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استمرارًا لالنتهاكات الجسیمة وغیر المسبوقة في سوریة، في ظل صمت دولي كبیر وغیر  2013شِهد عام 
 . 2011مارس /مسبوق وصادم هو اآلخر، وهي حالة مستمرة منذ بدایة الثورة السوریة في آذار

 100قتیل، وحوالي  40000ثر من فعلى مدار أیام العام، شهدت سوریة مجزرة واحدة كل یوم تقریبًا، خّلفت أك
 . ألف جریح على أقل التقدیرات، واستخدمت السلطة كل األسلحة الثقیلة والخفیفة، وحتى البیضاء والمحّرمة

وقد شّكلت مجرزة السالح الكیمائي في الغوطة الشرقیة عالمة فارقة في االنتهاكات التي یرتكبها النظام السوري 
أیضًا في تعامل المجتمع الدولي مع ملف انتهاكات حقوق اإلنسان في سوریة، رغم ضد المدنیین، وعالمة فارقة 

فقد أّدت رّدة الفعل الدولیة األولى تجاه . أّنها لم تكن المرة األولى التي ُیستخدم فیها سالٌح محّرٌم ضد المدنیین
سوریة، وٕالى أهمیة قیام المجتمع الجریمة إلى لفت انتباه الرأي العام العالمي إلى فظاعة الجرائم المرتكبة في 

دون استمرار هذا  تالدولي بدوره والتزاماته في هذا المجال، إال أن التسویة بین القوى العظمى سرعان ما حال
، دون اإلشارة إلى استخدامه ضد المدنیین، جاه سحب السالح الكیمیائي السوريالزخم، والذي تحّول بعد أیام بات

 . مه ومسؤولیتهودون الحدیث عّمن استخد

وجاءت البرامیل المتفّجرة لتكون أحد أهم عناوین االنتهاكات 
خالل هذا العام، بعد أن تّم استخدامها بشكل واسع وخاصة في 
حلب، مما أّدى إلى دمار واسع، وخسائر كبیرة في األرواح، 

 . تفوق ما خّلفته األسلحة المحّرمة بأنواعها

، وخاصة حمص وریف ومّثل الحصار المفروض على المدن
دمشق، نموذجًا لجرائم اإلبادة الجماعیة التي یمكن أن تمّر 
بصمت، رغم ما یخّلفه من ضحایا، وما یتركه من آثار صحیة 

 . وبیئیة واجتماعیة

وقد استمّرت أعمال االختفاء القسري واالعتقال التعسفي في 
كافة أنحاء سوریة، من قبل قوات الجیش وأجهزة األمن 

ة، إضافة إلى المیلیشیات األجنبیة، حیث تعّرض المتعدد
عشرات اآلالف من السوریین للخطف من قبل هذه القوات، سواء في عملیة الدهم للمدن واألحیاء، أو من خالل 

 . الحواجز المنتشرة، أو من خالل االستدعاء األمني

أماكن التوقیف واالحتجاز في سوریة وكما هو الحال في كل األعوام السابقة، فإّن أوضاع السجون والمعتقالت و 
لم تشهد تغّیرًا في أوضاعها، إذ استمّرت أعمال التعذیب الممنهج، وأسالیب التعامل المهینة والحاّطة بالكرامة، 

أّدت رّدة الفعل الدولیة األولى تجاه مجزرة 
األسلحة الكیمیائیة في الغوطة، في 

للفت انتباه الرأي  2013آب /أغسطس
المرتكبة العام العالمي إلى فظاعة الجرائم 

في سوریة، إال أن التسویة بین القوى 
العظمى سرعان ما حالت دون استمرار 
هذا الزخم، والذي تحّول بعد أیام باتجاه 
سحب السالح الكیمیائي، دون اإلشارة إلى 
استخدامه ضد المدنیین، ودون الحدیث 

 .عّمن استخدمه ومسؤولیته
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انتشار األمراض  2013باإلضافة إلى سوء األوضاع الصحیة والمعیشیة في السجون، والتي أضیف لها في عام 
 . والسلالمعدیة، مثل التیفوئید 

وجاء انتشار األمراض داخل السجون بالتوازي مع عودة الكثیر من األمراض الساریة والمعدیة، بعد أن تم القضاء 
علیها في سوریة، وبعضها أصبح نادرًا حّتى على مستوى العالم، كشلل األطفال والتیفوئید واللشمانیا والتهاب الكبد 

ظل الحصار الخانق على عدٍد من المدن، وانقطاع الخدمات، وأّدى انتشار هذه األمراض، في . الفیروسي
وخاصة خدمات الماء الصالح للشرب، في معظم المناطق التي 
ال تخضع لسیطرة النظام، إلى زیادة معّدالت الوفیات بشكل 
كبیر، وخاصة بین األطفال، وزیادة معاناة المدنیین بصورة 

 . كبیرة

سوریة خالل عام  ومن جهة أخرى، تعّرض اإلعالمیون في
إلى هجمة غیر مسبوقة منذ بدء الثورة، حیث یمكن  2013

اعتباره عامًا أسودًا على حریة الصحافة، بعد أن قام النظام 
صحفیًا وناشطًا إعالمیًا، وهو رقم یفوق عدد القتلى  57بقتل " الدولة اإلسالمیة في العراق والشام"السوري وتنظیم 

ما عدا سوریة، كما قام النظام وتنظیم داعش  2012، وفي عام 2011ي عام من الصحفیین في كل العالم ف
 . آخرین منهم 44بخطف واعتقال 

وبالتوازي مع االنتهاكات الكبیرة التي تجري في سوریة، استمّرت مشكلة اللجوء والنزوج بالتضخم بشكل غیر 
من سكان % 20شخص، یمثلون أكثر من مالیین  5مسبوق تاریخیًا، لُیقّدر العدد اإلجمالي لالجئین بحوالي 

 . سوریة

وقد أّدى التزاید المستمر لالجئین إلى استمرار تدّني الخدمات المقّدمة لهم، من قبل الدول المضیفة والمنظمات 
الدولیة، نتیجة لشّح الموارد وعدم اتساقها مع الزیادة المضطردة في أعداد الالجئین، مما دفع المفوضیة العلیا 

الجئین لتطلق في نهایة هذا العام نداء، هو األكبر في تاریخها، لجمع التبرعات لالجئین السوریین بقیمة لشؤون ال
 .ملیار دوالر 13

* * * 

وقد أّدى الحجم الكبیر لالنتهاكات المتعددة، وعلى مختلف الصعد، وبشكل واسع وغیر مسبوق، إلى تركیز كافة 
وقیة على اآلثار قصیرة المدى، ومحاولة توثیق هذه االنتهاكات من الجهود من قبل المنظمات اإلنسانیة والحق

 . جهة، ومحاولة التخفیف من آثارها اآلنیة

إّال أن المخاطر بعیدة المدى لهذه االنتهاكات ُتمّثل الخطر الحقیقي، وغیر الموثق وغیر المرئي حّتى اآلن، حیث 
قطاع عن التعلیم، والتعّرض المكّثف للعنف، والدخول یتعّرض جیل كامل من األطفال السوریین إلى مخاطر االن

فاق عدد الصحفیین والنشطاء اإلعالمیین 
 2013ُقتلوا في سوریة خالل عام الذین 

عدد كل القتلى من الصحفیین في العالم 
، وكل الصحفیین القتلى 2011خالل عام 

 2012في عام  -ما عدا سوریة-
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المبكر إلى سوق العمل، وحتى إلى األعمال العسكریة، وفقدان أحد األبوین أو كالهما، إضافة إلى األمراض 
 . المزمنة واإلعاقات المستمرة

قة بأسرها، وسوف وبطبیعة الحال، فإن هذه المخاطر لن تبقى محدودة في سوریة وحدها، إذ ستؤّثر على المنط
 . تشّكل عائقًا أمام أي عملیة تنمویة أو خطة لعدالة انتقالیة ُتعید لهذا البلد استقراره

لقد شّكل تجاهل المجتمع الدولي لكل هذه االنتهاكات على مدار األعوام السابقة، واكتفائه بالتصریحات الخجولة 
نشر ثقافة حقوق اإلنسان من جهة، وفقدان أي ثقة  وغیر المثمرة، إلى تقویض كل جهود المنظمات الحقوقیة في

بالمنظومة الدولیة لحقوق اإلنسان، ولم یقتصر هذا األمر على اإلنسان العادي، بل تعّداه إلى العاملین في المجال 
 . الحقوقي من أفراد ومنظمات

، فإّنها تُناشد المنظمات 2013إن اللجنة السوریة لحقوق اإلنسان، وهي تصدر تقریرها السنوي الثاني عشر لعام 
الدولیة زیادة الجهود المبذولة لتوثیق االنتهاكات المختلفة لحقوق اإلنسان، وممارسة كل الضغط الممكن على 
الحكومات المعنیة، من أجل الوصول إلى حل یأخذ بعین االعتبار المنظومة الدولیة لحقوق اإلنسان، وال یساعد 

یحقق العدالة للضحایا، وهي شروط أساسیة ألي عملیة مصالحة وطنیة یمكن الجناة على اإلفالت من العقاب، و 
 .  لها النجاح
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للعام الثالث على التوالي، استمّر تسجیل المجازر في سوریة، حیث ُسّجل وقوع مجازر بحّق المدنیین باستخدام 
، كما ُسّجلت مجازُر باستخدام األسلحة الثقیلة كالطائرات وصواریخ سكود، األسلحة الصغیرة والبیضاء، وبالحرق

 !. إضافة إلى أسلحة الدمار الشامل

نتیجة  2013ویأتي تصاعد أعمال القتل في سوریة خالل عام 
لعدم اتخاذ أي موقف من قبل المجتمع الدولي، والذي شّجع 

ستخدام كافة النظام السوري وحلفاءه على ارتكاب المزید منها با
 . األسلحة

ولم یقتصر ارتكاب المجازر على القوات الحكومیة السوریة، فقد 
ُسّجلت مشاركة واسعة وأساسیة لقوات لبنانیة تتبع میلیشیات حزب 
اهللا اللبناني، ومیلیشیا أبو الفضل العباس العراقیة، وقوات من 
الحرس الثوري اإلیراني، إضافة إلى مرتزقة أفارقة وروس 

 . یات أخرىوجنس

، وال یشمل هذا الرقم الذین ُقتلوا من 2013سوریًا خالل عام  41650وقد وثّقت المنظمات الحقوقیة السوریة مقتل 
القوات الحكومیة السوریة أو الموالین لها، حیث أن السلطات السوریة ال تقوم بنشر الخسائر العسكریة والمدنیة في 

ن متأثرین بجراحهم نتیجة القصف واالستهداف، أو الذین یموتون بسبب طرفها، كما ال تشمل أولئك الذي یموتو 
 . األمراض ونقص التغذیة الذي سببه الحصار المفروض على العدید من المناطق

، جریمة إبادة 2012و 2011، كما في عامي 2013ویمكن القول بأن سوریة شهدت في كل یوم على مدار عام 
ي فإّن عملیة توثیقها جمیعًا لن تكون ممكنة، ولذا سنكتفي بذكر نماذج ألهم جرائم جماعیة واحدة على األقل، وبالتال

فیما سنتناول تلك التي . اإلبادة الجماعیة التي جرت بالقصف الجوي أو المدفعي، أو باألسلحة الصغیرة والبیضاء
ئم التي استهدفت القطاع اسُتخدمت فیها األسلحة المحّرمة في القسم الخاص بها، وكذلك األمر بالنسبة للجرا

 .  الصحي، واألماكن الدینیة والتاریخیة

 : یمكن أن نذكر المجازر التالیة 2013ومن أهم المجازر التي تّم توثیقها في عام 

 2/1/2013ریف دمشق /مجزرة بلدة الملیحة

للوقود، مما أّدى إلى وقعت هذه المجزرة بعد استهداف غارة جویة ألرتال من السیارات والمشاة عند محطة النورس 
وبلغ عدد القتلى في هذه المجزرة حوالي . ارتفاع عدد القتلى نتیجة للحرائق التي اشتغلت في السیارات وفي المحطة

 . قتیًال، فما ُسجلت مئات من حاالت الحروق البلیغة 80

مجزرة  2013شهدت سوریة خالل عام 
على األقل كل یوم، وشارك في واحدة 

تنفیذها قوات سوریة تتبع للجیش وقوى 
بمشاركة األمن والمیلیشیات الشعبیة، و 

قوات أجنبیة، من لبنان والعراق وٕایران 
 .بشكل أساسي
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ع، مما سبب االزدحام الشدید وجاء هذا الهجوم في الیوم الذي وصل فیه الوقود إلى البلدة، بعد انقطاع لعدة أسابی
 . على المحطة

 4/1/2013ریف دمشق /مجزرة القلمون

القطیفة -منطقة القلمونضابطًا ومجندًا في  250أفاد المجلس العسكري في دمشق أن قوات النظام قامت بإعدام 
والمجندین قد تّم دفنهم في ، بعد اتهامهم بالتعاون مع الثوار، وأفاد المجلس بأّن الضباط من قبل ضباط الفرقة الثالثة

 . المنطقة بعد إعدامهم المیداني

  15/1/2013مجزرة جامعة حلب 

شخصًا، معظمهم من طلبة كلیة العمارة في جامعة حلب، عندما قامت طائرة  87سقط  15/1/2013في یوم 
 . بقصف مبنى الكلیة بصاروخین، بفارق دقائق بینهما

ن الكلیة التي تقع في المناطق التي تسیطر علیها القوات الحكومیة قد وقد اّدعت وسائل اإلعالم الحكومیة أ
تعّرضت لقصف بقذائف الهاون من قبل المعارضة المسلحة، إال أّن فیدیوهات مصورة تم نشرها الحقًا تظهر لحظة 

 .  وقوع القصف من قبل الطیران، وهو السالح الذي ال تملكه قوات المعارضة المسلحة

 
 15/1/2013طالبًا في  90عمارة في جامعة حلب بعد تعّرضه لغارة جویة أّدى لمقتل حوالي مبنى كلیة ال

 18/1/2013ریف دمشق /مجزرة حاجز عدرا

قام حاجز قوات الجیش السوري على الطریق الواصل بین میدعا وعدرا، والمعروف بحاجز كتیبة الكیمیاء، بقتل 
 . ولم ُتعرف مالبسات جریمة القتل. قریبةثمانیة أشخاص بإطالق الرصاص علیهم من مسافة 
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 10/4/2013درعا /مجزرة الصنمین

قامت قوات الجیش السوري أثناء اقتحامها لمدینة الصنمین في درعا بإطالق النار المكثف على البیوت والمدنیین 
 . ودینشخصًا في ِعداد المفق 51شخصًا على األقل، فیما اعتُبر  114في الشوارع، مما أّدى إلى مقتل 

 . ویذكر أن هذه هي المجزرة الرابعة التي تشهدها المدینة منذ بدء الثورة السوریة

 21/4/2013ریف دمشق /مجزرة جدیدة عرطوز الفضل

، قامت قوات الجیش منطقة قطنا في محافظة ریف دمشقبعد اقتحامها لجدیدة عرطوز الفضل، والتي تقع في 
شخصًا،  566لها بمذبحة بحق السكان المدنیین، حیث تّم توثیق مقتل السوري والمیلیشیات الشعبیة المرافقة 

 . معظمهم من األطفال والنساء، ُقتلوا باألسلحة البیضاء واألسلحة الصغیرة من مسافة قریبة

مارس /وقد شّكلت هذه المجزرة واحدة من أسوأ المجازر التي ارُتكبت في سوریة منذ بدء الثورة السوریة في آذار
2013  . 

 . 1967وُیذكر أن معظم سكان جدیدة الفضل هم من أهالي الجوالن النازحین بعد احتالله عام 

 3/5/2013و 2مجازر بانیاس 

اقَتحمت القواُت الحكومیُة مدعومًة بالمیلیشیات الشعبیة المؤیدة لها قریَة البیضا في محافظة بانیاس، وقامت بقتل ما 
الصغیرة والبیضاء، ومن بین الضحایا نساء وأطفال وشیوخ، مما یؤّكد أن ال یقلُّ عن سبعین مواطنًا باألسلحة 

 . المجزرة كانت على أساٍس طائفي، باعتبارها قریة سنیة تقع في محیٍط تسكنه األقلیة العلویة

شخصًا،  150وفي الیوم التالي قامت هذه القوات باقتحام حي راس النبع في مدینة بانیاس، وقامت بقتل حوالي 
 . صف وٕاطالق النار، أو باإلعدام المیداني باألسلحة البیضاءبالق

 16/5/2013ریف دمشق /مجزرة حاجز األعاطلة

مدخل بلدة الریحان التابعة لمدینة دوما، بالقرب من سجن  بعد اقتحام الجیش الحر لحاجز األعاطلة، والواقع على
بالحاجز، حیث یبدو أن الجثث تعود ألشخاص  جثة في المزارع المحیطة 50-30، ُعثر على بقایا عدرا المركزي

قتلوا قبل عدة أشهر، كما أّنها تعّرضت للحرق بعد قتلها، لكن تّم تمییز هیاكل عظامیة تعود ألطفال بین الضحایا، 
 . ولم ُتعرف طریقة قتل الضحایا أو تاریخها

 2/6/2013ریف حلب /مجزرة كفر حمرة

بصاروخ سكود أّدى إلى دمار واسع في المباني السكنیة، مما تسبب تعّرضت بلدة كفر حمرة في ریف حلب لقصف 
 . شخصًا على األقل، وجرح عشرات آخرین 64في مقتل 
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 4/6/2013جسر الشغور /مجزرة مدرسة المغارة

مدرسة الشهید علي الخطیب للتعلیم االساسي الواقعة في قریة المغارة التابعة لقرى القسم الشرقي من جبل تعّرضت 
المتواجد بمعصرة الزیتون في قریة السوري حاجز الجیش ، من قذیفتین من مدفع فوزدیكا بشكل متتاليلویة الزا

وقد أّدى القصف إلى مقتل ستة أطفال على األقل، وجرح عشرة أطفال . محمبل في الریف الشرقي لجسر الشغور
 .على األقل

 

 3/3/2013صاروخ سكود سقط في قریة مویلح في دیر الزور بتاریخ 

 

 22/6/2013ریف حلب /مجزرة رسم النفل

شخصًا،  191التابعة لمنطقة خناصر في ریف حلب الجنوبي، وتّم توثیق مقتل " رسم النفل"وقعت المجزرُة في قریة 
وقد كانت عشرات الجثث ُملقاة في آبار، وبعضها . تّم قتلهم باألسلحة البیضاء وبإطالق الرصاص من مسافة قریبة

 . كان ُمحترقاً 

 . وتقع القریة في منطقٍة ُتسیطر علیها القوات الموالیة للنظام السوري ومیلیشیات عراقیة ولبنانیة

 21/7/2013بانیاس /مجزرة قریة البیضا الثانیة

جّثة، بینهم ستة أطفال وأربعة نساء، في قریة البیضا في محافظة بانیاس، بعد أقّل من ثالثة  13تّم العثور على 
 . رة أخرى شهدتها القریةأشهر على مجز 

 .  وقد جرى إعدام الضحایا من مسافة قریبة بإطالق النار علیهم مباشرة ومن مسافة قریبة
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 26/7/2013ریف حمص /مجزرة السخنة

في إطار عملیة اقتحام موسعة كانت قوات الجیش السوري والمیلیشیات األجنبیة الموالیة له تقوم بها في منطقة 
، بالصواریخ واألسلحة الفسفوریة، 25/7/2013، تعّرضت البلدة إلى قصف مكثف یوم السخنة في ریف حمص

 .مواطنًا جراء هذه الغارات 13وتم توثیق مقتل 

شخصًا باألسلحة البیضاء  17تّم َقتُل  26/7/2013وفي یوم 
 .  ذبحًا على ید المیلیشیات الشعبیة المساندة لجیش النظام السوري

 

 26/7/2013حلب /مجزرة حي النیرب

قتیًال، وجرح عشرات  35أرض على حي النیرب المكتّظ بالسكان في حلب إلى سقوط -أّدى قصٌف بصواریخ أرض
 . آخرین

 26/8/2013ریف حلب /مجزرة أورم الكبرى

قامت طائرة میغ بغارة على  26/8/2013بعد خمسة أیام من مجزرة الكیماوي في الغوطة الشرقیة، وبتاریخ 
بقریة أورم الكبرى، جنوب غرب حلب، حوالي الساعة الخامسة مساء، عندما كان الطلبة في " قرأمعهد إ"مدرسة 

آخرین  100شخصًا معظمهم من طلبة المدرسة، وٕاصابة حوالي  38المدرسة في صفوفهم، مما أّدى إلى مقتل 
النابلم الحارقة،  وقد أظهرت الفحوصات التي خضع لها المصابون أن حروقاتهم نتجت من مادة. بحروق بالغة

 .  والمحّرمة دولیاً 

 18/9/2013ریف إدلب /مجزرة كفرزیبا

قامت قوات الجیش السوري مصحوبة بالمیلیشیات األجنبیة التي تعمل  2013سبتمبر /في األسبوع األول من أیلول
شخصًا من  25على دخول هذه القوات إلى القریة قامت بقتل معها باقتحام قریة كفرزیبا، وبعد مرور أسبوعین 

 . مسنین 3طفًال وامرأة، و 11المدنیین، جرى ذبحهم وحرق جثثهم، بینهم 

جثٍث على أعمدة الكهرباء ألكثر من أسبوع،  3وقد بقي الكثیر من الجثِث دون دفٍن ألكثَر من أسبوعین، وتّم تعلیق 
 . وُمنع األهالي من إنزالها

 20/9/2013ریف حماه /مجزرة الشیخ حدید

قوات الجیش والمیلیشیات الشعبیة المؤیدة لها من كرناز؛ اتجهت إلى قریة الشیخ حدید في ریف حماه، بعد خروج 
وقامت هذه القوات بإجبار األهالي على دفن . شخصًا، ُقتل معظمهم ذبحًا باألسلحة البیضاء 26حیث قامت بقتل 

 . الجثث مباشرة ومنع تصویرها

أورم الكبرى في ریف حلب شّكلت مجزرة 
جریمة حرب بشعة، باستهداف طلبة في 

 مدرستهم، بقنابل حارقة محّرمة دولیاً 
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 10/10/2013ریف حماه /مجزرة الشنابرة

امرأة تم َقتلهنَّ باألسلحة البیضاء  11على جثث  10/10/2013ّم العثوُر في قریة الشنابرة في ریف حماة بتاریخ ت
، فیما قالت بعض الشهادات إّن النساء قد أحرقَن وهّن أحیاء  . وحرقهنَّ

 11/10/2013مجزرة الحسینیة والذیابیة 

في بلدة الذیابیة ومخیم الحسینیة في ریف بمجزرة كبیرة العباس تابعة لحزب اهللا ولواء أبو الفضل أجنبیة قامت قوات 
وبحسب األرقام التي تّم التثّبت منها فإّن أكثر من . مع قوات المعارضة دمشق، بعد مواجهات استمرت لعدة أیام

لنار علیهم ، قتلوا إما ذبحًا باألسلحة البیضاء أو بإطالق اشخصًا تّم إعدامهم في البلدة على ید هذه القوات 130
 .من مسافات قصیرة

كانت ُتردد هتافات طائفیة أثناء اقتحامها المیلیشیات األجنبیة التي قامت بالمجزرة وقد نقل الناجون من المجزرة أن 
 .للبلد والمخیم، وأثناء تنفیذها لعملیات القتل

 

لمجازر واالنتهاكات التي یوثقها أعضاء في میلیشیا أبو الفضل العباس العراقیة، والذي یشاركون في العدید من ا
 )الصورة نشرتها مواقع التواصل اإلجتماعي المؤیدة للنظام(ویظهر في الصورة قائد اللواء أبو عجیب . التقریر

 

 15/11/2013ریف حمص /مجزرة قریة وادي المولى

حیث . قرب تلكخقامت قوات الجیش مصحوبة بمیلیشیات شعبیة باقتحام مجزرة قریة وادي المولى في ریف حمص 
 . منزًال، وأطلقت النار علیهم من مسافات قریبة 16قامت هذه القوات بجمع األهالي من 
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وقد بّث التلفزیون السوري الرسمي صورًا للُجناة وهم َیقتحمون القریة وبعد انتهاء اقتحامهم، واّدعوا في المقابالت التي 
وا إّنهم عناصر تابعون لجبهة النصرة، رغم أن نصف ضحایا بثها اإلعالُم الرسمي أّنهم كانوا ُیواجهون ما قال

 . المجزرة على األقل كانوا من األطفال

 

، كما ظهروا في تقریر لقناة اإلخباریة السوریة التابعة للنظام في في حمص بعض المشاركین في مجزرة وادي المولى
 نفس یوم المجزرة

 16/11/2013ریف حماه /مجزرة قریة كوكب

جزرة عندما قامت قوات الجیش مصحوبة بالمیلیشیات الشعبیة باقتحام قریة كوكب في الریف الشرقي وقعت الم
 . لمدینة حماه، حیث قامت بحرِق عدد من المنازل، وٕاعدام عشرة أشخاص باألسلحة البیضاء

 28/11/2013مجزرة الرقة 

 . آخرین 200ًا، وجرح حوالي شخص 40أّدى سقوط صاروخ سكود في سوق الهال في الرقة إلى مقتل حوالي 

 28/11/2013حلب /مجزرة دوار قاضي عسكر

تعّرضت مدینة حلب لقصف ببرامیل متفّجرة على دّوار قاضي عسكر، وقد أّدى القصف إلى انهیار مبنى سكني 
 . شخصًا على األقل 17بالكامل تقریبًا، وتحّطم عدد كبیر من السیارات، وأّدى هذا القصف إلى مقتل 

ل هذا الهجوم بدایة لهجمة ُموّسعة بالبرامیل على مدینة حلب، وقد استمّرت حتى نهایة العام، ُمسّببة مجازَر وقد شكّ 
 . مشابهة كل یوم
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 10/12/2013و 8و 7ریف دمشق /مجازر النبك

م هجومها على مدینة النبك في ریف دمشق یو بدأت المیلیشیات األجنبیة التي تُقاتل إلى جانب النظام السوري 
المدینة لقصف متواصل بكافة أنواع األسلحة الثقیلة، مما أّدى إلى تعّرضت ومنذ بدء الهجوم، ، 19/11/2013

على األقل، لكن هذه المیلیشیات لم تكتف بالقصف، بل قامت بتنفیذ عدد من  شخصاً  250مقتل ما یزید عن  
 . المجازر المتتالیة في المدینة

جثة في حي الفتاح شمال المدینة، حیث تم إحراق الجثث والتمثیل بها،  40ي اكُتشفت حوال 7/12/2013في یوم ف
 .شیوخ 3نساء و 10طفًال و 22ومن ضمن الضحایا 

جثة أخرى، وجمیعها تعرضت للذبح والتمثیل  40، وفي حي الفتّاح أیضًا، اكُتشفت حوالي 8/12/2013وفي یوم 
 .والحرق

أمهم الحامل في المنطقة الصناعیة، عندما كانوا في طریقهم لمغادرة تّم قتُل سبعة أطفال و  8/12/2013وفي یوم 
 .النبك باتجاه یبرود، وتم إرسالهم من قبل قاتلیهم بسیارة إلى النبك، ولم ُتعرف ظروف مقتلهم

عثر األهالي على تسع عشرة جثة على الطریق الواصل بین مدینة دمشق وحمص، ولم  9/12/2013وفي یوم 
تلهم أو ظروفها، أو الجهة التي قامت بعملیة القتل، وٕان كان یعتقد أن قوات النظام والمیلیشیات ُتعرف تفاصیل مق

 األجنبیة الموالیة لها هي من قام بقتلهم

في أحد األقبیة جثة في  21ُعثر على  10/12/2013وفي یوم 
، بینهم تسع سیدات وخمسة أطفالالنبك، في شارع األمین في 

 .ومقّطعةة الجثث متفحموقد كانت 

 7/12/2013ریف حلب /مجزرة بزاعة

بإلقاء حاویتین  7/12/2013قام الطیران المروحي ظهر یوم 
 10متفجرتین على منازل المدنیین في بزاعة، مما أّدى لتدمیر 

 30شخصًا، وجرح أكثر من  22منازل على األقل، ومقتل 
 . آخرین

 15/12/2013مجازر البرامیل المتفجرة في حلب 

، مما أّدى لى ریف حلب الشمالي والشرقيإ من و الصغیرة سیارات النقل بكراج خاص لطیران الحربي باستهداف قام ا
 . شخصًا، وجرح عشرات آخرین 25إلى مقتل 

وقد تّم استهداف الكراج في وقت یزدحم فیه بالركاب، وفي یوم مشمس بعد عّدة أیام من تساقط الثلوج في حلب 
 . وتوقف الحركة فیها

حملة قصف وریفها شهدت مدینة حلب 
بالبرامیل المتفجرة خالل شهر غیر مسبوقة 
، خّلفت مئات 2013دیسمبر /كانون األول

القتلى، وآالف الجرحى، باإلضافة إلى 
 الدمار الواسع في األمالك
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 . شخصاً  32نفس التوقیت تقریبًا، ألقت طائرٌة برمیًال متفجرًا على حي أرض الحمرا، مما أّدى إلى مقتل  وفي

 20، مما أّدى إلى وقوع أكثر من 23/2/2013وكانت أرض الحمرا قد تعّرضت لقصف بصاروخ سكود بتاریخ 
 . قتیالً 

حیاء األنصاري وطریق الباب والفردوس وقاضي كما ألقت الطائرات الحربیة في نفس الیوم برامیل متفجرة على أ
 . شخصاً  150عسكر وضهرة عواد، لتبلغ الحصیلة الدمویة للمجازر المجتمعة أكثر من 

 

 22/12/2013مجازر البرامیل المتفجرة في حلب 

نة تل حوالي مائة شخص بهجمة البرامیل المتفجرة التي نفذها الطیران المروحي على مدیقُ  22/12/2013في یوم 
حلب، حیث ُألقي برمیٌل متفجٌر على أوتستراد هنانو قرب دوار الحیدریة، وأربعة برامیل متفجرة على سوق الجمعة 

أحد  لم ینجُ " بولمن"في منطقة األحمدیة قرب شركة الكهرباء على الطریق العام، حیث دمرت البرامیل باص سفر 
 .لى الطریق العامبداخله، ونحو عشر سیارات، إضافة النهیار بناء سكني ع

 . طالبًا على األقل 40كما قام الطیران المروحي بقصف مدرسة في مارع في ریف حلب، مما أّدى إلصابة 

 
)الصورة عن مركز حلب اإلعالمي( 2013في حلب، دیسمبر  من آثار الدمار التي خلفتها البرامیل المتفجرة
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عامًا، إال أن  35اسة االعتقال التعسفي من أبرز االنتهاكات التي تمارسها السلطات السوریة منذ نحو تعدُّ سی
، حیث ُیقّدر عدد 2011مارس /وتیرة هذه االعتقاالت ارتفعت بشكل حاد مع بدء الثورة في سوریة، في آذار

ألف شخص، أفرج عن قرابة  200 بـ 2013عام سبتمبر من / شهر أیلولالمعتقلین منذ ذلك الحین وحتى نهایة 
 . ، وهي أرقام تقدیریة، وبنسبة خطأ عالیةألفًا منهم، بعد فترات اعتقال متراوحة 80

وقد قامت قوات الجیش واألمن السوري باعتقال األطفال 
 . والنساء وكبار السن باإلضافة إلى المعتقلین الشباب

السوریین من وُیعّد ملف االنتهاكات المتعلقة باعتقال واختطاف 
أخطر االنتهاكات التي تعیشها سوریة، مقارنة مع ملفات 

الخ، باعتباره ملفًا یخلو من .. القتلى والجرحى والمهجرین
المعلومات الالزمة المتعلقة بضحایاه، وما یترّتب على ذلك من 
اعتبارات قانونیة وسیاسیة وحتى اجتماعیة الحقة، فال یمكن 

یًا وعاطفیًا مع ضحیتهم، بخالف لذوي الضحیة التعامل قانون
فما یزال ملف المختفین قسریًا في أحداث الثمانینیات معّلقًا حتى الیوم، وما . القتلى الذین یتم الوصول إلى جثثهم

تزال آالف العائالت ال تعرف شیئًا عن مصیر أوالدها الذین اختفوا آنذاك، بكل ما یتركه هذا األمر من أزمات 
 ..تماعیة تتعلق بالزواج واإلرث وما شابهمشاكل قانونیة واج

ورغم حجم ملف االختفاء القسري في سوریة، فإّن األرقام واإلحصائیات التي تقّدمها منظمات حقوق اإلنسان 
لحجم الكبیر من السوریة والدولیة هي أرقام تقریبیة، وال یمكن تقدیم إحصائیات دقیقة بهذا الخصوص، نظرًا ل

 ،ر منذ بدایة الثورة إلى اآلن، وهو معّدل وصل في بعض األیام إلى عدة آالف في الیوماالعتقاالت بشكل مستم
وبشكل َیُفوق طاقة أي منظمة حقوقیة في العالم على اإلحصاء والمتابعة، وبالتأكید فإّنه یفوق طاقة النشطاء على 

 . األرض، والذین تعتمد علیهم المنظمات الحقوقیة الدولیة في جمع معلوماتها
وبعضهم یتم قبل أن ُیفرج عنهم، ، المحتجزین یقضون في أماكن االحتجاز أیامًا، أو أشهر أو أكثربعض كما أن 

فإّن جهود المنظمات الحقوقیة والنشطاء إلحصاء وبالتالي دون تسلیم جثمانه أو إعالم ذویه بوفاته، إعدامه، 
ث قوائم االحتجاز، وهو أمر غیر ممكن عملیًا، المحتجزین ینبغي أن یكرس مثلها لمتابعة المفرج عنهم، وتحدی

كما أن عملیة إحصاء المعتقلین أمٌر غیر ممكن، حتى للجهات التي تقوم بأعمال القتل والخطف، نظرًا لتعدد هذه 
الجهات، واختالف مرجعیاتها، فهناك سجون خاصة للجیش وأخرى ألجهزة األمن المختلفة، باإلضافة للمیلیشیات 

حزب اهللا والحرس الثوري اإلیراني، ویعتقد أن هذه الجهات ال تتشارك فیما بینها بالمعلومات التي الشعبیة وفرق 
 . تجمعها، بما فیها أسماء المعتقلین

یمكن ألي جهة حقوقیة إعطاء إحصائیات ال 
ولو تقریبیة فیما یتعّلق بعدد المعتقلین، نظرًا 
التساع أعمال االعتقال التعسفي واالختفاء 
القسري، وتعّدد الجهات التي تقوم به، 

المتعّلقة بكل ما  وصعوبة توثیق المعلومات
 یحیط بعملیات االعتقال واإلفراج
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عملیة جمع المعلومات فموجودة حتى قبل بدء الثورة السوریة، التي كانت ضاف هذه الصعوبات إلى تلك تُ و 
بسبب قیامهم بتوثیق ذاتها، وقد اعتقل وقتل عدد كبیر من النشطاء  ومراقبة االنتهاكات تعّد جریمة في حدّ 

، كما ال َیقبل المفرُج عنهم تقدیم معلومات ، أو ألنهم یقومون بمراسلة منظمات حقوقیة محلیة أو دولیةاالنتهاكات
في مكان آمن، ال عن الجهة التي احتجزتهم أو المعاملة التي عوملوا بها أثناء هذا االحتجاز إال بعد أن یكونوا 

 . یخشون فیه من إعادة اعتقالهم

حالة إفراج جماعیة واحدة، ضمن عملیة تبادل مع معتقلین لبنانیین لدى إحدى الكتائب  2013وقد شهد عام 
بینما تم اإلفراج عن عدد غیر محدد . 24/6/2013سجینة، كان آخرهم یوم  60المسلحة، حیث ُأفرج عن حوالي 

 . ، بمقابل عدد غیر محدد من حاالت االعتقال التعسفي واالختفاء القسريمن األفراد والنشطاء

 

 شخصاً  23، وهو یتحدث عن قناة اإلخباریة التابعة للنظام السوري، ویعترف بقتل شعبان عبد اهللا حمیدهالطفل المعتقل 

فزیونیة الرسمیة وشبه وقد استمّرت الحكومة السوریة باستخدام المعتقلین في برامج مسّجلة على القنوات التل
الرسمیة، وُیعتقد أن كل االعترافات التي یتّم عرضها ُتسّجل تحت التعذیب، وتهدید المعتقلین بإیذاء أقربائهم، 
خاصة وأّن كل المعتقلین الذین یتم عرضهم لم یتم اعتقالهم وفقًا لمذكرات قانونیة، ولم توّجه لهم أي تهمة بشكل 

 . بمقابلة محام، بلقاء ذویهم، وال ُیعرف شیئًا عن ظروف احتجازهم قانوني، ولم یتم السماح لهم

وقد شملت المقابالت التي عرضتها قنوات النظام اإلعالمیة مقابالت مع أطفال معتقلین، فقد عرضت الفضائیة 
 23تل ، والتي قال فیها أّنه قام بق)عاماً  13(اعترافات للطفل شعبان عبد اهللا حمیده  5/10/2013السوریة في 

 مارسن إنهنّ  قلن عن فتیات فلماً  الرسمیة السوریة اإلخباریة القناة عرضت 11/8/2013 شخصًا، وفي وفي
والتي قالت  ،)عاماً  15(العلو  خالد مع الطفلة سارة لقاء وتضّمن الفلم مع المقاتلین ضد النظام، جنسیة عالقات

البوكمال، وفي  في النصرة جبهة أمیرة ن، وأنهابأنها كانت تمارس عالقات جنسیة غیر مشروعة مع المقاتلی
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 بأن قالت حیث ،)عاماً  16( قداح میالد روان الطفلة مع مقابلة السوریة اإلخباریة قناة عرضت 22/9/2013
 تمّ  قد روان وكانت الطفلة معها، مشروعة جنسیة غیر عالقات ممارسة أجل من المقاتلین ُیحِضر كان والدها
  2012 الثاني تشرین/نوفمبر شهر ري فيالسو  األمن من خطفها

وكما في األعوام السابقة، فقد استمّرت الشهادات وبشكل مضطرد حول سوء األوضاع داخل المعتقالت والسجون، 
وعن ممارسة التعذیب بصورة ممنهجة ووحشیة، وعن منع السجناء من مقابلة ذویهم أو لقاء محام، أو أي منظمة 

ى سوء األوضاع الصحیة والمعیشیة داخل السجون، والتي أّدت إلى وفاة عدد من محلیة أو دولیة، إضافة إل
 . بسبب البرد أو بسبب األمراض المتفشیة داخل السجون 2013السجناء خالل عام 

ویضاف إلى هذه األوضاع عملیات اإلعدام المیداني، والتي 
یتم ممارستها بشكل منتظم، حیث ُتشیر التقاریر إلى أن 

لعناصر المتواجدین في السجون یمتلكون صالحیة الضباط وا
 .  قتل السجناء، وُیمارسونها بشكل ممنهج

وُیعّد سجن حلب المركزي األسوأ بین المعتقالت السوریة، نظرًا 
أما . لالزدحام الشدید في داخله، مع سوء المعاملة والتغذیة

بالنسبة ألماكن االحتجاز والتعذیب في داخل الفروع األمنیة 
 . ال تختلف كثیرًا في سوء معاملة المعتقلین فهي

وتجدر اإلشارة إلى أن توثیق االنتهاكات داخل السجون یشكل الجزء األصعب في عمل الحقوقیین في سوریة، 
حیث أّن هذه االنتهاكات ال یمكن الحصول على معلوماتها إال من خالل الُمفرج عنهم، والذین قد ال یرغبون 

ا في مكان آمن، وقد ال یتذّكرون تفاصیل االنتهاكات، كما أن كثیرًا من االنتهاكات التي بالحدیث ما لم یكونو 
تحصل في داخل الفروع األمنیة ال یمكن معرفتها إّال من خالل الجناة أنفسهم أو من الضحیة نفسه إن تّم اإلفراج 

 . عنه، أو قام بروایة ما حصل معه لمعتقل آخر قبل وفاته

، كنماذج عن عشرات اآلالف من حاالت االنتهاك 2013نتهاكات التي تّمت خالل عام وفیما یلي بعض اال
المتعلقة باالعتقال التعسفي واالختفاء القسري، وسوء أوضاع السجون، واإلعدام المیداني في داخلها، وسوء 

 : األحوال الصحیة والمعیشیة فیها

 . جن صیدنایا في دمشقأفید عن إعدام ثالثة سجناء میدانیین في س 4/2/2013في 

توّفي الناشط السلمي عمر عزیز في مستشفى حرستا العسكري في دمشق، والذي كان قد  16/2/2013في 
 . 2012نوفمبر /اعتُقل في تشرین الثاني

 . سجینًا في سجن حلب المركزي 50أفید عن إعدام نحو  1/6/2013وفي 

ما تزال عملیة توثیق االنتهاكات داخل 
شكل الجزء األصعب في عمل تالسجون 

نظرًا الستحالة الحقوقیین في سوریة، 
الحصول على المعلومات إال من المعتقلین 
أنفسهم إن أفرج عنهم، وٕان رغبوا في الحدیث 

 اعنها، وٕان تذكروا تفاصیله
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را للنساء في دمشق عن إضراب مفتوح، بعد أن أعلنت مجموعة من المعتقالت في سجن عد 6/7/2013وفي 
أرسلن رسالة إلى رئیس النیابة العامة لمحكمة قضایا اإلرهاب یطلبن فیها النظر في أوضاعهن، واإلسراع 

وقد قامت عناصر من المخابرات الجویة باقتحام السجن، وتعذیب السجینات . بعرضهّن على المحاكم المختصة
 . باإلضراب وتسریب الموضوع لإلعالمبعد إرسال الرسالة والبدء 

سجین في سجن حلب المركزي خالل األسابیع الماضیة، بسبب  100أفید عن وفاة ما یقارب  15/7/2013وفي 
 . سوء األحوال الصحیة، وخاصة بسبب انتشار مرض السل والجرب

عدرا في دمشق قد تّم  معتقًال في سجن 30أعلن مركز توثیق االنتهاكات في سوریة أن نحو  23/9/2013وفي 
، ولم ُیعرف عن 18/9/2013، وتّم إحالة ثالثین آخرین في 17/8/2013تحویلهم إلى محكمة میدانیة بتاریخ 

 . وفي الغالب فإّن من یتم تحویله إلى محكمة میدانیة ُیحكم علیه باإلعدام. مصیرهم شیئًا بعد ذلك

 . ركزي بعد إصابتهما بمرض السلأفید عن مقتل سجینین في سجن حلب الم 3/10/2013وفي 

 .توّفي عشرة سجناء في سجن حلب المركزي بسبب البرد 10/12/2013وفي 

أعلنت أسرة الطبیب البریطاني عباس خان، والمعتقل لدى السلطات السوریة منذ أواخر عام  16/12/2013وفي 
 . 285ان خان معتقًال في الفرع وك. انتحر، بأن السلطات السوریة قد أبلغتها بأن ابنها المعتقل قد 2012

 . سجینًا في سجن حلب المركزي بسبب البرد 14توّفي  22/12/2013وفي 

 
26/12/2013في الطبیب البریطاني عباس خان، والذي ُأعلن عن مقتله في السجون السوریة 
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 2011مارس /سوریة منذ بدء الثورة السوریة في آذارالمدن المحاصرة سعى النظام السوري إلى استخدام سیاسة 
كنوع من العقاب الجماعي للمدن الثائرة ضد النظام، باعتبار أن هذا العقاب هو األقل تأثیرًا على الرأي العام 

 .، وكلفته المحدودة جدًا بالنسبة للنظامالدولي، بالتوازي مع تأثیره الواسع على السكان

صار الجماعي في سوریة منذ الشهر الثاني للثورة، حیث قامت الفرقة الرابعة في الجیش وقد بدأ تطبیق سیاسة الح
بفرض حصار كامل على محافظة درعا، ومنعت الدخول والخروج منها، كما  4/5/2011السوري ابتداء من تاریخ 

الحصار إلى نهایة  قامت بقطع اإلمدادات الغذائیة والصحیة، وقطع إمدادات الكهرباء والماء والهاتف، واستمر
 .الشهر التالي، حیث بدأ یخّف تدریجیًا بعد ذلك

وقد أّدى حصار درعا آنذاك إلى رّدة فعل كبیرة في الرأي العام المحلي والدولي، حیث كانت الحالة األولى التي یتم 
من أجل أطفال  الحلیب"فیها تطبیق هذه السیاسة، وانطلقت حملة قادها بعض الفنانین والمثقفین، ُعرفت باسم 

 ".درعا

خالل عام حّیًا ومدینة في سوریة  25من وقد خضع أكثر 
للحصار بشكل كامل، یسكن فیها أكثر من ملیون  2013

 .مناطق واسعة لحصار جزئيخضعت نسمة، بینما 

وحتى تاریخ إعداد  2012آب /ومع منتصف شهر أغسطس
كل هذا التقریر، ُقطعت خدمات الكهرباء والماء والهاتف عن 

المناطق الخارجة عن سیطرة الحكومة في مدینة حلب، مثل 
حي صالح الدین، وحي طریق الباب، والشعار، والمغایر والصالحیة وغیرها، إال أّن الحصار لم یكن ُمحكمًا تمامًا، 

مون ألن األهالي استطاعوا الوصول إلى منافذ تسمح لهم بتهریب بعض السلع، بعیدًا عن أعین القناصة الذین یقو 
 .بفرض الحصار

 

 حصار حمص

على مدینة و ، 25/5/2012على ریف حمص الشمالي یوم ، والذي بدأ 2013استمر حصار حمص خالل عام 
  .، وما زال مستمرًا حتى تاریخ إعداد هذا التقریر9/7/2013ریف حمص الغربي یوم و ، 7/6/2012حمص یوم 

العقاب الجماعي الذي شهدته المدن السوریة خالل فترة  حصار أحیاء مدینة حمص القدیمة من أطول فترات ُیعدّ و 
 .الثورة

وُتعّد األحیاء القدیمة في مدینة حمص أكثر األحیاء تضررًا، نظرًا لقلة المنافذ إلیها، والكثافة السكانیة العالیة فیها، 
 .الغربي، بینما یخف هذا التأثیر في ریفي حمص الشمالي و )كالزراعة(وغیاب الموارد الذاتیة فیها 

حّیًا ومدینة في سوریة  25من خضع أكثر 
للحصار بشكل كامل، یسكن  2013خالل عام 

خضعت فیها أكثر من ملیون نسمة، بینما 
، إضافة إلى قطع مناطق واسعة لحصار جزئي

كل الخدمات عن المناطق التي ال ُتسیطر 
 علیها الحكومة
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وُیعّد حي الوعر أو حمص الجدیدة من أكثر األحیاء تضررًا في حمص من الحصار، فهذا الحي یتصف بكثافته 
 .ألف نسمة قبل بدء الحصار علیه 400السكانیة العالیة، حیث كان یبلغ عدد سكانه حوالي 

ء وبقیة البضائع، انقطاعًا وكما في بقیة المناطق، فقد شمل الحصار باإلضافة إلى منع دخول الغذاء والدوا
للخدمات كالكهرباء والماء واالتصاالت، وهو األمر الذي جعل إمكانیة الحیاة في هذه المناطق تقل مع مرور 

 .الوقت، وأّدت إلى نزوح أو هجرة عدد كبیر من سكان هذه األحیاء إلى مناطق أخرى

 

الصورة من ( ام إلى اعتماد األهالي على میاه اآلبارأّدى قطع الخدمات عن كل المناطق التي ال تخضع لسیطرة النظ
  )18/12/2013ریف دمشق -ببیال

 حصار ریف دمشق

ُیعّد الحصار على ریف دمشق واحدًا من أوسع جرائم اإلبادة الجماعیة التي شهدتها سوریة خالل الثورة السوریة، 
 .ر للسكان في هذه المناطقنظرًا التساع الرقعة الجغرافیة التي یشملها الحصار، والعدد الكبی

فقد بدأ ، 2012، والذي كانت بدایاته في عام 2013وقد خضعت معظم مناطق ریف دمشق للحصار خالل عام 
، وعلى حرستا ودوما وداریا ومعضمیة الشام في منتصف شهر 1/6/2012الحصار على كفربطنا في 

، بینما ُفرض الحصار على حیي 26/12/2012، وعلى منطقة مخیم الیرموك بتاریخ 2012تشرین الثاني /نوفمبر
 .15/7/2012الحجر األسود والعسالي في 
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، حیث لم )11/7/2013( 2013اشتّد الحصار على المنطقة الجنوبیة بصورة كبیرة مع بدایة شهر رمضان لعام 
كما اشتّد . َتعد الحواجز تسمح بمرور أي مواد غذائیة، بعد أن كانت تسمح بمرور كمیات قلیلة منها من قبل

، حیث بدأت الحواجز بمنع الدخول والخروج لألفراد 3/10/2013الحصار بشكل كبیر على الغوطة الشرقیة في 
 .والبضائع من كامل مناطق الغوطة

وما زالت معظم المناطق تخضع للحصار حتى إعداد هذا 
 . التقریر

وقد ُسّجل إدخال كمیة من الطعام إلى المعضمّیة في ریف 
، تكفي سكان المدینة مدة یوم واحد، 28/12/2013 دمشق یوم

وذلك بعد أن وافق المقاتلون داخل المدینة على رفع علم النظام 
 . 25/12/2013على أعلى نقطة في المدینة یوم 

ویختلف تأثیر الحصار في ریف دمشق، كما في حمص، من منطقة إلى أخرى، وفقًا لعاملین اثنین، أولهما المنافذ 
لكل منطقة، والتي تؤّثر على شّدة الحصار، وعلى إمكانیة تهریب البضائع من المناطق األخرى، أما الثاني المتوّفرة 

فالمناطق الزراعیة . فهو وجود الموارد الزراعیة في المنطقة، والتي تمّكنها من مقاومة الحصار، وتخفف من ضغطه
استطاعت مواجهة الحصار بصورة ) البویضة، الحجیرةالملیحة، كفربطنا، حرستا، دوما، داریا، (في الریف الدمشقي 

 .أكثر من المناطق السكنیة بشكل كامل، مثل المعضمیة والحجر األسود وعربین

 

 أثر الحصار على األهالي

ؤّدي الحصار الذي تفرضه قوات النظام السوري والقوات األجنبیة التي تشترك معها، إلى عدد كبیر من االنتهاكات یُ 
 . وق السكان المدنیین في المناطق المحاصرةالخطیرة لحق

وتؤّدي معظم آثار الحصار إلى الوفاة أو إلى إعاقات وأمراض مزمنة، وهو أمر ال یمكن الحصول على أرقام دقیقة 
بشأنه، نظرًا لغیاب المنظمات الدولیة التي یمكن أن تقوم بمثل هذه اإلحصائیات من جهة، وافتقار الكوادر الطبیة 

 . الحقوقیین لألدوات واإلمكانیات الالزمة للقیام بمثل هذه التقدیرات والنشطاء

وتشیر تقدیرات اللجنة السوریة لحقوق اإلنسان إلى أّن أكثر من سبعة آالف شخص على أقل تقدیر توفوا خالل عام 
راض التي عادت وتشمل الوفیات كل المصابین باألم. نتیجة لفقدان الدواء الالزم، أو نتیجة لسوء التغذیة 2013

، إضافة إلى الجرحى )والتي تّم الحدیث عنها في قسم انتهاكات الحق في الصحة من هذا التقریر(إلى االنتشار 
الذین لم یتمّكنوا من الحصول على العالج الالزم، والمرضى الذین لم یتمّكنوا من الحصول على العالج، باإلضافة 

 . الالزم إلى األطفال الذین لم یحصلوا على الغذاء

 

 تأثیر الحصار من منطقة إلى أخرىیختلف 
، التي المتوّفرة لكل منطقةالمنافذ حسب حجم 

تهریب البضائع من المناطق األخرى، تسمح ب
 وجود الموارد الزراعیة في المنطقةوحسب 
 المحاصرة
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 : في سوریة أهّم اآلثار التي یتركها الحصار على السكان في المناطق المحاصرةومن 

  یؤّدي النقص الكبیر في المواد الغذائیة، إلى ارتفاع األسعار بشكل كبیر لدى توفر هذه المواد لدى أي من
 .من السكان% 80التجار، في ظل نسبة بطالة تتعدى 

 م والدواء والماء الصالح للشرب إلى انتشار األمراض، وخاصة لدى األطفال یؤدي نقص الغذاء بشكل عا
كما أّدى نقص الدواء، وعدم قدرة . وكبار السن، وقد ُسّجلت حاالت وفیات عدیدة بسبب نقص التغذیة

الكثیر من المرضى على الحصول على أدویتهم، أو الخدمات الطبیة التي یحتاجونها، إلى وفاة العدید 
خاصة المصابین بفشل الكلى والسرطان، واألطفال الرّضع ومن هم دون سن الخامسة، ممن لم منهم، و 

 .یتمّكنوا من الحصول على حلیب األطفال واألدویة الالزمة

  أّدى منع وصول الخدمات الطبیة إلى توقف المؤسسات الطبیة في داخل المناطق المحاصرة عن تقدیم
قص الحاد في المستلزمات الطبیة واألدویة، األمر الذي فاقم من معاناة الخدمات الطبیة تقریبًا، نتیجة للن

السكان حتى في المشاكل الصحیة االعتیادیة، 
 .كمشاكل األسنان على سبیل المثال

  تعطیل الحیاة الیومیة للسكان، حیث یتحول الهم
الیومي للسكان للحصول على الغداء أو الدواء أو 

دفعهم للنزوح والهجرة في وسائل التدفئة، األمر الذي ی
 .حالة توّفر الممرات اآلمنة للخروج

  أّدى الحصار إلى العدید من األزمات االجتماعیة
نتیجة لتقطع العائالت عن بعضها، فالكثیر من العائالت بقي بعض أفرادها خارج منطقته، حیث فرض 

في بعض األحیان لم یعد بإمكانهم الحصار أثناء وجودهم خارجها، ولم یعد بإمكانهم العودة إلى بیوتهم، و 
 .طمأنه ذویهم عن مكان تواجدهم

  یترافق الحصار في كل الحاالت مع القصف المستمر، األمر الذي یزید بشكل مضاعف من معاناة
 .المحاصرین، نتیجة لوجود الجرحى، وغیاب العنایة الصحیة، وغیاب خدمات الماء والكهرباء

 رة، نتیجة الستهداف خدمات الصرف الصحي من جهة، وانقطاع أّدى الحصار إلى مشاكل بیئیة كبی
خدمات جمع النفایات، مما راكم النفایات بصورة كبیرة، األمر الذي جلب القوارض والحشرات، وساعد في 

 . انتشار األمراض واألوبئة

باإلضافة إلى آثاره المباشرة، یؤّدي الحصار 
إلى آثار غیر مباشرة، وبعضها بعید المدى، 
مثل الكوارث البیئیة الناتجة عن تراكم 

اقم مشكلة اللجوء النفایات، وتأثیره على تف
  والنزوح
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جیش وقوى األمن والمیلیشیات األجنبیة والشعبیة بانتهاك الحق في منذ بدایة الثورة في سوریة قامت قوات ال
الصحة بشكل مستمر وممنهج، مما تسبب في زیادة معاناة المدنیین، حیث ارتفعت معدالت الوفاة بصورة كبیرة، 
وخاصة في صفوف األطفال والنساء الحوامل والجرحى وكبار السن، وازدادت نسب اإلصابة بإعاقات دائمة، 

 .شار األمراض المعدیة، والتي اختفت من سوریة منذ سنوات، وبعضها اختفى من العالم كله تقریباً وانت

 : وتمّثلت ممارسات النظام السوري في مجال انتهاك الحقوق الصحیة في خمس مجاالت رئیسة

 استهداف المستشفیات والمراكز الصحیة والمستشفیات المیدانیة . 

 الصحیة وسیارات اإلسعاف كمراكز عسكریة  استخدام المستشفیات والمراكز 

 استهداف العاملین في القطاع الطبي، من أطباء وممرضین ومتطوعین . 

  التحكم في الرعایة الصحیة للمحتاجین لها داخل
المستشفیات والمراكز الصحیة كوسیلة للتعذیب، وقیام 

 .كوادر طبیة بممارسة التعذیب

 صالح للشرب ووقف وْقف اللقاحاِت والدواِء والماء ال
خدمات معالجة النفایات، األمر الذي أّدى إلى نشر 
األمراض المعدیة بشكل كبیر بین المدنیین في 

 . المناطق التي تشهد حراكًا معارضًا للحكومة

استهدافًا واضحًا للمستشفیات المیدانیة، حیث استهدفت قواُت الجیش السوري والمیلیشیات  2013وقد شهد عام 
كما استمر استهداف العاملین في القطاع . التي تُقاتل معها عشر مستشفیات على األقل بشكل مباشراألجنبیة 

الطبي بالقتل واالعتقال، وهي سیاسة دفعت الكثیر من األطباء والمسعفین إلى مغادرة البالد، ومنعت من بقي 
 . منهم من ممارسة عملهم بالشكل المطلوب

جهة، والحصار الشامل على المناطق التي تشهد حراكًا معارضًا للنظام، إلى  وقد أّدى استهداف المستشفیات من
عجز كثیر من المستشفیات في المناطق التي ال تخضع لسیطرة النظام من ممارسة عملها، حیث أن أجهزتها 

تتوّفر إال الطبیة أصبحت بحاجة إلى صیانة وقطع غیار ال تتوفر لدیها، كما أّن المستلزمات الطبیة واألدویة ال 
 !في الحدود الدنیا، مما یدفع األطباء للقیام بعملیات جراحة دون تخدیر، وأحیانًا دون أدوات جراحیة

ومن جهة أخرى، فإّن المستشفیات والمراكز الصحیة الحكومیة أصبحت مراكز أمنیة، حیث تقوم أجهزة األمن 
كما . ف المرضى والجرحى من غرف العملیاتبالتحقیق مع أي جریح یحضر إلى المستشفى، وأحیانًا تقوم بخط

 .  تقوم كوادر طبیة موالیة للنظام بتعذیب الجرحى الذین ُیشتبه بمعارضتهم له

 2013استمرت السلطات السوریة خالل عام 
باستهداف المستشفیات المیدانیة، كما 

، وقامت استخدمتها كمراكز أمنیة وعسكریة
بشكل ممنهج باستهداف األطباء والمسعفین 

 .والمتطوعین
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كما تّم استخدام العدید من المستشفیات والمراكز الصحیة كمواقع عسكریة بشكل كامل أو جزئي، ففي كثیر من 
للقناصة، أو مراكز لتجمع وانطالق المقاتلین والمركبات  األحیان ُتستخدم أسطح المستشفیات المرتفعة كمواقع

العسكریة، كما حصل في المشفى المیداني في القصیر ومستشفى عبد القادر الشقفة العسكري في حمص، وفي 
 . أحیان أخرى تّم تحویل المشفى إلى مركز عسكري بالكامل، كما حصل في مشفى الكندي في حلب

في المجال الصحي، كما  2013هم االنتهاكات التي شهدتها سوریة خالل عام وسوف نستعرض في هذا القسم أ
سنعرض في القسم المتعلق بالحصار إلى بقیة اآلثار الصحیة والبیئة التي أّدى لها الحصار على وجه 

 . الخصوص

 
 5/3/2013من استهداف المشفى المیداني في مخیم الیرموك في 

 

 : 2013ت التي شهدها القطاع الصحي والعاملین فیه في سوریة خالل عام وتالیًا سوف نعرض ألهم االنتهاكا

، فلسطیني الجنسیة، على حاجز للجیش على مدخل عالء الدین یوسفاعتُقل الطبیب  19/1/2013بتاریخ 
 . مخیم الیرموك في دمشق

 .تعّرض مشفى فلسطین في مخیم الیرموك للقصف من مدفعیة الجیش السوري 22/1/2013وفي 

ع مع الصلیب األحمر السوري، المتطوّ  ،محمد عطفةقامت قوات األمن السوریة باعتقال  3/2/2013بتاریخ و 
 . عند نقطة تفتیش في حمص

، وهو فلسطیني الجنسیة، عندما كان یقاوم بمعالجة محمد قاسم طیرویةُقتل المسعُف  7/2/2013وبتاریخ 
 . المصابین من قصف للطیران قرب مشفى فلسطین

بعد  خمیس عزیز الذي یعمل في قسم الصیانة في الهالل األحمر الفلسطیني فرع سوریةُقتل  9/2/2013ریخ وبتا
 . أن استهدفه قناص أثناء تأدیته لمهام عمله
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 18للقصف، مما أّدى إلى مقتل  طریق السد ومخیم النازحین بدرعاتعّرض مشفى میداني بین  21/2/2013وفي 
 . شخص، بینهم مسعفین

تعّرض المسشفى المیداني في مخیم الیرموك في دمشق إلى قصٍف بالطائرات، مما أّدى إلى  5/3/2013یخ وبتار 
 .وقوع عدد من الضحایا

عثمان حاج عثمان، عضو مجلس إدارة حلب، وهي هیئة . قامت جبهة النصرة باعتقال د 13/3/2013وبتاریخ 
ي حلب، على خلفیة إزالته لعلم وضعته جبهة النصرة مدنیة منتخبة في المناطق التي تسیطر علیها المعارضة ف

 . على المستشفى الذي یدیره، وقد أفرج عنه بعد یومین

والمسعف المتطّوع سلیم البقدونسي قامت قوات األمن السوریة باعتقال المسعف المتطّوع  16/3/2013بتاریخ 
باسعاف الجرحى  انیقوم انفي منطقة عدرا بریف دمشق، عندما كاداخل مركز إغاثي من فایز عربش 

  .والمصابین

 . تعّرض مشفى الرضا بعّدة قذائف مما أّدى لتعریضه إلى دمار كبیر 21/3/2013وفي 

 . بّثت كتائب مسلحة مقاطع تظهر استهدافها لمستشفى حرستا العسكري بالصواریخ 17/4/2013وبتاریخ 

د الشنور برصاص قناص في الصدر وتم نقله مدیر المشفى الوطني بدرعا الدكتور ولیأصیب  1/5/2013وفي 
 .إلى المستشفى

 . استهدف قصف جوي المشفى المیداني في مدینة طفس في درعا 10/5/2013وفي یوم 

قامت مدفعیة الجیش السوري بقصف المشفى المیداني الوحید في حلفایا بریف حماة، مما  15/5/2013وبتاریخ 
 . تسّبب في إصابة معظم الطاقم الطبي

 .  تعّرض مشفى یبرود الوطني للقصف براجمات الصواریخ التابعة للجیش السوري 21/5/2013في یوم و 

 . أصاب صاروخان المستشفى المیداني في تفتناز، مما أّدى لدماره 24/5/2013وفي 

تعّرض مشفى میداني في مدینة إدلب للقصف، مما أّدى إلى مقتل الطبیب البریطاني عیسى  28/5/2013وفي 
 . بد الرحمنع

َنشرت القواُت الحكومیة والمیلیشیات اللبنانیة المؤیدة لها دباباتها ومسلحیها داخل  2013مایو /وخالل شهر أیار
، كما َنشرتها داخل مستشفى عبد القادر الشقفة العسكري في حي الوعر في المستشفى الوطني في القصیر

 .حمص

، وهو القصف الذي أّدى إلى إثر القصف على مخیم الیرموكالطبیب أحمد نواف الحسن ُقتل  17/6/2013وفي 
 . المسؤولة عن دار االستشفاء في المنطقة الجنوبیة، وهي خاتون الفي األحمدمقتل المسعفة 
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قامت طائرة حربیة بإلقاء قنابل فراغیة على المشفى المیداني في مدینة موحسن في دیر  22/6/2013وفي 
لمشفى بالكامل، ولم تسجل إصابات تذكر في الطاقم الطبي والمرضى، بعد أن انتقلوا الزور، مما أّدى إلى تدمیر ا

 . إلى الملجأ عند سماع صوت الغارة

 
 28/5/2013الطبیب البریطاني عیسى عبد الرحمن، والذي ُقتل في استهداف المشفى المیداني في مدینة إدلب في 

 

 .اني في مدینة حلفایا في حماةاستهدفت غارة جویة المستشفى المید 3/8/2013وفي 

تعّرض مستشفى طفس الوطني في درعا إلى صواریخ من الجیش السوري، مما أّدى إلى  10/8/2013وفي 
 . مقتل عدد من أعضاء الكادر الطبي والمرضى

، عیسى عجاج المیداني، وهو من الكادر الطبي لمستشفى الشهید تیبة فهد السرحانُقتل ق 14/8/2013وفي 
 . إخالئه للجرحى في درعاأثناء 

هاجم مقاتلون القوات المعارضة للنظام سیارة إسعاف تابعة للهالل األحمر الكردي في  16/8/2013وفي 
 .الحسكة، وقتلوا المریض وسائق السیارة والمساعد الطبي

 . مشقتم اعتقال الممرض عبد الرحمن سالمة، وهو مساعد تخدیر في مخیم الیرموك في د 1/9/2013وبتاریخ 

قالت منظمة أطباء بال حدود أنه تم العثور على جثة الجراح السوري محمد أبیض، والذي  3/9/2013وفي 
 . یعمل معها في مستشفى ُتدیره في حلب، ولم ُتعرف ظروف مقتله

شخصًا، معظمهم  11تعّرض المشفى المیداني في مدینة الباب للقصف، مما أّدى إلى مقتل  11/9/2013وفي 
 . باء والممرضینمن األط

في إدلب إلى قصف بصواریخ الراجمات، مما أّدى  تلمنس تعّرض المشفى المیداني في  18/11/2013وفي 
 . إلى عدد من اإلصابات في الكادر الطبي والمرضى
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أرض على مشفى الولید في حي الوعر في حمص، مما أّدى إلى -سقط صاروخ أرض 19/11/2013وبتاریخ 
وبعد محاولة . ممرضین 8شخصًا، منهم  12من المشفى، وخاصة قسم اإلسعاف فیه، وَقْتِل تدمیر أجزاء كبیرة 

سطح مشفى البر ومشفى الموجودین في المكان إسعاف الضحایا قامت قناصة الجیش السوري المتمركزین على 
 . ر بإطالق النار على من حاولوا تقدیم العون للضحایاحمص الكبی

ارة إسعاف للخطف في حلب، وكان فیها أحد المسعفین باإلضافة إلى اثنین من تعّرضت سی 29/11/2013وفي 
 . اإلعالمیین، وُیعتقد أن الطاقم تعّرض لالعتقال من قبل تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام

ن ثالثة متطوعین من المنظمة أصیبوا اثناء أمنظمة الهالل األحمر فرع حلب أعلنت  14/12/2013وفي 
لقصف ا، وذلك إثر في حلب تهم من مهمة إصالح األعطال التي لحقت بشبكة المیاه عند دوار الحاووظعود

 .الذي تعّرض له دوار الحاووظ

أعلنت أسرة الطبیب البریطاني عباس خان، والمعتقل لدى السلطات السوریة منذ أواخر عام  16/12/2013وفي 
نها المعتقل قد ُقتل، قبل أربعة أیام من الموعد المقرر لتسلیمه ، بأن السلطات السوریة قد أبلغتها بأن اب2012

وقال مساعد وزیر الخارجیة . لوفد بریطاني كان سیزور سوریة برئاسة النائب المؤید لنظام األسد جورج غاالوي
ایة إن الطبیب خان قد قام باالنتحار، لكن السلطات البریطانیة رفضت القبول بالرو  18/12/2013السوریة یوم 

فیما قالت شقیقة الطبیب المقتول إن مكتب المسؤولة اإلعالمیة في . الرسمیة، واتهمت السلطات السوریة بقتله
 .رئاسة الجمهوریة السوریة قد أبلغها بأن السلطات السوریة هي من قتل الطبیب خان

ان من أهم تمّكنت قوات المعارضة من السیطرة على مشفى الكندي في حلب، وقد ك 20/12/2013وفي 
عندما قامت قوات الجیش  2012أكتوبر /المستشفیات في سوریة قبل أن یتوقف عن العمل في شهر تشرین األول

 . السوري بالسیطرة علیه، وتحویله إلى مقر عسكري نظرًا لموقعه المطل واالستراتیجي على طریقین رئیسیین

لدمار الذي أحدثته قواُت النظام داخل المستشفى، حیث وقد أظهرت الصور والفیدیوهات التي بّثها المقاتلون حجم ا
قامت بنقل أجهزة التصویر غالیة الثمن إلى جهة النوافذ كي تكون ستارًا للقناصة، وقامت باستعمال هذه األجهزة 

 . كمساند لصنادیق الذخیرة، وأحیانًا كطاوالت لتناول الطعام ومطافئ للسجائر

الني مساعد وسائق سیارة إسعاف في حلب، خالل عملیة القصف أعلن عن مقتل صید 22/12/2013وفي 
 . التي استهدفت حي مساكن هنانو في المدینة

 

 انتشار األمراض في سوریة
أّدت اإلجراءات الممنهجة التي تقوم بها السلطات السوریة من حصار للمدن، وقطع للخدمات، ومنٍع لمرور الدواء 

لصحیة والبیئیة في المناطق المعارضة للنظام، مما أّدى بدوره إلى ظهور الخ، إلى تفاقم المشاكل ا.. والغذاء
األمراض الساریة والمعدیة في هذه المناطق، مّما زاد من حجم المعاناة الصحیة التي یعیشها المدنیون، وحجم 

 .  الضغط الذي ُتعاني منه المستشفیات والمراكز الصحیة
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الت لها على نطاق واسع في خالل هذا العام، علمًا بأّن هناك وسوف نعرض ألهم األمراض التي ُسّجلت حا
 . أمراض أخرى لم ُتسجل منها سوى بعض الحاالت المحدودة، وهو ما لم نقم بتغطیته في هذا التقریر

 مرض اللشمانیا. أ

ى بذبابة عبر ذبابة صغیرة جدًا ُتسم) أو ما یسمى في سوریة بحّبة حلب أو حبة بغداد(َینتقل مرُض اللشمانیا 
الرمل، وُیؤّدي إلى اإلصابة بتقرحات جلدیة یمكن أن تسبب تشوهات دائمة، ویمكن أن یؤّدي إلى مضاعفات 

ویزداد انتشار المرض في المناطق . أكبر حسب نوع اإلصابة، وُیسّبب ضعفًا في جهاز المناعة لدى اإلنسان
 .الزراعیة، وال یوجد له لقاح معروف

 
 )الصورة من مركز توثیق االنتهاكات في سوریة(علیها  حیث تظهر التقرحات الجلدیةید مصاب باللشمانیا، 

، نظرًا للتلّوث البیئي الذي تشهده العدید من 2013وقد عاد المرض للظهور في سوریة بشكل واسع في عام 
صحي المناطق، حیث تتراكم القمامة بشكل كبیر في معظم المدن، إضافة إلى دمار معظم شبكة الصرف ال

بسبب القصف، وانقطاع حمالت التعقیم المضادة للبعوض، وتعلیق برامج التلقیح، إضافة إلى ضعف الخدمات 
 .الطبیة

وقد ُسّجلت أول حاالت المرض في دیر الزور، لینتقل بصورة كبیرة إلى حلب وٕادلب والحسكة وحماه ودرعا 
 . ألف حالة 35الل هذا العام عن وقد زاد عدد الحاالت اإلجمالیة الُمسّجلة في سوریة خ. وحمص

 التهاب الكبد الفیروسي. ب

ُیعدُّ مرض التهاب الكبد الفیروسي من األمراض شدیدة العدوى، وَیكُثر انتشاُره بین األطفال؛ وفي المناطق ذات 
 . ویمكن أن یؤّدي المرض حسب أنواعه إلى تلٍف في الكبد أو حّتى إلى الموت. الكثافة السكانیة العالیة
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، في ظل غیاب الخدمات الطبیة الالزمة 2013وقد َسّجل هذا المرُض انتشارًا كبیرًا في سوریة خالل عام 
 . لمعالجة المصابین ومنع انتشاره

وُیعّد قطع المیاه الصالحة للشرب سببًا رئیسیًا النتشار المرض، حیث لجأ السكان إلى استعمال المیاه غیر 
 . ثةالصالحة للشرب، أو المیاه الملوّ 

 التیفوئید. ج

عاد التیفوئید للظهور في سوریة بعد اختفائه منها، حیث ُسّجلت 
أوائُل الحاالت في محافظة دیر الزور مع نهایة العام الماضي، 

ففي شهر . سّجل انتشارًا واسعًا للمرض 2013إال أن عام 
أعلنت منظمة الصحة العالمیة عن تسجیل  2013فبرایر /شباط

 . ة في محافظة دیر الزور وحدهاحالة إصاب 2500

وتكُمن خطورُة المرض في سرعة انتشاره بالعدوى، وینبغي عزل 
المصاب به تمامًا كي یتوقف انتشار المرض، وهو أمر شبه 
مستحیل في المخیمات والمناطق السكنیة المزدحمه أصًال، 

 . بإضافة إلى غیاب العالج الطبي وانقطاع خدمات الماء النقي والصالح للشر 

تحّول المرض إلى وباء، بعد انتشاره بصورة كبیرة، وتسجیل حاالت إصابات قیاسیة في  2013ومع نهایة عام 
 . حالة 762عدة مناطق، ففي أحد المستشفیات المیدانیة في ریف الالذقیة تم تسجیل 

 شلل األطفال. د

، 1998على آخر حالة منه في عام عاود مرض شلل األطفال الظهور في سوریة هذا العام، بعد أن تم القضاء 
 . ولم یعد موجودًا في العالم إال في ثالثة دول

ورغم أن الحاالت المسّجلة إلى اآلن ما زالت تعدُّ بالمئات، إال أّن المرض یمكن أن یتحّول إلى وباء فتّاك ألطفال 
تي ال تخضع لسیطرة النظام سوریة، وربما للدول المجاورة أیضًا، خاصة مع عدم حصول األطفال في المناطق ال

السوري على اللقاحات الالزمة، والتي ال تملكها سوى وزارة الصحة السوریة، وال تقوم بتوزیعها في المناطق التي 
تسیطر علیها المعارضة، وامتناع المنظمات الدولیة عن مْنح اللقاحات للهیئات المدنیة البدیلة، نظرًا ألنها ال 

 . سیة ُتمّكن هذه المنظمات من تسلیم اللقاحات إلى هذه الهیئاتتحمل شرعیة قانونیة وسیا

عن تقدیم ملیوني لقاح ضد شلل األطفال  31/12/2013أعلنت الحكومة التركیة یوم  2013وفي نهایة عام 
للحكومة السوریة المؤقتة، من أجل تنفیذ حملة تلقیح ضد شلل األطفال في المناطق التي ال تخضع لسیطرة 

 . سوريالنظام ال

أّدت اإلجراءات الممنهجة التي تقوم بها 
وقطع  السلطات السوریة من حصار للمدن،
الخ، .. للخدمات، ومنٍع لمرور الدواء والغذاء

إلى تفاقم المشاكل الصحیة والبیئیة في 
المناطق المعارضة للنظام، مما أّدى بدوره إلى 
ظهور األمراض الساریة والمعدیة في هذه 

 .المناطق
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وقد تّم تسجیل معظم حاالت شلل األطفال في محافظة دیر الزور، نظرًا العتماد أهالي المدینة على نهر الفرات 
كمصدٍر لماء الشرب، في الوقت الذي َتحّول فیه النهُر إلى مكّب لكثیٍر من المخلفات الّسامة، وخاصة مخلفات 

 .تكریر النفط

 مرض السِّل. هـ

 . ، كان معظمها في مدینة حلب2013ٍت قیاسیة في سوریة خالل العام َسّجل مرض الّسل حاال

وفي سجن حلب المركزي قضى عدٌد من السجناء نتیجة لتفشي المرض داخل السجن مع غیاب العنایة الصحیة، 
توفي سجینان  2/10/2013وصلت أسماء حوالي عشرین معتقًال قضوا بسبب المرض، وفي  8/7/2013ففي 

 . تهما به، وُیعتقد أن عدد المصابین به داخل السجن قد یصل إلى المئاتمتأثرین بإصاب

وفي مخیمات اللجوء في دول الجوار تّم الكشف عن عدد من اإلصابات، وخاصة بین األطفال، ففي 
حالة إصابة بمرض الّسل بین الالجئین المقیمین في  72أعلنت وزارة الصحة األردنیة عن تسجیل  13/8/2013

 .عتري، وفي الفترة ذاتها، ُأعِلَن عن تسجیل عدٍد من الحاالت بین األطفال الالجئین في لبنانمخیم الز 

  

 
بین السجناء فیه، نتیجة لترّدي األوضاع المعیشیة  2013سّجل سجن حلب المركزي عددًا كبیرًا من الوفیات خالل عام 

 فیه، وغیاب الرعایة الصحیة
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، حیث وصل عدد الالجئین السوریین مع نهایة عام 2013استمّرت مشكلة النزوج واللجوء بالتفاقم خالل عام 
في لبنان،  857780شخصًا، منهم  2.350.826بحسب المفوضیة العلیا لشؤون الالجئین إلى  2013

 . في مصر 131599ق، وفي العرا 210612في تركیا، و 557342في األردن، و 576354و

أعداد الالجئین الذین سوى أولئك المسّجلین مع المفوضیة كالجئین، وال تشمل ولكن أرقام المفوضیة ال تشمل 
وأن هذه ال سیما ن دخلوا إلیها بطرق شرعیة، لوا كالجئین، وخاصة ممَّ یعیشون في دول الجوار دون أن ُیسجَّ 

ال تطلب حصول السوریین على تأشیرة عبور، كما ال ) 2013ران حزی/بما فیها مصر حتى شهر یولیو(الدول 
وبالتالي فیمكن أن تصل . تشمل أعداد الالجئین الذین انتقلوا إلى دول أخرى في المنطقة أو إلى بقیة دول العالم

 .مالیین شخص 5حوالي إلى الالجئین السوریین  تقدیرات عدد

ة وصحیة ومعیشیة ویؤّدي توّسع مشكلة اللجوء إلى أزمة اجتماعی
في أوساط الالجئین، مع عجز المنظمات الدولیة عن تأمین 
احتیاجات العدد المتزاید من الالجئین، فقد أطلقت المفوضیة 

نداء لجمع التبرعات  16/12/2013العلیا لشؤون الالجئین في 
ملیار دوالر، وهو النداء االكبر في  13لالجئین السوریین بقیمة 

، لكن االستجابة الدولیة 1945إنشائها عام  تاریخ المنظمة منذ
لهذا النداء ما زال محدودًا، كما كان سقف التبرعات الدولیة 

 . 2011لقضیة الالجئین منذ بدایتها في عام 

وباإلضافة إلى المخاطر اآلنیة لمشكلة الالجئین، فإّن آثار اللجوء والنزوج في سوریة سوف تبقى واضحة لعقود 
ملیون طفل في داخل  2.2إلى أّن  13/12/2013منظمة الیونیسف في تقریر نشرته في ربما، فقد أشارت 

سوریة قد انقطعوا عن التعلیم، مقابل حوالي نصف ملیون طفل سوري في مناطق اللجوء، ومعظمهم في عامه 
 . الثاني أو الثالث من االنقطاع المدرسي

جئون والنازحون المشاكل االجتماعیة المصاحبة للبطالة وباإلضافة إلى مخاطر االنقطاع عن التعلیم، یواجه الال
واالنقطاع عن التعلیم، باإلضافة إلى سوء األحوال المعیشیة، حیث بدأت تظهر مشاكل العنف األسري والعنف 

الخ، خاصة مع وجود حوالي ملیون طفل بین الالجئین دون ذویهم، وفقًا لتقریر آخر .. الجنسي واستغالل األطفال
 . 10/10/2013منظمة الیونیسف في  صدر من

ومما ال شّك فیه أّن هذا األمر سُیحدث تغیرًا دیموغرافیًا واجتماعیًا في سوریة، وسیؤسس لحالة مشّوهة لن تتالشى 
 .  آثارها حتى بعد انتهاء مشكلة اللجوء والنزوح الحالیة

 

المخاطر اآلنیة لمشكلة باإلضافة إلى 
الالجئین، فإّن آثار اللجوء والنزوج في سوریة 

أّن حیث سوف تبقى واضحة لعقود ربما، 
ملیون طفل في داخل سوریة قد انقطعوا  2.2

عن التعلیم، مقابل حوالي نصف ملیون طفل 
سوري في مناطق اللجوء، ومعظمهم في عامه 

 . الثاني أو الثالث من االنقطاع المدرسي
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 أوضاع الالجئین في دول اللجوء

اختالف البلدان التي ُیقیمون فیها، وباختالف المنطقة التي ُیقیمون فیها داخل تتفاوت أوضاع الالجئین السوریین ب
فأوضاع الالجئین في داخل نفس . البلد الواحد، وباختالف أوضاع الالجئین االجتماعیة واالقتصادیة قبل اللجوء

تختلف باختالف المخیم  البلد قد تختلف بشكل كبیر فیما إذا كان الالجئ ُیقیم في مخیم أو في منطقة سكنیة، وقد
نفسه، والمحیط السكني الذي یقع فیه المخیم أو المنطقة السكنیة، كما یؤّثر الوضع القانوني لالجئ على طبیعة 

 . المعاملة التي یحصل علیها

 
عدد الالجئین في العراق ، حیث یبلغ 2013أغسطس /سوریون في طریقهم للجوء على الحدود العراقیة، آب

 )The New York Times  الصورة عن(  حسب المفوضیة العلیا لشؤون الالجئین الجئاً  210612

ذلك رغم ، و لبنانوبحسب أرقام المفوضیة العلیا لشؤون الالجئین، فإّن أكبر عدد من الالجئین السوریین ُیقیم في 
ك تجمعات عشوائیة أي مخیم رسمي لالجئین، لكن مع ازدیاد أعداد الالجئین أصبحت هنا ضمّ یإال أّن لبنان ال 

 .لمخیمات صغیرة یقدر عددها بالعشرات في مناطق مختلفة من لبنان

بینما تتوّفر شهریًا، $ 27الجئ مسّجل مع المفوضیة العلیا لشؤون الالجئین في لبنان على مبلغ  ویحصل كلّ 
 .عدة آالف من الالجئین فقطلخدمة اإلیواء 
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س الرسمیة اللبنانیة مجانًا، لكّن المشكلة تكمن في عدم قدرة المدارس سمح للطلبة السوریین بالدخول الى المدار ویُ 
 70السوریین، مما حدا بالحكومة اللبنانیة لإلیعاز بفتح دوام مسائي في حوالي كل الطلبة الرسمیة على استیعاب 

 .عة على مختلف المناطق اللبنانیةمدرسة موزّ 

ت غیر الرسمیة في لبنان األسوأ حاًال من بین الالجئین وُیعّد الالجئون السوریون الموجودون في المخیما
إلى وفاة  2013دیسمبر /الموجودین في بقیة دول الجوار، وقد أّدت موجة البرد القارس في شهر كانون األول

الجئین اثنین بردًا، فیما أصیب عشرات األطفال بنوبات مرضیة نتیجة النعدام وسائل التدفئة في المخیمات التي 
 . ون فیهاُیقیم

 
 ).AP، 23/10/2013(صورة لمخیم الزعتري لالجئین السوریین في األردن 

توّفر ت، و 29/7/2012في افتُتح قیم معظم الالجئین في مخیم واحد هو مخیم الزعتري، والذي ، فیُ األردنأما في 
المخیم تسجیل أبنائهم في  مكن لالجئین المقیمین خارجخدمات الطعام والصحة والطبابة والتعلیم داخل المخیم، ویُ 

لكن المدارس الحكومیة لم تعد قادرة على استیعاب . یناألردنی لبةمعاملة الطتتم معاملتهم المدارس الحكومیة، و 
العدد المتزاید من الالجئین، مما حدا بالمفوضیة العلیا لشؤون الالجئین الستخدام المدارس الحكومیة في فترات 

 .بحرینیة وأخرى سعودیة داخل مخیم الزعتري مسائیة، كما تّم فتح مدرسة

وُیعاني الالجئون بصفة خاصة من ضعف الخدمات الصحیة المقدمة لهم، وخاصة لذوي األمراض المزمنة، مثل 
 .الفشل الكلوي والثالسیمیا

لمخیم ، إّال أّن األمطار الغزیرة التي هطلت على ا2013ولم ُتسّجل أیة حاالت وفیات بین الالجئین خالل عام 
 . أّدت إلى غرق عشرات الخیم 2013دیسمبر /في بدایة شهر كانون األول
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كما واجه الالجئون في األردن حملة كراهیة وتحریض، شارك في الحملة نواب في البرلمان، وحزبیون ممّولون من 
ة الّدعارة في الحكومة السوریة، وصحف ومواقع إلكترونیة، وتضّمنت الحملة اتهامات لالجئات السوریات بممارس

 .األردن، وهي الحملة التي تزامنت مع حملة مشابهة في مصر

ألف نسمة، وُیعّد وضع  225مخیمًا، یبلغ عدد السوریین الالجئین فیها حوالي  22، بلغ عدد المخیمات تركیاوفي 
 .الالجئین في تركیا من أفضل أوضاع الالجئین في كل الدول

من قبل الحكومة فیها مبلغ شهري  إیداعبطاقات بنكیة لكل الالجئین، یتم وقد قامت الحكومة التركیة بتوزیع 
، ..)مبلغ خاص لمالبس الشتاء، ومبلغ خاص الحتیاجات المدارس(التركیة، باإلضافة إلى مبالغ خاصة موسمیة 

 .مع الالجئین في العالمالحكومي وهي بادرة تعتبر األولى من نوعها في تاریخ التعامل 

ألف سوري، وقد  420للسوریین الموزعین على المدن التركیة خارج المخیمات، فُیقّدر عددهم بحوالي أما بالنسبة 
تّم تمدید فترات اإلقامة لهم، وهي اإلقامة التي تمّكنهم من العمل، وتحّملت الحكومة كل الغرامات المترتبة على 

 .المتأخرین

وخارج  كما وّفرت الحكومة الخدمات الطبیة للسوریین في داخل
حوالي (المخیمات، كما غّضت النظر عن مدارس تم إنشاؤها 

، وتم )مدرسة تقوم بتدریس المنهج الدراسي السوري المعّدل 60
كما قامت . دعم هذه المدارس بالقرطاسیة والمستلزمات

الحكومة بفتح مصّحات یقضي فیها المرضى الذین ُیغادرون 
اءهم بشكل كامل، المستشفیات فترة نقاهة، حتى یكملوا استشف

محت لألطباء السوریین بممارسة المهنة داخل كما سَ 
 .المخیمات، رغم أن القانون التركي یمنع عمل الطبیب غیر التركي على األراضي التركیة

حًا دراسیة للطلبة السوریین للدراسة في الجامعات التركیة، نَ ّدمت الحكومة مِ وبالنسبة للطلبة الجامعیین، فقد قَ 
للطلبة الذین لیس لدیهم أوراق ثبوتیة من جامعاتهم باستكمال دراستهم في ست جامعات في جنوب محت وسَ 

 .تركیا

یقومون باستئجارها،  سكن هؤالء السوریون في بیوتٍ ، فال توجد أي مخیمات لالجئین هناك، ویَ مصرأما في 
أو من خالل التحویالت التي یحصلون بأنفسهم، سواء من خالل العمل،  ویقومون بتأمین الموارد الكافیة لحیاتهم

ساهم في دعم الالجئین الذین ال تتوّفر لهم مثل كما أن بعض الجمیعات الخیریة تُ . علیها من أقاربهم خارج مصر
حیث وّفرت بعض الجمعیات الخیریة مساكن لالجئین، فیما قّدمت جمعیات أخرى الطعام واأللبسة . هذه الموارد

عمل الجمعیات الخیریة مع الالجئین السوریین تعّرض للتضییق الشدید من طرف  ، لكنوالمساعدات المالیة
 .الحكومة المصریة بعد عزل الرئیس المصري السابق محمد مرسي

تعّرض الالجئون السوریون في مصر لحملة 
مصریة،  كراهیة قامت بها وسائل إعالمیة

قامت خاللها بالتحریض علیهم والدعوة إلى 
ولم یسجل أي موقف واضح . ترحیلهم

للمنظمات الحقوقیة المصریة تجاه هذه 
 الحمالت
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وكانت الحكومة المصریة السابقة قد أصدرت قرارًا یقضي بمعاملة الطالب السوریین كمعاملة الطلبة المصریین، 
تعدیل له إلى اآلن، وقد ساعد هذا القرار في حل مشكلة التعلیم المدرسي والجامعي  وهو القرار الذي لم یصدر أيَّ 

للطلبة السوریین المتواجدین في مصر، رغم وجود عوائق بیروقراطیة وٕاداریة تواجه بعض الالجئین، نتیجة لعدم 
 .امتالكهم لألوراق الثبوتیة الكاملة

من وسائل اإلعالم المحلیة منذ عزل الرئیس السابق محمد الالجئون السوریون في مصر حملة تحریض قد واجه و 
حكومته، مما یستدعي  ظي بدعمِ هم في مصر قد حَ المعارضة له أن وجودَ  برت األطرافُ حیث اعتَ ، مرسي

استهدافهم بعد إسقاطه، وقد أّدى هذا التحریض إلى تشكیل توّتر اجتماعي تجاه الالجئین، وزاد من معاناتهم 
 .8/7/2013كما ُفرض على السوریین الحصول على تأشیرة دخول إلى مصر ابتداء من  .الحیاتیة الیومیة

إلى أن عشرات اآلالف من السوریین وجدوا طریقهم إلى دول  البّد هنا من اإلشارةوباإلضافة إلى دول الجوار، 
أخرى، مثل دول الخلیج ودول المغرب العربي، كما أن كثیرًا منهم یحاولون بشتى الطرق الوصول إلى أوربا 

 .والوالیات المتحدة وكندا من أجل الحصول على اللجوء اإلنساني والسیاسي هناك

 
غرق قبالة السواحل اجرین سوریین بطریقة غیر شرعیة، متن قارب یحمل مه إنقاذ إمرأة سوریة حامل كانت على

 ).Solent News & Photo Agencyالصورة عن ( 17/9/2013اإلیطالیة، 

وقد كانت . ، وخاصة عبر تركیاالدول األوربیةوقد وصل آالف من السوریین بطرق غیر شرعیة إلى بعض 
 . وربیة التي استقبلت الجئین سوریین خالل هذا العامالیونان وبلغاریا وٕایطالیا أكثر الدول األ

وتقوم عصابات من المهّربین باستغالل حاجة السوریین للبحث عن مكان آمن لإلقامة، فتنشط هذه العصابات في 
أوساط الالجئین، وخاصة في تركیا ولبنان، من أجل تأمین العبور إلى دول االتحاد األوربي، مقابل مبالغ تتراوح 

 . للشخص الواحد$ 20000-$1000بین 
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وَیقصد الالجئون السوریون الیوناَن كدولة . 2013حوالي عشرة آالف سوري خالل عام  الیونانوقد وصل إلى 
عبور إلى دول أوربیة أخرى، ولكن إذا ما ُألقي القبض علیهم في الیونان فإّن قوانین االتحاد األوربي ُتجبرهم على 

لد أوربي یصلون له، وبالتالي فإّنهم یفقدون القدرة على االنتقال إلى بلد آخر بعد أخذ تقدیم طلب اللجوء في أول ب
 . بصماتهم في إیطالیا

وبحسب الشهادات التي حصلت علیها اللجنة السوریة لحقوق اإلنسان، فإّن الالجئین السوریین في الیونان 
معسكرات إقامة لمن یصل انیة، حیث تّم إقامة یتعّرضون لمعاملة قاسیة وحاّطة بالكرامة من قبل الشرطة الیون

إلیها من الالجئین، وتّم توثیق العدید من االنتهاكات التي یتعّرض لها الالجئون في هذه المعسكرات، حیث یقوم 
، للعودة إلى بالدهم الالجئین عن ذویهم، ومحاولة إجبار ل األطفالِ حرس المعسكر بضرب الالجئین بقسوة، وفصْ 

دیدة تم إبعاد الالجئین عبر الشواطئ والحدود البریة، باستخدام الضرب العنیف تجاه الالجئین، بما وفي حاالت ع
 . فیهم الشیوخ والنساء الحوامل واألطفال

، حیث تّم إقامة معسكرات احتجاز لالجئین السوریین، كما تّم توثیق معاملة حاّطة إیطالیاوال یختلف األمر في 
ین في هذه المعسكرات، حیث یتعّرض بالكرامة من قبل العامل

الالجئون للضرب المبرح، الذي یصل إلى حد تكسیر 
األطراف، وفصل األطفال عن ذویهم، كما أشارت الشهادات 

 . التي حصلت علیها اللجنة السوریة لحقوق اإلنسان

كما تقوم السلطات اإلیطالیة بإجبار الالجئین على مغادرة 
، حیث یتم إخبارهم من قبل إیطالیا إلى دول أوربیة أخرى

رجال الشرطة بأّنه یمكنهم الحصول على اللجوء في بقیة 
أوربا، وعندما یصلون إلى دول أخرى یتم إعادتهم إلى إیطالیا 

 . ألّن بصماتهم مسجلة في إیطالیا

ولون الوصول إلیها ورغم هذه المعاملة الإلنسانیة التي یتلّقاها الالجئون في إیطالیا، فإّن كثیرًا من السوریون یحا
عبر البحر من الشواطئ اللیبیة بشكل أساسي، وقد أّدت هذه المحاوالت إلى تعّرض الكثیر من الالجئین للغرق، 

الجئ سوري،  700غِرقت عّبارة تُقّل الجئین سوریین غیر شرعیین، وتم إنقاذ ما یقارب من  25/9/2013ففي 
الجئ، معظمهم من  260واحل اإلیطالیة، مما أّدى لمقتل غِرقت عّبارة أخرى قرابة الس 11/10/2013وفي 

وقد نشرت صحیفة . جثة فقط 26شخصًا، وانتشلت  212الفلسطینیین القادمین من سوریة، وتم إنقاذ 
L'espresso  اإلیطالیة إن سفینة البحریة اإلیطالیة كانت على مقربة أمیال فقط، ولم تستجب لنداءات االستغاثة

 . ا العّبارة قبل غرقها، وأن البحریة اإلیطالیة لم تقم بواجباتها من أجل إنقاذ الضحایاالتي كانت ُتطلقه

الجئًا سوریًا بعد غرق قاربهم، وفي  120قالت سلطات خفر السواحل اإلیطالیة أنها أنقذت  2/12/2013وفي 
 . الجئ غرقوا في قارب آخر 100قالت بأنها أنقذت  7/12/2013

انتهاكات عدیدة من قبل  2013سجل عام 
سلطات بعض الدول األوربیة، وخاصة إیطالیا 
والیونان وبلغاریا، بحّق الالجئین السوریین، 

یب والمعاملة الحاّطة بما في ذلك التعذ
بالكرامة، وتكسیر األطراف، واإلبعاد القسري 

 المفضي للموت
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بالتوازي مع القتل المستمر للمدنیین باألسلحة التقلیدیة، الصغیرة والثقیلة وحتى البیضاء، قام النظام السوري 
، بما في ذلك األسلحة الكیمیائیة، والقنابل العنقودیة، 2013باستخدام األسلحة المحرمة بشكل موسع خالل عام 

 . والقنابل الفسفوریة، والغازات السامة

استخدم في بعضها عشرات (هجومًا باألسلحة الكیمیائیة  27قد تمّكنت اللجنة السوریة لحقوق اإلنسان من توثیق و 
حاالت  7، و)21/8/2013القذائف والصواریخ المحّملة باألسلحة الكیمیائیة، كما في الغوطة الشرقیة في 

 . 2013استخدمت فیها القنابل الفسفوریة في عام 

یر الدولیة، والمعلومات التي حصلت علیها اللجنة السوریة لحقوق اإلنسان توّثق عدد من وقد أظهرت التقار 
الجهات الدولیة من استخدام األسلحة المحرمة عّدة مرات، حتى قبل مجزرة الغوطة، فقد ساهم نشطاء في ریف 

ا لمنظمات دولیة دمشق وحمص وٕادلب وحلب بنقل عّینات من التراب وعینات بشریة من داخل سوریة، وتسلیمه
في تركیا، والتي قامت بدورها بفحص العینات في مختبرات 

 . عالمیة

نشرت صحیفة التایمز البریطانیة تقریرًا  13/4/2013ففي 
من وزارة الدفاع البریطانیة یؤّكد استخدام األسلحة الكیمیائیة 
في سوریة، بعد أن تّم فحص عینات من التراب تم إحضارها 

تم فحصها في المختبر البریطاني المعروف من ریف دمشق، و 
Porton Down . 

كما أّكد تقریر بعثة األمم المتحدة المعنیة بالتحقیق في مزاعم 
استخدام األسلحة الكیمیائیة في الغوطة الشرقیة، والمقّدم إلى 

، أّن أسلحة كیمیائیة 16/9/2013مجلس األمن بتاریخ 
لى نطاق واسع ضد المدنیین، وع 21/8/2013اسُتعملت في 

 . نسبیاً 

لكّن رّدة فعل المجتمع الدولي تجاه جرائم اإلبادة الجماعیة باستخدام األسلحة المحّرمة كانت لصالح الجناة، بدًال 
أن تكون لصالح الضحایا، إذ لم تقم األمم المتحدة أو أي من األطراف الدولیة حتى بالدعوة لتحقیق فیمن استخدم 

وجود إقرار ضمني في قرار مجلس األمن بأن النظام هو من استخدمها، ولم تقم األمم األسلحة الكیمیائیة، مع 
بتاریخ  2118المتحدة أو أي طرف دولي بطلب محاسبة الجناة، بل على العكس رّكز قرار مجلس األمن رقم 

مل المبعوث على عملیة الحوار بین الضحیة والجناة، وبرعایة األمم المتحدة، وهو ما كان محور ع 27/9/2013
 . األممي في األشهر التي تلت قرار مجلس األمن، كما كانت محور عمله قبله

التي حصلت علیها اللجنة  ظهر المعلوماتُ تُ 
السوریة لحقوق اإلنسان أن جهات دولیة 

 2013و 2012عدیدة تأّكدت خالل عامي 
من استخدام النظام السوري لألسلحة المحرمة 

، وتّم ضد المدنیین في أكثر من حادثة
الحصول على عینات مختلفة في كل مرة، 

لكن لم تتوّفر . وفحصها في مختبرات دولیة
اإلرادة السیاسیة التخاذ إجراء حقیقي لوقف 

 .هذه األعمال
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والبّد من اإلشارة هنا إلى أّن توثیق الهجمات باألسلحة المحّرمة في سوریة یشوبه العدید من اإلشكالیات من 
ق التي ال تخضع لسیطرة الحكومة، الناحیة الفنیة، نتیجة عدم توّفر المعدات الطبیة والمختبرات الالزمة في المناط

وبالتالي فإّن األطباء الموجودین في هذه المناطق ال یستطیعون حسم نوعیة السالح الكیمیائي أو الغاز المستخدم، 
كما ال یستطیع النشطاء تمییز الهجمات بالفسفور األبیض والقنابل العنقودیة واالنشطاریة بأنواعها، ولكنهم 

 . بقیة األسلحة التقلیدیةیستطیعون تمییزها عن 

وتؤّدي هذه اإلشكاالت إلى اختالفات في التقاریر التي تنشرها المؤسسات الحقوقیة السوریة من جهة، والتقاریر 
اإلعالمیة التي یرفعها النشطاء من داخل سوریة، والتي توّثق بمجموعها الهجمات باألسلحة المحّرمة من طرف 

 . النظام السوري

الت الفنیة ال تؤّثر على المستوى الحقوقي، حیث تشترك جمیعًا في توثیق هجمات باألسلحة لكن هذه اإلشكا
المحّرمة، خاصة مع تقاطعها مع كل الفحوصات التي أجریت خارج سوریة لعینات تم أخذها في عدد من 

مستخدمة في هذه الحاالت، ومع الدراسات التوثیقیة التي أجرتها مؤسساٌت مختصة لبقایا القذائف والصواریخ ال
 . الهجمات

 
 21/8/2013أطفال قتلوا خالل الهجوم باألسلحة الكیمیائیة على الغوطة الشرقیة في دمشق یوم 

 : في سوریة 2013وسوف نعرض هنا ألهم الحاالت التي تّم فیها استخدام أسلحة محّرمة خالل عام 
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ابل الفسفوریة، خّلف عددًا من اإلصابات في ریف حلب لقصف بالقن بلدة تل العصافیرتعّرضت  2/1/2013في 
 . بحروق بالغة، باإلضافة إلى خسائر في الممتلكات

في حمص للقصف بقنابل فسفوریة، وقد تّم توثیق لحظة سقوط القنابل على  حي جوبرتعّرض  3/1/2013وفي 
 .الحي

د تّم توثیق لحظة إطالق في ریف حماه إلى قصف بقنابل فسفوریة، وق بلدة كفر نبودةتعّرضت  9/2/2013وفي 
 . القنابل من الطائرة بفیدیو تّم نشره

، مما أّدى إلى خان العسل في حلبسقط صاروُخ سكود محّمٌل بمواد كیمیائیة على منطقة  19/3/2013وفي 
إصابة عشرات المواطنین بحروقات وٕاعیاء، وقد تّم نقل عینات من الدم والتراب من المنطقة إلى خارج سوریة، 

 . أثبت الفحوصات استعمال األسلحة الكیمیائیة في خان العسلحیث 

وقد اّدعت الحكومة السوریة أن قوات المعارضة هي من قام بهذا الهجوم، لكن األخیرة نفت امتالكها لإلمكانیات 
 . العسكریة والفنیة التي تؤهلها من حیث المبدأ القیام بمثل هذا الهجوم

في ریف دمشق لهجوم بثالث صواریخ تحمل صواریخ كیمائیة،  العتیبةدة أیضًا، تعّرضت بل 19/3/2013وفي 
قوات النظام المتمركزة على وكانت . مما أّدى إلى نفوق المواشي، وٕاصابة عدد من السكان بحروق واختناقات

  .بیل إطالق الصواریخانسحبت بشكل مفاجئ قُ قد حدود البلدة 

في ریف دمشق إلى قصف باألسلحة الكیمیائیة، قتل على  اعدرا ودومتعّرضت بلدات  24/3/2013وفي یوم 
 . أثره عّدة أشخاص

في ریف دمشق تعرَُّض  بلدة السبینةأظهرت تسجیالُت فیدیو قام بها نشطاُء محلّیون في  28/3/2013وفي 
 . لقصٍف بقنابَل ُیعتقد بأنها فسفوریة جمعیات السبینةمنطقة 

في دمشق لحاالت  حي جوبرّرض عدد من مقاتلي المعارضة في تع 6/4/2013وتاریخ  4/4/2013وبتاریخ 
اختناق شدیدة، وتبّین أن الحاالت ناتجة عن إصابة هؤالء المقاتلین بغازات سامة، ولم یتمّكن الفریق الطبي 

 . المحّلي الذي قام بفحصهم من تحدید نوعیة الغاز السام، نتیجة لضعف اإلمكانیات الطبیة لدیه

في دمشق إلى قصف باألسلحة الكیمیائیة، مما أّدى إلى أصابات العدید من  حي جوبرّرض تع 7/4/2013وفي 
 .  األشخاص بجروح وحروقات، وحاالت إغماء

في ریف دمشق للمرة الثانیة لقصف بقذائف تحمل غازات سامة، مما  بلدة العتیبةتعّرضت  9/4/2013وفي یوم 
 .  اتأّدى إلى إصابة عدد من األطفال بحروق وٕاغماء

في  حي الشیخ مقصودعلى  السیانید السامقامت طائرة مروحیة بإلقاء قذائف محّملة بغاز  13/4/2013وفي 
حلب، مما أّدى إلى وفاة طفلین وامرأة، وٕاصابة أكثر من عشرین باختناقات، حیث َفقَد أحد الذین استنشقوا الغاز 

 . یدین على المصابینبصَره تمامًا، فیما ظهرت عالمات الهلوسة واإلقیاء الشد
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بریف دمشق إلى قصف مدفعي بقذائف تحمل أسلحة كیمیائیة،  عین ترماتعّرضت بلدة  17/4/2013وفي یوم 
 .وقد نتج عن هذا القصف عشرات من حاالت االختناق

بریف دمشق لقصف بصواریخ تحمل أسلحة كیمیائیة، مما تسّبب  مدینة داریاتعّرضت  25/4/2013وفي یوم 
 . شخصاً  40فوق المدینة، وأّدت لحاالت اختناق لدى أكثر من  في سحابة

شرقي حلب  مطار كویرس العسكريقامت قوات النظام بقصف قوات المعارضة في محیط  27/4/2013وفي 
 .بغازات سامة، مما أّدى إلى إصابة عّدة مقاتلین باختناقات

ائرة مروحیة بقذائف تحمل أسلحة في ریف إدلب إلى قصف من طسراقب تعّرضت مدینة  29/4/2013وفي 
كیمیائیة، وقد تّم نقل عدد من المصابین في هذا الهجوم إلى تركیا، حیث تّم أخذ عینات منهم إلى مختبرات في 
الوالیات المتحدة والمملكة المتحدة، وعلمت اللجنة السوریة لحقوق اإلنسان وقتها أن التحالیل كانت إیجابیة، 

 . ة في العیناتوأظهرت وجود مواد كیماوی

تعّرضت بلدة معّرة النعمان في ریف إدلب  25/4/2013وفي 
للقصف باألسلحة الفسفوریة، مما سّبب عشرات اإلصابات 

 . بحروق بلیغة

وّثق ناشطون بالفیدیو لحظة قصف مدینة  18/5/2013وفي 
المعّضمیة في ریف دمشق بقنابل فسفوریة، مما أّدى إلى 

 . إصابة العشرات بحروق

بریف دمشق بقصف  مدینة عدراتعّرضت  23/5/2013في و 
بغاز السارین، حیث سقطت قذائف في نادي عدرا الریاضي 

 .ومسبح أبو عوني في عدرا، وقد أّدى هذا القصف إلى وقوع ما ال یقل عن خمسین إصابة باختناقات شدیدة

لى قصف بما یعتقد أّنها أسلحة في ریف دمشق إ حرستا ومنطقة البحاریةتعّرضت مدینة  26/5/2013وفي یوم 
 . حالة اختناق 100كیمیائیة، مما سبب أكثر من 

في ریف دمشق إلى صاروخین یحمالن مادة كیمیائیة تتفاعل مع  مدینة األحمدیةتعّرضت  29/5/2013وفي 
 .التربة، لتنتج نافورة من الغاز األحمر، یؤّدي إلى اإلصابة بحالة من االختناق والتشّنج العضلي

في نواحي دوما في ریف دمشق للقصف بأسلحة كیمیائیة للمرة الثانیة، مما  البحاریةتعّرضت  9/6/2013في و 
 . أسفر عن عدد من حاالت االختناق

في ریف دمشق للقصف باألسلحة الكیمیائیة  زملكاتعّرضت القوات المعارضة للنظام في  19/6/2013وفي 
اللبنانیة على المدینة، وُسّجل عدٌد من حاالت االختناق والتشّنج لدى  عندما كانت تصّد هجوم میلیشیات حزب اهللا

 . المصابین

تمّكنت اللجنة السوریة لحقوق اإلنسان من 
هجومًا باألسلحة الكیمیائیة  27توثیق 

استخدم في بعضها عشرات القذائف (
ّملة باألسلحة الكیمیائیة، كما والصواریخ المح

 7، و)21/8/2013في الغوطة الشرقیة في 
حاالت استخدمت فیها القنابل الفسفوریة في 

 .2013عام 
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لقصف بقذائف تحمل غازات ساّمة، مما أّدى لمقتل  23/6/2013مرة ثانیة في  زملكاوبعد أربعة أیام، تعّرضت 
 . ستة أشخاص وجرح عشرات آخرین

ات سامة، أّدت إلى إصابة عشرات المواطنین في دمشق إلى قصف بغاز  حي القابونتعّرض  24/6/2013وفي 
 . باختناقات

مرة أخرى إلى قصف مماثل بقذائف تحمل غازات  حي القابونتعّرض  26/6/2013وبعد ذلك بیومین، وفي 
 . سامة

في داخل مدینة حمص القدیمة إلى قصف بأسلحة كیمیائیة، مما أّدى إلى  حي الخالدیةتعّرض  5/7/2013وفي 
 . كملها، مع عشرات اإلصابات األخرىمقتل عائلة بأ

ما أدى إلى إلى قصف بأسلحة كیمیائیة، بریف دمشق  بلدة ببیالسیدي مقداد في تعّرضت بلدة  7/7/2013وفي 
 .األعصابفي حاالت اختناق وارتخاء إصابة عشرات ب

صواریخ في العاصمة دمشق إلى قصف بال مخیم الیرموك لالجئین الفلسطینیینتعّرض  21/7/2013وفي 
والهاون، وقد سقط صاروخ محّمل بغازات سامة في شارع الیرموك الرئیسي، ُمسّببًا حاالت اختناق وٕاعیاء شدیدین 

 . شخص على األقل 22لدى المصابین، وأّدى إلى مقتل 

 
لحة الكیمیائیة عدد من األطفال الذین ُقتلوا أثناء الهجوم الذي قامت به قوات النظام السوري على الغوطة الشرقیة باألس

 21/8/2013في 

المجزرة التي للقصف باألسلحة الكیمیائیة، وهي  في ریف دمشق الغوطة الشرقیةتعّرضت  21/8/2013وفي 
شّكلت أوسع جرائم اإلبادة الجماعیة في سوریة منذ بدء الثورة السوریة، سواء من حیث عدد الضحایا أو من حیث 

 . نطاق الجریمة الجغرافي
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زملكا ُأطِلقت عشراُت الصواریخ المحّملة بالمواد الكیمائیة على  21/8/2013األولى من فجر یوم  ففي الساعات
، وبعد هذا الهجوم الكمیاوي تعّرضت المناطق وعین ترما في الغوطة الشرقیة ومدینة المعضمیة في الغوطة الغربیة

 . في صعوبة إخالء الضحایا وعالجهمالمستهدفة إلى قصف عنیف بالطائرات والصواریخ حتى الصباح، مما زاد 

إلى رّدة فعل دولیة واسعة، لكنها  -شخص على األقل 1400التي ذهب ضحیتها حوالي -وقد أّدت هذه المجزرة 
سرعان ما توقفت، بعد أن تحّول التركیز على سحب األسلحة التي استخدمت في الجریمة، دون الحدیث عمن 

 . استخدمها

على  لجنة الخبراء الخاصة بالكشف عن استعمال المواد الكیماویةوقت الذي تتواجد فیه وجاءت هذه المجزرة في ال
 .ُبعد عّدة كیلومترات من مكان الجریمة، إال أّن اللجنة لم تقم بزیارة المكان إال بعد عدة أسابیع على وقوع المجزرة

، جنوب بقریة أورم الكبرىأ قامت طائرات الجیش السوري بغارة على مدرسة معهد إقر  26/8/2013وبتاریخ 
آخرین بحروق  100شخصًا معظمهم من طلبة المدرسة، وٕاصابة حوالي  38غرب حلب، مما أّدى إلى مقتل 

 . بالغة

 .وقد أظهرت الفحوصات التي خضع لها المصابون أن حروقاتهم نتجت من مادة النابلم الحارقة، والمحّرمة دولیاً 

مشق لقصف بقنابل تحمل غازات سامة، مما أّدى إلى إصابات لدى في د حي جوبرتعّرض  28/8/2013وفي 
 .  شخصاً  11

في درعا إلى قصف بصاروخ من طائرة میغ، وقد أّدى القصف إلى  داعلتعّرضت بلدة  14/9/2013وفي 
 .   إصابة حي سكني مزدحم، وتعّرضت المصابون إلى حروق شدیدة، ُیعتقد أنها ناتجة عن مادة النابلم الحارقة

 
 29/4/2013بقایا إحدى القنابل التي استخدمت في قصف مدینة سراقب في إدلب بتاریخ 
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 مارس/آذار في انطلقت التي الثورة قبل ما حتى اإلعالم، حریة مجال في العالم دول قائمة أسوأ ضمن سوریة تقع
 منظمة نشرته الذي الصحافة لحریة العالمي التصنیف في) 178( من )173( المركز سوریة احتلت فقد ،2011

 .2010 أكتوبر/األول تشرین شهر في" حدود بال مراسلون"

 من كبیرةً  موجةً  سوریة شهدت حیث الثورة، انطالق مع سوریة في سوءً  اإلعالمیة الحریات أوضاع ازداد وقد
 ُفتح ثمّ  الدخول، من األجنبیة اإلعالم وسائل منع تمّ  بینما ن،المحلیی الصحفیین على بالقتل واالعتداء االعتقاالت

 .ومقّید ضیق بشكل المجال

ظاهرة  فإنّ  النظام السوري في كل الفترة السابقة، قوات على ِحكراً  كانت التي واالعتقال القتل أعمال مع وبالتوازي
 یولیو/تموز والتي بدأت في شهر هذه القوات، سیطرة تحت ال تقع التي المناطق وقتل اإلعالمیین في خطف
، أصبحت تشكل تهدیدًا ال یقل خطورة عن استهداف 2013

 .النظام لإلعالم واإلعالمیین

عامًا أسودًا لحریة اإلعالم والصحافة في  2013وقد شّكل عام 
سوریة، بحجم االنتهاكات التي ارتكبها النظام السوري من 

اإلسالمیة في العراق الدولة "جهة، والتنظیم الذي ُیعرف باسم 
فقد ُقتل . من جهة أخرى) أو اختصارًا باسم داعش" (والشام

صحفیًا وناشطًا إعالمیًا، منهم ثالثة صحفیین أجانب،  57
صحفیین  9صحفیًا وناشطًا إعالمیًا، منهم  44واختطف 

 . أجانب

ام أو التي ال تخضع له أصبحت األراضي السوریة التي تخضع لسیطرة النظ 2013ومع الربع األخیر من عام 
خالیة تقریبًا من أي صحفیین أجانب، إال المتعاطفین مع النظام بشكل كامل، كالقنوات اإلیرانیة وبعض القنوات 
اللبنانیة والعراقیة، كما اضطر كثیر من الناشطین اإلعالمیین في المناطق التي ال تخضع لسیطرة النظام السوري 

 . ل من هناك، نتیجة لخوفهم من خطر الخطف على ید تنظیم داعشإلى االنتقال إلى تركیا، والعم

 : 2013وفیما یلي أبرز االنتهاكات في مجال الحریات اإلعالمیة التي حصلت في سوریة خالل عام 

عندما كان یغطي المعارك الدائرة بین قوات النظام  إیف دوبايُقتل الصحفي البلجیكي  17/01/2013في 
 . ب، وقد ُقتل برصاص قناص یتمركز على سجن حلب المركزيوقوات المعارضة في حل

، عندما أصابته قذیفة هاون )المعروف باسم محمد الحوراني( محمد مسالمةُقتل في درعا  18/1/2013وفي 
 . وقد كان مسالمة مراسًال متعاونًا مع قناة الجزیرة. أثناء تغطیته لالشتباكات في بصر الحریر في ریف درعا

 التي واالعتقال القتل أعمال مع وبالتوازي
النظام السوري في كل  قوات على ِحكراً  كانت

وقتل  ظاهرة خطف فإنّ  الفترة السابقة،
 تحت ال تقع التي المناطق اإلعالمیین في

والتي ُیتهم فیها تنظیم هذه القوات،  سیطرة
، "داعش-الدولة اإلسالمیة في العراق والشام"

أصبحت تشكل تهدیدًا ال یقل خطورة عن 
 استهداف النظام لإلعالم واإلعالمیین
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 ، رئیسمازن درویشوّجهت محكمة اإلرهاب في دمشق تهمة الدعایة ألعمال إرهابیة إلى  27/2/2013وفي 
 .16/2/2012المعتقلین منذ  ،التعبیر، وخمسة من رفاقه وحریة لإلعالم السوري المركز

 
 16/2/2012التعبیر، ما زال معتقًال منذ  وحریة لإلعالم السوري المركز مازن درویش، رئیس

 . أثناء تصویره لالشتباكات في حي جوبر في دمشق ولید جمیل عمیرةُقتل المصّور  3/3/2013وفي 

 . بعد احتجازه لشهرین ونصف بیلي سیكسأطلقت السلطاُت السوریة سراح الصحفي األلماني  5/3/2013وفي 

 أثناء تغطیته لالشتباكات في حي جوبر في محمد بشیر شخشیروُقتل الناشط اإلعالمي  8/3/2013وفي 
 . دمشق

 . أثناء تغطیته لالشتباكات في منطقة درعا البلد صقر نبوتُقتل الناشط اإلعالمي  10/3/2013وفي 

غیاث ، والناشط اإلعالمي )القابونيأبو عمیر ( عامر بدر الدین جنیدُقتل الناشط اإلعالمي  10/3/2013وفي 
اإلعالمي في حي القابون بالعاصمة دمشق  بعد استهداف المكتب) المعروف باسم أبو تیم الجوادي( عبد الجواد

 .  بقذائف الهاون

إلى محكمة قضایا اإلرهاب لالستجواب، وكانت المداد قد  شذى المدادأحیلت الصحفیة  11/3/2013وفي 
وقد أطلق سراحها . بعد عودتها من زیارة للوالیات المتحدة 1/11/2012اعتُقلت من قبل فرع أمن الدولة بتاریخ 

 .11/07/2013بكفالة في 

أثناء تغطیته لالشتباكات في محیط جسر الخالدیة في مدینة  حسین السعديُقتل المصّور  12/3/2013وفي 
 . حمص
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عضو مجلس إدارة جریدة عنب بلدي، ومدیر تحریرها وأحد مؤسسي ، أحمد خالد شحادةُقتل  12/3/2013وفي 
قد ُقتل بصاروخ سقط على مقر عمله في داریا في ، و المجلس المحلي لمدینة داریا وعضو المكتب االغاثي فیه

 . ریف دمشق

، مراسل موقع سانا الثورة، في المعضمیة في النتوف شحادة محمودُقتل الناشط اإلعالمي  13/3/2013وفي 
 . ریف دمشق أثناء تغطیته لالشتباكات التي كانت دائرة هناك

أثناء تصویره لالشتباكات في منطقة حرستا في  طشأنس البُقتل المصّور والناشط اإلعالمي  13/3/2013وفي 
 . دمشق

 
 .25/7/2013مختطف منذ عبیدة بطل قناة أورینت مراسل 

 

تحت التعذیب في سجن صیدنایا، وكان قد اعتقل  كرم محمد صیرفيُقتل الناشط اإلعالمي  15/3/2013وفي 
 . في أثناء تغطیته للمعارك في باب الهوى في حلب، وهو من الالذقیة

، أثناء تغطیته لالشتباكات في منطقة دوما محمود عبد الكریم األقرعُقتل الناشط اإلعالمي  15/3/2013وفي 
 . بریف دمشق

باعتقال الناشط  وحدات الحمایة الشعبیة الكردیة التابعة لحزب االتحاد الدیمقراطيقامت  16/3/2013وفي 
 . في منطقة عفرین في حلب سردار أحمداإلعالمي 
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في بلدة الشیخ أثناء تغطیته لالشتباكات  لیث محمد الحمصيُقتل المصّور والناشط اإلعالمي  22/3/2013 وفي
 .مسكین في درعا

داریا في بقذیفة صاروخیة أثناء تغطیته لالشتباكات في  حامد أبو یاسرُقتل الناشط اإلعالمي  27/3/2013وفي 
بعض اإلعالمیین، وعمل في المكتب اإلعالمي  جریدة الصحوة معقد أسس أبو یاسر ، وكان ریف دمشق

 .لتنسیقیة داریا

 . أثناء تغطیته لالشتباكات في داعل في درعا محمد إبراهیم العاسميُقتل الناشط اإلعالمي  28/3/2013وفي 

تصویر تحقیق ، أثناء یورغ أرمبروستر) ARD(قناة التلفزیون العامة األلمانیة أصیب مراسل  30/3/2013وفي 
 .دینة حلبفي م

 . أثناء تغطیته لالشتباكات في بلدة العتیبة في ریف دمشق عامر دیابقتل الناشط اإلعالمي  30/3/2013وفي 

السوري في منطقة قلعة في كمین لقوات الجیش  ولید علي الجلخقتل الناشط اإلعالمي  31/3/2013وفي 
 .خرآشخصًا  14الحصن في حمص مع 

تحت التعذیب في فرع ) أبو أحمد-المعروف باسم محمد الغزالي( كور حسن عبد الرحیمٌقتل  2/4/2013وفي 
 . فلسطین بدمشق، وهو مدیر إذاعة وطن إف إم

عقب دخوله األراضي السوریة عن طریق لبنان  دومنیكو كویریكوالمراسل اإلیطالي اختفى  10/4/2013وفي 
 .اإلیطالیة "الستامبا"صحیفة ، وهو مراسل 2013أبریل /في أوائل شهر نیسان

أثناء تغطیتها لالشتباكات في مدینة  یارا عباسُقتلت مراسلة قناة األخباریة السوریة الحكومیة  27/5/2013وفي 
 . القصیر

 . في الرقة بیار توریسو نیكوال إیناناختطف الصحفیان الفرنسیان  22/6/2013وفي 

. ب، وهو مصور میداني من الالذقیةفي ریف إدل عبود حّداداختطف الناشط اإلعالمي  28/6/2013وفي 
وسوف تكون حالة اختطاف حّداد أّول حالة في مسلسل اختطاف النشطاء في المناطق التي ال تخضع لسیطرة 

 .  النظام

بقصف على حي القابون في دمشق، ) المعروف باسم محمد معاذ( فداء البعليُقتل اإلعالمي  5/7/2013وفي 
 . وهو مراسل قناة أورینت نیوز

 من في مدینة سراقب، بعد أن اقتحم مجموعة مارتن سودراختطف الصحفي البولندي  24/7/2013وفي 
 الصحفي اختطفتوا ثم باریش، منهل الناشط على بالضرب واعتدوا سراقب، لمدینة اإلعالمي المكتب المسلحین

وقد تمّكن سودر من . رالتصوی مهارات على المكتب في اإلعالمیین النشطاء بتدریب یقوم كان الذي سودر،
 .31/10/2013الفرار من خاطفیه بتاریخ 
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على مدینة حلب  قریة مسقان بریف حلب الشمالياخُتطف طاقم قناة أورینت أثناء تواجده في  25/7/2013وفي 
 .من الطاقم الفني في القناة حسام ناظم الدینوالمهندس  عبیدة بطلطف مراسل القناة ید مسلحین، حیث اختُ 

وهو  أثناء تغطیته لالشتباكات في منطقة جسر الشغور، ،محمد طارق جدوعُقتل المصّور  27/7/2013وفي 
 ".شبكة جسر الشغور اإلعالمیة"مصور میداني مع 

قرب مدینة األتارب في ریف حلب  سمر صالحو محمد العمراخُتطف الناشطان اإلعالمیان  12/8/2013وفي 
 . على ید مسلحین مجهولین

 
، ودّلت شهادات عدیدة على 7/11/2013الوهاب مال من أبرز الناشطین اإلعالمیین في حلب، تّم خطفه في  ُیعّد عبد

 تواجده في سجون تنظیم داعش

أثناء تغطیته لمظاهرة في مدینة الرقة ضد تنظیم  محمد نور مطراخُتطف الناشط اإلعالمي  13/8/2013وفي 
 . ، وهو ناشط إعالمي ومخرج ألفالم قصیرة)داعش" (الدولة اإلسالمیة في العراق والشام"

، مدیر المكتب اإلعالمي للمجلس المحلي لمدینة داریا، حیث شاهر المعضمانيُقتل  16/8/2013وفي 
 . استهدفته قوات الجیش السوري في داریا أثناء قیامه بعمله الصحفي

ة، اإلسبانی) إل بیریودیكو(ُمراسل صحیفة  مارك مارغینیداساإلسباني الصحفي اختطف  3/9/2013وفي 
 .مجهولي الهویةمسلحین بالقرب من مدینة حماة غرب سوریا من قبل 
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بطلقة قناص، أثناء تغطیته لالشتباكات في  علي أبو بكر الحاجأصیب مصور قناة الجزیرة  4/9/2013وفي 
 . درعا البلد

، أثناء تغطیته لالشتباكات في )باسم قصي الشامي( عبدالعزیز محمود حسوناإلعالمي تل قُ  5/9/2013وفي 
 . حي جوبر في دمشق، وهو مراسل لوكالة مساربرس

على ید مسلحین لكتیبة تتبع لتنظیم الدولة اإلسالمیة  حازم داكلاخُتطف الناشط اإلعالمي  14/9/2013وفي 
 . في العراق والشام قرب معبر باب الهوى، وتمّكن من الفرار بعد ثالثة أیام

خافییر الصحفیین اإلسبانیین بخطف ) داعش(ام تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام ق 16/9/2013وفي 
عن وُأعِلن . على حاجز للتنظیم في محافظة الرقة ریكاردو غارسیا دي فیالنوفاوالمصور المستقل  إسبینوزا
 . من طرف الحكومة اإلسبانیة 10/12/2013یوم خطفهما 

مدیر المركز في اعزاز في ریف حلب، وهو  )المعروف بحازم العزیزي( عمر دیابُقتل  18/09/2013وفي 
، وقد ُقتل بإطالق نار من مسلحین تابعین لتنظیم الدولة برس اإلخباریة ومراسل شبكة شهبافي اعزاز، اإلعالمي 

 .أثناء اقتحامهم للبلدة) داعش(اإلسالمیة في العراق والشام 

في حي خسارات في دیر الزور، بعد أن أصیب بشظایا  المضحي مرهف شجاعُقتل المصور  28/9/2013وفي 
 . أثناء تغطیته للمعارك هناك

 بالغوطة البحاریة ، أثناء تغطیته لالشتبكات في منطقةالدین الحفیرينور ُقتل الُمصّور  29/9/2013وفي 
 . الشرقیة

تنظیم الدولة اإلسالمیة ابعة لمن قبل نقطة تفتیش ت رامي الرزوكالناشط األعالمي اخُتطف  1/10/2013وفي 
 .بین مدینتي الرقة والطبقة )داعش(في العراق والشام 

في فرع المعلومات، وكان رسالن  أكرم رسالنأنباء مقتل الصحفي ورسام الكاریكاتیر تأّكدت  2/10/2013وفي 
 ). األسد أو نحرق البلد(بعد رسمه للوحة عن مقولة  2/10/2013قد اعتقل في 

متأثرًا بجراحه التي أصیب بها  )الشنبوري( عبد الناصر أبو جمالتوفي الناشط اإلعالمي  2/10/2013وفي 
 . أثناء تغطیته لالشتباكات في طفس في درعا

أثناء تغطیته لالشتباكات في حي الصناعة بدیر  مراسل شبكة شام نضال الحربيأصیب  6/10/2013وفي 
 . الزور

متأثرًا بالجراح التي كان ) المعروف باسم عمر القابوني( محمد شریفةي الناشط اإلعالمتوفي  7/10/2013وفي 
 .في حي القابون بدمشقلالشتباكات بقذیفة هاون خالل تغطیته  19/6/2013قد ُأصیب بها بتاریخ 

لمجزرة التي نفذها طیران النظام السوري لخالل تغطیته ، ُمعاذ الشامياإلعالمي ُقتل الناشط  7/10/2013وفي 
  .دینة حموریة بریف دمشقفي م
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خالل تغطیته للمجزرة الثانیة التي نفذها طیران  ماهر أحمد حمزةاإلعالمي ُقتل الناشط  8/10/2013وفي 
 . النظام السوري في مدینة حموریة بریف دمشق

في حي صالح الدین لالشتباكات مراسل وكالة شهبا برس أثناء تغطیته  حسام الحلبيأصیب  9/10/2013وفي 
    .لببح

شباط في الرقة، وقد أفرج عنه بتاریخ  23من شارع  حازم الحسیناختطف الناشط اإلعالمي  9/10/2013وفي 
6/11/2013 . 

 .حجیرة بریف دمشقإثر قصف على بلدة  أیهم الدمشقيالناشط اإلعالمي ُقتل  9/10/2013وفي 

 
 ، وما زال مجهول المصیر15/10/2013في  في مدینة عندان في ریف حلب اخُتطفَ طاقم قناة سكاي نیوز، الذي 

 . تحت التعذیب في فرع المخابرات الجویة بحلب عبد الهادي قاشیطالصحفي ُقتل  10/10/2013وفي 

، إثر إصابته أثناء تغطیته )الملقب بأبو إسالم الحلبي( أحمد المجمد اإلعالميُقتل الناشط  11/10/2013وفي 
 .جرین بالسفیرة في ریف حلب بوفي معركة تحریر قریة ألالشتباكات 

المراسل الصحفي  في ریف حلب، ویضم الفریق عندانمدینة سكاي نیوز في اخُتطف طاقُم  15/10/2013وفي 
سوري (وسائق الطاقم  ،)لبناني الجنسیة( سمیر كسابوالمصور الصحفي  ،)موریتاني الجنسیة( سحاق مختارإ

 . )الجنسیة

أثناء تغطیته ، )رالُملقب باإلعالمي الصغی( محمد خلف العزوعالمي تل الناشط اإلقُ  21/10/2013وفي 
 .لإلشباكات التي كانت دائرة في حي الصاخور بحلب

قد وجد مقتوًال بطلقة ، و )الُملقب بمهند حبایبنا( مهند حاج عبیدالناشط اإلعالمي ُقتل  21/10/2013وفي 
 .داعشتنظیم افه، وكان معروفًا عنه انتقاد بالرأس ومربوط الیدین في قریة فخیخة بالرقة، بعد اختط

مسؤول المكتب ، )لیث بوأتیم الدمشقي (الملقب  عمیر جنیدلناشط اإلعالمي ُقتل ا 23/10/2013وفي 
 . ، أثناء تغطیته لالشتباكات في حي القابوناإلعالمي بحي القابون
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المصور باعتقال ) داعش(الشام قام حاجز تابع لتنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق و  28/10/2013وفي 
وهو . وقد أفرج عنه بعد عدة أسابیع. ، وهو من مدینة دوما، أثناء عودته من تركیازیاد الحمصيالفوتوغرافي 

 .حاصل على عدد من الجوائز العالمیة في مجال التصویر الفوتوغرافي

 ،بلدة حریتان في ریف حلب على ید ملثمین في، العربیةقناة ، مراسل محمد سعیدُقتل  29/10/2013وفي 
 .استقرت إحداها في رأسه فأردته قتیالً  ،عندما اقتحموا محًال تجاریًا كان یتواجد فیه لیطلقوا ثالث رصاصات

، أثناء في مدینة البابمركز حلب اإلعالمي مدیر مكتب  حسن عبد اهللا العثمانُقتل  29/10/2013وفي 
 .حاصرها الثوار في ریف حلب الشماليالتي ی" نبل"قرب بلدة تغطیته لالشتباكات 

، عالمیةدلب برس اإلإوكالة باسم الناطق ، وهو دلبيمحمد اإلاإلعالمي الناشط اخُتطف  01/11/2013وفي 
 .في جسر الشغور في إدلب كان في طریقه لدركوشعلى ید ملثمین عندما الناجیة، وقد اختطف في ناحیة 

، عند حاجز لتنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق مؤید سلومت اخُتطف مراسل قناة أورین 1/11/2013وفي 
 . على طریق الكاستیلو في حلب) داعش(والشام 

بشظیة في الرأس أثناء تغطیته لالشتباكات في  هادي العبد اهللاأصیب الناشط اإلعالمي  5/11/2013وفي 
 .  ریف حمص

منطقة أثناء تغطیته لالشتباكات في  لحزوريمصباح اقاسم قتل الناشط اإلعالمي والمصور  5/11/2013وفي 
 .مهین بریف حمص

أثناء تغطیته لالشتباكات في محیط المحطة  دیاب حسین البطرانالمصّور اإلعالمي قتل  6/11/2013وفي 
 . الحراریة في حلب

وده من بیته في حلب، ووردت شهادات الحقًا بوج عبد الوهاب مالاخُتطف الناشط اإلعالمي  7/11/2013وفي 
ومال هو مقّدم لبرامج فنیة وسیاسیة ). داعش(في السجن الرئیسي التابع لتنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام 

 . على اإلنترنت، وكان آخر ما نشره قبل اختطافه بیومین حلقة عن النقاش حول الدولة المدنیة والدولة اإلسالمیة

أثناء تغطیته لالشتباكات  )المعروف بعبد اهللا الریس(  الغزاويعبداهللاعالمي لناشط اإلُقتل ا 8/11/2013وفي 
 . حي طریق السد بمدینة درعافي 

في إحدى مزارع حلب، وكانت  سمیرة الكیاليُعثر على جثة الناشطة اإلعالمیة والممرضة  9/11/2013وفي 
 . قد اختطفت قبل حوالي أربعین یوماً 

من بیته في حي الزبدیة بحلب، على ید دوریة تابعة  حمد بریموأاختطف الناشط اإلعالمي  16/11/2013وفي 
، وأطلق أفراد الدوریة النار على سیارة تابعة إلحدى الكتائب )داعش(لتنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام 

 .الحقتهم حتى بوابة مقر داعش
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المقر من قبل طیران  أصیب أربعة من العاملین في مركز حلب اإلعالمي بعد قصف 16/11/2013وفي 
 . النظام السوري

، بدعوى تهم أمام محكمة اإلرهاب هاني الزیتانيو حسین غریرو مازن درویشُعرض  18/11/2013وفي 
 . اإلرهاب الموّجهة لهم من قبل المخابرات الجویة السوریة

أمام من  ،)الملقب بأبو أحمد الدیرحافري( یاسر الصطوفاخُتطف الناشط اإلعالمي  20/11/2013وفي 
، على ید مقاتلین تابعین لتنظیم الدولة اإلسالمیة في في الریف الشرقي لحلب) دیر حافر(المشفى في بلدته 

 . وهو یعمل مع وكالة شهبا برس). داعش(العراق والشام 

وهما  ،نیكالس هامارستروموالمصور ، ماغنوس فالكیهیدطف الصحافي المستقل اختُ  23/11/2013وفي 
 . جنسیة السویدیة، عندما كانا في طریقهما لمغادرة سوریةیحمالن ال

 
 23/11/2013، اختطفا في والمصور نیكالس هامارستروم) یسار(الصحافي ماغنوس فالكیهید 

 حسن هارونو، )محمد السعیدالمعروف ب(عمار طباجو ُقتل النشطاء اإلعالمیون  23/11/2013وفي 
یاسین و ،)صالح عبد الرحمنالمعروف ب( أكرم السلیك، ونجارمحمد شاهر الو، )محمد الطیبالمعروف ب(

 . في ریف دمشق في الغوطة الشرقیة، أثناء تغطیتهم لالشتباكات )أبو بشیر( هارون

، مراسل وكالة شهبا برس، أثناء تغطیته محمد یامن ندافالناشط اإلعالمي ُقتل  24/11/2013وفي 
 . لالشتباكات في حي السكري في حلب

 لؤي أبو الجود، وكرم كرم، وكان فیها اإلعالمیون سیارة اسعاف مع الكادر الطبياختفت  29/11/2013وفي 
في دوار قاضي في الیوم السابق القصف الذي حصل وكانوا في طریقهم لتغطیة آثار مراسل قناة العربیة سابقًا، 

 . وُیعتقد أّنهم تعّرضوا للخطف. عسكر
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 . في حي بعیدین في حلب على ید مجهولین عمر ربیع حسنعالمي اختطف الناشط اإل 30/11/2013وفي  

المصور العراقي المستقل بإعدام ) داعش(قام تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام  4/12/2013وفي  
، لتكون أول حالة إعدام لصحفي إجنبي في المناطق التي ال ُتسیطر علیها قوات النظام یاسر فیصل الجمیلي

 .السوري

منطقة أثناء تغطیته للقصف على  محمود حبومراسل مركز حلب اإلعالمي أصیب  15/12/2013وفي  
 . في حلب الصاخور

تل  أثناء تغطیته لالشتباكات في جبهة ) أبو بشر( مازن جركساإلعالمي ُقتل الناشط  18/12/2013وفي 
 . في حلب الشیخ یوسف

تغطیته القتحام مشفى الكندي في حلب، ویعمل بركات  أثناء ملهم بركاتُقتل المصور  20/12/2013وفي 
 . مصورًا مع وكالة رویترز

: منكٍل اقتحم ملثمون مكاتب قناة شدا الحریة في حي الكالسة في حلب، وقاموا باختطاف  26/12/2013وفي 
 )سما(وأصیب الناشط الطبي  ،سلطان الشامي، تیم الشامي، أبو یونس، ماهر حصرومي، )أبو محمد( أمین

 .، نتیجة إلطالق النار من طرف المقتحمینبرصاصتین بالرأس والبطن

مراسلها وقاموا بخطف  لالقتحام من مسلحین مجهولین،مكتب وكالة شهبا برس تعّرض  27/12/2013وفي 
 . ، وسرقة األجهزة والمعدات الموجودة في المكانمیالد شهابي

جراء قصف الطیران السوریة لحي طریق الباب في  أحمد الحجيُقتل الناشط اإلعالمي  28/12/2013وفي 
 . حلب

 Freshرادیو ) داعش(اقتحم مسلحون تابعون لتنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام  28/12/2013وفي 
FM  وقد تم . الفنیةفیه، وسرقوا كل أجهزته في بلدة كفرنبل في ریف إدلب، وقاموا بخطف ستة من العاملین

 . تطفین بعد عدة ساعات، إال أن الرادیو توقف عن العمل بسبب سرقة األجهزة والمعداتاإلفراج عن المخ

أثناء تغطیته لالشتباكات في مدینة عدرا بالغوطة  محمد األشمرُقتل الناشط اإلعالمي  29/12/2013وفي 
 . الشرقیة

 مجلة الغربالمكتب ) اعشد(اقتحم مسلحون من تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام  30/12/2013وفي 
 . مدیر المجلة محمد سلومفي كفرنبل، وسرقوا كل محتویاته، واختطفوا الصحفي 

باعتقال اإلعالمي ) داعش(قام مسلحون من تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام  31/12/2013وفي 
 . ، وهو من إدارة مجلة المنطرة التي تصدر في كفرنبلیوسف األحمد
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استمرارًا لسیاسة النظام السوري في استهداف المساجد والكنائس، حیث لم َتسلم ُدور العبادة من  2013شِهد عاُم 
 . 2012و 2011القصف العشوائي أو الممنهج، كما في األعوام 

واستهداف  2013حالة استهداف للمساجد خالل عام  319وقد استطاعت اللجنة السوریة لحقوق اإلنسان توثیق 
 ). داعش(كنیسة، منها كنیستان ومسجد تم استهدافهم من قبل تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام  18

 والمعالم المساجد عشرات إن" 15/7/2013في ) ایسیسكو( والثقافة والعلوم للتربیة اإلسالمیة وقالت المنظمة
الثقیلة،  والمدافع الحربیة والطائرات والدبابات بالصواریخ العنیف القصف جراء جزئیاً  أو كلیاً  تدمیرها تم اإلسالمیة

 المساجد استهداف"، وقالت المنظمة في بیانها إن "الطائفیة الملیشیات من ومناصریه السوري النظام قوات ید على
 وٕاصرارها لقوات،ا تلك تحرك التي المقیتة الطائفیة الروح على یدلّ  السوریة والقرى المدن في اإلسالمیة والمعالم

 ."اإلسالمیة الحضارة بتاریخ صلة له ما كل تدمیر على

وال تٌبدي الحكومة السوریة، أو وسائل اإلعالم التابعة لها، أي ردة فعل أو اهتمام بكل حاالت استهداف المساجد، 
ي في درعا وهدم ما عدا تلك الرئیسیة منها، كما في حاالت هدم مئذنتي المسجد األموي في حلب والمسجد العمر 

ضریح خالد بن الولید، حیث عَمدت إلى القول بأن قوات 
 . المعارضة هي من قام بهذا األمر

ولكن األمر یختلف مع استهداف الكنائس، حیث تقوم الحكومة 
السوریة ووسائل اإلعالم التابعة لها بتكثیف االدعاءات حول 
 استهداف الكنائس، من خالل اتهام قوات المعارضة بقصف

هذه الكنائس أو استهدافها، حتى في حالة وجود فیدیوهات توّثق 
 . قصف هذه الكنائس بالدبابات

وسوف نعرض في هذه التقریر إلى بعض الحاالت التي تّم توثیقها من قبل اللجنة السوریة لحقوق اإلنسان 
 : 2013الستهداف الكنائس والمساجد خالل عام 

في مساكن السبیل في حلب إلى قصف مدفعي من قبل قوات شافعي مسجد اإلمام التعّرض  12/1/2013في 
 . 30/10/2013و 20/7/2013النظام، كما تعرض للقصف منها الحقًا في 

في دوما في ریف دمشق إلى غارة جویة، مما أّدى إلى دمار كبیر مسجد الروضة تعّرض  19/1/2013وفي 
 . في المسجد

في ریف حمص إلى القصف، مما أّدى إلى تدمیر بعض  ینمسجد قریة عیون حستعّرض  28/1/2013وفي 
 .جدرانه ومعظم محتویاته

استطاعت اللجنة السوریة لحقوق اإلنسان 
حالة استهداف للمساجد خالل  319توثیق 
كنیسة، منها  18هداف واست 2013عام 

كنیستان ومسجد تم استهدافهم من قبل تنظیم 
 )داعش(الدولة اإلسالمیة في العراق والشام 
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في حي صالح الدین في حلب إلى الهدم بعد أن أصابتها  مسجد صالح الدینتعّرضت مئذنة  8/2/2013وفي 
 . قذیفة مدفعیة، أثناء قصف قوات النظام السوري على الحي

ي تل حاصل في السفیرة في ریف حلب للقصف، بعد أن ف مسجد الحمزة والعباستعّرض  6/3/2013وفي 
 . أصابته عّدة قذائف، وتّم تصویر لحظة القصف من قبل نشطاء إعالمیین

ریف حلب ألضرار مادیة كبیرة -في السفیرة بحي العزیزیة عثمان بن عفان مسجدتعّرض  18/3/2013وفي 
 . لنظام على المدینةبعد استهداف المسجد بالقصف، أثناء القصف العشوائي لقوات ا

 
 24/4/2013في لحظة استهداف مئذنة المسجد األموي في حلب 

، واَتَهمت الحكومة مسجد اإلیمان في دمشقُقتل الشیخ محمد سعید رمضان البوطي داخل  21/3/2013وفي 
عد أن قوى أصولیة بتنفیذ انفجار انتحاري داخل المسجد، فیما شكك المعارضون للنظام بحدوث االنفجار، ب

 . أظهرت التسجیالت التي بّثها التلفزیون الرسمي عدم تضرر السجاد أو الجدران داخل المسجد

، مما أّدى إلى إحداث مسجد خالد بن الولید في حمصأرض على -سقط صاروخ أرض 28/3/2013وفي 
 . فجوة كبیرة في األرض، وسقوط أحد جدران المسجد

للتدمیر بشكل كامل، بعد أن سقطت علیه قذیفة  عمري في درعاالمسجد التعّرضت مئذنة  13/4/2013وفي 
وقد أظهر تسجیل لنشطاء إعالمیون دباباِت . دبابة، ضمن القصف الذي كانت تقوم به قوات النظام لمدینة درعا

 . النظام وهي تطلق مدافعها باتجاه المسجد لحظة سقوط المئذنة
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 . یالديویعود تاریخ بناء المسجد إلى القرن السابع الم

للدمار بعد أن أصابتها قذیفة دبابة تابعة للنظام  في حلب مئذنة الجامع األمويتعّرضت  24/04/2013وفي 
والمسجد األموي في حلب ُمدرج ضمن . السوري، مما أّدى إلى تدمیرها بالكامل، وٕاحداث أضرار كبیرة في المسجد

 . ود تاریخ بنائه للقرن الثامن المیالديمواقع التراث العالمي المعتمدة من منظمة الیونسكو، ویع

في مخیم الحسینیة إلى قصف أّدى إلى إحداث أضرار كبیرة في  مسجد سیدنا یعقوبتعّرض  19/5/2013وفي 
 . المسجد

في بلدة بیت جن في ریف دمشق لقصف مدفعي، خّلف أضرارًا في  مسجد الرحمنتعّرض  22/5/2013وفي 
 . بناء المسجد

في بلدة عقرب بریف حماه بقذیفة أّدت إلى أضرار مادیة  مسجد علي بن أبي طالبُتهدف اس 2/6/2013وفي 
 . في المسجد

في حي الرمیلة في الرقة ببرمیل متفّجر، مما أّدى إلى سقوط عدد  مسجد الرحمناسُتهدف  10/6/2013وفي 
 . من القتلى والجرحى، وتدمیر المسجد بالكامل

في بیت سحم في ریف دمشق إلى قصف مدفعي، ضمن  ة الزهراءمسجد فاطمتعّرض  17/6/2013وفي 
 . القصف العشوائي الذي كانت تقوم به قوات النظام والقوات األجنبیة المساندة لها على البلدة

في بلدة الملیحة في ریف دمشق إلى قصف صاروخي، أّدى إلى تضرر  مسجد الفتحتعّرض  21/6/2013وفي 
 . المسجد بشكل كبیر

في الحولة في ریف حمص إلى أضرار كبیرة، بعد أن أصابته قذائف  الفاروق مسجدتعّرض  26/6/2013وفي 
 . مدفعیة

في جبل الزاویة في ریف إدلب إلى قصف مدفعي، خّلف أضرارًا  مسجد قریة نحلةتعّرض  29/6/2013وفي 
 . كبیرة في المسجد

ة بقذائف الهاون، مما أّدى إلى أضرار مادیة بدرعا المحط مسجد عبد العزیز أبازیداسُتهدف  15/7/2013وفي 
 . في المسجد

في ریف القنیطرة إلى تدمیر جزئي، بعد أن استهدفته قذائف  مسجد قریة القحطانیةتعّرض  18/7/2013وفي 
 . مدفعیة، أثناء قصف قوات النظام على البلدة

لید في حمص للتدمیر بعد أن في داخل مسجد خالد بن الو  مرقد خالد بن الولیدتعّرض  22/07/2013وفي 
 . اصابه صاروخ، ضمن القصف المتواصل الذي یتعّرض له المسجد، والمدینة القدیمة في حمص بشكل عام

في جبل الزاویة للقصف من قبل قوات النظام، مما أّدى إلى  مسجد قریة بسامستعّرض  26/7/2013وفي 
 . اضرار مادیة كبیرة في المسجد

w
w

w
.za

kir
at

ou
na

.o
rg



اللجنة ال�سورية لحقوق الإن�سان، كانون الثاني ٢٠١٤، يتبع

2013

 
 

 - 56 - 
 

في حمص، عندما أطلقت قوات الجیش السوري قذائف  مسجد الحساميجزرٌة في وقعت م 29/7/2013وفي 
 . مدفعیة على المسجد أثناء صالة التراویح، مما أّدى لمقتل عشرین مصلیًا على األقل

في بلدة أریحا في ریف إدلب إلى دمار كبیر، نتیجة لقذائف مدفعیة  مسجد الصدیقتعّرض  26/8/2013وفي 
 . سقطت علیه

في مخیم الیرموك لالجئین الفلسطینیین في دمشق إلى قصف  مسجد فلسطینتعّرضت  1/9/2013وفي 
 . مدفعي، أّدى إلى أضرار مادیة فیه

في معلوال في ریف دمشق، أثناء قصفها  كنیسة مار سركیسقامت قوات النظام بقصف  6/9/2013وفي 
  .العشوائي على المدینة، مما أّدى إلى إحداث أضرار كبیرة فیها

في ریف دمشق للقصف المدفعي، مما أّدى إلى اشتعال النار فیها، قبل  كنیسة عربینتعّرضت  6/9/2013وفي 
 .أن یقوم األهالي بإخمادها، وخّلف القصف والحریق أضرارًا مادیة كبیرة في الكنسیة

 . دیة فیهافي عربین لالحتراق، مما خّلف أضرارًا ما جاورجوس القدیس كنیسةوفي ذات القصف، تعّرضت 

في مخیم الیرموك إلى قصف مدفعي، أّدى إلى إحداث  مسجد عبد القادر الحسینيتعّرض  6/9/2013وفي 
 . دمار كبیر فیه، وتضّرر مئذنته بشكل خاص

في بلدة الباللیة في ریف دمشق إلى قصف بصاروخ أرض أرض،  مسجد الباللیةتعّرض  11/9/2013وفي 
 . ن المسجدمما أّدى إلى تدمیر جزء كبیر م

في بلدة َعثمان في  مسجد الروضةأّدى قصف مدفعي من قبل قوات النظام إلى إصابة  12/9/2013وفي 
 . درعا

في القرابیص في حمص إلى دمار كامل بعد أن تعّرض للقصف  مسجد دار السالمتعّرض  15/9/2013وفي 
 . المكّثف

ن في ریف درعا إلى قصف مدفعي، أّدى إلى في قریة عدوا مسجد أبو بكر الصدیقتعّرض  18/9/2013وفي 
 . إحداث دمار في بعض جدرانه

في الرقة للحرق على ید مسلحین تابعین لتنظیم الدولة اإلسالمیة في  كنیسة البشارةتعّرضت  25/9/2013وفي 
 . ، وتّم رفع علم التنظیم فوق الكنیسة)داعش(العراق والشام 

في مدینة الرمثا األردنیة، مما تسبب في وقوع أضرار  سجد الفالحمسقطت قذیفة سوریة على  26/9/2013وفي 
وقد قامت وزارة الخارجیة األردنیة بتسلیم السفارة السوریة في عمان مذكرة . مادیة في المسجد، وخاصة في قبته

 . احتجاج

یبرود في ریف دمشق للقصف المدفعي، أثناء  في وهیالنة قسطنطین كنیسةتعّرضت  27/9/2013وفي 
 . القصف المكثف الذي كانت تقوم به قوات النظام للمدینة
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 27/9/2013یبرود في ریف دمشق في  في وهیالنة قسطنطین لحظة قصف كنیسة

في بستان الدیوان في حمص القدیمة للقصف،  مسجد الصحابي محمد بن مسلمةتعّرض  2/10/2013وفي 
 . ار كبیر في المسجدمما أّدى إلى تدمیر مئذنة المسجد بالكامل، وٕاحداث دم

في الملیحة في ریف دمشق لقصف مدفعي، أّدى إلى إصابة  مسجد معاذ بن جبلتعّرض  10/10/2013وفي 
 . مئذنته

في وادي بردى في ریف دمشق، مما  مسجد أسامة بن زیدانفجرت سیارة مفخخة بجانب  25/10/2013وفي 
 .  من المصلین 210أّدى مقتل أكثر من 

في ریف معرة النعمان في إدلب إلى قصف براجمات  مسجد قریة دیر الغربيتعّرض  28/10/2013وفي 
 . الصواریخ ، مما أّدى إلى إحداث دمار كبیر في البناء

في جبل األكراد في الالذقیة إلى أضرار مادیة كبیرة بعد  مسجد قریة مرج خوخةتعّرض  30/10/2013وفي 
 . إصابته بقذائف مدفعیة

في الحي الشرقي في بصرى الشام في درعا إلى قصف مدفعي  مسجد أسامة بن زیدض تعرّ  4/11/2013وفي 
 . أّدى إلى إحداث أضرار مادیة فیه

في ریف حماه أثناء حلقة علمیة بقذیفة مدفعیة من حاجز  مسجد جسر بیت الراساستهدف  8/11/2013وفي 
 . جد، كما خّلف دمارًا كبیرًا في المسجدالعزیزیة، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى، من بینهم إمام المس

في حلب لقصف بقذائف الدبابات، مما أّدى إلى أضرار كبیرة فیه،  جامع العادلیةتعّرض  13/11/2013وفي 
 . 1555ویعود تاریخ بناء المسجد إلى عام . وخاصة في المئذنة

ذلك أثناء القصف الذي كانت في ریف القنیطرة، و  مسجد بلدة طرنجةسقطت قذیفتان على  15/11/2013وفي 
 . تقوم به مدفعیة النظام من تل أحمر، وأّدت القذیفتان إلى دمار في بعض جدران المسجد
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قتلى، ونحو  4، مما أّدى إلى سقوط الجامع األموي في دمشقسقطت عّدة قذائف على  29/11/2013وفي 
بین قوات المعارضة والحكومة السوریة ولم ُیعرف مصدر هذه القذائف، وتّم تبادل االتهامات . جریحاً  25

 . بخصوص المسؤولیة عن هذه القذائف

في حلب إلى قصف بقذائف الدبابات، مما أّدى إلى إحداث  مسجد نور الشهداءتعّرض  30/11/2013وفي 
 . أضرار مادیة في المسجد

 
 13/4/2013مئذنة المسجد العمري التاریخیة في درعا كما تظهر بعد استهدافها في 

 . في باباعمرو في حمص بقذائف أّدت الشتعال حرائق فیه مسجد الجورياسُتهدف  2/12/2013وفي 

 ، في المعضمیة، في ریف دمشق، بعد استهدافه بقذیفة مدفعیة سقطت مئذنة مسجد الروضة 6/12/2013وفي 

من النظام أظهرت تسجیالت فیدیو تم نشرها من قبل نشطاء إعالمیین تمركز قناصة  11/12/2013وفي 
في القنیطرة، وهو المسجد الذي تستخدمه قوات النظام كمركز عسكري، نظرًا  مسجد بلدة عین العبدالسوري فوق 

 . لموقعه االستراتیجي

في حمص أثناء صالة الجمعة،  في حي الوعر المسجد العمريقذیفة هاون على سقطت  20/12/2013وفي 
 . شارقة وعدد من المصلین وجرح آخرینمما أّدى لمقتل الخطیب واإلمام صفوان الم

في جبل الزاویة للقصف أثناء تأدیة صالة الجماعة، مما سبب  مسجد قریة ابدیتاتعّرض  20/12/2013وفي 
 . أضرارًا في المسجد، وفي سیارات المصلین، مع سقوط عدد من الجرحى

ألضرار كبیرة بعد إصابتها  بریف حمصالحولة  مدینة في الشهداء مسجد تعّرضت مئذنة 23/12/2013وفي 
 .بأكثر من قذیفة من قبل قوات الجیش السوري

في الغاریة الغربیة في ریف درعا للقصف، مما أّدى إلى  المسجد في الحي الشرقيتعّرض  27/12/2013وفي 
 .  دمار كبیر في المسجد

لمسجد الوحید في قریة الشیخ ابهدم ) داعش(قام تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام  29/12/2013وفي 
 . في ریف حلب الشمالي، بحّجة وجود ضریح فیه هالل
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، من خالل قصف هذه األماكن بالطائرات 2013استمّر استهداف األماكن التاریخیة والتراثیة خالل عام 
عسكریة وأماكن لتمركز القناصة والمدفعیة، باإلضافة  والمدفعیة واألسلحة الثقیلة، واستخدام هذه األماكن كمقار

 . إلى تعّرض هذه األماكن للسرقة من قبل العصابات، نتیجة للوضع األمني الذي تعیشه سوریة
بتصنیف ستة مناطق في سوریة ضمن مناطق التراث العالمي  2013وقد قامت منظمة الیونسكو خالل عام 

نة القدیمة في حلب، والمدینة القدیمة في دمشق، والمدینة القدیمة في ُبصرى المدی: المعّرضة للخطر، وهي مناطق
وقلعة  Crac des Chevaliersالشام، وقلعة الحصن 

صالح الدین، وآثار تدمر، باإلضافة إلى أربعین قریة في 
 .شمال غرب سوریة

ورغم أن إعالن الیونسكو هذه القائمة كمناطق معّرضة للخطر 
، بعد عامین تقریبًا من بدء تعّرضها للخطر، جاء متأخرًا كثیراً 

إّال أنه شّكل خطوة إیجابیة في طریق حمایة تراث السوریین 
 . المعّرض للخطر

التي یعود بناء (وقد تعّرضت معظم البیوت القدیمة في حمص 
والذي لم إلى التدمیر الكامل أو الجزئي، في القصف المستمر على المدینة، ) بعضها إلى القرن التاسع عشر
 . یتوقف تقریبًا منذ حوالي عامین

كما تعّرضت الكثیر من بیوت حلب القدیمة إلى حالة مشابهة، مع استمرار القصف المستمر على المدینة، والتي 
 . یصنف الجزء القدیم منها بالكامل كمنطقة أثریة

ستمر، وخاصة في قلعة حلب، وتم رصد آلیات الجیش السوري الثقیلة وجنوده داخل المناطق األثریة وبشكل م
 . والمطّلة على كامل المدینة، والمدینة األثریة في تدمر، وغیرها من اآلثار

كما تَنشط عصاباٌت ال ُتعرف هویتها في الكثیر من المواقع األثریة، ُمستفیدة من حالة الفراغ األمني في المناطق 
لن في هذا العام عن ضبط قطع سوریة مهربة في عدد األثریة، ویتم تهریب هذه القطع إلى خارج سوریة، وقد ُأع

عن ضبط مجموعة من القطع السوریة المهّربة، وفي  22/1/2013من الدول، فقد أعلنت السلطات األردنیة في 
 11/11/2013أعلنت السلطات األردنیة عن ضبط مجموعة من القطع األثریة المسروقة، وفي  5/11/2013

أعلنت السلطات  29/12/2013قطعة أثریة مهّربة إلى لبنان، وفي  69ضبط  أعلنت السلطات اللبنانیة عن
 . األردنیة عن ضبط مجموعة من القطع األثریة القادمة من سوریة

وسوف نعرض في هذه التقریر لنماذج من بعض االنتهاكات التي تعّرضت لها األماكن التراثیة والتاریخیة في 
 : 2013سوریة خالل عام 

في مدینة یلدا في ریف دمشق لقصف بقذائف هاون، أّدت إلى  حمام یلدا األثريتعّرض  26/3/2013في 
 . 1888إحداث دمار فیه، ویعود تاریخ بناء الحمام إلى عام 

لم تسلم المناطق األثریة والتاریخیة في عام 
من استهداف قوات النظام السوري،  2013

حیث تعّرضت هذه . كما في األعوام السابقة
للتدمیر والحرق نتیجة للقصف  األماكن

كما تقوم قوات النظام . مستمر والعشوائيال
 باستخدام هذه األماكن كمراكز عسكریة
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، مما أّدى إلى إحداث مسجد خالد بن الولید في حمصأرض على -سقط صاروخ أرض 28/3/2013وفي 
تعّرض ضریح خالد بن الولید للهدم بعد  22/7/2013وفي . جدفجوة كبیرة في األرض، وسقوط أحد جدران المس

 . میالدي 13ویعود تاریخ بناء المسجد إلى القرن . أن تعّرض لقذیفة مباشرة

 
 ، وهو ثاني أقدم جسٍر معّلق في العالم2/5/2013جسر دیر الزور المعّلق بعد قصفه في 

تدمیر بشكل كامل، بعد أن سقطت علیها قذیفة لل المسجد العمري في درعاتعّرضت مئذنة  13/4/2013وفي 
وقد أظهر تسجیل لنشطاء إعالمیون دباباِت . دبابة، ضمن القصف الذي كانت تقوم به قوات النظام لمدینة درعا

 . النظام وهي تطلق مدافعها باتجاه المسجد لحظة سقوط المئذنة

 . ویعود تاریخ بناء المسجد إلى القرن السابع المیالدي

للدمار بعد أن أصابتها قذیفة دبابة تابعة للنظام  في حلب مئذنة الجامع األمويتعّرضت  24/04/2013وفي 
والمسجد األموي في حلب ُمدرج ضمن . السوري، مما أّدى إلى تدمیرها بالكامل، وٕاحداث أضرار كبیرة في المسجد

 . للقرن الثامن المیالدي مواقع التراث العالمي المعتمدة من منظمة الیونسكو، ویعود تاریخ بنائه

للقصف بغارة جویة، مما أّدى إلى انهیاره، وهو ثاني أقدم  جسر دیر الزور المعّلقتعّرض  2/5/2013وفي 
 .  جسر معّلق في العالم، ویعود تاریخ بنائه إلى العشرینیات من القرن الماضي

نبر المسجد األموي في حلب، ونقله قامت لجنة من الهیئات المدنیة في محافظة حلب بفّك م 13/5/2013وفي 
ویعود تاریخ بناء المنبر إلى القرن الثاني عشر میالدي، وقد تّم . إلى مكان آمن، حفاظًا علیه من أي اعتداء

، والثانیة في المسجد 1969صنع نسختین منه، واحدة للمسجد األقصى في القدس، والتي احترقت في عام 
 . األموي في حلب

w
w

w
.za

kir
at

ou
na

.o
rg



اللجنة ال�سورية لحقوق الإن�سان، كانون الثاني ٢٠١٤، يتبع

2013

 
 

 - 61 - 
 

. في محافظة حمص، مما سبب انهیارًا في سقف القلعة قلعة الحصنمت طائرة بقصف قا 13/7/2013وفي 
 . ویعود تاریخ بناء القلعة إلى القرن الثاني عشر المیالدي، وهي مصّنفة ضمن مناطق التراث العالمي

اع ، وهو یقع على ارتفدیر الشیروبیم في صیدنایاُرصد تمركز لقوات الجیش السوري فوق  18/11/2013وفي 
 . متر عن سطح البحر، ویعود تاریخ بنائه إلى القرن الخامس المیالدي 2000
في ریف دیر  قلعة الرحبرصدت جمعیة حمایة اآلثار السوریة عصابة تقوم بالحفر قرب  27/11/2013وفي 

 . الزور الشرقي
 

 
29/12/2013قطع أثریة مسروقة تّم ضبطها في األردن في 
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بإصدار عدد من القوانین والتشریعات التي ُتجّرم عددًا من االنتهاكات  2013قامت الحكومة السوریة خالل عام 
كما أصدرت عفوین . واسعة االنتشار في سوریة، على ید الجیش وأجهزة األمن والمیلیشیات الشعبیة التابعة لها

 . عن بعض الجرائم المرتكبة قبل تاریخها

المراسم التشریعیة التي تّم إصدارها حالة التناقض الكبیرة التي تعیشها الحكومة السوریة، ما بین وقد أظهرت 
المستوى التشریعي من جهة وحجم االنتهاكات واسعة المدى التي تقوم بها هذه الحكومة في الوقت ذاته من جهة 

 . أخرى

 : 2013عام  وتالیًا سوف نعرض هنا لبعض المراسم التشریعیة التي صدرت خالل

، والقاضي بمنح الفنان الراحل یاسین بقوش 2013لعام  96المرسوم رقم وّقع الرئیس السوري  10/3/2013في 
، أثناء القصف العشوائي 24/2/2013وكان بّقوش قد ُقتل یوم . وسام االستحقاق السوري من الدرجة الممتازة

الذي كانت تقوم به قوات النظام على مخیم الیرموك في 
 . مشقد

المرسوم التشریعي أصدر الرئیس السوري  2/4/2013وفي 
، والقاضي بإیقاع عقوبة اإلعدام على 2013لعام  20رقم 

إیاه من حریته بقصد حارمًا "كل من یقوم بخطف شخٍص، 
أو  ،أو بقصد الثأر أو االنتقام ،تحقیق مأرب سیاسي أو مادي

 ".شغال الشاقة المؤبدةأو بقصد طلب الفدیة یعاقب باأل ،ألسباب طائفیة

، وهو أمر غیر معتاد في اللغة القانونیة للتشریعات "األسباب الطائفیة"وقد كان الفتًا في هذا المرسوم استخدام 
 . السوریة

ووفقًا لهذا المرسوم، فسوف یتم تجریم معظم المیلیشیات الشعبیة وأجهزة األمن المساندة للنظام، والتي تقوم بأعمال 
 . تقال التعسفي ألغراض سیاسیة وطائفیة، وحتى مادیةالخطف واالع

، والذي یقضي بالعفو العام عن 2013لعام  23المرسوم التشریعي رقم وّقع الرئیس السوري  16/4/2013وفي 
ل عقوبة اإلعدام بعقوبة األشغال الشاقة المؤبدة استبدویشمل القانون ا. 16/4/2013الجرائم المرتكبة قبل تاریخ 

عقوبة األشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة األشغال الشاقة المؤقتة ، واستبدال قال المؤبد تبعا للوصف الجرميأو االعت
باإلضافة إلى العفو عن كامل  .عاماً  20عقوبة االعتقال المؤبد بعقوبة االعتقال المؤقت لمدة ، و عاماً  20لمدة 

 . العقوبة لمن بلغ من العمر سبعین عاماً 

التشریعیة والتعدیالت الدستوریة  ر المراسمُ ظهِ تُ 
التي یقوم بها النظام السوري حجم التناقض 

النصوص القانونیة والتطبیق العملي  الكبیر بین
  !على ارض الواقع
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عقوبة على كل  ، والذي یفرض2013لعام  9المرسوم التشریعي رقم ع الرئیس السوري وقّ  25/6/2013وفي 
شخص یدخل اإلقلیم السوري بطریقة غیر مشروعة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من خمسة إلى 

 . عشرة مالیین لیرة سوریة أو بإحدى هاتین العقوبتین

د كل من جنّ "، والذي ُیجّرم 2013لعام  11التشریعي رقم  المرسوموّقع الرئیس السوري  30/6/2013وفي 
 ؛دون سن الثامنة عشرة من عمره بقصد إشراكه في عملیات قتالیة أو غیرها من األعمال المتصلة بها طفالً 

أو زراعة المتفجرات أو االستخدام في نقاط التفتیش أو المراقبة  ؛كحمل األسلحة أو المعدات أو الذخیرة أو نقلها
 ".أو في مساعدة الجناة وخدمتهم ؛أو تشتیت االنتباه أو استخدامه كدرع بشري ؛االستطالع أو

وُیذكر أن تقاریر حقوقیة متعددة، بما فیها تقریر لجنة التحقیق الدولیة بشأن الجمهوریة العربیة السوریة الصادر 
روع بشریة، واحتجازهم بدًال من ، قد أدانت قوات الجیش واألمن السوریة باستخدام األطفال كد4/6/2013في 

ذویهم، وتعریضهم للتعذیب المفضي للموت، كما قامت هذه القوات باستخدام األطفال في الدعایة العسكریة، حیث 
 . أظهرت أطفاًال معتقلین لُیقّدموا اعترافاٍت بقیامهم بأعمال عسكریة وحتى جنسیة مناهضة للنظام

بدراسة مشروع لمرسوم خاص باستبدال اآللیات المدمرة یة أنها تقوم قالت وزارة العدل السور  8/7/2013وفي 
وسیتم اعتماد التعلیمات التنفیذیة الخاصة  ،العائدة لمواطنین نتیجة األعمال اإلرهابیة من قبل المجوعات المسلحة

 .به بعد اطالع وزارة النقل علیه

بمنح عفو عام ، والقاضي 2013للعام  70المرسوم التشریعي رقم السوري الرئیس وّقع  29/10/2013وفي 
بالمواد واستهدف العفو بشكل خاص العقوبات المنصوص علیها . 29/10/2013عن الجرائم المرتكبة قبل تاریخ 

 100، والمواد من قانون خدمة العلم 113، 110، 108، 107، 106، 105، 104، 100، 99، 96، 95
 . ّلق بالفرار من الخدمة العسكریة اإللزامیةمن قانون العقوبات العسكریة، والتي تتع 101و
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فترة التقریر على بیانات اللجنة السوریة لحقوق اإلنسان وأبحاثها والمعلومات التي توصلت إلیها خالل اعتمد 
المنشورة  ومن خالل متابعة الفیدیوهات واألخبار، إعداد التقریر من خالل المقابالت المباشرة مع الشهود والنشطاء

منظمة العفو هیومان رایتس ووتش،  :المنظمات الزمیلة التالیةوتقاریر من باإلضافة إلى بیانات على اإلنترنت، 
 .لسوریةاجمعیة حمایة اآلثار مركز توثیق االنتهاكات في سوریة، ، الدولیة
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، تعنى أساسًا بالدفاع 1997قوقیة إنسانیة مستقلة ومحایدة تأسست عام اللجنة السوریة لحقوق اإلنسان هیئة ح
 :عن الحریات العامة وحقوق اإلنسان السوري من خالل وسائل عدیدة تتضمن

كشف االنتهاكات والتعدیات على حقوق اإلنسان السوري والحریات األساسیة في سوریة، ونشرها في وسائل  -1
 .ر، ومتابعتها لدى الجهات الرسمیة واألممیة ذات الصلةاإلعالم، ومخاطبة من یهمه األم

إجراء األبحاث ونشر الكتب والدراسات المتعلقة بالحریات األساسیة وحقوق اإلنسان في سوریة، على أسس  -2
 .البحث العلمي والتحقق المیداني

ت للتعریف بقضایا حقوق اإلنسان إصدار التقاریر بأنواعها والقیام بالحمالت اإلنسانیة وعقد الندوات والمقابال -3
 .في سوریة

نشر الوعي بثقافة حقوق اإلنسان في المجتمع السوري، وتشجیعه على المطالبة بحقوقه اإلنسانیة وحریاته  -4
 .العامة حتى تحصل التغییرات التي تكفل هذه الحقوق بالوسائل السلمیة

ع الهیئات والمنظمات والمراكز والجمعیات غیر تلتزم اللجنة السوریة لحقوق اإلنسان بمبدأ التعاون م -5
 .الحكومیة، المتخصصة في الدفاع عن حقوق اإلنسان، مع االحتفاظ باالستقاللیة الكاملة في عمل اللجنة

 

w
w

w
.za

kir
at

ou
na

.o
rg



اللجنة ال�سورية لحقوق الإن�سان، كانون الثاني ٢٠١٤، يتبع

 

 

____________________________ 
 

© 2014 ALL RIGHTS RESERVED 
SYRIAN HUMAN RIGHTS COMMITTEE (SHRC) 

PO BOX 123 
EDGWARE 

MIDDLESEX HA8 0XF 
UNITED KINGDOM 

FAX +44 (0)870 137 7678 
WWW.SHRC.ORG 

 

 

wاللجنة ال�سورية لحقوق الإن�سان، كانون الثاني ٢٠١٤
w

w
.za

kir
at

ou
na

.o
rg




