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 مقدمة وتنويه:

ــة      ــوم الجمع ــة ي ــى نهاي ــن يومــي الســبت 4-10-2014 إل ــا بي ــة م ــرة الواقع ــر األســبوعي الفت يغطــي هــذه التقري
ــة:                                                                                      ــاط التالي ــى النق ــه إل ــكان التنوي ــة بم ــن األهمي 10-10-2014 وم

1 – ال يتضمــن هــذا التقريــر قتلــى الجيــش النظامــي الســوري ومــن يقــوم بالقتــال إلــى جانبــه مــن عناصــر الشــبيحة 

أو مــا يســّمى »جيــش الدفــاع الوطنــي« أو العناصــر الخارجيــة مثــل حــزب هللا اللبنانــي أو الميليشــيات العراقيــة 

أو اإليرانيــة.                                  

2 – ال 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 ثانيــاً.                                                     

3 – إن اختــاف األرقــام مــن تقريــر إلــى آخــر – حتــى بالنســبة إلــى المنطقــة الواحــدة – يعــود ســببه إلــى التدقيــق 

ــة  ــن متابع ــأ، فضــاً ع ــص والخط ــدارك مواضــع النق ــذي يت ــي، وال ــطاء الرصــد الميدان ــل نش ــن قب ــتمر م المس

الضحايــا مجهولــي الهويــة حيــث يتــم توثيقهــم باالســم عنــد التعــرف علــى هويتهــم.                                                                                            

شهداء األسبوع:
     اســتطاع مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا خــال هــذا األســبوع توثيــق مقتــل )407( شــخصاً، توزعــوا 

علــى المحافظــات الســورية، حيــث تــّم توثيــق )375( شــهيداً باالســم الكامــل مــن مجمــوع الشــهداء، بينمــا اســتطاع 

المركــز توثيــق )32( شــهيداً كمجهولــي الهويــة بســبب عــدم القــدرة علــى التعــرف عليهــم وخاصــة فــي حــاالت تحّول 

الجثــة إلــى أشــاء متناثــرة وكانــت نســبتهم )8 %( مــن مجمــوع عــدد الشــهداء، مــن ضمنهــم شــهيد واحــد تــم توثيقــه 

بالصــورة و )31( شــهداء مجهولــو الهويــة تــم توثيقهــم فقــط بالخبــر.                    
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أوالً: توزع الشهداء حسب المحافظات:

     شــهدت محافظــة ريــف دمشــق ســقوط العــدد األكبــر مــن الضحايــا، حيــث بلــغ عــدد الشــهداء فيهــا )118( شــهيداً 

ــا الذيــن بلــغ عددهــم )108(  ــا، تلتهــا محافظــة درعــا بعــدد الضحاي أي بنســبة )29 %( مــن مجمــوع عــدد الضحاي

ــي  ــا ف ــغ عــدد الضحاي ــب )66( شــهيداً، وبل ــي محافظــة ادل ــا ف ــغ عــدد الضحاي ــا بل شــهداء أي بنســبة )27 %( فيم

محافظــة حلــب )57( شــهيداً.                             
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ثانياً: توزع الشهداء حسب أسباب الوفاة:

     بلغــت نســبة الشــهداء الــذي قضــوا نتيجــة إطــاق النــار ونيــران القناصــة )52 %( حيــث بلــغ عددهــم )210( 

شــهداء، وبلغــت نســبة الضحايــا بســبب القصــف الجــوي بالطيــران الحربــي والبراميــل المتفجــرة )28.5 %( حيــث 

ــع  ــاون والمداف ــف اله ــن قضــوا نتيجــة القصــف بقذائ ــغ عــدد الشــهداء الذي ــا )116( شــهيداً، وبل ــغ عــدد الضحاي بل

والقصــف بالدبابــات )51( أي بنســبة )13%( وقــد اســتطاع المركــز توثيــق ســقوط )16( معتقــاً تــّم تعذيبهــم حتــى 

المــوت فــي أقبيــة أجهــزة األمــن.                                                    
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ثالثاً: توزع الشهداء حسب أيام األسبوع:

     كان يــوم الســبت المصــادف 4-10-2014 اليــوم األكثــر دمويــة فــي هــذا األســبوع حيــث ســقط فيــه )75( شــهيداً 

أي بنســبة )18.5 %( مــن مجمــوع عــدد الشــهداء، تــاه يــوم األحــد 5-10-2014 مــن حيــث عــدد الشــهداء حيــث ســقط 

ــدد  ــث ع ــن حي ــة المصــادف 10-10-2014 م ــوم الجمع ــاه ي ــبة )17.5 %( ت ــهيداً أي بنس ــوم )72( ش ــك الي ــي ذل ف

الشــهداء حيــث ســقط فيــه )61( شــهيداً.                                                                                                                     

4

رابعاً: توزع الشهداء بحسب الجنس:

      بلــغ عــدد الشــهداء مــن الذكــور البالغيــن )330( شــهيداً أي بنســبة )81 %( مــن مجمــوع عــدد الضحايــا، وبلــغ 
عــدد الضحايــا مــن األطفــال الذكــور )33( شــهيداً طفــاً أي بنســبة )8 %(، وبلــغ عــدد الضحايــا مــن اإلنــاث البالغــات 

)29( شــهيدة أي بنســبة )7%( كمــا وبلــغ عــدد الضحايــا مــن اإلنــاث األطفــال )15( طفلــة أي بنســبة )4 %(.                                                  
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29

إناث بالغات

15

إناث أطفال

134

ذكور بالغين

23

ذكور أطفال

توزع الشهداء حسب الجنس

خامساً: توزع الشهداء بحب الفئة )مدني –غير مدني(

     بلــغ عــدد الضحايــا مــن المدنييــن )210( مدنيــاً أي بنســبة )52 %( مــن مجمــوع عــدد الضحايــا، وبلغــت عــدد 

الضحايــا مــن المقاتليــن )197( مقاتــاً أي بنســبة )48 %( مــن مجمــوع عــدد الشــهداء بينهــم طفــل مقاتــل مــا دون 

ســّن الثامنــة عشــرة.
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سادساً: إحصائيات أخرى:

     اســتطاع مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا خــال هــذا األســبوع توثيــق مقتــل مــا ال يقــل عــن )7( شــهداء 

علــى يــد عناصــر مــن تنظيــم الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام )داعــش( منهــم ثاثــة شــهداء مدنييــن وأربعــة 

شــهداء مــن كتائــب الجيــش الحــر وكتائــب مقاتلــة أخــرى.                                                                                                                     
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سابعاً: مجزرة عربين - ريف دمشق ، الغوطة الشرقية

     تشــهد مــدن وبلــدات الغوطــة الشــرقية المحاصــرة مجــازر شــبه يوميــة، وارتفعــت نســبة هــذه المجــازر بشــكل 
مضطــرد بعــد اشــتداد الضربــات الجويــة التــي تقــوم بهــا طائــرات النظــام، فــا يــكاد يمــّر يــوم علــى ســكان هــذه 
المــدن والبلــدات إالّ ويقــوم فيــه الطيــران الحربــي باســتهداف التجمعــات المدنيــة ومنــازل الســكان المدنييــن، وعــادة 
مــا يكــون هــذا االســتهداف فــي ســاعات الــذروة بالنســبة للســكان الغوطــة الشــرقية ممــا يــؤدي إلــى وقــوع عــدد كبيــر 
مــن الضحايــا والمصابيــن، ناهيــك عــن مئــات القذائــف األخــرى التــي تســقط فــي هــذه المــدن والبلــدات، حيــث ال 
يمــّر يــوم دون ســقوط ضحايــا مــن المدنييــن تقــوم قــوات النظــام باســتهدافهم، والمنطقــة أصــاً تعيــش حالــة حصــار 
مــن شــهور عديــدة، حيــث ارتفعــت األســعار بشــكل جنونــي، وأصبحــت المــواد األساســية شــبه معدومــة، وتأثــرت 
المنظومــة الطبيــة بشــكل كبيــر مــع نقــص فــي الكــوادر والمــواد الطبيــة، وقــد اســتطاع مركــز توثيــق االنتهــاكات 
فــي ســوريا ومنــذ انطاقــة الثــورة الســورية توثيــق استشــهاد أكثــر مــن )24.000( شــخصاً قتلــوا علــى يــد قــوات 
النظــام فــي عمــوم محافظــة ريــف دمشــق، بينهــم أكثــر مــن )17800( مدنــي، ســقط فــي مدينــة دومــا وحدهــا أكثــر 

مــن )4000( شــخص، وتــم توثيــق استشــهاد أكثــر مــن )1100( شــخص فــي مدينــة عربيــن.  
     بتاريــخ 9-10-2014 المصــادف يــوم الخميــس، وفــي حوالــي الســاعة الثالثــة عصــراً قامــت طائــرات النظــام 
ــف دمشــق، إحــدى  ــن بري ــة عربي ــي مدين ــادة ف ــعبية المكتظــة بالســكان ع ــد األســواق الش ــتهداف مباشــر ألح باس
مــدن الغوطــة الشــرقية، أطلقــت خالهــا طائــرات الميــغ صاروخيــن موجهيــن، ســقطا بشــكل مباشــر ضمــن إحــدى 
التجمعــات البشــرية وأدى إلــى حــدوث مجــزرة مرّوعــة راح ضحيتهــا العشــرات مــا بيــن شــهداء وجرحــى، وقــد 
بلغــت الحصيلــة النهائيــة للضحايــا أكثــر مــن )25( شــهيداً جميعهــم مــن المدنييــن بــدون اســتثناء، كان مــن بينهــم 
أربعــة أطفــال وســتة نســاء، وقــد أســفر هــذا القصــف أيضــاً عــن إحــداث دمــار كبيــر فــي األبنيــة التــي تــم تدميــر 

معظمهــا تدميــراً شــبه كامــاً.                                                                                                                      

http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8cHJvdmluY2U9Mnw=
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8cHJvdmluY2U9Mnw=
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8cHJvdmluY2U9MnwzPSVEOCVBRiVEOSU4OCVEOSU4NSVEOCVBN3w=
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8c3RhdHVzPTF8cHJvdmluY2U9Mnw=
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8c3RhdHVzPTF8cHJvdmluY2U9Mnw=
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8cHJvdmluY2U9MnwzPSVEOCVCOSVEOCVCMSVEOCVBOCVEOSU4QSVEOSU4Nnw=
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8cHJvdmluY2U9MnwzPSVEOCVCOSVEOCVCMSVEOCVBOCVEOSU4QSVEOSU4Nnw=
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8cHJvdmluY2U9MnwzPSVEOCVBRiVEOSU4OCVEOSU4NSVEOCVBN3w=
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8cHJvdmluY2U9MnwzPSVEOCVBRiVEOSU4OCVEOSU4NSVEOCVBN3w=
http://www.youtube.com/watch?v=Aiju6Lzk3BU&feature=youtu.be
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8dGhpc0RhdGU9MjAxNC0xMC0wOXwzPSVEOCVCOSVEOCVCMSVEOCVBOCVEOSU4QSVEOSU4Nnw=
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8dGhpc0RhdGU9MjAxNC0xMC0wOXwzPSVEOCVCOSVEOCVCMSVEOCVBOCVEOSU4QSVEOSU4Nnw=
https://www.youtube.com/watch?v=QRZ_FxNeMpk&feature=youtu.be
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     قــام الباحــث الميدانــي )ثائــر حجــازي( أحــد أعضــاء فريــق الرصــد الميدانــي فــي ريــف دمشــق، بالتوجــه فــي 
اليــوم التالــي إلــى مدينــة عربيــن، وقــام بإجــراء العديــد مــن المقابــات، وعايــن مــكان المجــزرة، وكان مــن بيــن 
الذيــن التقــي بهــم أحــد شــهود العيــان ويدعــى أبــو أحمــد، مــن ســكان مدينــة عربيــن، وهــو أخ الشــهيد )ديــاب 

الهابــط( الــذي قضــى فــي هــذه المجــزرة، يقــول أبــو أحمــد فــي شــهادته:                                                                                                                  

ــا أعمــل بائعــاً فــي ســوق الخضــرة منــذ حوالــي الســنة، البارحــة وبعــد أدائــي لصــاة العصــر خرجــت       »أن
مــن المســجد باتجــاه الســوق وفــي الوقــت الــذي وصلــت فيــه حــدث انفجــار ضخــم اتضــح الحقــاً أنـّـه كان بواســطة 
صاروخيــن موجهيــن ســقطا أحدهــم مقابــل ســوق الخضــار والثانــي خلــف الكنيســة،  ومــن المعــروف أّن منطقــة 
الســوق منطقــة شــعبية مكتظــة جــداً يوجــد فيهــا باعــة متجوليــن يبيعــون المــواد الغذائيــة مثــل الــرز والســكر ومــواد 
أخــرى، وقــد ســقط الصــاروخ علــى مــكان تجمعهــم تمامــاً، وقــد شــاهدت تقريبــاً حوالــي أربعيــن جريحــاً وســبع 
شــهداء مــن ضمنهــم امــرأة، وشــاهدت أحــد األشــخاص وقــد اخترقــت إحــدى الشــظايا كتفــه وشــظية ثانيــة بتــرت 
قدمــه، وبعــد مــرور عــدة دقائــق جــاءت ســيارات االســعاف وبــدأت بنقــل المصابيــن إلــى النقــاط الطبيــة  وقامــوا 
بنقــل الشــهداء وأتذكــر منظــر أحــد األطفــال الذيــن قامــوا بحملــه بــدون قدميــه اللتــان بترتــا علــى الفــور، وقــد حدثــت 
حالــة فــزع رهيبــة إلّن الســكان لــم يســمعوا صوتــاً للطائــرة وكان مــكان ســقوط الصــاروخ صادمــاً، وكان مــن بيــن 
الشــهداء أخــي الــذي استشــهد أمامــي حيــث توقــف قلبــه علــى الفــور مــن شــدّة الضغــط وكانــت اإلصابــات األخــرى 

متنوعــة بعضهــا فــي الــرأس وبعدهــا فــي أنحــاء أخــرى مــن الجســم«.                              
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https://www.youtube.com/watch?v=QRZ_FxNeMpk&feature=youtu.be
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بعض الصور التي توضح حجم الدمار الحاصل:
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ــة  ــي مدين ــة ف ــي إحــدى المشــافي الميداني ــن ف ــع أحــد المســؤولين اإلداريي ــاًء آخــراً م ــد أجــرى مراســلنا لق وق
ــي: ــا بالتال ــذي أفادن ــرم وال ــو أك ــن واســمه أب عربي

    »تبعــد مدينــة عربيــن عــن العاصمــة دمشــق حوالــي أربعــة كيلومتــرات ولهــا مدخــل اســتراتيجي إلــى الغوطــة 
الشــرقية وهــو الواقــع علــى الطريــق الواصــل إلــى دمشــق مقابــل مبنــى المخابــرات الجويــة وهــو مدخل اســتراتيجي 
ــد  ــام عي ــداً فــي أي ــة عــدّة مجــازر وتحدي ــد شــهدت المدين ــى فق هــام جــداً، والمجــزرة التــي حــدث لــت تكــن األول

األضحــى )اليــوم األول والثانــي والثالــث(.                                   
     وقــد اســتطعنا توثيــق )215( جريــح مــن جــراء الغــارة و )28( شــهيداً، تــّم التعــرف عليهــم جميعــاً ولــم يتــم 
تســجيل أّي شــهيد مجهــول الهويــة، وعــدد الشــهداء مرشــح للزيــادة بشــكل كبيــر بســبب وجــود العديد مــن اإلصابات 
الحرجــة وعددهــا ثمانــي إصابــات، وكانــت معظــم إصابــات الذيــن قضــوا إصابــات فــي الدمــاغ، استشــهد منهــم 
ثاثــة علــى الفــور، أّمــا اإلصابــات األخــرى فقــد أصيــب أصحابهــا بشــظايا فــي جميــع أنحــاء جســمهم، والمنطقــة 
التــي اســتهدفت ســوق شــعبي وقــد تــّم االســتهداف حوالــي الســاعة الثالثــة عصــراً بصاروخيــن موجهيــن ألقيــا مــن 
طائــرة ممــا أدى الــى دمــار هائــل بالمنطقــة وتضــرر عــدد كبيــر مــن المحــات الموجــودة بالمنطقــة، وكان التحــدي 
ــة الشــبه معدومــة التــي نعانــي منهــا،  األكبــر بالنســبة لنــا هــو العــدد الكبيــر للمصابيــن فــي ظــل اإلمكانــات الطبيّ
ــد  ــة وق ــن، ونقــص باألدوي ــاء المختصي ــدم، ونقــص فــي عــدد األطب ــاس ال ــك نفــص حــاد بالســيرومات وأكي فهنال

اســتنفذنا كامــل المخــزون بســبب هــذه المجــزرة الكبيــرة.« 
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بعض الصور التي حصل عليها مركز توثيق االنتهاكات من 
النقطة الطبية التي قامت باستقبال المصابين والشهداء:
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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


