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 مقدمة وتنويه:

يغطــي هــذه التقريــر األســبوعي الفتــرة الواقعــة مــا بيــن يومــي الســبت 22-11-2014 إلــى نهايــة يــوم الجمعــة    
ــة:                                                                                      ــاط التالي ــى النق ــه إل ــة بمــكان التنوي 28-11-2014 ونــرى مــن األهمي

ــال إلــى جانبــه مــن عناصــر  1 – إّن هــذا التقريــر ال يتضمــن قتلــى الجيــش النظامــي الســوري ومــن يقــوم بالقت

ــي أو  ــل عناصــر حــزب هللا اللبنان ــة مث ــي« أو العناصــر الخارجي ــاع الوطن ــش الدف ــا يســّمى »جي الشــبيحة أو م

ــوات  ــد ق ــى ي ــا عل ــن أعــداد الضحاي ــط يتضم ــر – فق ــذا التقري ــة، وهــو – أي ه ــة أو اإليراني الميليشــيات العراقي

النظــام باإلضافيــة إلــى ملحــق خــاص بأعــداد الضحايــا علــى يــد الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام »داعــش« 

وأعــداد ضحايــا »التحالــف الدولــي ضــد داعــش« فــي حــال توفرهــا وخاصــة مــن المدنييــن العــزل، وال يتضمــن 

هــذا التقريــر أعــداد الضحايــا علــى يــد الكتائــب والفصائــل المقاتلــة المعارضــة األخــرى.                                                           

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 داخــل الوطــن 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 مصــرع )285( شــخصاً، توزعــوا 

علــى العديــد مــن المحافظــات الســورية، حيــث تــّم توثيــق )261( شــخصاً باالســم الكامــل مــن مجمــوع الضحايــا، 

بينمــا اســتطاع المركــز توثيــق )24( ضحيــة كمجهولــي الهويــة بســبب عــدم القــدرة علــى التعــرف عليهــم وخاصــة 

فــي حــاالت تحــّول الجثــة إلــى أشــاء متناثــرة وكانــت نســبتهم )8.5 %( مــن مجمــوع عــدد الضحايــا، مــن ضمنهــم 

ضحيتيــن تــم توثيقهمــا بالصــورة و ضحيتيــن تــم توثيقهمــا بالفيديــو و )20( ضحيــة مجهولــة الهويــة تــم توثيقهــا فقــط 

بالخبــر.                                                                                                       
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أوالً: توزع الشهداء حسب المحافظات:

ــبة          ــة أي بنس ــم )89( ضحيّ ــغ عدده ــث بل ــا، حي ــن الضحاي ــر م ــدد األكب ــقوط الع ــة1 س ــة الرق ــهدت محافظ      ش

ــة أي  ــغ عددهــم )49( ضحيّ ــن بل ــا الذي ــا، تلتهــا محافظــة درعــا بعــدد الضحاي )31 %( مــن مجمــوع عــدد الضحاي

بنســبة )17.5 %( مــن إجمالــي العــدد، فيمــا بلــغ عــدد الضحايــا فــي محافظــة ريــف دمشــق )40( ضحيـّـة أي بنســبة 

ــة.                                                                                                                    ــب )25( ضحي ــي محافظــة حل ــا ف ــغ عــدد الضحاي )14 %(، وبل

1- شــهدت محافظــة الرقــة سلســلة مــن المجــازر التــي ارتكبتهــا قــوات النظــام بواســطة الطيــران الحربــي فــي هجمــات متعمــدة وعشــوائية ضــد الســكان المدنييــن وقــد اســتطاع المركــز توثيــق )89( 
ضحيــة باالســم الكامــل بينمــا مــا يــزال نشــطاء المركــز يحاولــون التحقــق مــن األســماء األخــرى وفــق المصــادر التــي يعتمــد مركزنــا عيلهــا عــادة والمنهجيــة المتبعــة لتوثيــق الضحايــا، وقــد قــدّرت 
صفحــات إخباريــة وبعــض نشــطاء مدينــة الرقــة ضحايــا مجــزرة الثاثــاء وحدهــا بأكثــر مــن )220( ضحيــة وعليــه فــإن الرقــم النهائــي فــي هــذا األســبوع قابــل للزيــادة بشــكل كبيــر مــع االنتهــاء 

مــن التحقــق وتدقيــق جميــع األســماء.
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ثانياً: توزع الشهداء حسب أسباب الوفاة:

     بلغــت نســبة الضحايــا الذيــن قضــوا نتيجــة إطــاق النــار ونيــران القناصــة )32 %( مــن مجمــوع عــدد الضحايــا 

ــل  ــي والبرامي ــران الحرب ــا بســبب القصــف الجــوي بالطي ــة، وبلغــت نســبة الضحاي ــغ عددهــم )91( ضحي حيــث بل

ــن قضــوا نتيجــة القصــف  ــغ عــدد الشــهداء الذي ــة، وبل ــا )130( ضحي ــغ عــدد الضحاي ــث بل المتفجــرة )46  %( حي

بقذائــف الهــاون والمدافــع والقصــف بالدبابــات )17( أي بنســبة )6 %( وقــد اســتطاع المركــز توثيــق ســقوط )31( 

معتقــاً تــّم تعذيبهــم حتــى المــوت فــي أقبيــة أجهــزة األمــن وبلغــت نســبتهم )11 %( مــن مجمــوع عــدد الضحايــا، كــم 

اســتطاع المركــز توثيــق طفــل رضيــع واحــد )لــم تمــر عــدة ســاعات علــى والدتــه( حيــث توفــي فــي منطقــة القابــون 

فــي دمشــق بســبب عــدم توفــر الحاضنــات ومنــع قــوات النظــام لذويــه مــن أخــذه إلــى المشــافي فــي قلــب دمشــق.               
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ثالثاً: توزع الشهداء حسب أيام األسبوع:

ــه )102(  ــث ســقط في ــذا األســبوع حي ــي ه ــة ف ــر دموي ــوم األكث ــاء المصــادف 25-11-2014 الي ــوم الثاث      كان ي

شــخصاً أي بنســبة )36 %( مــن مجمــوع عــدد الضحايــا، تــاه يــوم الخميــس 27-11-2014 مــن حيــث عــدد الضحايــا 

حيــث ســقط فــي ذلــك اليــوم )40( شــخصاً أي بنســبة )14 %( تــاه يــوم الجمعــة المصــادف 28-11-2014 مــن حيــث 

عــدد الضحايــا حيــث ســقط فيــه )35( شــخصاً.                                                                                                                     

4

رابعاً: توزع الشهداء بحسب الجنس:

      بلــغ عــدد الضحايــا مــن الذكــور البالغيــن )238( شــخصاً أي بنســبة )84 %( مــن مجمــوع عــدد الضحايــا، وبلــغ 

عــدد الضحايــا مــن األطفــال الذكــور )21( طفــاً أي بنســبة )7 %(، وبلــغ عــدد الضحايــا مــن اإلنــاث البالغــات )22( 

أنثــى بالغــة أي بنســبة )8 %( كمــا وبلــغ عــدد الضحايــا مــن اإلنــاث األطفــال )4( طفلــة أي بنســبة )1 %(.                                                             
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22

إناث بالغات

4

إناث أطفال

238

ذكور بالغين

21

ذكور أطفال

توزع الشهداء حسب الجنس

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

     بلــغ عــدد الضحايــا مــن المدنييــن )207( مدنيــاً أي بنســبة )73 %( مــن مجمــوع عــدد الضحايــا، وبلغــت عــدد 

الضحايــا مــن المقاتليــن )78( مقاتــاً أي بنســبة )27 %( مــن مجمــوع عــدد الضحايــا بينهــم طفــل واحــد مــا دون ســّن 

الثامنةعشر.
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سادساً: ضحايا تنيظم الدولة اإلسالمية في العراق والشام »داعش«:

اســتطاع مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا خــال هــذا األســبوع توثيــق مصــرع مــا ال يقــل عــن )12( شــخصاً 

علــى يــد عناصــر مــن تنظيــم الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام )داعــش( منهــم )10( مدنييــن ومقاتليــن اثنيــن 

مــن كتائــب الجيــش الحــر وكتائــب مقاتلــة أخــرى.                                                                                                                     

سابعاً: ضحايا قوات التحالف الدولي ضد »داعش«:

اســتطاع المركــز توثيــق ســقوط مدنييــن اثنيــن خــال عمليــات التحالــف ضــد تنظيــم الدولــة اإلســامية فــي العــراق 

والشــام »داعــش« وتنظيمــات جهاديــة أخــرى، بينمــا لــم يتمكــن المركــز مــن معرفــة األرقــام الدقيقــة للمقاتليــن الذيــن 

ســقطو خــال هــذه العلمليــات بســبب التكتــم اإلعامــي الشــديد مــن قبــل هــذه التنظيمــات وخاصــة مــن »داعــش«.                                                          
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ثامناً: إحصائيات أخرى: 

اســتطاع المركــز توثيــق مقتــل طبيبيــن اثنيــن علــى يــد قــوات النظــام وهمــا الطبيــب:  خالــد أبــو زنيــد مــن منطقــة 

مخيــم اليرمــوك فــي دمشــق، قضــى فــي أقبيــة أجهــزة األمــن تحــت التعذيــب بعــد اعتقالــه، والطبيــب موســى الخلــف 

الــذي قضــة نتيجــة القصــف الجــوي علــى مدينــة الرقــة مــن قبــل طائــرات النظــام.                                                                                                      

 واســتطاع المركــز توثيــق مقتــل المحامــي ماجــد عبــدو األحمــد حميــدو األقطــش، 48 عامــاً، وهــو ابــن محافظــة 

حلــب، حيــث قضــى تحــت التعذيــب بعــد اعتقالــه مــن قبــل فــرع المخابــرات الجويــة فــي حلــب.

صورة للطبيب خالد أبو زنيد.

المحامي ماجد األقطش.
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http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/martyrs/139489#.VHp4gTGUcYM
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ــاد عمــار مبروكــة فــي منطقــة القابــون فــي دمشــق، أثنــاء تغطيتــه المعــارك الدائــرة فــي   وقضــى اإلعاميــان: إيّ

ــة  ــي منطق ــرأس ف ــي ال ــاص جــاءت مباشــرة ف ــذي قضــى برصاصــة قن دمشــق، واإلعامــي زاهــر مطــاوع، وال

ــاء تغطتيــه للمعــارك الدائــرة. زبديــن فــي ريــف دمشــق أثن

الناشط اإلعامي: زاهر مطاوع.

اإلعامي إياد مبروكة، مدير المكتب اإلعامي والناطق باسم المجلس 
المحلي لمدينة برزة في دمشق.

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

http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/martyrs/139605#.VHp6ZzGUcYM
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/martyrs/139278#.VHp6pjGUcYM

