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

مركز توثيق اإلنتهاكات في سوريا



 مركز توثيق اإلنتهاكات
في سوريا

مركز توثيق اإلنتهاكات في سوريا

 مقدمة وتنويه:

يغطــي هــذه التقريــر األســبوعي الفتــرة الواقعــة مــا بيــن يومــي الســبت 20-12-2014 إلــى نهايــة يــوم الجمعــة 
26-12-2014 ونــرى مــن األهميــة بمــكان التنويــه إلــى النقــاط التاليــة:                                                                          

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.                                                                                           

أوال: ضحايا األسبوع:

     اســتطاع مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا خــال هــذا األســبوع توثيــق مصــرع )364( شــخصاً، توزعــوا 

علــى العديــد مــن المحافظــات الســورية، حيــث تــّم توثيــق )299( شــخصاً باالســم الكامــل مــن مجمــوع الضحايــا، 

بينمــا اســتطاع المركــز توثيــق )47( ضحايــا كمجهولــي الهويــة بســبب عــدم القــدرة علــى التعــرف عليهــم وخاصــة 

فــي حــاالت تحــّول الجثــة إلــى أشــاء متناثــرة وكانــت نســبتهم )14 %( مــن مجمــوع عــدد الضحايــا منهــم )14( 

مــن مجهولــي الهويــة ممــن تــم توثيقهــم مــع صــورة و )28( مجهــوالً للهويــة تــّم توثيقهــم فقــط بالخبــر.                                                                                                    
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ثانياً: توزع الضحايا حسب المحافظات:

     شــهدت محافظــة حلــب ســقوط العــدد األكبــر مــن الضحايــا، حيــث بلــغ عددهــم )81( ضحيّــة أي بنســبة               

) 23 %( مــن مجمــوع عــدد الضحايــا، تلتهــا محافظــة ريــف دمشــق بعــدد الضحايــا الذيــن بلــغ عددهــم )76( ضحيـّـة 

ــبة         ــة أي بنس ــا )51( ضحيّ ــة درع ــي محافظ ــا ف ــدد الضحاي ــغ ع ــا بل ــدد، فيم ــي الع ــن إجمال ــبة )22 %( م أي بنس

ــة.                                                                                                                    ــب )38( ضحي ــي محافظــة ادل ــا ف ــدد الضحاي ــغ ع )15 %(، وبل
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ثالثاً: توزع الضحايا حسب أسباب الوفاة:

     بلغــت نســبة الضحايــا الذيــن قضــوا نتيجــة إطــاق النــار ونيــران القناصــة )29 %( مــن مجمــوع عــدد الضحايــا 

حيــث بلــغ عددهــم )100( ضحيــة، وبلغــت نســبة الضحايــا بســبب القصــف الجــوي بالطيــران الحربــي والبراميــل 

ــن قضــوا نتيجــة القصــف  ــغ عــدد الشــهداء الذي ــة، وبل ــا )159( ضحي ــغ عــدد الضحاي ــث بل المتفجــرة )46 %( حي

بقذائــف الهــاون والمدافــع والقصــف بالدبابــات )42( أي بنســبة )12 %( وقــد اســتطاع المركــز توثيــق ســقوط )14( 

معتقــاً تــّم تعذيبهــم حتــى المــوت فــي أقبيــة أجهــزة األمــن وبلغــت نســبتهم )4 %( مــن مجمــوع عــدد الضحايــا كمــا 

اســتطاع المركــز توثيــق ســتة ضحايــا نتيجــة الجــوع ونقــص التغذيــة فــي المناطــق الخاضعــة تحــت حصــار قــوات 

النظــام وتــم توثيــق ضحيتيــن اثنيــن نتيجــة اســتخدام قــوات النظــام للغــازات الكيماويــة والســامة.                   
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رابعاً: توزع الضحايا حسب أيام األسبوع:

ــه )90(  ــث ســقط في ــذا األســبوع حي ــي ه ــة ف ــر دموي ــوم األكث ــس المصــادف 25-12-2014 الي ــوم الخمي      كان ي

شــخصاً أي بنســبة )26 %( مــن مجمــوع عــدد الضحايــا، تــاه يــوم الثاثــاء 24-12-2014 مــن حيــث عــدد الضحايــا 

حيــث ســقط فــي ذلــك اليــوم )57( شــخصاً أي بنســبة )16 %( تــاه يــوم األحــد المصــادف 21-12-2014 مــن حيــث 

عــدد الضحايــا حيــث ســقط فيــه )48( شــخصاً.                                                                                                            
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خامساً: توزع الضحايا بحسب الجنس:

      بلــغ عــدد الضحايــا مــن الذكــور البالغيــن )261( شــخصاً أي بنســبة )76 %( مــن مجمــوع عــدد الضحايــا، وبلــغ 

ــاث البالغــات  ــا مــن اإلن ــغ عــدد الضحاي ــال الذكــور )41( طفــاً أي بنســبة )14 %(، وبل ــا مــن األطف عــدد الضحاي

)20( أنثــى بالغــة أي بنســبة )6 %( كمــا وبلــغ عــدد الضحايــا مــن اإلنــاث األطفــال )24( طفلــة أي بنســبة )%7(.                                             
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إناث أطفال

261

ذكور بالغين

41

ذكور أطفال

توزع الشهداء حسب الجنس

سادساً: توزع الضحايا بحب الفئة )مدني –غير مدني(

     بلــغ عــدد الضحايــا مــن المدنييــن )272( مدنيــاً أي بنســبة )79 %( مــن مجمــوع عــدد الضحايــا، وبلغــت عــدد 

الضحايــا مــن المقاتليــن )74( مقاتــاً أي بنســبة )21 %( مــن مجمــوع عــدد الضحايــا بينهــم طفــل واحــد مــا دون ســّن 

الثامنــة عشــر.
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سابعاً: ضحايا تنيظم الدولة اإلسالمية في العراق والشام »داعش«:

اســتطاع مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا خــال هــذا األســبوع توثيــق مصــرع مــا ال يقــل عــن )32( شــخصاً 

علــى يــد عناصــر مــن تنظيــم الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام )داعــش( منهــم )24( مدنيــاً وثمــان مقاتليــن مــن 

كتائــب الجيــش الحــر وكتائــب مقاتلــة أخــرى.                                                                                                                    
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فــي يــوم الثاثــاء المصــادف 23-12-2014 شــهدت العديــد مــن المــدن والبلــدت الســورية غــارات جويـّـة مكثفــة أدت 
إلــى ســقوط العشــرات مــن الضحايــا مــا بيــن قتيــل وجريــح، وكان اســتهداف تاميــذ المــدارس فــي هــذا اليــوم هــو 

األكثــر بــروزاً فــي تلــك الهجمــات الوحشــية العشــوائية المتعّمــدة.                                                                                                

كانــت الهجمــة األولــى فــي مدينــة دومــا بريــف دمشــق )الغوطــة الشــرقية المحاصــرة( حيــث قــام طيــران النظــام 
باســتهداف مباشــر للعشــرات مــن تاميــذ المــدارس أثنــاء خروجهــم مــن إحــدى المــدارس االبتدائيــة فــي المدنيــة 
)مدرســة عبــد الحكيــم القصيــر، الحميــرة ســابقاً(، وقــد أســفر الهجــوم علــى الفــور إلــى ســقوط أكثــر مــن ثاثيــن 
مصابــاً بينهــم العديــد مــن التاميــذ مــا بيــن قتيــل وجريــح، قضــى منهــم ســتة تاميــذ علــى الفــور بينمــا قــام األهالــي 

باســعاف البقيــة إلــى النقــاط الطبيــة والمشــافي الميدانيــة القليلــة أصــاً فــي المدينــة.                     

قال الناشط اإلعالمي عمار الدوماني لمركز توثيق االنتهاكات في سوريا عن تلك المجزرة:
»كنــت متواجــداً بالقــرب مــن مــكان القصــف عندمــا جــاءت طائــرة ميــغ حربيــة وأغــارت علــى المدينــة، وكان ذلــك 
فــي حوالــي الســاعة الحاديــة عشــر صباحــاً، وهــو موعــد خــروج تاميــذ المــدارس مــن مدارســهم، حيــث اســتهدفت 
الغــارة مكانــاً قريبــاً جــداً إحــدى المــدارس االبتدائيــة فــي المنطقــة الشــمالية الغربيــة مــن مدينــة دومــا –بالقــرب مــن 
البــرج الطبــي- وقــد أدى إلــى حــدوث دمــار كبيــر وســقوط العديــد مــن الشــهداء والجرحــى، وكان عــدد الشــهداء 
ســتة شــهداء أطفــال منهــم أربعــة تاميــذ علــى األقــل باإلضافــة إلــى وقــوع أكثــر مــن ثاثيــن مصابــاً مــن ضمنهــم 
أكثــر مــن عشــرين مصابــاً وصــف األطبــاء حاالتهــم بالحــاالت الخطــرة، وقــد تــّم نقــل جميــع المصابيــن إلــى نقطــة 
اإلســعاف الطبــي التابعــة للمركــز الطبــي الموحــد. وبعــد وقــوع الغــارة الجويــة بقليــل وأثنــاء محــاوالت اســعاف 
الجرحــى والمصابيــن تــّم اســتهداف المــكان عينــه مــرة أخــرى ولكــن هــذه المــرة بواســطة قذائــف هــاون مــن العيــار 
الثقيــل وأدت إلــى وقــوع عــدّة إصابــات أخــرى. والمنطقــة المســتهدفة هــي منطقــة ســكنية مدنيــة وال توجــد فيهــا 

أيـّـة مقــار عســكرية«.                                                

ثامنًا: ملحق
ضحايا استهداف المدارس
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http://www.youtube.com/watch?v=fWa5EwPDQJQ
http://www.youtube.com/watch?v=TOiK_I9lULc
http://www.youtube.com/watch?v=fHUEow1G6KA
http://www.youtube.com/watch?v=-CqeM6gpI2k&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=ZkG_va-tdkg&feature=youtu.be
https://www.google.com/maps/place/Duma,+Syria/@33.570925,36.4056493,6107m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x1518ef84a8e817bb:0xaffd77b97246862b
https://www.facebook.com/video.php?v=736397733121457
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ويضيف أبو صالح الدوماني في السياق نفسه:
ــاث  ــة دومــا فيهــا دوام صباحــي لإلن ــاء 23-12-2014 مدرســة فــي مدين ــوم الثاث »اســتهدفت قــوات النظــام فــي ي
ودوام مســائي للذكــور، حيــث تــّم االســتهداف بغــارة مــن طيــران الميــغ وذلــك فــي حوالــي الســاعة الحاديــة عشــر 
صباحــاً وهــو موعــد خــروج اإلنــاث مــن المدرســة وبدايــة دوام الذكــور، وقــد ســقط إثــر ذلــك الهجــوم أكثــر مــن 
أربعيــن مصابــاً أكثــر مــن خمســة حــاالت كانــت إصاباتهــم خطيــرة جــداً، إضافــة إلــى بتــر أطــراف العديــد مــن 
المصابيــن، وفــي أثنــاء عمليــات إســعاف المصابيــن قامــت قــوات النظــام باســتهداف المــكان مــرة أخــرى بواســطة 

قذائــف الهــاون.

وفــي يــوم الخميــس 25-12-2014 تــم اســتهداف مدرســة أخــرى فــي حــّي آخــر وذلــك فــي حوالــي الســاعة الثامنــة  
صباحــاً تزامنــاً مــع ذهــاب الطــاب لمدارســهم حيــث أصيــب علــى إثــر ذلــك الهجــوم أكثــر مــن عشــر تاميــذ«.

أسماء الضحايا:

1 – التلميذ الطفل قصي الكحال.

1 – التلميذة الطفلة رانيا عبد الهادي غازي.

8

http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/martyrs/140985#.VJy3ZP-AA
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/martyrs/140986#.VJy8HP-AA
http://www.youtube.com/watch?v=LQzlRIebK1E
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3 – التلميذ الطفل أحمد نبيل زهرة.

4 – التلميذ الطفل عمار فواز فواز 
مصدر الصورة صفحة )شهداء مدينة دوما(.

5 – التلميذ الطفل غيث محي الدين الشادلي. 
مصدر الصورة صفحة )شهداء مدينة دوما(.

9

http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/martyrs/140987#.VJy8b_-AA
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/martyrs/140988#.VJy8t_-AA
http://www.youtube.com/watch?v=R1GJkTiHx0A
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بعض الصور )المصدر تنسيقية مدينة دوما( :

صورة لتلميذة مصابة

10



 مركز توثيق اإلنتهاكات
في سوريا

مركز توثيق اإلنتهاكات في سوريا

ــب شــمال  ــي محافظــة ادل ــع ف ــد وق ــاء 23-12-2014 فق ــوم الثاث ــي ي ــص أيضــاً ف ــذي حل ــي وال ــا الهجــوم الثان أّم
ســوريا، وقــد اســتهدف أحــد المــدارس اإلعداديــة فــي قريــة )ســفوهن( حيــث تــّم اســتهداف إحــدى المــدارس ببرميــل 

متفّجــر أدى إلــى ســقوط العديــد مــن المصابيــن والجرحــى بينهــم عــدّة مدّرســين.                                                                               

ــي  ــه ف ــق االنتهــاكات فــي ســوريا أنّ ــا – لمركــز توثي ــل الزاوي ــال الناشــط عمــر الحــاج أحمــد - مــن ســكان جب ق
حوالــي الســاعة العاشــرة صباحــاً مــن يــوم الثاثــاء 23-12-2014 قامــت طائــرة مروحيــة بالقــاء برميليــن متفجريــن 
علــى قريــة ســفوهن الواقعــة فــي القســم الغربــي مــن جبــل الزاويــا حيــث اســتهدف تجمعــاً وســط القريــة يضــم مبنــى 
المدرســة اإلعداديــة )إعدايــة ســفوهن( إضافــة إلــى البلديــة وعــدة مراكــز عموميــة أخــرى، وقــد أدى الهجــوم إلــى 
حــدوث أضــرار كبيــرة جــداً فــي المدرســة وارتقــى علــى إثــر ذلــك ســبعة شــهداء بينهــم مدرســين اثنيــن باإلضافــة 

إلــى ســقوط أكثــر مــن أحــد عشــر مصابــاً.                                                              

أسماء بعض الضحايا:
1 – األستاذ محمد حسن الضاهر، من سكان قرية كفر عويد.

2 – األستاذ حسين الزناتي، من سكان قرية كفر عويد.
3 – نصر هللا أبو غازي، من سكان قرية سفوهن.

4 – عبد الملك أمين االسماعيل. من سكان قرية سفوهن.
5 – طارق موسى الدرويش، من سكان قرية الفطيرة قضى في سفوهن.

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

https://www.google.com/maps/place/Sufuhon,+Syria/@35.5655788,36.486563,19748m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x15245b63c7e58c5f:0x7e35dbe48237abb3
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/martyrs/141005#.VJzAmf-AA
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/martyrs/141006#.VJzAq_-AA

