان بعــدد الشــهداء الذيــن قضــوا علــى يــد قــوات النظــام أم على مســتوى المجازر 

التــي ارتكبــت علــى يــد قواتــه وشــبيحته أو علــى مســتوى أنــواع جديــدة مــن األســلحة وعلــى رأســها الســاح الكيمــاوي الــذي تــّم 

اســتخدامه عــدة مــرات كانــت المجــزرة األكبــر التــي نتيجــت عنــه فــي الغوطــة الشــرقية بتاريــخ 21-8-2013 والتــي ذهــب ضحيتهــا 

المئــات مــن المدنييــن معظمهــم مــن األطفــال والنســاء، واســتطاع مركــز توثيــق اإلنتهــاكات مــن خــال شــبكة المراســلين والعاملين 

فــي الغوطــة الشــرقية الــى توثيــق 932 اســما بينهــم 39 مــن مجهولــي الهويــة، وباإلضافــة إلــى الســاح الكيمــاوي بــرزت عــدة 

أســلحة جديــدة قامــت قــوات النظــام باســتخدامها بشــكل واســع وممنهــج ضمــن النــزاع المســلح الجــاري، وعلــى رأســها البراميــل 

المتفجــرة والتــي ســقط منهــا المئــات علــى عــدة مــدن وقــرى ثائــرة، وكانــت مناطــق حلــب الشــرقية هدفــاً لمئــات منهــا أيضــاً، 

حيــث نتجــت عنهــا مجــازر مرّوعــة وأدت إلــى نــزوح مئــات اآلالف مــن المدنييــن، كمــا واســتخدم ســاح الجــوع والحصــار بشــكل 

منهجــي وواســع النطــاق علــى يــد قــوات النظــام وخاصــة فــي مناطــق ومــدن قريبــة مــن العاصمــة دمشــق وعلــى رأســها مخيــم 

ــاء حمــص، واســتخدمت قــوات  ــد مــن مناطــق وأحي ــة والعدي اليرمــوك ومناطــق جنوبــي دمشــق، والغوطــة الشــرقية والمعضمي

النظــام القنابــل العنقوديــة والقنابــل الحارقــة وعلــى رأســها النابالــم ضــد أهــداف مدنيــة وخاصــة فــي محافظتــي حلــب ودرعــا.                                                                      

المنهجية:

ــة محــددة وواضحــة  ــه فــي نيســان مــن العــام 2011 اعتمــد مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا علــى منهجي ــذ انطاقت      من

ــة  ــداث الميداني ــع تطــور األح ــر م ــكل كبي ــة بش ــذه المنهجي ــد تطــورت ه ــا، وق ــق منه ــام والتحق ــات واألرق ــع اإلحصائي ــي جم ف

علــى األرض، لتتوافــق معاييــر المركــز والمعاييــر الدوليــة للتوثيــق حيــث يعتمــد المركــز علــى عــدة مصــادر معلومــات أساســية 

وثانويــة لرصــد إنتهــاكات حقــوق اإلنســان الواقعــة فــي ســوريا، وتقــوم شــبكة مــن الناشــطين الحقوقييــن العامليــن مــع المركــز فــي 

الداخــل الســوري وفــي مختلــف المحافظــات برصــد اإلنتهــاكات والوقــوف علــى حيثياتهــا، ومــن ثــم اعــداد البيانــات الخاصــة بهــذا 

اإلنتهــاك والتأكــد مــن انهــا تســتوفي شــروط التوثيــق األساســية )مــن، أيــن، متــى، كيــف، مــاذا(.                                                                     

ــات مباشــرة عــن كل  ــى المعلوم ــم الحصــول عل ــا ويت ــي الضحاي ــازل ذوي ــة لمن ــارات ميداني ــون بزي ــوم النشــطاء الحقوقي      يق

الضحايــا ومعلوماتهــم التفصيليــة )حتــى رقــم الهاتــف كمثــال( لــكل ســكان المنطقــة الذيــن تعرضــوا إلنتهــاكات، باإلضافــة أيضــا 

الــى تحديــث المعلومــات الموجــودة أصــا عبــر األقــارب – الشــهود – المشــافي الميدانيــة ووثائــق الوفــاة

والقوائم الشاملة الصادرة من المجالس المحلية والتنسيقيات الثورية للمدن والمناطق.                                           
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http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports/1394885517#.UzHKWVedFec
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports/1394885517#.UzHKWVedFec
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports/1383565710#.UzHLBFedFec
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports/1383565710#.UzHLBFedFec
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/about


 تنويه وشكر:

مــع دخــول الثــورة الســورية عامهــا الرابــع ارتــأى مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا أّن يرفــق باإلضافــة إلــى اإلحصائيــات 

الخاصــة بالعــام 2013 عــدة إحصائيــات مهمــة أخــرى تشــمل األعــوام الثاثــة للثــورة وينــوه فــي الوقــت نفســه علــى النقــاط التاليــة:

1 - ال يتضمن هذا التقرير قتلى النظام والجيش النظامي السوري.

2 - ال تعتبــر هــذه األرقــام نهائيــة بــأي حــال مــن األحــوال، وهــي خاضعــة للتدقيــق الــدوري والمســتمر؛ مــن قبــل نشــطاء المركــز 

أوالً، وفريــق التوثيــق والرصــد والتدقيــق الميدانــي ثانيــاً.

3 -  إّن اختــاف األرقــام مــن تقريــر إلــى آخــر – حتــى بالنســبة – إلــى المنطقــة الواحــدة، يعــود مــرده إلــى التدقيــق المناطقــي 

المســتمر؛ والــذي يكشــف مواضــع النقــص واألخطــاء، فضــاً عــن متابعــة الشــهداء مجهولــي الهويــة، حيــث يتــم توثيقهــم باســمهم 

حيثمــا يتــّم التعــرف إلــى هوياتهــم.                                                                                                   

4 - ال تشمل هذه األرقام ضحايا االشتباكات ما بين قوات المعارضة وتنظيم الدولة اإلسامية في العراق والشام.
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1 -   اســتطاع مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا خــال العــام 2013 توثيــق ) 40139 ( شــهيداً فــي جميــع المحافظــات الســورية، 

منهــم ) 35917 ( شــهيداً تــّم توثيقهــم باالســم و ) 4222 ( تــم توثيقهــم كمجهولــي الهويــة أي بنســبة 10 % مــن عــدد الشــهداء.                                                                                                                 

2 – بلــغ مجمــوع عــدد المدنييــن ) 26298 ( مدنيــاً أي بنســبة ) 6550 % ( مــن مجمــوع عــدد الشــهداء، بينمــا بلــغ عــدد الغيــر مدنييــن 

مــن كتائــب المعارضــة المســلحة )13841 ( أي بنســبة ) 3448 % ( مــن ضمنهــم ) 100 ( طفــل مــا دون ســن الثامنــة عشــرة

3

إحصائيات العام المنصرم 2013

توزع الشهداء بحسب الفئة 2013

توزع الشهداء حسب توثيقهم باالسم أو ما توثيقه كمجهول الهوية 2013
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3 -  بلــغ عــدد األطفــال مــا دون ســّن الثامنــة عشــرة ) 5019 ( طفــاً وطفلــة أي بنســبة ) 12.50 % ( مــن مجمــوع عــدد الشــهداء، 

منهــم ) 3355 ( مــن الذكــور األطفــال و ) 1664 ( مــن اإلنــاث األطفــال.                                        

بينمــا بلغــت نســبة اإلنــاث البالغــات ) 850 % ( مــن مجمــوع عــدد الضحايــا وبلــغ عددهــن ) 3413 ( أنثــى بالغــة، بينمــا بلــغ عــدد 

الذكــور البالغييــن ) 31607 ( أي بنســبة ) 78.74 % (

4 - تــوزع شــهداء الســنة علــى جميــع أشــهر الســنة بمعــدل ) 3344 ( شــهيداً، شــهد شــهر آذار العــدد األكبــر مــن الشــهداء والــذي 

ســقط فيــه ) 4168 ( شــهيداً، تــاه شــهر كانــون الثانــي حيــث بلــغ عــدد الشــهداء ) 43148 ( شــهيداً، ومــن ثــّم شــهر شــباط  والــذي 

ســقط فيــه ) 3965 ( شــهيداً ومــن ثــّم شــهر آب الــذي شــهد مجــزرة الكميــاوي وســقط خالــه – أي ذلــك الشــهر – ) 3917 ( شــهيد. 

توزع الشهداء بحسب أشهر السنة 2013

توزع الشهداء حسب الجنس
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ــبة              ــار أي بنس ــهيداً باطــاق الن ــث قضــى ) 15962 ( ش ــل حي ــباب القت ــر أس ــن أكث ــا م ــران القناصــة كان ــار وني 5 -  إطــاق الن

) 39.75 % ( منهــم مــا ال يقــل عــن ) 2180 ( شــهيداً قضــى برصاصــة قناصــة النظــام المباشــرة، بينمــا بلــغ عــدد الذيــن قضــى 

ــن  ــدد الذي ــغ ع ــبة ) 30 % (، وبل ــخ األرض – أرض ) 11737 ( شــهيداً أي بنس ــاون أو صواري ــة أو اله نتيجــة القصــف بالمدفعي

ــبة ) 11 % (.                                      ــهيداً أي بنس ــي ) 4319 ( ش ــران الحرب ــة بالطي ــارات الجوي ــة الغ قضــوا نتيج

     وقــد شــهد العــام 2013 حــدوث أســباب وفــاة جديــدة وعلــى رأســها القصــف باألســلحة الكيماويــة والغــازات الســامة حيــث بلــغ 

عددهــم أكثــر مــن ألــف شــهيد، وتــم توثيــق ) 238 ( شــهيداً ممــن ماتــوا نتيجــة للجــوع ضمــن مناطقهــم المحاصــرة أو ممــن منــع 

عنهــم النظــام المــواد اإلغاثيــة وماتــوا نتيجــة نقــص المــواد اإلغاثيــة، وتــم توثيــق ) 103 ( شــهيداً ممــن تــّم منعهــم مــن الطبابــة 

علــى يــد قــوات النظــام

توزع الشهداء بحسب أسباب الوفاة 2013
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ــام  6 - إزدادت وتيــرة القتــل تحــت التعذيــب بشــكل كبيــر جــداً   خــال العــام 2013 مقارنــة مــع العــام 2012 حيــث ازدات األرق

إلــى الضعــف تقريبــاً فأصبــح ال يــكاد يمــّر يــوم دون ســقوط شــهيد تحــت التعذيــب فــي أقبيــة أجهــزة قــوات النظــام ومعتقاتــه، 

فقــد اســتطاع المركــز توثيــق ) 2265 ( معتقــاً تــّم تعذيبهــم حتــى  المــوت، وقــد توزعــوا علــى جميــع أشــهر الســنة بمعــدل ) 188( 

شــهيداً خــال الشــهر الواحــد أي بمعــدل ) 6 ( شــهداء خــال اليــوم الواحــد، وقــد شــهد شــهر نيســان 2013 النســبة األكبــر مــن 

شــهداء التعذيــب حيــث بلــغ العــدد ) 286 ( شــهيداً، تــاه شــهر أيــار حيــث تــّم توثيــق ) 237 ( شــهيداً.   

- وقــد تــوزع شــهداء التعذيــب علــى جميــع المحافظــات ولكــّن النســبة األكبــر كانــت مــن أبنــاء  ريــف دمشــق حيــث بلــغ عددهــم 

) 599 ( شــهيداً، تلتهــا مدينــة دمشــق حيــث بلــغ عــدد شــهداء التعذيــب فيهــا ) 324 ( وبلــغ عــدد شــهداء التعذيــب ) 316 ( شــهيداً 

فــي محافظــة حمــص . 

 1- قد يكون هنالك تقاطع كبير ما بين األرقام التي تّم توثيقها من قبل مركز توثيق االنتهاكات في سوريا واألرقام التي وردت في تقرير وكالة األناضول والذي أكّد تعذيب ) 11 ( ألف معتقل حتى الموت، وعليه فإّن
.األرقام الوادة هنا قد تكون جزء من الرقم ) 11.000 ( أو قد تكون أرقام يمكن أن تضاف إلى أرقام التقرير خاصة بالنسبة للمعتقلين من المحافظات األخرى

2013



www.vdc-sy.info        editor@vdc-sy.info 7

مركز توثيق اإلنتهاكات في سوريا

7 – تكبــدت محافظــة ريــف دمشــق العــدد األكبــر مــن عــدد الشــهداء خــال العــام 2013 حيــث بلــغ عددهــم ) 10436 ( شــهيداً أي 

بنســبة ) 26 % ( ، تلتهــا محافظــة حلــب حيــث بلــغ عــدد شــهدائها ) 8481 ( شــهيداً أي بنســبة ) 21 % ( وبلــغ عــدد شــهداء محافظــة 

حمــص ) 4449 ( شــهيداً أي بنســبة ) 11 % ( وعــدد شــهداء محافظــة درعــا ) 3607 ( شــهداء.            

توزع الشهداء بحسب املحافظات مع بيان عدد املدنيني وغري املدنيني منهم

توزع الشهداء بحسب املحافظات 2013

2013
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      مــع دخــول الثــورة الســورية عامهــا الرابــع باتــت أرقــام واإلحصائيــات الــواردة مــن داخــل ســوريا تشــكل صدمــة كبيــرة 

للرأييــن العــام الداخلــي منــه والخارجــي، فقــد تســارعت عجلــة المــوت التــي يقودهــا النظــام فــي حربــه ضــد الشــعب مســتويات 

ــن  ــرات اآلالف م ــن، وعش ــن المدنيي ــم م ــهداء معظمه ــن الش ــرات اآلالف م ــى عش ــير إل ــة تش ــام الموثق ــبوقة، فاألرق ــر مس غي

ــن.                                                                                        ــن والاجئي ــن النازحي ــل ومايي ــي ألــف معتق ــر مــن مئت ــن وأكث المفقودي

     يقــدم مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا بعضــاً مــن األرقــام واإلحصائيــات التــي تــّم توثيقهــا خــال الثاثــة أعــوام الماضيــة 

مــن عمــر الثــورة، وهــي إحصائيــات خاصــة فــي الذكــرى الســنوية الثالــة النطاقــة الثــورة، حيــث اســتطاع المركــز منــذ بدايــة 

الثــورة وتحديــداً مــن تاريــخ 15-3-2011 إلــى تاريــخ 14-5-2014 مــن توثيــق ) 90511 ( شــهيداً، علــى كامــل الجغرافيــة الســورية.                                                                                                                

الغوطة الشرقية، ريف دمشق، مجزرة الكيماوي 2013-8-21
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1  - خــال أعــوام الثــورة الثاثــة كان المدنييــون هــم األكثــر اســتهدافاً مــن قبــل قــوات النظــام، وخاصــة فــي عامهــا الثانــي حيــث 

بلــغ عــدد مــن ســقط مــن المدنييــن علــى يــد قــوات النظــام ) 34818 ( مدنيــاً، وشــهد عــام الثــورة الثالــث اســتهدافاً أقــل للمدنييــن بــس 

نــزوح الماييــن مــن بيوتهــم بســبب العمليــات العســكرية فبلــغ عددهــم فــي العــام الثالــث للثــورة ) 24129 ( مدنيــاً.     

2 - إطــاق النــار ونيــران القناصــة والقصــف بالمدفعيــة والدبابــات وقذائــف الهــاون إضافــة إلــى القصــف الجوي واإلعــدام الميداني 

كانــت األســباب األربعــة األكثــر اتباعــاً مــن قبــل قــوات النظــام خــال اســتهدافه للســوريين، إالّ إّن الســنة الثانيــة للصــورة شــهدت 

تقاربــاً ملحوظــاً مــا بيــن اتبــاع الرصــاص والقصــف كوســيلة مباشــرة للقتــل، حيــث بلــغ عــدد الذيــت قضــوا بنيــران قــوات النظــام 

وقناصتــه ) 16659 ( شــهيداً، وبلــغ عــدد مــن تــّم اســتهدافهم عــن طريــق القصــف بالمدفعيــة وقذائــف الهــاون والدبابــة ) 14549 (.       
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3 - إزداد الضحايــا مــن األطفــال والنســاء بشــكل ملحــوظ جــداً خــال الســنتين الثانيــة والثالثــة مــن عمــر الثــورة، حيــث تضاعفــت 

ــغ عــدد  ــى بل ــورة، ففــي الســنة األول ــى مــن عمــر الث ــة مــع الســنة األول ــة مقارن ــى أضعــاف مضاعف ــال والنســاء إل ــام األطف أرق

األطفــال مــن الذكــور واإلنــاث ممــن هــم مــن دون ســّن الثامنــة عشــر ) 753 ( طفــاً، وتضاعــف هــذا الرقــم فــي الســنة الثانيــة 

ليصــل إلــى ) 4913 ( طفــاً وطفلــة، وفــب الســنة الثالثــة بلــغ عددهــم ) 4766 ( طفــاً وطفلــة رغــم نــزوح الماييــن مــن الســكان 

مــن مناطقهــم. 

مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا إذ يضــع هــذا التقريــر بيــن إيديكــم يتقــدم بالشــكر العميــق لجميــع النشــطاء الميدانييــن الذيــن 

يقومــون بعمــل جّبــار مــن أجــل توثيــق الشــهداء واســتكمال بياناتهــم ورصــد جميــع الخروقــات األخــرى لحقــوق اإلنســان، كمــا 

يشــكر جميــع الســادة القــّراء والمتعاونيــن مــع المركــز الذيــن يقومــون بتزويدنــا بالبيانــات وتصويــب بعضهــا اآلخــر، إضافــة إلــى 

الشــكر الجزيــل ألهالــي الضحايــا الذيــن ال يبخلــون بــأي معلومــات عــن االنتهــاكات الواقعــة ضــد أبنائهــم وذويهــم.      

4 - المــوت تحــت التعذيــب بعــد االعتقــال كان شــبه يومــي منــذ اليــوم األول للثــورة الســورية، وقــد إزدادت وتيرتــه فــي نهاية الســنة 

الثانيــة للثــورة لتبلــغ حــاالت التعذيــب تحــت المــوت أزجهــا فــي الســنة الثالثــة ويصبــح المــوت تحــت التعذيــب ســبباً يوميــاً للقتــل.                   

خامتة :



ألي استفسار أو تساؤل يرجى مراسلتنا على البريد اإللكتروني التالي

editor@vdc-sy.org
لالطالع على تقاريرنا السابقة يرجى زيارة الرابط التالي

http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports
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