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 مقدمة وتنويه:

ــا مســتمراً  ــا زال ســقوط الضحاي ــث م ــر 2014 حي ــا شــهر تشــرين األول/ أكتوب ــر ضحاي ــذا التقري      يغطــي ه

فــي ظــل النــزاع القائــم فــي ســوريا ومــازال المدنيــون يشــكلون النســبة األعظــم مــن الضحايــا بمــا فيهــم األطفــال 

ــاء المدنيــة والــذي عــادة مــا يترافــق مــع موجــات  والنســاء، ومــازال القصــف بمختلــف األســلحة يســتهدف األحي

نــزوح جماعيــة وخاصــة مــن المناطــق التــي تُســتهدف بالبراميــل المتفجــرة فــي هجمــات عشــوائية متعّمــدة، وقــد 

ــة  ــات المتحــدة األمريكي ــدأت الوالي ــول 2014  بعــد أن ب ــخ 23 أيل ــدة بتاري ــة جدي ــي ســوريا مرحل ــزاع ف دخــل الن

وحلفاؤهــا فيمــا ســّمي ب »التحالــف الدولــي ضــد داعــش« بضربــات عســكرية داخــل األراضــي الســورية كان 

تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام أبرز المستهدفين إضافة إلى تنظيمات أخرى منها جبهة النصرة.                                                        

* من األهمية بمكان اإلشارة والتنويه إلى النقاط التالية وأخذها بعين االعتبار قبل قراءة التقرير:
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، وهــو – أي هــذا التقريــر – فقــط يتضمــن أعــداد الضحايــا علــى يــد قــوات النظــام باإلضافيــة إلــى ملحــق 

خــاص بأعــداد الضحايــا علــى يــد الدولــة اإلســالمية 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 الداخــل الســوري ثانيــاً.                                                     

3 – إن اختــالف 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، فضــالً عــن متابعــة 

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

ــع  ــن م ــع النشــطاء المتعاوني ــى جمي ــل إل ــي ســوريا بالشــكر الجزي ــاكات ف ــق االنته ــز توثي ــق مرك ــدم فري      يتق

ــم  ــى معظ ــن عل ــه المتواجدي ــي وباحثي ــد الميدان ــرق الرص ــى ف ــة إل ــا باإلضاف ــالت وذوي الضحاي ــز وعائ المرك

التــراب 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 

ــة.                                                                          والمنظمــات المعني
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http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports
http://www.vdc-sy.info/pdf/reports/1396232091-Arabic.pdf
http://www.vdc-sy.info/pdf/reports/1394885517-Arabic.pdf
http://www.vdc-sy.info/pdf/reports/1396232091-Arabic.pdf
http://www.vdc-sy.info/pdf/reports/1411628008-Arabic.pdf
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/otherstatistics
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 أوالً: شهداء الثورة

      وثــق مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا منــذ بدايــة الثــورة الســورية وحتــى نهايــة تشــرين األول/أكتوبــر 

2014 مقتــل )107148( شــخصاً علــى يــد قــوات النظــام والميلشــيات التابعــة لهــا، قضــى منهــم فــي شــهر تشــرين 

ــام 2013 )2681(  ــن الع ــرين األول م ــهر تش ــا ش ــدد ضحاي ــغ ع ــا بل ــخصاً، بينم ــر 2014 )1663( ش األول/أكتوب

ــا فــي شــهر تشــرين األول مــن العــام 2012 فقــد بلــغ عــدد الشــهداء )4765( شــخصاً بينمــا بلــغ عــدد  شــخصاً، أّم

شــهداء شــهر تشــرين األول مــن العــام 2011 )523( شــخصاً.                          
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 ثانياً: شهداء شهر آب 2014:

     اســتطاع مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا خــالل شــهر تشــرين األول 2014 توثيــق مقتــل )1663( 

شــخصاً، وقــد توزعــوا علــى جميــع أيــام الشــهر، منهــم )1490( شــهيداً تــم توثيقهــم باالســم الكامــل، بينمــا اســتطاع 

المركــز توثيــق )173( شــهيداً مجهــول الهويــة لــم يتــم التعــرف عليهــم بســبب تحولهــم إلــى أشــالء متناثــرة، وكانــت 

نســبتهم )10 %( مــن عــدد الشــهداء، مــن ضمنهــم – أي مــن ضمــن الرقــم 173 – أحــد عشــر شــهيداً تــّم توثيقهــم 

ــة                 ــول الهوي ــهيداً مجه ــق )115( ش ــّم توثي ــا ت ــو، بينم ــع الفيدي ــع مقاط ــم م ــّم توثيقه ــهيداً ت ــورة، و)47( ش ــع ص م

فقــط بالخبــر.                                                                                                                           
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 ثالثاً: توزع الشهداء حسب األيام: 

ــى )53(  ــام الشــهر ليصــل عــدد الشــهداء وســطياً إل ــع أي ــى جمي ــوزع شــهداء شــهر تشــرين األول 2014 عل      ت

شــهيداً يوميــاً، بنقصــان )36( شــهيداً عــن شــهر أيلــول / ســبتمبر 2014 الــذي ســبقه، حيــث كان المعــدل الوســطي 

للشــهداء )89( شــهيداً.

     شــهد اليــوم التاســع والعشــرون مــن شــهر تشــرين األول 2014 ســقوط أكبــر عــدد للضحايــا فــي هــذا الشــهر 

حيــث بلــغ عددهــم )100( شــهيداً أي بنســبة )6 %( مــن مجمــوع عــدد الشــهداء، تــاله اليــوم الواحــد والعشــرون حيــث 

ســقط فيــه )88( شــهيداً، بينمــا ســقط )79( شــهيداً فــي اليــوم الســابع عشــر.                                                                                                  
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 رابعاً: توزع الشهداء حسب المحافظات:

      شــهدت محافظــة ريــف دمشــق ســقوط العــدد األكبــر مــن الضحايــا الذيــن بلــغ عددهــم )404( شــهيداً أي بنســبة 

)24.5 %( مــن مجمــوع عــدد الشــهداء، تلتهــا محافظــة درعــا حيــث بلــغ عــدد الشــهداء فيهــا )270( شــهيداً أي بنســبة 

)16.5%( مــن إجمالــي عــدد الشــهداء، تلتهــا محافظــة حلــب حيــث ســقط فيهــا )231( شــهيداً ومحافظــة ادلــب بالعــدد 

 . نفسه
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 خامساً: توزع الشهداء بحسب أسباب الوفاة:

     كان القصــف بالطيــران الحربــي والبراميــل المتفجــرة هــو الســبب الرئيســي لســقوط العــدد األكبــر مــن ضحايــا 

ــغ عددهــم )602( شــهيداً، أي بنســبة )36.5%( مــن مجمــوع عــدد الشــهداء،  ــث بل شــهر تشــرين األول 2014، حي

منهــم )165( شــهيداً بســبب القصــف بالبراميــل المتفجــرة، بينمــا ســقط )591( شــهيداً نتيجــة إطــالق النــار ونيــران 

القناصــة وخــالل االشــتباكات المســلّحة مــع قــوات النظــام، أي بنســبة )35.5%( حيــث كان ضمــن مــن قضــى نتيجــة 

ــهيداً نتيجــة القصــف العشــوائي  ــلّحة، وســقط )211( ش ــب المعارضــة المس ــن كتائ ــالً م ــار )541( مقات إطــالق الن

ــق  ــات أي بنســبة )13%( مــن مجمــوع عــدد الشــهداء، واســتطاع المركــز توثي ــة والدباب ــاون والمدفعي ــف اله بقذائ

شــهيدين نتيجــة اســتعمال قــوات النظــام للمــواد الكيماويــة والســامة، وتــّم توثيــق )9( شــهداء نتيجــة نقــص التغذيــة 

ــة فــي المناطــق الخاضعــة لحصــار قــوات النظــام، واســتطاع المركــز أيضــاً توثيــق )130(  وانعــدام المــواد الطبّي

شــهيداً قضــوا نتيجــة التعذيــب فــي أقبيــة أجهــزة األمــن.                                                                                                                        

%36.5 %13.5%35.5
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1 – الطفــل خالــد النخــاز، قضــى نتيجــة نقــص فــي المــواد 
ــخ  ــف دمشــق بتاري ــا بري ــة دوم ــي مدين ــة ف ــة واإلغاثي الطبي

.2014-10-25

ــي  ــص ف ــة نق ــى نتيج ــس، قض ــن الكلّ ــد الرحم ــل عب 2- الطف

المــواد الطبيــة واإلغاثيــة فــي مدينــة دومــا بريــف دمشــق 
.2014-10-15 بتاريــخ 
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http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/martyrs/137290#.VFaQ_vmUdUU
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 سادساً: توزع الشهداء بحسب الجنس: 

     بلــغ عــدد الشــهداء مــن الذكــور البالغيــن )1309( شــهيداً، أي بنســبة )79%( مــن مجمــوع عــدد الشــهداء، بينمــا 

ــغ عــدد  ــال )155( طفــالً أي بنســبة )9%( مــن مجمــوع عــدد الشــهداء، وبل ــغ عــدد الشــهداء مــن الذكــور األطف بل

النســاء البالغــات )105( أنثــى بالغــة أي بنســبة )6%( فيمــا بلــغ عــدد الضحايــا األطفــال اإلنــاث )94( طفلــة بنســبة 

)6%( مــن مجمــل عــدد الشــهداء.                        

105

إناث بالغات

94

إناث أطفال

1309

ذكور بالغين

155

ذكور أطفال

توزع الشهداء حسب الجنس
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 سابعاً: توزع الشهداء بحسب الفئة: 

بلــغ عــدد الضحايــا المدنييــن )1017( شــهيداً، أي بنســبة )61%( مــن مجمــل عــدد الشــهداء، فيمــا بلــغ نســبة الضحايــا 

الغيــر مدنييــن )39%( حيــث بلــغ عددهــم )646( مقاتــالً كان مــن بينهــم ســبعة أطفــال مــا دون ســن الثامنــة عشــر.

%47.5

بالغين

%14

أطفال

%1

ذكور أطفال

توزع الشهداء حسب الفئات

%61.5

مدني

%38

ذكور بالغين

%39

عسكري
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 ثامناً: توزع الشهداء حسب الفئة والمحافظة:

 تاسعاً: شهداء على يد تنظيم الدولة اإلسالمية:

     اســتطاع مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا خــالل هــذا الشــهر توثيــق استشــهاد )69( شــهيداً علــى يــد تنظيــم 

ــب المعارضــة  ــاً، و)35( مــن كتائ ــي العــراق والشــام – داعــش، كان مــن ضمنهــم )34( مدني ــة اإلســالمية ف الدول

المســلّحة، وكان مــن ضمــن الضحايــا )3( أطفــال وامــرأة واحــدة.                                                                                                         

 عاشراً: ضحايا التحالف الدولي ضد داعش: 

بتاريــخ 24-9-2014 أصــدر مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا بيانــاً صحفيــاً حــول الضربــات الجويــة األخيــرة 

فــي ســوريا وأكــدّ فيــه أن العمليــات العســكرية التــي تقــوم بهــا الــدول المشــتركة فيمــا يســمى بـــ »التحالــف الدولــي 

ضــد داعــش« تخضــع لقواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني الــذي يحكــم النزاعــات المســلحة الدوليــة بمــا فيهــا اتفاقيــات 

جنيــف لعــام 1949 وقواعــد البرتوكــول األول والثانــي اإلضافييــن لعــام 1977 التــي تجســد قواعــد القانــون الدولــي 

العرفــي. وعلــى األخــص يؤكــد مركــز توثيــق االنتهــاكات علــى ضــرورة التــزام قــوات »التحالــف الدولــي ضــد 
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 حادي عشر: إحصائيات أخرى:   

شــهد شــهر تشــرين األول 2014 ســقوط ســبعة نشــطاء إعالمييــن، إضافــة إلــى خمســة أطبــاء وثالثــة ممرضيــن، 

وخمســة مســعفين، وتســعة طــالب مــن مراحــل دراســية مختلفــة.  

داعــش« بواجباتهــا القانونيــة باالمتنــاع عــن اســتهداف المدنييــن، واالمتنــاع عــن الضربــات العشــوائية، واالمتنــاع 

عــن اســتخدام أســلحة تســبب إصابــات مفرطــة وآالم ال ضــرورة لهــا.                                                              

  وقــد اســتطاع مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا توثيــق ســقوط ســبعة مدنييــن علــى يــد قــوات التحالــف خــالل 

ــي  ــة اإلســالمية ف ــم الدول ــى تنظي ــة لقتل ــة أعــداد دقيق ــق أو معرف ــم يتســّن للمركــز توثي ــا ل شــهر تشــرين األول فيم

العــراق والشــام )داعــش( خــالل هــذه الضربــات والتــي نقدرهــا بالمئــات إلــى تاريــخ اليــوم.                                                                                              
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     يعــرض مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا مرفقــاً لهــذا التقريــر يتضمــن إحصائيــة خاصــة ألعــداد الضحايــا 

ــن قســرياً،  ــي عــداد المختفي ــم ف ــح اآلالف منه ــوات النظــام وأصب ــد ق ــى ي ــفياً عل ــم تعس ــد اعتقاله ــن قضــوا بع الذي

حيــث يقــدّر مركزنــا عــدد المعتقليــن فــي عمــوم ســوريا ومنــذ بــدء الثــورة بأكثــر مــن )200( ألــف مواطــن ســوري، 

اســتطاع المركــز توثيــق أكثــر مــن )55950( معتقــالً باالســم الكامــل ومعلومــات إضافيــة إخــرى.                                                                                                   

ــا بالنســبة ألعــداد الذيــن قضــوا تحــت التعذيــب أو ممكــن تــّم إعدامهــم بعــد تعذيبهــم فقــد اســتطاع مركزنــا       أّم

توثيــق   1أكثــر مــن )6050( معتقــالً فــي عمــوم ســوريا، وال يــكاد يمــر يــوم إالّ ويســقط فيــه ضحايــا قضــوا نتيجــة 

المــرض أو الجــوع أو التعذيــب داخــل مقــرات االحتجــاز المختلفــة ولعــل علــى رأســها األفــرع األمنيــة التابعــة لشــعبة 

المخابــرات العســكرية واألفــرع األمنيــة التابعــة لجهــاز المخابــرات الجويــة واألفــرع األمنيــة التابعــة لجهــاز أمــن 

الدولــة –إدارة المخابــرات العامــة – وأفــرع جهــاز األمــن السياســي النتشــرة فــي عمــوم البــالد وطولهــا، وقــد كان 

مــن بيــد الضحايــا الــذي قضــوا تحــت التعذيــب )108( طفــالً تحــت ســن الثامنــة عشــر.                                              

1- قــد تتقاطــع هــذه األرقــام مــع أرقــام تقريــر ســيزر الــذي أكــدّ وبالصــورة وجــود أكثــر مــن )11000( معتقــالً قضــوا نتيجــة الجــوع أو المــرض أو 
التعذيــب فــي أقبيــة النظــام الســوري حتــى األشــهر األخيــرة مــن العــام 2013.
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     تــوزع شــهداء التعذيــب علــى جميــع المحافظــات الســورية لكــن العــدد األكبــر تــّم توثيقــه فــي محافظــة ريــف 

دمشــق حيــث بلــغ عــدد ضحايــا التعذيــب فيهــا )1333( معتقــالً تــم توثيقهــم باالســم الكامــل، تلتهــا محافظــة حمــص 

التــي بلــغ عــدد الضحايــا فيهــا )951( ومــن ثــم محافظــة درعــا والتــي بلــغ فيهــا عــدد الضحايــا )799( شــهيداً.                                                                 

     شــهد شــهر أيــار مــن العــام 2014 ســقوط العــدد األكبــر مــن ضحايــا التعذيــب حيــث بلــغ عددهــم )322( شــهيداً، 

تــاله شــهر حزيــران مــن نفــس العــام حيــث كان عــدد ضحايــا التعذيــب )303( شــهيداً، تــاله شــهر نيســان مــن العــام 

2013 حيــث ســقط فيــه )289( شــهيداً.

بلــغ متوســط عــدد الشــهداء شــهرياً منــذ بدايــة الثــورة الســورية حتــى نهايــة شــهر تشــرين األول 2014 )140( شــهيداً 

توزعــوا علــى األشــهر كافــة.                                                                                                                        
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ــي  ــد األهال ــاالت تزوي ــد ح ــة تزاي ــة الماضي ــهر القليل ــي األش ــوريا ف ــي س ــاكات ف ــق االنته ــز توثي      الحــظ مرك

بأســماء أبنائهــم الذيــن قضــوا تحــت التعذيــب فــي األفــرع األمنيــة المختلفــة، وعــادة مــا يقــوم األهالــي بمراجعــة فــرع 

الشــرطة العســكرية فــي منطقــة القابــون فــي دمشــق، ويقــوم األهالــي باالستفســار عــن أبنائهــم حيــث تحظــى القلّــة 

القليلــة بمعرفــة أخبــار جيــدة عنهــم، بينمــا يتــم إخبــار الكثيريــن عــن وفــاة أبنائهــم )نتيجــة أمــراض واهيــة يخترعهــا 

عناصــر ذلــك الفــرع( ومــن ثــم تُعطــى لعائلــة المعتقــل الهويــة الشــخصية وبعــض األغــراض فــي حــال توفرهــا مثــل 

المفاتيــح وغيرهــا مــن األغــراض، كمــا يقــوم الفــرع أيضــاً بتحويــل ممكــن يحاولــون الحصــول علــى شــهادة وفــاة 

ــذي وردت معلومــات كثيــرة عــن  إلــى المشــافي العســكرية المختلفــة وعلــى رأســها مشــفى تشــرين العســكري وال

حــاالت قتــل وتعذيــب علــى يــد األطبــاء والممرضيــن أنفســهم.                                                                                                                     

     قالــت إحــدى الســيدات وهــي الناشــطة )مجــد الشــربجي( لمركــز توثيــق االنتهــاكات فــي هــذا الصــدد، إّن األجهزة 

األمنيــة قامــت بتســليمها أغــراض زوجهــا الشــخصية والــذي كان قــد اعتقــل علــى يــد جهــاز المخابــرات الجويــة فــي 

دمشــق )مطــار المــزة العســكري( والــذي يترأســه اللــواء جميــل حســن »أبــو خالــد« وأضافــت:                                                                               

     »زوجــي اســمه عبــد الرحمــن كمــون، مــن مواليــد مدينــة داريــا بريــف دمشــق 22-3- 1976 ، تــم اعتقالــه 

بتاريــخ 31-12-2012 فــي نفــس اليــوم الــذي تــّم اعتقالــي فيــه، فقــد جــاء إلــى حاجــز األربعيــن )حاجــز الفرقــة 

الرابعــة( القريــب مــن مدينــة المعضميــة للســؤال عنّــي بعــد أّن قامــت عناصــر أمنيــة باعتقالــي، وبعــد أّن قضيــت 

عــدّة اشــهر فــي المعتقــل تــم إطــالق ســراح حيــث بــدأت رحلــة البحــث عــن زوجــي المعتقــل المفقــود، فقــد انقطعــت 

كل أخبــاره بشــكل كامــل، ثــم بــدأت األخبــار تتوالــى مــن بدايــة شــهر شــباط 2014 مــن معتقليــن ســابقين حيــث 

أفــادوا بوفاتــه تحــت التعذيــب فــي مطــار المــزة العســكري، لكننّــي لــم اســتطع تصديــق تلــك األخبــار، وبعــد ذلــك 

التاريــخ قامــت والدتــه بمراجعــة مقــر الشــرطة العســكرية فــي القابــون وتحديــداً فــي نيســان 2014 ، حيــث أخبروها 

بحادثــة الوفــاة ولــكان دون أي وثائــق أو أدلــة، ممــا أثــار شــكوك لدينــا حــول الحادثــة، وظــل الوضــع علــى مــا هــو 

عليــه حتــى شــهر تشــرين األول 2014 حيــث اســتطعنا الحصــول علــى أغراضــة الشــخصية وورقــة موقعــة مــن 

مشــفى تشــرين العســكري تبيــن ســبب الوفــاة »توقــف قلــب وتنفــس« وكتــب عليهــا تاريــخ الوفــاة 2014-1-28، 

علمــاً أّن زوجــي أخ لشــهيدين آخريــن قضيــا تحــت التعذيــب فــي الفــرع )215( المعــروف باســم ســرية المداهمــة 

ــد العــام 1975 وهــو  واالقتحــام – التابــع لشــعبة المخابــرات العســكرية، واســم األول محمــد علــي كمــون، موالي

متــزوج وأب ألربعــة أوالد، والشــهيد اآلخــر اســمه ســارية علــي كمــون مــن مواليــد العــام 1987، وكان زوجــي 

الشــهيد المعيــل الوحيــد لعائلتنــا وعائلــة أهلــه المكونــة مــن أربعــة أخــوات، وقــد تــرك أوالده الثالثــة بــدون معيــل 
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     شــهد شــهر أيــار مــن العــام 2014 ســقوط العــدد األكبــر مــن ضحايــا التعذيــب حيــث بلــغ عددهــم )322( شــهيداً، 

تــاله شــهر حزيــران مــن نفــس العــام حيــث كان عــدد ضحايــا التعذيــب )303( شــهيداً، تــاله شــهر نيســان مــن العــام 

2013 حيــث ســقط فيــه )289( شــهيداً.

بلــغ متوســط عــدد الشــهداء شــهرياً منــذ بدايــة الثــورة الســورية حتــى نهايــة شــهر تشــرين األول 2014 )140( شــهيداً 

توزعــوا علــى األشــهر كافــة.                                                                                                                        

شهادة وفاة للضحية عبد الرحمن علي كمون، صادرة من مشفة تشرين العسكري في دمشق.

ــار  ــة أّن انتش ــرات الجوي ــرع المخاب ــل ف ــن داخ ــد المصــار م ــا أح ــدّ لن ــد أك ــزة(، وق ــودي وحم ــس وج ــم )أن وه

ــى  ــات التعذيــب حت ــى الســبب الرئيســي وهــي عملي ــة إل ــاة إضاف ــد حــاالت الوف األمــراض أحــد أهــم أســباب تزاي

المــوت التــي يتعــرض لهــا المعتقلــون«.                                                                                                                  
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