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مقدمة وتنويه:

يغطــي هــذا التقريــر شــهداء شــهر آب  2014حيــث مــا زال ســقوط الضحايــا مســتمرا ً فــي ظــل النــزاع القائــم
فــي ســوريا ومــازال المدنيــون يشــكلون النســبة األعظــم مــن الضحايــا بمــا فيهــم األطفــال والنســاء ،ومــازال القصــف
بمختلــف األســلحة يســتهدف األحيــاء المدنيــة والــذي عــادة مــا يترافــق مــع موجــات نــزوح جماعيــة وخاصــة مــن
المناطــق التــي تُســتهدف بالبراميــل المتفجــرة فــي هجمــات عشــوائية متع ّمــدة.
من األهمية بمكان اإلشارة والتنويه إلى النقاط التالية وأخذها بعين االعتبار قبل قراءة التقرير:
 – 1ال يتضمــن هــذا التقريــر قتلــى الجيــش النظامــي الســوري ومــن يقــوم بالقتــال إلــى جانبــه مــن عناصــر الشــبيحة
أو مــا يسـ ّمى «جيــش الدفــاع الوطنــي» أو العناصــر الخارجيــة مثــل حــزب هللا اللبنانــي أو الميليشــيات العراقيــة أو
اإليرانية.
 – 2ال تعتبــر هــذه اإلحصائيــات نهائيــة بــأي حــال مــن األحــول ،فهــي تخضــع لعمليــة التدقيــق الــدوري والمســتمر
مــن قبــل نشــطاء المركــز أوالً ومدخلــي البيانــات وفريــق الرصــد الميدانــي فــي الداخــل الســوري ثانيـاً.
 – 3إن اختــاف األرقــام مــن تقريــر إلــى آخــر – حتــى بالنســبة إلــى المنطقــة الواحــدة – يعــود ســببه إلــى التدقيــق
المســتمر مــن قبــل نشــطاء الرصــد الميدانــي ،والــذي يتداركــون فيــه مواضــع النقــص والخطــأ ،فضـاً عــن متابعــة
الضحايــا مجهولــي الهويــة حيــث يتــم توثيقهــم باالســم عنــد التعــرف علــى هويتهــم.
يتقــدم فريــق مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا بالشــكر الجزيــل إلــى جميــع النشــطاء المتعاونيــن مــع المركــز
وعائــات وذوي الضحايــا باإلضافــة إلــى فــرق الرصــد الميدانــي وباحثيــه المتواجديــن علــى معظــم التراب الســوري
والذيــن يواجهــون مخاطــر يوميــة أثنــاء قيامهــم بواجباتهــم فــي ســبيل توثيــق الجرائــم وانتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي
ســوريا واســتكمال البيانــات والمعلومــات وإيصــال صــوت الضحايــا وعائالتهــم إلــى الجهــات والمنظمــات المعنية.
صــادف هــذا الشــهر إصــدار تحديــث خــاص بأرقــام الضحايــا فــي ســوريا – بمــا فيهــم قتلــى النظــام -وذلــك مــن
مكتــب المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة وكان مركزنــا – مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي
ســوريا – واحــدا ً مــن أبــرز المصــادر التــي اعتمــدت عليهــا األمــم المتحــدة فــي تحديــث أرقــام الضحايــا ،حيــث بلــغ
عــدد الضحايــا بحســب األمــم المتحــدة أكثــر مــن ( )191000ألــف ضحيــة تـ ّم توثيقهــم باالســم وتاريــخ الوفــاة ومــكان
وقــوع الحالــة ،وتــم تســجيل أكبــر عــدد مــن عمليــات القتــل الموثّقــة فــي محافظــة ريــف دمشــق حيــث بلغــت()39393
تلتهــا حلــب ( )31932فحمــص ( )28186وادلــب ( )20040ودرعــا (  )18539وحمــاه (.)14690
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أوالً :شهداء الثورة
وثــق مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا منــذ بدايــة الثــورة الســورية وحتــى نهايــة شــهر آب  2014مقتــل
( )103367شــهيدا ً علــى يــد قــوات النظــام والميلشــيات التابعــة لهــا ،قضــى منهــم فــي شــهر آب )1863( 2014
شــهيداً ،بينمــا بلــغ عــدد شــهداء شــهر آب مــن العــام  )3928( 2013شــهيداً ،أ ّمــا فــي شــهر آب  2012فقــد بلــغ عــدد
الشــهداء ( )5836شــهيدا ً وهــو يعتبــر مــن أكثــر األشــهر دمويــة فــي تاريــخ الثــورة الســورية حتــى اآلن ،فيمــا بلــغ
عــدد شــهداء آب مــن العــام  )504( 2011شــهداء.
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ثانياً :شهداء شهر آب :2014
اســتطاع مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا خــال شــهر آب  2014توثيــق مقتــل ( )1863شــهيداً ،وقــد
توزعــوا علــى جميــع أيــام الشــهر ،منهــم ( )1708شــهيدا ً تــم توثيقهــم باالســم الكامــل ،بينمــا اســتطاع المركــز توثيــق
( )155شــهيدا ً مجهــول الهويــة لــم يتــم التعــرف عليهــم بســبب تحولهــم إلــى أشــاء متناثــرة ،وكانــت نســبتهم ()% 8
مــن عــدد الشــهداء ،مــن ضمنهــم – أي مــن ضمــن الرقــم  – 155خمســة شــهداء ت ـ ّم توثيقهــم مــع صــورة ،و()21
شــهيدا ً تـ ّم توثيقهــم مــع مقاطــع الفيديــو ،بينمــا تـ ّم توثيــق ( )129شــهيدا ً مجهــول الهويــة فقــط بالخبــر.
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ثالثاً :توزع الشهداء حسب األيام:
تــوزع شــهداء شــهر آب علــى جميــع أيــام الشــهر ليصــل عــدد الشــهداء وســطيا ً إلــى ( )60شــهيدا ً يوميـاً ،بنقصــان
ســبع شــهداء عــن شــهر تمــوز  2014الــذي ســبقه ،حيــث كان المعدل الوســطي للشــهداء ( )53شــهيداً.
شــهد اليــوم الثانــي مــن شــهر آب ســقوط أكبــر عــدد للضحايــا حيــث بلــغ عددهــم ( )113شــهيدا ً بنســبة ()% 6
مــن مجمــوع عــدد الشــهداء ،تــاه اليــوم الثالــث حيــث ســقط فيــه ( )94شــهيداً ،بينمــا ســقط ( )90شــهيدا ً فــي اليــوم
الواحــد والثالثــون وهــو آخــر أيــام الشــهر.
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رابعاً :توزع الشهداء حسب المحافظات:
شــهدت محافظــة ريــف دمشــق ســقوط العــدد األكبــر مــن الضحايــا الذيــن بلــغ عددهــم ( )459شــهيدا ً أي بنســبة
( )%25مــن مجمــوع عــدد الشــهداء ،تلتهــا محافظــة حلــب حيــث بلــغ عــدد الشــهداء فيهــا ( )384شــهيدا ً أي بنســبة
( )%21مــن إجمالــي عــدد الشــهداء ،تلتهــا محافظــة درعــا حيــث ســقط فيهــا ( )203شــهداء ،بنســبة ( )%11مــن
إجمالــي عــدد شــهداء شــهر آب .2014
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خامساً :توزع الشهداء بحسب أسباب الوفاة:
كان القصــف بالطيــران الحربــي والبراميــل المتفجــرة هــو الســبب الرئيســي لســقوط العــدد األكبــر مــن ضحايــا
شــهر آب ،حيــث بلــغ عددهــم ( )694شــهيداً ،بنســبة ( )%37مــن مجمــوع عــدد الشــهداء ،منهــم ( )286شــهيدا ً بســبب
القصــف بالبراميــل المتفجــرة ،بينمــا ســقط ( )551شــهيدا ً نتيجــة إطــاق النــار ونيــران القناصــة وخــال االشــتباكات
المســلّحة مــع قــوات النظــام ،أي بنســبة ( )%30حيــث كان ضمــن مــن قضــى نتيجــة إطــاق النــار ( )420مقاتـاً مــن
كتائــب المعارضــة المســلّحة ،وســقط ( )261شــهيدا ً نتيجــة القصــف العشــوائي بقذائــف الهــاون والمدفعيــة والدبابــات
بنســبة ( )%14مــن مجمــوع عــدد الشــهداء ،واســتطاع المركــز توثيــق ( )5شــهداء نتيجــة اســتعمال قــوات النظــام
للمــواد الكيماويــة والســامة ،وت ـ ّم توثيــق ( )12شــهيدا ً نتيجــة نقــص التغذيــة وانعــدام المــواد الطبّيــة فــي المناطــق
الخاضعــة لحصــار قــوات النظــام ،واســتطاع المركــز أيضـا ً توثيــق ( )228شــهيدا ً قضــوا نتيجــة التعذيــب فــي أقبيــة
أجهــزة األمــن.
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سادساً :توزع الشهداء بحسب الجنس:
بلــغ عــدد الشــهداء مــن الذكــور البالغيــن ( )1438شــهيداً ،أي بنســبة ( )%77مــن مجمــوع عــدد الشــهداء ،بينمــا
بلــغ عــدد الشــهداء مــن الذكــور األطفــال ( )192طف ـاً أي بنســبة ( )%10مــن مجمــوع عــدد الشــهداء ،وبلــغ عــدد
النســاء البالغــات ( )146أنثــى بالغــة أي بنســبة ( )%8فيمــا بلــغ عــدد الضحايــا األطفــال اإلنــاث ( )86طفلــة بنســبة
( )%5مــن مجمــل عــدد الشــهداء.

توزع الشهداء حسب الجنس

7

146

86

1438

192

إناث بالغات

إناث أطفال

ذكور بالغين

ذكور أطفال

مركز توثيق اإلنتهاكات
في سوريا

مركز توثيق اإلنتهاكات في سوريا

سابعاً :توزع الشهداء بحسب الفئة:
بلــغ عــدد الضحايــا المدنييــن ( )1348شــهيداً ،أي بنســبة ( )%72مــن مجمــل عــدد الشــهداء ،فيمــا بلــغ نســبة الضحايــا
الغيــر مدنييــن ( )%28حيــث بلــغ عددهــم ( )514مقاتـاً كان مــن بينهــم خمســة أطفــال مــا دون ســن الثامنــة عشــر.

توزع الشهداء حسب الفئات
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ثامناً :توزع الشهداء حسب الفئة والمحافظة:

تاسعاً :شهداء على يد تنظيم الدولة اإلسالمية:
اســتطاع مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا توثيــق استشــهاد ( )116شــهيدا ً علــى يــد تنظيــم الدولــة اإلســامية
فــي العــراق والشــام – داعــش ،كان مــن ضمنهــم ( )67مدني ـاً ،و( )49مــن كتائــب المعارضــة المســلّحة ،وكانــت
نســبة الضحايــا األكبــر علــي يــد هــذا التنظيــم فــي محافظــة ديــر الــزور ( )34شــهيداً ،تلتهــا محافظــة حلــب ()28
شــهيداً ،وكان مــن ضمــن الضحايــا ( )5ذكــور أطفــال وامرأتيــن وطفلتــان اثنتــان.

عاشراً :إحصائيات أخرى:
شــهد شــهر آب 2014ســقوط ســتة نشــطاء إعالمييــن ،إضافــة إلــى ســتة أطبــاء ،أحدهــم قضــى تحــت التعذيــب فــي
المعتقــل ،إضافــة إلــى استشــهاد ممرضيــن اثنيــن ،وثالثــة مســعفين ميدانييــن ،ومهندســين اثنيــن ،وثالثــة ط ـاّب.
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في سوريا

مركز توثيق اإلنتهاكات في سوريا

صورة الطفلة الشهيدة :ندى محمد عوني،

قضت نتيجة قصف الطيران الحربي على مدينة سراقب في ادلب ،بتاريخ .2014-8-26

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

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

