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1 الشبكـــة السوريـــة لحقـوق اإلنســان

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان هي منظمة حقوقية أتسست يف شهر حزيران/ 
٢0١١ م، وهي جهة حيادية، مستقلة، غري حكومية، غري رحبية، هتدف بشكل 
رئيس إىل توثيق االنتهاكات اليت تصل يف سورية، وإصدار دراسات وأحباث 
وتقارير بشكل دوري، وضمن أعلى مستوايت املوضوعّية واالحرتافية، هبدف 

فضح مرتكيب االنتهاكات كخطوة أوىل حملاسبتهم، وضمان حقوق الضحااي.
جتدر اإلشارة إىل أن األمم املتحدة اعتمدت يف مجيع إحصائياهتا الصادرة عنها يف تليل ضحااي النزاع، على الشبكة 
السورية حلقوق اإلنسان كأبرز مصدر، إضافة إىل اعتماد الشبكة لدى عدد واسع من وكاالت األنباء العربية والعاملية، 

والعديد من املنظمات احلقوقية الدولية.
مؤسس ورئيس الشبكة السورية حلقوق اإلنسان: األستاذ فضل عبد الغين، ويضم فريق الشبكة ٢٣ فرداً ما بني ابحث 

وانشط حقوقي.
تعتمد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف مجيع تقاريرها وأحباثها بشكل رئيس على التحقيقات اليت ُيريها أعضاؤها 
داخل وخارج سوراي، ويقومون بذلك عرب الزايرات امليدانية أو اللقاءات مع الناجني أو شهود العيان، ومجيع احلوادث 
اليت أشار إليها هذا التقرير موجودة على شكل تقارير ودراسات موسعة منشورة ومتاحة ابللغتني العربية واإلنكليزية 

على موقع الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، وقد قمنا ابختيار أبرز تلك االنتهاكات احلاصلة يف عام ٢0١٤.
القانون اإلنساين الدويل، والقانون الدويل العريف ابلتوازي مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان، هي القوانني املعمول هبا، 

وهي ملزمة جلميع أطراف النزاع.
وخطورة  حجم  من  األدىن  احلد  سوى  تشكل  ال  الدراسة  هذه  يف  الواردة  واإلحصائيات  الوقائع  مجيع  أن  ونؤكد 

االنتهاكات، اليت حدثت وتدث يف سوراي منذ آذار/ ٢0١١ وحىت اآلن.

أواًل
منهجية
التقريـــــر



انتهاكات قوات احلكومة السورية

االنتهاكات من قبل 

تنظيمات متطرفة
32507

24430

36293714

8077
نسبة املدنييــنبينهم

من مجمـــــوع 
الضحايا الكلـي

نسبة النســاء 
واألطفـــال من 
مجموع املدنيني

32

42

بينهم

ضحايا قتلوا 
برصــــــاص 
القنــاصيــن

48

164

193

28

الذخائر العنقودية

استخدمــــــــــــت
قوات احلكومة السورية

92 مرة خالل 2014 

الذخائر العنقودية
مخلفـــــــــــــــات

بينهم

بينهم

50+
ً بالغازات السامة +59 هجوما

املعارضة املسلحة27

7
168

أسرى من قوات احلكومة السورية

4
بينهم

131+
ً من الكوادر الطبية شخصا

قتلت

قتلت+211
إعالميـــــاً

حالة اعتقال 6400800

1200
بينهم

االعتقال واالختفاء القسري والتعذيب

االعتقال واالختفاء القسري والتعذيب

االعتقال واالختفاء القسري والتعذيب

االعتقال واالختفاء القسري والتعذيب

أفرجت احلكومة 
السوريــــة عن

 1476 معتقالً

ً حتت التعذيب +1993  شخصا
قتلت

11

9
بينهم 1915 78

 9500+
 حالـــــــة 
اختفــــــاء 
قســــــري

 450
 حالـــــــة 
اختفــــــاء 
قســــــري

 760
 حالـــــــة 
اختفــــــاء 
قســــــري

القتل خارج نطاق القانون

القتل خارج نطاق القانون

القتل خارج نطاق القانون

القتل خارج نطاق القانون

القتل خارج نطاق القانون
القتل خارج نطاق القانون

انتهاكات تنظيم جبهة النصرة انتهاكات تنظيم داعش

3557

915

13279

2642
بينهم

153

89

1817

29
بينهم

21+ قتلت
إعالميـــــاً

انتهاكات تنظيم داعش

انتهاكات تنظيم جبهة النصرة

حالة اعتقال 1800200

210
بينهم

مت اإلفــراج عن

 122 شخصاً

+20 قتلــــوا
بسبب التعذيب

حالة اعتقال 95036

21
بينهم

1257

1183

291242

74
بينهم

110

102

48

8
1397بينهم

1254

16261

143
بينهم

40

86

بينهم

1 قتلت
إعالميـــــاً

حالة اعتقال 65016

11
بينهم

ً مت اإلفراج عن 36 شخصا

حالة اعتقال 58048

19
بينهم

4 أشخاص بسبب التعذيب

االنتهاكات من قبل 
مجموعات املعارضة 

االنتهاكات من قبل املسلحة
القوات الكردية

 انتهاكات أخرى 
من قبل أطراف 

أخرى لم نستطع 
حتديدها

قوات 
التحالف 

الدولي

75%30%

عدد ضحايا القتل اخلارج عن القانون  الذي قام به كل من :
قوات احلكومة السورية

تنظيم داعش

أطراف لم نستطع حتديدها

32507
3557
1397

1257مجموعات املعارضة املسلحة
153تنظيم جبهة النصرة
110القوات الكردية
40قوات التحالف الدول

عدد حاالت االعتقال الذي قام به كل من :

قوات احلكومة السورية

تنظيم داعش

6400
1800

650مجموعات املعارضة املسلحة
950تنظيم جبهة النصرة

580القوات الكردية
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ثانيــــــــًا
األطراف 
الفاعلـة

أ: الحكومة السورية

القوات احلكومية تشمل: مجيع القوى املقاتلة من 
ذلك  يف  مبا  واملخابرات،  واألمن  اجليش  قوات 
وغريه،  الوطين  الدفاع  احمللية كجيش  امليليشيات 
وتنضم إليها امليليشيات الشيعية األجنبية املقاتلة 

يف سوراي.

أواًل: االنتهاكات يف معاملة املدنيني واملقاتلني 
العاجزين عن القتال:

أ: اجملازر وغريها من أعمال القتل غري املشروع:
األربعاء  يوم  املوافق   ٢0١٤ عام  بداية  منذ 
١/ كانون الثاين/ ٢0١٤ وحىت حلظة طباعة هذا 
الشبكة  وثقت   ،٢0١٤ عام/  هناية  يف  التقرير 
احلكومية  القوات  قيام  اإلنسان  حلقوق  السورية 
بقتل ما اليقل عن 32507 أشخاص، يتوزعون 

على النحو التايل:
طفاًل،   3629 بينهم  مدنياً،   24430

و3714 سيدة.
8077 من مقاتلي املعارضة املسلحة.

الكلي  اجملموع  إىل  واألطفال  النساء  نسبة  إن 
للضحااي املدنيني بلغت ٣0%، وهذا مؤشر صارخ 
املدنيني  القوات احلكومية استهداف  على تعمد 

عرب عمليات القصف العشوائي، واإلعدام.

يوم األحد ٩/شباط، قتلت قوات احلكومة السورية ٣ سيدات 
يف قرية اجللمة )محاة( رمياً ابلرصاص.

يوم الثالاثء ١٨/ شباط، ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة 
برميلية، على بلدة املزيريب )درعا(، ابلقرب من مدرسة اتبعة 
لألونروا، تسبب ذلك مبقتل ١٩ مدنياً، بينهم ٤ أطفال، و5 

سيدات.

يوم األربعاء ٢/ نيسان، ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة 
برميلية، على منطقة جسر املشاة على أوتسرتاد حي الصاخور 
)حلب(، تسبب ذلك إبصابة حافلة نقل ركاب صغرية، ما أدى 

إىل مقتل ٨ مدنيني، بينهم طفل وسيدة.

األحد ١٣/ نيسان، قصفت املقاتالت احلربية احلكومية مدينة 
دوما )ريف دمشق( بصاروخني استهدفا أحد األسواق جنوب 
 5 بينهم  شخصاً،   ٢١ مقتل  إىل  ذلك  أدى  الكبري،  اجلامع 

سيدات، و٤ أطفال، وجنني.

يوم األحد ٢١/ أيلول، قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً 
بسراقب  احمليطة  األراضي  يف  زراعيني  مشروعني  استهدف 
)إدلب(، تسبب ذلك مبقتل ١٩ شخصاً، مجيعهم من املدنيني، 

بينهم ٩ أطفال، و6 سيدات.

احلكومية  القوات  قصفت  األول،  تشرين   /٨ األربعاء  يوم 
املتمركزة يف الكلية احلربية يف حي الوعر )محص(، أحد األبراج 
السكنية أبسطوانة متفجرة، أدت إىل دمار كبري يف املبىن. تبع 
ذلك إطالق صاروخ وعدد من قذائف اهلاون، اليت سقطت يف 
الباحة املقابلة للربج، تسبب ذلك مبقتل ٨ أشخاص مجيعهم من 

املدنيني، بينهم ٤ أطفال، و٣ سيدات.

الثاين، اقتحمت القوات احلكومية قرية  يوم األحد ٢/ تشرين 
الكرمي يف ريف حمافظة محاة، وأطلقت الرصاص بشكل عشوائي، 

تسبب ذلك مبقتل ١5 شخصاً، بينهم طفل، و٣ سيدات. 
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ب: االعتقال التعسفي واالحتجاز غري املشروع:
القسري  واإلخفاء  واالعتقال  املدامهة  هنج محالت  استمر 
اليت تنفذها القوات احلكومية، فقد وثقنا ضمن سجالت 
احملتجزين ما اليقل عن 6400 حالة اعتقال، بينهم قرابة 

1200 امرأة، إضافة إىل ما اليقل عن 800 طفاًل.
يف معظم احلاالت تتم إحالة املعتقلني إىل احملكمة )العسكرية، 
إليهم هتم  تُوَجُه  أو حمكمة اإلرهاب(، حيث  امليدانية،  أو 
دون إسنادها إىل دليل، ومعظمها اعرتافات يف ظل القهر 
مرتفعة،  بكفالة  منهم  البعض  عن  يفرج  وقد  والتعذيب، 
عام  يف  إفراج  حالة  عن ١٤76  اليقل  ما  حيث سجلنا 
العاديني،  املواطنني  من  عنهم  املفرج  غالبية  ٢0١٤، كان 

وأُفرج عن حاالت اندرة للنشطاء املعارضني.
يوضع املعتقلون داخل غرف شديدة االزدحام من دون أية 
مراقبة قضائية، وال تتاح هلم أية فرصة للتواصل مع أسرهم 

أو حماميهم.

وكثري من املعتقلني يتحولون تدريياً إىل خمتفني 
معلومات  أية  تدريياً  نفقد  حيث  قسرايً، 
حنو  على  مبعظمهم  التواصل  وينقطع  عنهم، 

خميف، حىت من قبل أهلهم وأصدقائهم.
االتفاقية  يف  طرفاً  ليست  سوراي  أن  صحيح 
املخصصة حلاالت االختفاء القسري، إال أهنا 
طرف يف العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية 
االختفاء  أحكامه  ُترم  الذي  والسياسية، 
املنهجية  املمارسة  عرب  وهي  القسري، 
القسري  اإلخفاء  جلرمية  النطاق  والواسعة 
تكون قد ارتكبت انتهاكات خطرية ترقى إىل 
جرائم ضد اإلنسانية، وقد تول قرابة عشرة 
آالف شخص إضايف إىل خمتٍف قسرايً خالل 
الكلي  العدد  ليتجاوز  وحده،   ٢0١٤ عام 
للمختفني قسرايً حاجز الـ ٩5 ألف شخص.

وقد شرعت احلكومة السورية خالل عام ٢0١٤، بتطبيق 
تسوية يف عدد من املناطق كما حصل يف املدينة القدمية يف 
محص وريف دمشق، التسوية كانت بني احلكومة من جهة، 
ونشطاء سلميني، أو مقاتلني معارضني، أو جنود منشقني 
من جهة اثنية، إال أن قوات احلكومة أعادت اعتقال معظم 
من أجروا اتفاق تسوية، وبشكل خاص الناشطون منهم، 
وقد وثقنا أكثر من ١٩١0 حاالت اعتقال بعد التسوايت 
منذ بداية عام ٢0١٤، معظمهم يف محص وريف دمشق.
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السيد جديع عبد هللا نوفل، 6٣ عاماً، انشط يف جمال حقوق اإلنسان منذ 
عام ١٩٨٩، عمل على أتسيس مركز الدميقراطية واحلقوق املدنية يف سوراي، 
ويديره بنفسه من داخل سوراي. اعتقلته قوات احلكومة صباح يوم اجلمعة 
٣١/ تشرين األول/ ٢0١٤، من مكتب اهلجرة يف منطقة احلدود اللبنانية 
ورشة  يف  املشاركة  من  عودته  بعد  دمشق  مدينة  إىل  توجهه  أثناء  السورية 
تدريبية، أقامتها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف بريوت. يوم الثالاثء ٢/ 
كانون األول، مت إيداع األستاذ جديع يف سجن عدرا املركزي لُيحال يف يوم 
اإلثنني ٨/ كانون األول، إىل قاضي التحقيق الثاين يف ريف دمشق؛ بشأن 
الّتهم املنسوبة إليه، ليفرج عنه يف يوم الثالاثء ١6/ كانون األول/ ٢0١٤. 

القسم  ترير  ومدير  سوري،  وانشط  صحفي  الشعار،  عمر  السيد 
احلكومة  قوات  اعتقلته  اإلخباري،  برس«  »دي  موقع  يف  اإلنكليزي 
جديع  السيد  برفقة   ،٢0١٤ األول/  تشرين   /٣١ اجلمعة  يوم  صباح 
 /٢ الثالاثء  يوم  عنها  أفرج  اليت  شعبو،  هبجت  ماراي  والدكتورة  نوفل، 
كانون األول. بينما مت إيداع السيد عمر الشعار يف سجن عدرا املركزي، 
 /٨ اإلثنني  يوم  دمشق  ريف  يف  الثاين  التحقيق  قاضي  إىل  إحالته  مث 

كانون األول، مث أُفرج عنه يوم الثالاثء ١6/ كانون األول.
قوات  اعتقلته  السيد عمر، حيث  فيها  يُعتقل  اليت  الثانية  املرة  أهنا  يُذكر 

احلكومة سابقًا يوم اإلثنني ١١/ تشرين الثاين/ ٢0١٣.

دمشق،  مدينة  مواليد  من  عامًا،   5٤ حسني  لؤي  السوري  الناشط 
دار  السورية، كاتب وسياسي معارض ومؤسس  الدولة  بناء  تيار  رئيس 
األربعاء  يوم  والسياسية.  الفكرية  الكتب  بنشر  املختصة  للنشر،  برتا 
من  ابعتقاله  السورية  احلكومية  القوات  قامت  الثاين،  تشرين   /١٢
الثاين،  تشرين   /١٣ اخلميس  ويوم  السورية،  اللبنانية  احلدود  منطقة 
الشعور  إضعاف  بتهمة  توقيفه  بدمشق  األول  التحقيق  قاضي  قرر 
نشره  صحفي  مقال  خلفية  على  وذلك  أخبار كاذبة،  ونشر  القومي 
يف صحيفة احلياة. أودع بعدها لؤي حسني يف سجن عدرا حىت حلظة 

التقرير. هذا  إعداد 

الناشط جديع نوفل

السيد عمر الشعار 

الناشط السوري لؤي حسني

https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOWlNXd3V5Ylk2T00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOMGQ0Ml9vcXhaM3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOVngzS1g4N0Yxb1k/view?usp=sharing
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السويداء،  مدينة  مواليد  من  سوري  وانشط  فنان  عامًا،   ٢6 واكد،  حازم 
القوات  قامت  دمشق،  جامعة  الرتبية/  كلية  يف  عليا  دراسات  طالب 
إقامته  مقر  من  الثاين،  ١0/ كانون  اجلمعة  يوم  ابعتقاله  السورية  احلكومية 
يف  اجلنائي  األمن  فرع  إىل  تويله  مت  مث  ومن  دمر،  مشروع  يف  دمشق  يف 
يوم األربعاء  التعذيب. يف  العاصمة دمشق، حيث تعرض إىل كمٍّ هائل من 
التابعة للحكومة  الفضائية  القنوات  5/ آذار، ظهر حازم واكد على إحدى 
»فربكة  و  اإلعالمي«  »ابلتضليل  قيامه،  ابعرتافات  يُديل  وهو  السورية، 
ليُنقل بعدها إىل سجن عدرا، وقد أفرج  القناة،  األخبار« حسب ادعاءات 

عنه يوم األحد ٢٨/ كانون األول.

)حلب(،  األاترب  مدينة  مواليد  من  عامًا،   ٢٣ حايد،  نور  حممد  مرمي 
ومتطوعة  الرتبية جبامعة دمشق،  اإلنساين، وطالبة يف كلية  العمل  انشطة يف 
الثاين،  ١0/ كانون  اجلمعة  يوم  السوري،  العريب  األمحر  اهلالل  فريق  يف 
حازم  الفنان  مع  دمر  مشروع  منطقة  من  ابعتقاهلا  احلكومية  القوات  قامت 
واكد، وحبسب إفادات عائلتها فقد تعرضت للتعذيب يف فرع األمن اجلنائي 
واكد  حازم  الفنان  من  برفقة كل  آذار   /5 األربعاء  يوم  ظهرت  بدمشق. 
السورية،  للحكومة  التابعة  الفضائية  القناة  على  خليل  شيار  والصحفي 
األخبار«، مث مت تويلها  اإلعالمي« و »فربكة  »التضليل  وأدلت ابعرتافات 

٢5/ كانون األول.  يوم اخلميس  املركزي، وأفرج عنها  إىل سجن عدرا 

اعتقاهلا  مت  األول،  5/ كانون  اجلمعة  يوم  درعا،  حمافظة  يف  حمجة  مدينة  من  صيدالنية  عامًا،   ٢5 الطالب،  نور 
السويداء،  مبحافظة  السياسي  األمن  فرع  إىل  نقلها  ليتم  احلطب(،  منكت  )حاجز  تفتيش  نقطة  عند  مرورها  أثناء 

مث أفرج عنها يف يوم الثالاثء ١6/ كانون األول.

االجتماعي  التواصل  موقع  على  السوريني  احملامني  ملتقى  ومدير صفحة  حمامي  عامًا،   ٤٩ الشعال،  عارف  السيد 
جرى  حيث  دمشق،  يف  العسكري  األمن  فرع  مراجعة  بوجوب  احملامني  نقابة  من  هاتفيًا  بالغًا  تلقى  فيسبوك، 
حلقوق  السورية  للشبكة  ابلنسبة  جمهواًل  ومصريه  اعتقاله  مكان  يزال  وال  الثاين.  تشرين   /١5 السبت  يوم  اعتقاله 

اإلنسان.

٢5 عامًا، من مدينة دير الزور، طالب جامعي، دامهت القوات احلكومية السورية منزله يف حي  حممد حممد خلف 
اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  تتمكن  مل  ابعتقاله.  وقامت  الثاين،  ٢١/ كانون  الثالاثء  يوم  دمشق  يف  الدويلعة 

مصريه. أو  اعتقاله  مكان  تديد  من 

الفنان حازم واكد

https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B2pa2B5VWhEOd2JZNHBMQ3k1Rms/view
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOSlQ2OTU1WTVnM3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOVzc3VktRWlU0Ums/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOc0ZqT0ZjaE5FTWM/view?usp=sharing
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دمشق،  جامعة  الزراعية،  اهلندسة  خريج كلية  درعا،  مبحافظة  املزيريب  قرية  من  عامًا،   ٣0 الشمري،  مجال  عالء 
أثناء مروره عند نقطة تفتيش ابلقرب من مديرية  يوم الثالاثء ١5/ متوز، قامت القوات احلكومية السورية ابعتقاله 
أو مصريه حىت حلظة  اعتقاله  اإلنسان من تديد مكان  السورية حلقوق  الشبكة  تتمكن  مل  مدينة درعا،  الزراعة يف 

التقرير. هذا  إعداد 

مهند هبجت احلسيين، من مدينة كفر نبل مبحافظة إدلب، طالب جامعي يف جامعة حلب، يوم اإلثنني 6/ كانون 
التقرير  هذا  إعداد  جلامعة حلب، وحىت حلظة  اجلامعي  احلرم  من  ابعتقاله  السورية  احلكومية  القوات  قامت  الثاين، 

مصريه. أو  اعتقاله  مكان  تديد  من  اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  تتمكن  مل 

القوات  قامت  آب،   /٢٨ اخلميس  يوم  الالذقية،  مبحافظة  جبلة  مدينة  من  عامًا،   ١5 خفتة،  مصطفى  الطفل 
السورية  الشبكة  تتمكن  مل  التقرير  هذا  إعداد  اتريخ  وحىت  جبلة،  مدينة  يف  منزله  من  ابعتقاله  السورية  احلكومية 

أو مصريه.  اعتقاله  مكان  من تديد  اإلنسان  حلقوق 

7/ تشرين األول، قامت القوات  الثالاثء  الطفل علي الدرجي، ١7 عامًا، من مدينة جبلة مبحافظة الالذقية، يوم 
تديد  من  اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  تتمكن  مل  التقرير  هذا  إعداد  اتريخ  وحىت  ابعتقاله،  السورية  احلكومية 

مصريه.  أو  اعتقاله  مكان 

ج: التعذيب داخل مراكز االحتجاز:
ال يكاد مير يوم تقريباً دون أن يسجل فريق 
بسبب  معتقلني   5 مقتل  الضحااي  توثيق 
التعذيب، وذلك كمعدل وسطي، وإن أشد 
التعذيب  عمليات  يف  ضراوة  األمنية  األفرع 
من خالل تواصلنا مع عشرات من الناجني 
العسكرية ٢١5،  املخابرات  فرع  منها هو: 
اسم  سابق  تقرير  يف  عليه  أطلقنا  الذي 
اهلولوكوست السوري، وفرع املخابرات اجلوية 
واملخابرات  السياسي  األمن  وفرع  املزة،  يف 
اجلوية يف حلب، وفرع املخابرات العسكرية 

يف محص، وفرع املخابرات اجلوية يف محاة.

https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOVkR0QzFsNU5FYnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOWkNpSUtRbnJ4Q3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOME4zWUl2NEhVNUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOMjRoZWhYYXBGOFE/view?usp=sharing
http://sn4hr.org/arabic/?p=2068
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حبصيلة  خاص  شهري  تقرير  إبصدار  نقوم  وحنن 
وأبرزهم: التعذيب  ضحااي 

قرية  من  عامًا،   55 الكامل،  صطوف  فاطمة 
)ريف  الشيفونية  بلدة  إىل  نزحت  )محاة(،  لطمني 
دمشق  ريف  حواجز  أحد  عناصر  قام  دمشق(، 
أهلها  لنا  أكد   ،٢0١٣ عام  أواخر  ابعتقاهلا 
الثاين/  تشرين   /٢٨ يف  التعذيب  تت  مقتلها 

.٢0١٤

إلكرتون،  مهندس  عامًا،   ٣0 اللحام،  فؤاد  حازم 
حيمل  طفالن،  ولديه  متزوج  دمشق،  مدينة  من 
املعلوماتية وإدارة املشاريع،  شهادات عدة يف جمال 
أحد   )com.jawal١٢٣( موقع  ومؤسس 
احملمولة،  ابهلواتف  املتخصصة  العربية  املواقع  أشهر 
وقتل   ،٢0١٢ عام  يف  الثانية  للمرة  اعتقاله  مت 
يف  االحتجاز  مراكز  إحدى  يف  التعذيب  تت 

١١/ آب/ ٢0١٤.

نقابة  يف  عضو  عاماً،   ٣5 القادر،  عبد  ماهر  احملامي 
حلب  حمامي  التاد  العامة  اهليئة  ويف  حبلب،  احملامني 
احلرة،  حلب  حمافظة  جمللس  العامة  اهليئة  ويف  األحرار، 
من أهايل قرية دير مجال مبحافظة حلب. اعُتِقَل يف أوائل 
شهر شباط/ ٢0١٤، قرب مكتبه يف حي السبيل مبدينة 
حلب، علم أهله يف 6/ حزيران/ ٢0١٤، بوفاته تت 
التعذيب يف فرع املخابرات اجلوية، وقام رجال األمن بنقل 
جثمانه إىل مشفى تشرين العسكري ليتم فيما بعد دفنه 

يف مقربة حبي حلب اجلديدة.

الوحدة  اندي  يف  سلة  العب كرة  وليد كاين،  وائل 
الرايضي، من أبناء حي دمر البلد مبدينة دمشق، يبلغ من 
العمر ٢0 عاماً، عازب، اعُتِقَل على أحد حواجز مدينة 
إهنم علموا  أهله  أيلول/ ٢0١٢، أخربان  دمشق يف ٤/ 
خبرب وفاته يف فرع إدارة املخابرات العامة - أمن الدولة، 

الفرع ٢٨5 -، يف ٢0/ حزيران/ ٢0١٤.

وسجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان خالل عام 2014، مقتل ما اليقل عن  1993 شخصاً حتت 
التعذيب يتوزعون إىل:

1915 مدنياً، بينهم 11 طفاًل، و9 سيدات )نسبة املدنيني تفوق الـ %96(	 
78 من مقاتلي املعارضة املسلحة.	 
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الضحية )س.م(، امللقبة أم رايض من حلب، ٢5 عاماً، غري متزوجة، طالبة يف السنة الثالثة يف كلية اآلداب، قسم 
األدب العريب، جامعة حلب. اعُتقلت منذ بداية عام ٢0١٤، على يد قوات احلكومة السورية وهي تقوم بتصوير 
عناصر األمن قرب احلرم اجلامعي يف مدينة حلب، واستمر اعتقاهلا مدة مثانية أشهر يف فرع املخابرات العسكرية حبلب، 
وتناوب ستة عناصر من هذا الفرع على اغتصاهبا يومياً ألشهر عدة، ومتت عمليات االغتصاب ابلتوازي مع عمليات 

الضرب والتعذيب. عندما خرجت من الفرع كانت حاماًل بطفل يف الشهر اخلامس.
بعد خروجها من الفرع ويف يوم السبت ١٣/ أيلول/ ٢0١٤، قرابة الساعة الثانية صباحاً ألقت »أم رايض« نفسها 
من الطابق الثالث ألحد األبنية، ما أدى إىل هتشم جسدها، وخروج اجلـنني من بطنها، حدث ذلك بعد شهر من 

خروجها من املعتـقل.

التابعة حلاجز  محاة - حي الشيخ عنرب - يوم األربعاء ١٢/ آذار/ ٢0١٤، دامهت عناصر من القوات احلكومية 
ملجأ العجزة احلي، وذلك قرابة الساعة الثالثة ظهراً وعند جتواهلم يف احلي قام أحد العناصر إبيقاف إحدى النساء يف 
الطريق، وحبجة تفتيشها قام ابلتحرش هبا؛ ما دفع املرأة إىل الصراخ فقام عنصر األمن بضرهبا وشتمها، مث تركها بعد 

احتجازها مدة نصف ساعة.

ح: العنف اجلنسي:
النساء  حبق  اجلنسي  االعتداء  أسلوب  احلكومية  القوات  استخدمت 
املعتقالت منذ عام ٢0١١، واستمرذلك يف عام ٢0١٤ بصورة ممنهجة 
ومتعمدة، كسياسة عقابية عامة، سواء هبدف احلصول على املعلومات 
العائلة. وكثرياً  أفراد  انتقامي من أحد  ونزع االعرتافات، أو بدافع أثري 
االحتجاز  مراكز  يف  املعتقالت  تفتيش  أثناء  التحرشات  حصلت  ما 
أثناء  القوات احلكومية السرتاتيجية االغتصاب  احلكومية، كما عمدت 
املدامهات واالقتحامات، وقد سجلنا هنا العديد من حاالت االغتصاب 

اجلماعي ألفراد عائالت أبكملها.
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خ: انتهاكات حقوق الطفل:
املناطق  على  وخاصة  املتعمد  أو  العشوائي  القصف  مُييز  ال 
السكنية بني طفل أو رجل أو امرأة، لكن كثرة سقوط القتلى 
من األطفال مؤشر على استهداف املناطق السكنية، وعشوائية 

القصف، وعدم التمييز أو حىت التناسب يف نوع اهلجمات.
قتلت القوات احلكومية يف عام ٢0١٤، ما اليقل عن ٣6٢٩ 
أن ١١ من هؤالء األطفال قد  طفاًل، واألكثر وحشية وعنفاً 
قتلوا داخل مراكز االحتجاز؛ بسبب تعرضهم لعمليات التعذيب 

اليت ال تراعي طبيعتهم البشرية اخلاصة.

طائرة  استهدفت  نيسان،   /٣0 األربعاء  يوم 
حكومية حربية من طراز سوخوي بصاروخ موجه، 
عني  مدرسة  يف  طفاًل   ٤00 من  ألكثر  جتمعاً 
إثر  وقتل  )حلب(،  األنصاري  حي  يف  جالوت 

ذلك ٢0 شخصاً، بينهم ١7 طفاًل.
احلكومة  قوات  قصفت  آب،   /٢ السبت  يوم 
السورية قرية بصر احلرير )درعا(، ابلقنابل الربميلية، 

سجلنا مقتل 6 أطفال من عائلة واحدة.

يوم اخلميس ١١/ أيلول، قتلت القوات احلكومية 
٢٢ طفاًل، يف حي جامع حسيبة يف دوما )ريف 
دمشق(؛ نتيجة القصف الصاروخي للطريان احلريب 

احلكومي.
احلريب  الطريان  قصف  أيلول،   /١6 الثالاثء  يوم 
ابلصواريخ،  )محص(  تلبيسة  مدينة  احلكومي 

سجلنا مقتل ما اليقل عن ١١ طفاًل.

يوم الثالاثء ١6/ كانون األول، شن الطريان احلريب 
احلكومي، غارة جوية على حي الوعر )محص(، 

تسبب ذلك مبقتل 7 أطفال. 

سبب احلصار الذي فرضته القوات احلكومية على 
بعض املناطق اليت تسيطر عليها املعارضة املسلحة 
كالغوطة الشرقية، وخميم الريموك )دمشق(، مقتل 
ما اليقل عن ١5٢ طفاًل يف عام ٢0١٤ وحده، 
وذلك بسبب نقص الغذاء والدواء نتيجة احلصار.

يوم األحد ١٢/ كانون الثاين، تسبب احلصار ونقص الدواء مبقتل الطفلة إسراء املصري من خميم الريموك )دمشق(، ويوم 
السبت ٢5/ كانون الثاين، قضى الطفل عبد اجلليل حممد مخيس من خميم الريموك جوعاً؛ نتيجة احلصار على املخيم.

ميكن االطالع على الدراسة املوسعة أطفال سوراي... احللم املفقود، اليت وثقنا فيها االنتهاكات اليت تعرض هلا األطفال 
يف سوراي منذ آذار/ ٢0١١.

http://sn4hr.org/arabic/?p=2594
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أ: اهلجمات غري املشروعة:
١- القصف املدفعي واجلوي:

الربميلية  القنابل  السورية  احلكومة  قوات  استخدمت 
العمياء، وصواريخ سكود، وغريها من أسلحة القصف 
اتصفت  البالد وجنوهبا،  امتداد مشال  العشوائي على 
٩5% من تلك اهلجمات بعشوائيتها املفرطة، اليت ال 
متيز بني مقاتلني ومدنيني، والـ 5% املتبقية استهدفت 
مقرات مقاتلني أو مراكز عسكرية. مل تراٍع معظم تلك 
املقر  يكون  القوة عندما  التناسب يف  مبدأ  اهلجمات 

العسكري حماطاً أببنية غري عسكرية.

اثنياً: االنتهاكات املتعلقة بتسيري األعمال القتالية:

تعرضت مدينة داراي الواقعة يف ريف دمشق إىل أكثر من ٣٣0 قنبلة برميلية يف املدة املمتدة ما بني بداية عام ٢0١٤ 
حىت ٢0 شباط، استهدف القصف يف أغلب األحيان أماكن مدنية، كما حصل يف كنيسة مارتقال، واملشفى امليداين، 
وقُِتل إثر ذلك ٢٩ شخصاً، مجيعهم من املدنيني، بينهم 7 نساء، و7 أطفال، وُأصيب ٢50 آخرين، حبسب التقرير 

الذي أصدرانه ويغطي تلك املدة فقط.

ويف املدة الواقعة بني ٢٨/ كانون الثاين حىت ١٤/ شباط، ألقت الطائرات املروحية التابعة للحكومة السورية ما اليقل 
عن 50٨ قنبلة برميلية على أحياء سكنية يف مدينة حلب؛ أودت حبياة أكثر من ٨٤٣ شخصاً، بينهم 6 مقاتلني 
فقط، و٨٣7 مدنياً، بينهم ٢٢١ طفاًل، و١١٩ سيدة. استهدف القصف يف غالب األحيان مواقع ومنشآت مدنية، 
كما حصل يوم الثالاثء ٢٨/ كانون الثاين، حيث اسُتهِدف سوق اخلضار يف حي امليسر، ويوم الثالاثء ٤/ شباط، 

حيث اسُتهِدفت مدرسة لتحفيظ القرآن لألطفال يف منطقة العمالية حبي مساكن هنانو.

يوم األربعاء ١٢/ شباط، قصفت القوات احلكومية مدينة طفس التابعة حملافظة درعا بقنبلتني برميليتني؛ جتمعاً لألحياء 
السكنية وسط املدينة، وقد سجلنا مقتل ١٣ شخصاً، مجيعهم من املدنيني، بينهم 7 أطفال وسيدة.

يوم األربعاء ٣/ أيلول، استهدفت طائرة حربية حكومية بصاروخ، حافلة ركاب مدنية يف منطقة الشوال الواقعة على 
طريق دير الزور – دمشق، تسبب ذلك مبقتل ١٤ شخصاً، بينهم ٨ سيدات. 

يوم الثالاثء ٢5/ تشرين الثاين، شن الطريان احلكومي احلريب ٩ غارات على مدينة الرقة، تسبب ذلك مبقتل 7٣ 
شخصاً، بينهم 7 أطفال، و٣ سيدات.

http://sn4hr.org/arabic/?p=608
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٢- هجمات القناصة:
ميتاز القتل ابلقنص ضمن املدن، أبن القناص يرتبص ابلضحية 
ويراها جيداً عرب منظار سالحه، ويستطيع التأكد من ضحيته 
أن  إذ  اإلعدام،  عمليات  مع  يتشابه  قتلها، وهو هبذا  قبل 
القاتل هنا يعلم متاماً هوية ضحيته ويتعمد قتلها، دون اكرتاث 
أوتفريق بني طفل أو كهل أو امرأة أو حىت عاجز، وبكل 

أتكيد دون معرفة داينة الضحية.
يف عام ٢0١٤، سجلنا مقتل ٣٢ مدنياً، بينهم ٤ أطفال 
وسيداتن برصاص القناصني احلكوميني خالل عام ٢0١٤ 

وحده.
ميكن االطالع على تقرير صيد البشر، الذي أصدرته الشبكة 
السورية حلقوق اإلنسان، ووثقنا فيه عمليات القنص يف سوراي 
منذ بداية آذار/ ٢0١١ وحىت ٢٣/ تشرين األول/ ٢0١٤.

وجه  على  احملميون  واألعيان  األشخاص  ب: 
التحديد:

١- املشايف والعاملون يف القطاع الطيب:
استمرت القوات احلكومية ابستهدافها للمشايف والنقاط 
املتكرر  استهدافها  إىل  إضافة  والصيدليات،  الطبية، 
التعذيب  املباشر، أو  للعاملني يف اجملال الطيب ابلقتل 
يف السجون، أو اخلطف والتضييق. يف عام ٢0١٤، 
قتلت القوات احلكومية ما اليقل عن ١٣١ انشطاً من 
الكوادر الطبية، بينهم ٤ سيدات، بينما وثقت الشبكة 
السورية حلقوق اإلنسان أكثر من 7٢ مشفى ونقطة 
طبية، تعرضت لالستهداف خالل عام ٢0١٤، ونشري 
أننا نصدر تقريراً شهرايً حول استهداف املنشآت الطبية 

والعاملني فيها.

http://sn4hr.org/arabic/?p=2365
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يف شهر أاير وحده رصدان مقتل ١٨ شخصاً، من الكادر الطيب، بينهم 7 أطباء  واثنان من الصيادلة. ويف شهر آب/ ٢0١٤، 
ارتفع العدد وبلغ ٢١ من أفراد الطاقم الطيب، بينهم ٩ أطباء، قُِتل أحدهم تعذيباً داخل أحد مراكز االحتجاز احلكومية.

يف يوم الثالاثء ٢٨/ كانون الثاين، قصفت قوات احلكومة السورية مشفى كفر زيتا )محاة( ابلقنابل الربميلية، أدى ذلك إىل 
تدمري غرفة العمليات والعناية املشددة، و إعطاب العديد من األجهزة الكهرابئية اخلاصة ابملشفى، وتكرر ذلك يوم األربعاء 

٣0 نيسان، حيث دمرت الواجهة الغربية للمشفى نتيجة قصفه حباوية متفجرة ألقتها طائرة مروحية.

يوم اخلميس ١5/ أاير، قصف الطريان احلريب صاروخاً استهدف مشفى مدينة جاسم )درعا( امليداين؛ ما تسبب بدمار كبري 
يف املشفى. وقد سجلت الشبكة السورية مقتل 5 أشخاص، طبيب، و٣ ممرضني، وطفل.

النقاط  أهم  امليداين )حلب( أحد  برميلية على مشفى تل رفعت  قنبلة  املروحي  الطريان  ألقى  أاير،  الثالاثء ٢0/  يوم  يف 
الطبية مشال البالد، وقد أدى االنفجار إىل دمار واجهة املشفى ابلكامل، ودمار مستودع حيوي عبوات أوكسجني، وأدوية 
ومستهلكات طبية، وتدمري كافة حمتوايت املشفى ومستلزماته، ما أدى إىل خروجه عن اخلدمة، نتيجة ذلك قتل أحد أفراد 

الطاقم الطيب، وأصيب أكثر من ١5 شخصاً.

يوم اإلثنني ٢٨/ متوز، استهدفت قوات احلكومة السورية أحد النقاط الطبية يف بلدة النشابية )ريف دمشق( بقذيفة هاون، ما 
تسبب مبقتل طبيبني يعمالن يف النقطة الطبية.

ويوم السبت ٢٣/ آب، استهدف الطريان احلكومي احلريب ابلصواريخ الفراغية مشفى مدينة الطبقة )الرقة(، وقُتل على إثر هذا 
اهلجوم ٤ أشخاص، بينهم ٣ أطباء.

يوم السبت ٤/ تشرين األول، ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مشفى اإلحسان اخلريي يف مدينة سراقب 
)إدلب(، أدى ذلك إىل تضرره بشكل كبري. مث عاود الطريان املروحي استهداف املشفى يف اليوم التايل 5/ تشرين األول، ما 

أدى إىل خروجه عن العمل.

األربعاء 5/ تشرين الثاين، توقفت مشفى كنصفرة يف مدينة كنصفرة )إدلب( عن اخلدمة، بعد استهدافها ابلصواريخ من الطريان 
احلكومي احلريب.

إايد حسني احلمصي، طبيب، من أبناء درعا احملطة يف حمافظة درعا، ٤5 عاماً، متزوج ولديه ولد وثالث بنات، عمل يف كل 
من مشفى الشرق مبدينة درعا، واملشفى امليداين مبدينة احلراك، قامت قوات األمن مبدامهة مشفى الشرق واعتقال من بداخله 

يوم اإلثنني ١7/ شباط، وقد أخربت قوات األمن أهله خبرب وفاته يوم األحد ٣/ آب.  

حممد عطفة، ٢١ عاماً، متطوع يف منظمة اهلالل األمحر السوري- فرع محص، عضو يف »برانمج الدعم النفسي واالجتماعي«، 
الذي يقدمه اهلالل األمحر العريب السوري لألطفال احملتاجني يف محص، من أبناء بلدة الغنطو مبحافظة محص، مت اعتقاله من 
قبل األمن العسكري يف ٣/ شباط/ ٢0١٣، أثناء عبوره نقطة تفتيش يف حي اإلنشاءات مبدينة محص، وأثناء الشهور األوىل 
العتقاله علم أهله عن طريق أحد املعتقلني املفرج عنهم، أن ابنهم حممد قد تعرض للتعذيب البدين والذهين وأصبح غري قادر 

على متييز األشخاص والتفاعل معهم، مث أخربان أهله أهنم علموا بوفاته يف املعتقل يف ٤/ متوز/ ٢0١٤.



13 الشبكـــة السوريـــة لحقـوق اإلنســان

واملمتلكات  الديين  اجملال  يف  العاملون   -2
الثقافية:

استهداف  السورية  احلكومة  قوات  تعمدت 
كما  وكنائس،  مساجد  من  العبادة  أماكن 
استخدمتها يف بعض األحيان كمقرات لقصف 
مناطق حميطة، وقد سجلنا استهداف ما اليقل 
عن ٢٤٤ دار عبادة من قبل القوات احلكومية 
شهرايً  تقريراً  نصدر  وحنن  عام ٢0١٤،  خالل 

حول استهداف املراكز احليوية كافة.

قوات  قصفت  الثاين،  ١7/ كانون  اجلمعة  يوم 
السورية مسجد مديرا يف ريف دمشق  احلكومة 
شخصاً،   ١٩ ذلك  إثر  قتل  هاون،  بقذيفة 

مجيعهم من املدنيني، بينهم طفالن.

الطريان  استهدف  شباط،   /١٣ اخلميس  يوم 
يف  الرسول  بولوس  كنيسة  احلكومي  املروحي 
مدينة داراي )ريف دمشق(، تسبب ذلك أبضرار 

كبرية يف املبىن.

الطريان  استهدف  نيسان،   /١6 األربعاء  يوم 
السالم يف مدينة  احلريب احلكومي كنيسة سيدة 
بنية  يف  دمار  ذلك  إثر  سجل  وقد  محص، 

الكنيسة.

يوم األحد ٢7/ نيسان، تعرض املسجد العمري 
أحد أهم املساجد األثرية يف مدينة بصرى الشام 
مدفعية  من  قذائف  خبمس  للقصف  )درعا( 
قوات احلكومة السورية؛ ما أدى إىل إصابة مئذنة 

املسجد.

قنبلة  احلكومي  املروحي  الطريان  ألقى  أيلول،   /5 اجلمعة  يوم 
برميلية على مسجد عجان احلديد يف مدينة الباب )حلب(، 

تسبب ذلك أبضرار يف مبىن املسجد.

احلكومية  القوات  قصفت  الثاين،  تشرين   /٢5 الثالاثء  يوم 
مقتل ٨  إىل  أدى  ما  بصاروخ،  الرقة  مدينة  احلين يف  مسجد 
أشخاص، إضافة إىل سقوط مئذنة املسجد واهنيار يف السقف.

تستغل القوات احلكومية الدير الكنسي يف مدينة حمردة بريف 
محاة الغريب كمقر عسكري، تتمركز فيه آليات عسكرية ومدفعية 

ثقيلة، تقصف منه القرى والبلدات اجملاورة.
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3- اإلعالميون:
السورية يف  كما هو حال ٢0١١، و٢0١٢، و٢0١٣، استمر هنج احلكومة 
متارسها يف حقهم  اليت  االنتهاكات  وتتنوع  والصحفيني.  لإلعالميني  استهدافها 
كالقتل واالعتقال، حيث قتلت القوات احلكومية يف عام ٢0١٤ وحده،٢١١ 

إعالمياً، بينهم امرأة واحدة، و7 تت التعذيب.

يوم السبت ٨/ آذار، قتلت القوات احلكومية الصحفي الكندي علي مصطفى؛ 
نتيجة قصف ابلقنابل الربميلية على حي احليدرية )حلب(، الصحفي علي هو 

صحفي مستقل من مواليد كندا ألب مصري وأم كندية.

يوم الثالاثء ٢٢/ متوز، قتل اإلعالمي أسعد جبروك »مدير ومؤسس جملة شامنا«؛ 
مدينة  يف  الشهداء  ساحة  على  اجلوي  ابلقصف  أصيب  أن  بعد  جبراحه  متأثراً 

حريتان بريف حلب الشمايل يوم اجلمعة ١٨/ متوز.

مقتل  من  اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  تققت  حزيران،   /٢7 اجلمعة  يوم 
الصحفي حممد اخلطيب، ٣٤ عاماً، من مدينة املعضمية )ريف دمشق(، تت 
التعذيب، بعد اعتقاله من قبل القوات احلكومية منذ ٨/ كانون الثاين/ ٢0١٢.

ج - استخدام األسلحة غري املشروعة:
١- األسلحة الكيميائية:

استخدمت القوات احلكومية غازات يُعتقد أهنا سامة، من ضمنها غاز الكلور، ما اليقل عن 5٩ مرة، وذلك يف ١٩ 
منطقة يف سوراي، أدى ذلك إىل مقتل 50 شخصاً، بينهم ٢7 من عناصر املعارضة املسلحة، و7 من أسرى قوات 

النظام، و١6 مدنياً، بينهم ٨ أطفال، و٤ سيدات. كما أصيب ما اليقل عن ١٢00 آخرين.
حصل كل ذلك بعد إصدار جملس األمن قراره رقم ٢١١٨ يف ٢7/ أيلول/ ٢0١٣، القاضي  حبظر استخدام األسلحة 
الكيميائية يف سوراي، والذي يُهدد ابلعودة إىل الفصل السابع يف حال خرق القرار، وقد خرقت القوات احلكومية القرار 

مبا اليقل عن 5٩ مرة.
وقرى  )محاة(،  زيتا  مدينة كفر  من  تعرضت كل  أاير،  اخلميس ٢٢/  يوم  يف 
عطشان )محاة(، والتمانعة )إدلب(، للقصف أبكثر من ٤ قنابل برميلية حمملة 

ابلغازات السامة.

يف املدة الواقعة بني ١0/ نيسان حىت ٢٨/ آب، تعرضت مدينة كفر زيتا )محاة( 
لـ١٢ هجوماً بنحو ١6 قنبلة برميلية حمملة ابلغازات السامة.

يف املدة املمتدة من يوم اإلثنني ٨/ أيلول، حىت اإلثنني ٢٢/ أيلول، قصفت 
قوات احلكومة منطقة الدخانية يف ريف دمشق ابلغازات السامة أكثر من ٩ 
مرات، وقد سجلت الشبكة السورية أكثر من ٣0 إصابة يف صفوف املعارضة 

املسلحة.

›› ملزيد من التفاصيل ميكن االطالع 
على تقريران الصادر بتاريخ 

 ،٢0١٤ األول/  تشرين   /٣0
األمن  جملس  لقرار    50 بعنوان: 
ابلغازات  هجوماً   50 عرب   ٢١١٨

السامة.‹‹

http://sn4hr.org/arabic/?p=2473
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٢- الذخائر العنقودية:
يُعترب عام ٢0١٤، من أكثر األعوام اليت استخدمت فيها القوات احلكومية الذخائر العنقودية، فقد وثقت الشبكة 
السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن ٩٢ هجوماً، وذلك منذ أول هجوم حصل يف عام ٢0١٤، يف ٢5/ كانون 
الثاين/ ٢0١٤ وحىت ٢١/ أيلول/ ٢0١٤، تسببت هذه اهلجمات مبقتل ما اليقل عن ٤٨ شخصاً، بينهم ١6 طفاًل، 
و٤ نساء، كما تسببت إبصابة ٢50 آخرين جبروح، وذلك بشكل مباشر، أما خملفات تلك الذخائر فقد تسببت 

مبقتل ما اليقل عن ٢٨ شخصاً، بينهم ١٩ طفاًل، و٣ نساء.

قوات احلكومة  استخدمت  آذار،  الثالاثء ١٨/  يوم  نقطة.  استهدفت حمافظة حلب وحدها ٣٤ مرة يف حنو ٢٣ 
السورية الذخائر العنقودية ضد أربعة أحياء سكنية يف مدينة حلب، هي: الشيخ فارس، والشيخ خضر، وبعيدين، 

وبستان الباشا.

لـ ١٨ هجوماً، ١١ منها يف مدينة كفر زيتا، ويف يوم اجلمعة ١/ آب، ألقى الطريان احلريب  تعرضت حمافظة محاة 
صاروخاً حيمل ذخائر عنقودية على أحد بساتني بلدة معرزاف، انفجرت خملفات الصاروخ بعد اقرتاب جمموعة أطفال 

منه، ما أدى إىل مقتل ١١ شخصاً، بينهم 6 أطفال وسيداتن من عائلة واحدة.

حمافظة إدلب تعرضت ١١ مرة للقصف ابألسلحة العنقودية، ويف يوم الثالاثء ٢5/ آذار، قصفت قوات احلكومة مدينة 
خان شيخون بصاروخ عنقودي، قُتل إثر ذلك ٤ أشخاص، بينهم سيدة.

تعرضت حمافظة درعا للذخائر العنقودية ٩ مرات، وحمافظة ريف دمشق أكثر من 5 مرات، بينما تعرضت حمافظة 
محص أكثر من ٣ مرات، وحمافظة القنيطرة مرة واحدة.

ميكن االطالع على تقرير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان الصادر بتاريخ ١١/ تشرين األول، بعنوان النظام السوري 
األسوأ يف العامل من حيث استخدام الذخائر العنقودية، وقد وثقنا فيه ٨٣ استخداماً للذخائر العنقودية.

د- احلصار:
اتبعت قوات احلكومة السورية سياسة فرض احلصار على املناطق الواقعة تت سيطرة املعارضة املسلحة، كما هو احلال 
يف الغوطة الشرقية وداراي يف ريف دمشق، احلصار املستمر أدى النتشار حاالت من سوء التغذية واجلفاف، إضافة إىل 
انتشار عدد من األوبئة بسبب التلوث البيئي الناتج عن تراكم النفاايت، وتضرر شبكات الصرف الصحي، كل ذلك 

أدى إىل مقتل ٢١٤ شخصاً، بينهم ١5٢ طفاًل، و٢٩ سيدة.
مازال حي الوعر مبدينة محص حماصراً منذ يوم اخلميس ١0/ تشرين األول/ ٢0١٣، وحىت حلظة طباعة هذا التقرير، 
يُقارب ١5  ملا  قسرية  اتفاقيات  أو  هدٍن  وفرض  األهايل،  إهناك  احلكومية، هبدف  القوات  قبل حواجز  من  وذلك 
ألف عائلة. تستخدم هذه احلواجز احلصار اجلماعي كأحد أساليب احلرب، حيث متنع إدخال األغذية واألدوية، 

واحملروقات، ابستثناء حاالت اندرة تت الضغط أو االبتزاز.

ويف يوم اإلثنني ٨/ أيلول، قامت قوات احلكومة السورية بقطع شامل للمياه عن خميم الريموك، وحي التضامن أحد 
أحياء مدينة دمشق، وال تزال املياه مقطوعة حىت اآلن.

http://sn4hr.org/arabic/?p=2214
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الشيعية  امليليشيات  مارستها  اليت  االنتهاكات 
املقاتلة يف سوراي:

بدأت تظهر دالئل وجود مقاتلني وفصائل شيعية تقاتل 
حيث  م،   ٢0١١ عام  أواخر  يف  السورية  احلكومة  مع 
التابع  املهدي  جيش  إىل  ينتمون  مقاتلني  الثوار  اعتقل 
تواترت  الذي  الصدر،  مقتدى  العراقي  الشيعي  للزعيم 
تقارير تشري إىل جتنيده مقاتلني وإرساهلم إىل سوراي، رغم 
نفيه العلين هلذه املشاركة حىت وقت قريب، لكن املنعطف 
األبرز يف وجود الفصائل الشيعية يف سوراي، كان يف صيف 
٢0١٢ م، حني ظهر لواء أبو الفضل العباس، وبدأت 
تظهر الكثري من دعوات القتال يف سوراي حلماية املراقد 
الشيعية عامة ومرقد السيدة زينب خاصة، وترافق ذلك 
متنوعة  إعالم  وسائل  تبّثها  طائفي  بروابغندا حشد  مع 
من الصحف اليومية إىل الفضائيات إىل وسائل اإلعالم 

االجتماعي.
استمّر ضخ املقاتلني الشيعة من فصائل عديدة؛ لتقاتل 
تت مظلة لواء أبو الفضل العباس، وكان دخول حزب 
هللا اللبناين يف الصراع بشكل معلن يف نيسان/ ٢0١٣ 
القتال  طبيعة  يف  مهّمة  تّول  نقطة  وريفها،  القصري  يف 
الشيعي اإلقليمي املساند للنظام، بينما شهدت الشهور 

الالحقة مرحلة تّول أخرى يف وجود الفصائل الشيعية يف 
سوراي، حيث بدأت تظهر بشكل أكثر وضوحاً فصائل 
ذلك  يعنيه  مبا  العراق،  يف  األصل  للفصائل  رمسّياً  اتبعة 
ابلنسبة  احلكومية  القوات  إىل جانب  القتال  من عالنية 
العراق،  يف  الشيعية  والعسكرية  السياسية  القوى  ملعظم 
اليت تعمل على تسهيل هذا  العراقية  وابلنسبة للحكومة 
اشرتاكها  إىل  تشري  دالئل  إىل  إضافة  للمقاتلني،  الضّخ 

الفعلي يف القتال.
النسبة  هم  واللبنانيون  العراقيون  املقاتلون  وبينما كان 
تقاتل إىل جانب احلكومة  اليت  الغالبة ضمن اجلنسيات 
مقاتلني  ومقتل  وّثق وجود  أنه  إال  طائفي،  أساس  على 
وحىت  ومينية  وابكستانية  أفغانية  خمتلفة:  جنسيات  من 

جنسيات إفريقية.

مجيع  يف  واسعة  انتهاكات  امليليشيات  هذه  مارست 
احملافظات السورية، لكن يف عام ٢0١٤، تركز وجودها 
معارك  حسم  بعد  إليها  اجتهت  اليت  حلب  حمافظة  يف 

القصري.
إعدام  األهايل، وعمليات  شهد ريف حلب جمازر حبق 
حاالت  من  العديد  إىل  إضافة  القانون،  نطاق  خارج 
العنف اجلنسي، ما يشكل جرائم ترقى ألن تكون جرائم 

ضد اإلنسانية.
جمزرة خناصر بريف حلب: 

أعدمت   ،٢0١٤ شباط/   /٢٢ املوافق  السبت  يوم  يف 
قوات لواء أبو الفضل العباس املسيطرة على بلدة خناصر 
اللواء قد اعتقلهم على  البلدة، كان  أبناء  ٢6 شاابً من 
طول األسبوع السابق، ففي ظهر يوم السبت قام مسلحوا 
الذي  الثقايف  املركز  مبىن  من  الشباب  إبخراج  اللواء 
يتخذونه مقراً هلم، إىل الساحة املقابلة للمركز الثقايف يف 
ويتهموهنم  يشتموهنم  البلدة وهم معصوبوا األعني، كانوا 
على  أوقفوهم  يزيد«،  »أحفاد  ومن  »إرهابيون«  أبهنم 
احلائط وقاموا إبطالق النار عليهم بغزارة، بعد قليل محلوا 
اجلثث وتوجهوا هبا حنو جبل »شبيث« القريب من بلدة 

احلمام، الواقع جنوب خناصر مباشرة، ودفنوهم هناك.
يف  جعارة  ربيع  الطفل  قتل  نيسان،   /٨ الثالاثء  يوم 
اتبع  قناص  برصاص  دمشق(  )ريف  سحم  بيت  بلدة 

للميليشيات الشيعية
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السرقات: 
بعد عمليات القتل واإلعدام واجملازر يف ريف حلب اجلنويب، وريف حلب الشرقي، وهروب األهايل من منازهلم، تقوم 
امليليشيات الشيعية بعمليات هنب ممنهجة للمنازل، كما حصل يف كل من قرى وبلدات: )خناصر، احلمام، القرابطية، 

حجرية، عبيدة، أم ميال، أم عامود، القبتني، اجلنيد، الزرّاعة، املالكية، العداننية، السفرية(.
ويف بعض البلدات )تل عرن، وتل حاصل، وكبارة، وتل علم، وبالط(، سيطرت ميليشيات أبو الفضل العباس على 

املنازل بشكل كامل واستوطنت هناك.

االستنتاجات:
العنف  القانون، إىل  القتل خارج نطاق  متنوعة من  القوات احلكومية جرائم  ارتكبت  لقد 
بسبب  اإلنسانية؛  إىل جرائم ضد  ترقى  اليت  اجلرائم  والتعذيب، وغري ذلك من  اجلنسي، 
منهجيتها وسعة نطاقها معاً. كما ارتكبت جرائم حرب عرب احلصار والقصف العشوائي، 
وتدمري املنشآت واألبنية، ومل تكتِف احلكومة السورية خبرق القانون الدويل اإلنساين والقانون 
العريف، بل طال اخلرق قرارات جملس األمن، وبشكل خاص 2118 املتعلق بعدم تكرار 
استخدام الغازات السامة، والقرار 2139، والقرارات السابقة، 2042 املتعلق ابإلفراج 
الروسي  الغطاء  أية حماسبة، بل حيظى ذلك ابلشرعية عرب  املعتقلني، وكل ذلك دون  عن 

الصيين والصمت الغريب.
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ب. انتهاكات القوات الكردية

القتل خارج نطاق القانون:
ارتكبت القوات الكردية التابعة حلزب االتاد الدميقراطي )فرع حزب العمال الكردستاين يف سوراي( بشقيها: قوات 
القانون،  نطاق  خارج  عليها،  كالقتل  تسيطر  اليت  املناطق  يف  عدة  انتهاكات  األسايش  وقوات  الكردية،  احلماية 
واالعتقال، والتعذيب، والتجنيد اإلجباري. بلغ عدد  الضحااي الذين قتلوا على يد القوات الكردية خالل عام ٢0١٤، 

ما اليقل عن ١١0 أشخاص يتوزعون إىل:
١0٢ مدنيني، بينهم ٤ أطفال، و٨ سيدات.	 
٨ من مقاتلي املعارضة املسلحة.	 

يوم اجلمعة ٣/ كانون الثاين، أعدمت وحدات احلماية الكردية ٣ أشخاص يف قرية االيبطخ شرقي تل براك )احلسكة(. 
وأعدمت ٤٢  )احلسكة(،  وتل محيس  احلاجية  قرييت  الكردية  احلماية  وحدات  اقتحمت  أيلول،  السبت ١٣/  يوم 

شخصاً، بينهم ١5 طفاًل، و٣ سيدات، بني القتلى أيضاً معلَمني يف مدرسة القرية. 

االعتقال واالختفاء القسري:
 تركزت سياسية االعتقال اليت تنتهجها قوات احلماية الكردية على اعتقال املدنيني؛ هبدف التجنيد القسري بشكل 
رئيس، إضافة إىل النشطاء الذين ينتمون لتيارات سياسية معارضة هلا، حيث بلغ عدد املعتقلني حسب توثيق الشبكة 
احتجاز  لظروف  منهم  الكثري  تعرض  امرأة،  بينهم ٤٨ طفاًل، و١٩  اإلنسان حنو 5٨0 شخصاً،  السورية حلقوق 

وتعذيب ابلغة يف السوء والقهر، قتل بسبب ذلك ٤ أشخاص حىت اللحظة.
يف منتصف شهر متوز، قتل اإلعالمي رودي حاج خليل، يف أحد معتقالت قوات احلماية الكردية »األسايش« التابعة 

حلزب االتاد الدميقراطي »ypg«، وسلمت جثته إىل ذويه وعليها آاثر تعذيب.

الزكني بركات، ٢6 عاماً، من مدينة عفرين )حلب( قامت عناصر قوات احلماية الكردية يوم اخلميس ٩/ كانون 
األول، ابعتقاله من مكان إقامته يف مدينة عفرين، و مل يرد للشبكة السورية حلقوق اإلنسان أية معلومات تُفيد إبطالق 

سراحه حىت اللحظة.

https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOQS0yRFhBQzZCbFU/view?usp=sharing
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ج. االنتهاكات على يد 
التنظيمات المتشددة

أ-القتل خارج نطاق القانون:
خالل  اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  وثقت 
 ٣557 بقتل  داعش  تنظيم  قيام   ،٢0١٤ عام 

شخصاً يتوزعون إىل: 
	   ٩١5 مدنياً، بينهم ١٣٢ طفاًل، و7٩ سيدة. 

	   ٢6٤٢ من مقاتلي املعارضة املسلحة.
وذلك عرب عمليات اإلعدام أو القصف العشوائي 

أو التعذيب.
التنظيم ١7  أعدم  الثاين،  األحد 5/ كانون  يوم 
املعارضة  كتائب  إحدى  إىل  ينتمون  معتقاًل، 
ثوار سوراي، وذلك  املسلحة، تدعى كتيبة جبهة 

يف معسكر حارم بريف إدلب.
يوم األربعاء ٨/ كانون الثاين، سجلنا مقتل حنو 
50 معتقاًل، بينهم مدنيون وإعالميون، يف مشفى 
قبيل  وذلك  التنظيم،  يد  على  حبلب  األطفال 

انسحاهبم منه.
من  أكثر  داعش  تنظيم  قتل  آب،  وخالل شهر 
الشعيطات يف  منطقة  أبناء  من  ١٩6 شخصاً، 
بلدات غرانيج، وأبو محام، والكشكية بريف دير 

الزور، وهّجر اآلالف من أبناء احملافظة.

وكان التنظيم قد قتل أكثر من ٢١ إعالمياً منذ 
بداية عام ٢0١٤، أبرزهم الصحفيان األمريكيان: 
سوتلوف،  وستيفن  آب.   /١٩ اجلمعة  فويل، 
فيديو  مقطع  تصوير  أيلول، حبسب  الثالاثء ٢/ 

مزعوم بثه التنظيم املتشدد عرب موقع اليوتيوب.

ب – االعتقال واالختفاء القسري: 
سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن ١٨00 
شخصاً، اعتقلوا خالل عام ٢0١٤، بينهم حنو ٢٣0 طفاًل، 

و٢١0 سيدات، وقد مت اإلفراج عن ١٢٢ شخصاً منهم.
مبحافظة  الرقة  مدينة  من  انشط  عاماً،   ٢٢ الرزاق  عبد  ابسل 
الرقة، اعتقلته عناصر مسلحة اتبعة لتنظيم داعش، يوم اجلمعة 
٤/ نيسان، ومازال مصري ابسل جمهواًل ابلنسبة للشبكة السورية 

حلقوق اإلنسان.

يوم اخلميس ١7/ نيسان، اعتقلت عناصر مسلحة اتبعة لتنظيم 
داعش، الناشط أمحد عصام احلاج، ٢5 عاماً، من مدينة الرقة، 

وأُطلق سراحه يوم الثالاثء ٢٩/ نيسان.

مهند الفياض، ٢٨ عاماً، انشط من مدينة الرقة، اعتقلته عناصر 
مسلحة اتبعة لتنظيم داعش يوم الثالاثء ٨/ متوز.

عناصر  اعتقلته  الرقة،  مدينة  من  عاماً،   ٢7 األصمعي،  أمحد 
مسلحة اتبعة لتنظيم داعش يوم السبت ١٩/ متوز.

يتعرض املعتقلون لدى تنظيم داعش لعمليات تعذيب ولظروف 
احتجاز غاية يف السوء، تسبب ذلك مبقتل ما اليقل عن ٢0 

شخصاً، خالل عام ٢0١٤. 

حممد عبدو الطه، 75 عاماً، من مدينة الباب )حلب(، أحد 
وجهاء مدينة الباب، اعتقلته عناصر مسلحة اتبعة لتنظيم داعش 
 /٢ الثالاثء  يوم  الحقاً  عنه  لتفرج  حزيران،   /5 اخلميس  يوم 
أيلول، وعلى جسده آاثر تعذيب شديد، جرى بعدها نقله إىل 
أحد املشايف الرتكية، حيث فارق احلياة يوم األحد ١٤/ أيلول، 

نتيجة تعرضه للضرب على منطقة الرأس أثناء اعتقاله. 

يوم األحد ١6/ تشرين الثاين، اعتقلت عناصر من تنظيم داعش 
الزور(،  امليادين )دير  السيد زهري اخلباص، من منزله يف مدينة 

ليقضي تت التعذيب يف سجوهنم بعد حنو 7 أايم.

تنظيم داعش:

https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOZ3FZWmRnMkN2Z2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOODJ1RW5rZ0UyblE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOc3NsRm5yaDd1bXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOV1FUNjlPcmtkaVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOcms3ME9mYlBreTQ/view?usp=sharing
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ج – التضييق على السكان:
فرض تنظيم داعش يف املناطق املدنية اليت خضعت لسيطرته قوانني متييزية، وشرع عقوابت لكل من خيالفها، فبعد 
بنوده  يتضمن يف  الثاين/ ٢0١٤،  يف ٢0/ كانون  بياانً  التنظيم  أصدر  ابلكامل،  وريفها  الرقة  مدينة  على  سيطرته 
تعليمات متس حياة الناس وخصوصياهتم، فيما يتعلق مبعيشتهم وحركتهم يف املدينة، وحىت اللباس، ومل يقتصر هذا على 

الرقة، وإمنا مشل املناطق اخلاضغة لسيطرة التنظيم .
حيث منع التنظيم النساء من التجول إال بلباس معني )عباءة فضفافة، حجاب، نقاب، وقفازات(، كما فرض على 
النساء عدم اخلروج إال مبرافقة »حمرم«، أي زوجها أو من حيرم عليها الزواج منه، وحذر من أن أي خرق للبيان ستتم 

املعاقبة عليه .

د: التشريد القسري: 
يف هناية شهر متوز أصدر تنظيم داعش مهلة تذيرية ملدة ٢٤ ساعة، مطالباً سكان بلدات ريف دير الزور الشرقي 
)الكشكية، أبو محام، الغرانيج، أبو حردوب، اجلرذي، سويدان اجلزيرة، العشارة، حمكان( ابخلروج منها بعد االشتباكات 
اليت درات بني عناصر التنظيم وأبناء تلك البلدات، واعترب التنظيم كل من يف هذه البلدات هدفاً عسكرايً بعد انقضاء 

املهلة .
محلته  بتوسيع  التنظيم  قام  أيلول،  شهر  منتصف  يف 
عني  ملنطقة  واجلنويب  الشرقي  الريف  لتشمل  العسكرية 
حنو  نزح  وقد  الكردية،  الغالبية  ذات  حلب  يف  العرب 
إرهاب  من  خوفاً  املناطق  تلك  من سكان  ألفاً   ١50
التنظيم، كما طال التهجري العديد من القرى والبلدات 

يف حمافظة احلسكة أيضاً.

تنظيم جبهة النصرة:
 القتل خارج نطاق القانون:

خالل عام ٢0١٤، قتل تنظيم جبهة النصرة ما اليقل عن ١5٣ شخصاً يتوزعون إىل:
	   ١٢٤ مدنياً، بينهم ١٨ طفاًل، و١7 سيدة. 

	   ٢٩ من مقاتلي املعارضة املسلحة.
يوم األربعاء ٢5/ حزيران، استهدف عناصر من جبهة النصرة بلدة البصرية )دير الزور(، أثناء االشتباك مع تنظيم 

داعش، قتل نتيجة ذلك طفالن وسيدة من عائلة واحدة.
 يوم األربعاء ١0/ كانون األول، قام عناصر من جبهة النصرة إبعدام مدنيني رمياً ابلرصاص يف الساحة العامة مبخيم 

الريموك بدمشق، أمام حشد من أهايل احلي، وذلك بتهمة سب الذات اإلهلية.
يوم األحد ٣/ آب، أعدم عناصر من جبهة النصرة السيدة فاطمة الشيخ خليل، يف مدينة تلبيسة )محص(، بتهمة 

السحر والشعوذة.
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ب – االعتقال واالختفاء القسري:
بلغ عدد املعتقلني من قبل تنظيم جبهة النصرة خالل عام ٢0١٤، ما اليقل عن ٩50 شخصاً، بينهم ٣6 طفاًل، 
و٢١ سيدة، من ضمنهم ما اليقل عن ٤50 شخصاً، هم يف عداد املختفني قسرايً، بينما مت اإلفراج عن 56 معتقاًل.

يوم السبت ١5/ تشرين الثاين، قامت عناصر جبهة النصرة ابعتقال السيد عارف اخلطيب، 65 عاماً، من قرية الرامي 
السورية حلقوق  للشبكة  ترد  العرب، ومل  الكتاب  اتاد  أديب وقاص سوري، وعضو  اخلطيب هو  )إدلب(، عارف 

اإلنسان أية معلومات تُفيد إبطالق سراحه. 
الناشط اإلعالمي جودت ملص، ١٩ عاماً، من مدينة معرة النعمان )إدلب(، قامت عناصر جبهة النصرة يوم الثالاثء 

٢٨/ تشرين األول، مبدامهة مقر نشاطه اإلعالمي واعتقاله، ليفرج عنه يوم السبت 6/ كانون األول.

عزام العبيسي، 55 عاماً، وجنله عدانن عزام عبيسي، ١٩ عاماً، من مدينة محاة، يوم األربعاء ٢٢/ تشرين األول، 
قامت جبهة النصرة ابعتقاهلما، أثناء مرورمها على أحد نقاط التفتيش التابعة للتنظيم يف مدينة كفر نبل مبحافظة إدلب، 

ليتم إطالق سراحهما يوم السبت 6/ كانون األول. 

الناشط اإلعالمي خالد األطرش، ٣١ عاماً، من مدينة خان شيخون )إدلب(، أحد نشطاء احلراك السلمي يف املدينة، 
عضو تنسيقية خان شيخون، قامت جبهة النصرة يوم األحد 7/ كانون األول، ابعتقاله ونقله إىل سجن اتبع للتنظيم 

يف بلدة كنصفرة يف ريف إدلب اجلنويب.

أمحد حممد نصوح، ٤١ عاماً، من مدينة البارة )إدلب(، قائد عسكري سابق يف فصيل »جبهة ثوار سوراي«، أحد 
فصائل املعارضة املسلحة. عند اندالع النزاع بني فصيل جبهة ثوار سوراي، وتنظيم جبهة النصرة اعتزل القتال لتقوم 
جبهة النصرة يف يوم السبت ٢5/ تشرين األول ابعتقاله، ومل تتمكن الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من تديد مصريه 

حىت اللحظة.

االستنتاجات:
العديد من احلقوق األساسية كاحلق يف احلياة، كما مارست  املتطرفة  التنظيمات  انتهكت 
ضد  جرائم  إىل  ترقى  وهي كلها  القسري،  واإلخفاء  االنتهاكات كالتعذيب،  من  العديد 
اإلنسانية، إضافة إىل العديد من جرائم احلرب عرب عمليات القصف عدمي التمييز، وعمليات 

التهجري والسلب واخلطف والتعذيب.

https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOSVZPQ2FJRW1rdUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOSVZPQ2FJRW1rdUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B2pa2B5VWhEOYVRfMkh3akNyY1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOT3o2SDU5UEVjY2c/view?usp=sharing
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د. االنتهاكات المرتكبة من قبل 
بعض فصائل المعارضة المسلحة

أ-القتل خارج نطاق القانون:
ارتكبت العديد من الفصائل املسلحة املعارضة للحكومة 
القصف  بعمليات  متثلت  عديدة،  انتهاكات  السورية 
العشوائي بقذائف اهلاون على املناطق اليت ختضع لسيطرة 
من  عدد كبري  مبقتل  تسبب  وهذا  احلكومية،  القوات 
األهايل املدنيني، بشكل رئيس يف أحياء دمشق وحلب، 
عن  اليقل  ما  مقتل   ،٢0١٤ عام  خالل  سجلنا  فقد 

١٢57 شخصاً يتوزعون إىل:
	 ١١٨٣ مدنياً، بينهم ٢٩١ طفالً، و٢٤٢ سيدة.

	 7٤ مقاتاًل من الثوار أنفسهم، وذلك خالل عمليات 
االشتباك فيما بينهم.

نطاق  ازدايد  اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  رصدت 
استخدام القصف العشوائي عدمي التمييز، عرب استخدام 
قذائف اهلاون يف عام ٢0١٤، وقد تسبب ذلك مبقتل 

٩٨7 مدنياً، بينهم ٢٨٨ طفاًل، و١7١ سيدة.

بدر«  شهداء  »لواء  قصف  نيسان،   /١7 اخلميس  يوم 
والسبيل،  واجلابرية،  الدولة،  وسيف  األشرفية،  أحياء 
وشارع النيل )حلب( بقذائف اهلاون، وقد تسبب ذلك 
مبقتل ٢5 مدنياً، بينهم ٨ أطفال، و6 سيدات، وأصيب 

٨٣ مدنياً على األقل.

املعارضة  إحدى كتائب  قامت  أاير،   /٤ األحد  يوم 
املسلحة وتدعى كتائب »أهل األثر« بتفجري خط للغاز 
يف بلدة نصيب )درعا(، ما أدى إىل مقتل 7 أشخاص، 

بينهم ٣ مدنيني، و٤ مقاتلني من الكتيبة نفسها.

اإلسالمية«  »اجلبهة  تبنت  حزيران،   /٢0 اجلمعة  يوم 
املسلحة تفجري شاحنة مفخخة وسط  الفصائل  إحدى 
مقتل ٤  عن  انفجارها  أسفر  محاة،  ريف  يف  احلرة  قرية 

أطفال على األقل، وإصابة حنو 50 شخصاً.

ب – االعتقال واالختفاء القسري:
سجلنا قيام فصائل من املعارضة املسلحة ابعتقال ما اليقل 
عن 650 شخصاً، بينهم ١6 طفاًل، و١١ سيدة، يف حني 
أُفرج عن ٣6 معتقاًل، وبلغ عدد املختفني قسرايً أكثر من 

760 خمتٍف.
مقتل شخص  اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  وسجلت 
املعارضة  فصائل  إحدى  يد  على  التعذيب  تت  واحد 

املسلحة.

عاماً،  احلميد خلف، ٣٤  عبد  خالد  والصحفي  الناشط 
ماجستري  )إدلب(،  سراقب  ملدينة  التابعة  الرتنبة  قرية  من 
إعالم من جامعة دمشق، ومدير سابق للمكتب اإلعالمي 
ملديرية الرتبية يف إدلب، وعضو اهليئة العامة للثورة السورية، 
من  الشام«،  »أحرار  اتبعة حلركة  مسلحة  عناصر  اعتقلته 
مكان إقامته، يوم اخلميس ٩/ تشرين األول، وأُفرج عنه يوم 

اخلميس ٢٣/ تشرين األول.

وهو  جوبر)دمشق(،  حي  من  عاماً،   ٣6 اخلرقي،  رايض 
أحد قضاة املكتب القضائي يف الغوطة الشرقية، يوم األحد 
جيش  لفصيل  اتبعة  مسلحة  عناصر  قامت  آذار،   /٢٣
اإلسالم ابقتحام املكتب القضائي، واعتقاله، مث أُفرج عنه 

يف اليوم نفسه.
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االستنتاجات:
توثق احلاالت السابقة وغريها ارتكاب عدد من الفصائل جرائم ترقى أن تكون جرائم حرب، 
عرب عمليات القتل عن طريق القصف العشوائي عدمي التمييز، كما مارست بعض جمموعات 
املعارضة عمليات تعذيب حبق حمتجزين لديها، وقامت بعض الفصائل املسلحة بعمليات 

هنب وسرقات واسعة يف مناطق متفرقة.

ه: انتهاكات أخرى من قبل 
أطراف أخرى لم نستطع تحديدها

واو: انتهاكات
 قوات التحالف الدولي

الغرق يف  التصنيفات، كضحااي  العديد من  اإلنسان لضحااي عام ٢0١٤،  السورية حلقوق  الشبكة  توثيق  يتضمن 
مراكب اهلجرة، وضحااي التفجريات اليت مل تستطع الشبكة السورية حلقوق اإلنسان التحقق من منفذيها، والضحااي 
الذين قتلوا على يد جمموعات مسلحة جمهولة ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان. ضمن هذا التصنيف سجلت 

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل ١٣٩7 شخصاً على األقل، يتوزعون إىل:
	  ١٢5٤ مدنياً، بينهم ١6٢ طفاًل، و6١ سيدة.

	  ١٤٣ مقاتاًل من املعارضة.

محلتها  الدويل  التحالف  قوات  بدأت 
العسكرية املوجهة ضد تنظيم داعش يوم 
وشنت   ،٢0١٤ أيلول/   /٢٣ الثالاثء 
غارات عديدة على حمافظات الرقة ودير 
اهلجمات  هذه  خلفت  وإدلب،  الزور 
السورية  الشبكة  سجلته  ما  حبسب 
حلقوق اإلنسان مقتل ما اليقل عن ٤0 

مدنياً، بينهم ٨ أطفال، و6 سيدات.
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التوصيات

إىل جملس األمن:
أن يطبق قرارته اليت أصدرها حول سوراي مبا فيها بيان جنيف 1، ألن حفظ 

األمن والسلم األهلي يف سورية مسؤوليته املباشرة.


