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، وهي المرحلة األخطر التي ٢٠١١االنتهاكات التي تجري في سوریة منذ عام  تِ أنموذج ثبا ٢٠١٤عام مّثل 
اهتمام  ها على جذبِ قدرتَ  االنتهاكات هذه حول العالم، حیث تفقدُ االنتهاكات في أي أزمة تبلغها یمكن أن 

تصبح باألسلحة المحّرمة  الهجماتوحتى ال یلفت االنتباه، عادي  الرأي العام، وتتحول المجازر إلى حدثٍ 
 !ةیومیبوتیرة لترددها صعبة التوثیق نظرًا 

القارئ للتقریر السنوي لهذا العام أن جمیع االنتهاكات حافظت وُیالحظ 
أو سّجلت ارتفاعًا لما قها الذي كانت علیه في العام الماضي، سَ على نَ 

انتهاك، ما عدا استخدام األسلحة  أيّ  ، ولم ُیسّجل غیابُ كانت علیه
 !ستخدام المكّثف للغازات السامةالكیمیائیة، والذي حّل مكانه اال

األعوام األربعة بین كان األكثر دمویة من  ٢٠١٤ورغم أن عام 
ألف شخص في هذا العام وحده،  ٦٠تل ما یزید عن الماضیة، حیث قُ 

لیمیة وحتى المحلیة تجاه االنتهاكات فإّن ردود الفعل الدولیة واإلق
  !المستمرة كانت األضعف مقارنة مع نظیراتها في األعوام السابقة

المجزرة األكبر في هذا العام نفذت وشّكل حضور داعش في هذا العام عامًال مهمًا في األزمة السوریة، حیث 
، فیما كانت المجزرة التي تلیها من حیث عدد أغسطس/آببحق أهالي عشیرة الشعیطات في بدایة شهر 

سلسلة غارات في الضحایا من نصیب أهالي الرقة التي ُتسیطر علیها داعش، ولكن بالطیران الحربي للنظام، 
 . ٢٥/١١/٢٠١٤یوم 

طرق القتل الجدیدة والمبتكرة، وطریقته في تصویر وتسویق كما أضاف تنظیم داعش حضوره من خالل 
حیث قام التنظیم ببث أفالم دعائیة كثیرة خالل هذا . الجرائم التي یقوم بها، على خالف ما یقوم به النظام

خطفهم أو خطفتهم جبهة  نالعام تصّور عملیات ذبح الضحایا، بما فیهم عدد من الرهائن األجانب الذی

ا�هتااكت حقوق إال�سان يف  شهدت

ثباً� م�صا�دًا،  ٢٠١٤�ا� 

ؤ�صبحت جرامئ احلرب �دً� �ادً� 

 !یصُعُب لفُت �ن��اه ٕالیه
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فیهم بمن لب الضحایا لعدة أیام، وتنفیذ أعمال اإلعدام أمام الجمهور، من قبل، باإلضافة إلى صَ  النصرة
 !. واإلعدام ركالً سحل الجثث أمام الجمهور؛ األطفال، وتنفیذ أعمال 

، حیث ألقى ٢٠١٤المتفجرة السالح األكثر حضورًا في الخبر الحقوقي الیومي خالل عام  ومّثلت البرامیلُ 
مدن حلب وریفها وریف درعا وریف  تألف برمیل متفجر، نال ١١الطیران المروحي للنظام ما یقارب من 

 . النصیب األكبر منها دمشق

وباإلضافة إلى البرامیل، فقد سّجل هذا العام ارتفاعًا ملحوظًا في معدالت استخدام النظام للغازات السامة 
والقنابل العنقودیة في قصفه للمدن السوریة، وخاصة ریف حماة وریف دمشق وریف درعا، ومدن حلب 

 . ودمشق

 
: السابقة األعوام تعرفه لم مما لالنتهاكات مبتدعة أشكاالً  السوري للمشهد داعش تنظیم حضور أضاف

 بذبحه داعش قامت بعدما الشام صقور أللویة العام الشرعي القاضي رأس متباهیاً  یحمل داعش من طفل
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وسّجلت السیارات المفخخة حضورًا واضحًا في هذا العام ضمن أدوات القتل التي واجهت السوریین، حیث 
تسعة منها خالل هذا العام، استهدف  مفخخةسیارة  ١٩انفجار وثّقت اللجنة السوریة لحقوق اإلنسان 

 . المصلین في المساجد أثناء خروجهم من صالة الجمعة

أعمال االعتقال التعسفي وممارسة اإلخفاء القسري ارتكاب كما استمّرت قوات النظام وأجهزته األمنیة في 
وحشي المفضي للموت، وممارسة للمعارضین، والمشتبه في معارضتهم، كما استمّرت في ممارسة التعذیب ال

، وفي حرمانهم من عملیات اإلعدام بحق المعتقلین، كما استمّرت في حرمان المعتقلین من الرعایة الصحیة
الطعام، مما سبب وفاة الكثیر من المعتقلین بسبب الجوع أو المرض داخل المعتقالت، باإلضافة إلى عملیات 

 . تقلین للمعتقلین المصابین بأمراض معدیةاإلعدام التي قامت بها إدارات بعض المع

 )٣٧(وواصلت قوات النظام استهدافها للمراكز الحیویة بشكل متعّمد وممنهج، حیث سّجل التقریر استهداف 
. ٢٠١٤خالل عام  مدرسة )٥٩( استهداف، و مستشفى ومركز صحي

) ٨٢(واستهداف ، تم استهدافها بالغارات الجویةمدرسة ) ٥٠(منها 
صالة لأثناء أداء المصلین  استهدافًا للمساجد )١٥( منها، مسجداً 
 . الجمعة

* * * 

 بتبّوئ ٢٠١٤ عام خالل سوریة استمرت، فقد ٢٠١٣وكما في عام 
 حیاة على وخطورة دمویة األكثر الدولة باعتبارها عالمیاً  األول المركز

 توّزع، كما استمّر ٢٠١٢ عام منذ تحتله الذي المركز وهو الصحفیین،
 النظام: هما أساسیتین، جهتین بین اإلعالمیین استهداف أعمال

 كان فیما. داعش تنظیم وخاصة المتطرفة، والمجموعات السوري،
  .االنتهاكات هذه من محدوداً  المسلحة المعارضة مجموعات نصیب

 سوریین، غیر ٧ منهم ،٢٠١٤ عام خالل صحفیاً  ١٩ مقتل اإلنسان لحقوق السوریة اللجنة سّجلت وقد
  .سوریاً  إعالمیاً  ناشطاً  ٥١ ومقتل

* * * 

 �ام م�ذ ا�و� ا�متع جعز ٔ�ّدى

 جتاه حق�قي موقف اختاذ عن ٢٠١١

 إال�سانیة ضد واجلرامئ احلرب جرامئ

 الوضع ٕاىل سوریة يف ار���ا یمت اليت

 شهده ا�ي وا�موي امل�ٔساوي

 �ٔن ویتوقع العام، هذا يف السوریون

 �ام يف �ٓخر دموي �ام ٕاىل یقود

٢٠١٥ 
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 تزید بصورة التضخم في اللجوء أزمة استمّرتوانعكاسًا لكل االنتهاكات التي تجري في األرض السوریة، فقد 
 في عالمیاً  األولى المرتبة في التاریخ في األولى وللمرة السوریون أصبح حتى السابقة، األعوام في حالها عن

 السوریون حلّ  فیما ،النازحین عدد في عالمیاً  األولى المرتبة وفي لالجئین، المستقبلة الدول في اللجوء طلبات
 .أفغانستان بعد الالجئین عدد في الثانیة المرتبة في

 مجموعه ما ٣١/١٢/٢٠١٤ یوم الالجئین لشؤون العلیا المفوضیةبلغ عدد الالجئین المسجلین لدى  وقد
 كان فیما. ومصر والعراق ولبنان وتركیا األردن الخمسة، الجوار دول في ، معظمهمالجئاً  ٣٣٤١٢٤٩

 شهد ٢٠١٤ عام أن أي الجئًا، ٢٣٥٠٨٢٦ مجموعه ما ٢٠١٣ عام من األخیر الیوم في الالجئین مجموع
  .الجئ ملیون بحدود زیادة

* * * 

عن اتخاذ موقف حقیقي تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد  ٢٠١١لقد أّدى عجز المجتمع الدولي منذ عام 
اإلنسانیة التي یتم ارتكابها في سوریة إلى الوضع المأساوي والدموي الذي شهده السوریون في هذا العام، 

 . ٢٠١٥ویتوقع أن یقود إلى عام دموي آخر في عام 

في دعم مرتكبي الجرائم من خالل تركیز جهوده على البحث عن حل سیاسي  كما ساهم المجتمع الدولي
یضمن تقدیم الحمایة لهم من المحاسبة، وقّدم نموذجًا غیر مسبوق في تجاهل القانون الدولي لحقوق اإلنسان، 

 . ا الدنیاوتجاهل میثاق األمم المتحدة، وكافة االتفاقات الدولیة التي تضمن رعایة حقوق اإلنسان، ولو بحدوده

فإّننا نتطلع إلى أن ، ٢٠٠١، بدون انقطاع منذ عام ٢٠١٤الثالث عشر لعام السنوي ا إننا وٕاذ ُنصدر تقریرن
نهایة لمأساة حقوق اإلنسان في سوریة، والمستمرة منذ أربعة أعوام، كما نتطلع إلى قیام  ٢٠١٥یشهد عام 

المجتمع الدولي بدوره ولو بشكل متأخر، في وقف هذه االنتهاكات، وضمان تقدیم الجناة إلى المحاسبة، بدًال 
 . من مساعدتهم في اإلفالت من العقاب

 

 ة السوریة لحقوق اإلنساناللجن

١/١/٢٠١٥ 
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 الشعبیة االحتجاجات بدایة منذ ینقطع لم یومیاً  ثاً دَ حَ  السوریین لقتل ُتمارس التي الجماعیة اإلبادة جرائم شّكلت
 تنازالً  أو تصاعداً  وتیرتها في طفیف اختالف مع. الیوم وحتى ٢٠١١ مارس/آذار في السوري النظام ضد

 من میداني تقّدم أي بعد مباشرة اإلبادة أعمال تصعیدُ  یجري ما فعادة. والمیدانیة السیاسیة التطورات بحسب
 تنخفض كما. على منطقة ما قوات النظام طرف من هجوم أي ُقبیل أو المسلحة، المعارضة كتائب طرف
 السوریة، للقضیة حل عن للبحث أو بسوریة، یتعلق فیما قرار التخاذ دولیة مباحثات وجود عند اإلبادة أعمال
 .جویة غارة أي جنیف، مؤتمر فیه افتتح الذي الیوم وهو ،٢٢/١/٢٠١٤ یوم یشهد لم سبیل فعلى

 في ٢٠١٤ عام خالل استخداماً  األكثر الوسیلة المتفّجرة البرامیل مّثلت ،٢٠١٣ عام في األمر كان وكما
 خالل السوریة المدن على إلقاؤها تم متفجر برمیل ألف ١١ من أكثر أن اللجنة تُقّدر حیث الجماعیة، اإلبادة

  .دمشق وریف ودرعا حلب منكلهم تقریبًا  ،شخص ٤٠٠٠ حوالي لقتل البرامیل هذه أّدت وقد العام، هذا

 الجویة للغارات استمراراً  ٢٠١٤ عام شهد برمیها، المروحي الطیران یقوم التي المتفّجرة البرامیل جانب وٕالى
 .األرضیة الراجمات وصواریخِ  المدفعیة قذائف إلى باإلضافة الحربي، الطیران بها یقوم التي

والقرى  المدن قصف في سكود لصواریخقوات النظام  استخدام في ملحوظاً  انخفاضاً  ٢٠١٤ عام سّجل وقد
 ذات المتفّجرة، البرامیل مع بالمقارنة الصواریخ هذه تكلفة ارتفاع إلى االنخفاض هذا ُیعزى أن ویمكن السوریة،

 .ة المحلیةوالصناع البسیطة التكلفة

 سیتم ما وهو والصواریخ، المتفجرة البرامیل إلى أضیفت والتي السامة، للغازات منهجاً مُ  استخداماً  العام دوشهِ 
  .آخر فصل في تناوله

 األزمة في السالح هذا تملك التي الوحیدة الجهة وهي النظام، طیران به یقوم الذي القصف جانب وٕالى
 بدء منذ السوریین، المدنیین على الغارات في "داعش تنظیم لمحاربة الدولي التحالف" قوات شاركت السوریة،
  .٢٣/٩/٢٠١٤ في سوریة في الحملة
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ارتكابها من خالل السیارات المفخخة، وهي جرائم ُسجلت ارتفاعًا في المجازر التي تم  ٢٠١٤كما شهد عام 
 ١٩وقد وثّقت اللجنة السوریة  .جمیعًا ضد مجهول، حیث ال یمكن التعرف بدقة على الجهة التي تقف خلفها

  . ٢٠١٤انفجار سیارة مفخخة خالل عام 

 خالل السوریین بحق ممارستها تّمت التي الجماعیة اإلبادة عملیات في واسعة مشاركة داعش تنظیم وسّجل
 ببعض تمّیز كما السوریة، المدن من عدد في میدانیة بإعدامات منتظم بشكل قامت حیث العام، هذا

 أمام العامة الساحات في واإلعدام الصلب، أعمال مثل أخرى، جهة أي طرف من المسبوقة غیر الممارسات
 ٣ مع حصل كما ركًال، كاإلعدام اإلعدام، في مسبوقة غیر أسالیب واستخدام األطفال، فیهم بما الجمهور،

  .٧/١١/٢٠١٤ في إعدامهم تم السوري الجیش من ضباط

 المسلحة، المعارضة من كتائب بها قامت جرائم عدة تسجیل تم كما
 المسلحة المعارضة اتهام وتم بها، قامت التي الجهة ُتعرف لموأخرى 
 الهاون، قذائف خالل من الجرائم هذه معظمارتكاب  وتم. بتنفیذها

 هدفها في التحكم على مطِلقها قدرة وعدم بعشوائیتها، تتصف والتي
   .بدقة

 هذا لتسجیل واحد هجوم في قتلى ١٠ وجود معیار اللجنة اعتمدت فقد الفصل، هذا في التوثیق ولغایات
 أشكال من كشكل" الجماعة أفراد قتل" تفسیر في اعتماداً  األكثر المعیار وهو ،جماعیة إبادة كجریمة الهجوم
  .الجماعیة اإلبادة

 األقل، على یوم كل واحدة إبادة جریمة شهدتقد  سوریةتكون  الواحد، الیوم في قتیالً  ٧٠ حوالي بلغ وبمعدل
  .شهر كل في الحاالت أهم بتسجیل واكتفینا التقریر، هذا في ممكناً  یكون لن جمیعاً  حصرها فإنّ  ولذا

وهي أن األعداد فیما یتعلق بتوثیق أعداد ضحایا أعمال اإلبادة الجماعیة، نقطة هامة والبّد من التنویه إلى 
التي یتم توثیقها من قبل اللجنة السوریة لحقوق اإلنسان، ومن قبل المؤسسات الزمیلة األخرى، ترتبط جمیعًا 
بالضحایا المباشرین الذین یتم التعرف على أسمائهم خالل الساعات األولى للحادث، وال یمكن حصر الذي 

ففي كل غارة ببرمیل متفّجر، . هم باآلالف دون أدنى شكتتم وفاتهم في األیام التالیة متأثرین بجراحهم، و 
یصاب بالمعدل ما ال یقل عن عشرة أشخاص بجروح مختلفة، وكثیر من الجرحى یفقدون حیاتهم في األیام 

، كام ٢٠١٤شهدت سوریة يف �ام 

يف العامني السابقني، جرمية ٕا�دة 

 !وا�دة �ىل أ�قل لك یومجامعیة 
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التالیة، وال ُیصار إلى توثیقهم كضحایًا لهذه المجزرة بالتحدید، وقد ال یتم توثیقهم كضحایا للحرب إذا تّمت 
 . فترة طویلة، أو تّم نقلهم إلى مكان آخر خارج منطقة سكناهموفاتهم بعد 

 :في هذا العامالتي وثقتها اللجنة أعمال اإلبادة الجماعیة وفیما یلي أهم 

 أّدى مما ،حلب مدینة في السكري حي على متفجر برمیل بإلقاء المروحي الطیران قام ١/١/٢٠١٤ في
  .شخصاً  ١٥ لمقتل

 عشرین مقتل إلى أّدى مما ،حلب في الباب طریق حي بقصف الحربي الطیران قام ٢/١/٢٠١٤ وفي
  .طفالً  ١١ بینهم شخصًا،

 أغلب وكان ،إدلب ریف في حارم منطقة في سجیناً  ٣٠ حوالي بإعدام داعش تنظیم قام ٤/١/٢٠١٤ في
  .الزاویة جبل أبناء من المجزرة ضحایا

 ٢١ لمقتل أّدى مما ،حلب ریف في بزاعة بلدة على متفجرة برامیل المروحي الطیران ألقى ٦/١/٢٠١٤ وفي
  .أطفال ١٠ بینهم شخصًا،

 تنظیم مع السوري للنظام المعارضة العسكریة الفصائل بها قامت التي المواجهات وخالل ،٦/١/٢٠١٤ وفي
 مقراً  یتخذهالتنظیم  كان والذي ،حلب في العیون مستشفى بمحاصرة الفصائل هذه قامت حلب، في داعش

 تم مقّیدین، لمعتقلین جثة ٦٥ وجدوا حیث المستشفى، دخول من المقاتلون تمّكن الحصار من یومین وبعد ،له
 تنظیمال قام الذین والمدنیین اإلعالمیین النشطاء من عدد إعدامهم تم الذین بین من وكان. میدانیاً  إعدامهم
  .السابقة الشهور خالل باعتقالهم

 ١٢ لمقتل أّدى مما ،الرقة مدینة في المدنیین على نیرانهم داعش تنظیم من عناصر أطلق ٦/١/٢٠١٤ وفي
  .شخصاً 

 مما ،دمشق ریف في دوما مدینة على المتتالیة الغارات من بعدد الحربیة الطائرات قامت ٧/١/٢٠١٤ وفي
  .طفالً  ١٨ بینهم شخصًا، ٢٣ لمقتل أّدى
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 حیث ،حلب في الفردوس حي بقصف السوري للجیش التابعة الصواریخ راجمات قامت ٧/١/٢٠١٤ وفي
 مما الخبز، على للحصول أمامه المواطنین تجّمع أثناء الحي، في الخبز لتوزیع مركز على الصواریخ سقطت

  .آخرین عشرین نحو وجرح شخصًا، ٢٤ لمقتل أّدى

 
 مدینة دوما في ریف دمشق إلى قصف بالبرامیل المتفجرة بشكل مكثف وشبه یومي خالل  تعّرضت

 ٢٠١٤ عام

 التركمان جبل في ربیعة قریة مسجد على متفّجرة حاویة بإلقاء المروحي الطیران قام ١٠/١/٢٠١٤ وفي
  .آخرین خمسین من أكثر وجرح شخصًا، ١١ مقتل إلى أّدى مما الجمعة، صالة أثناء

 لمقتل أّدى مما ،حمص في الوعر حي على الثقیلة باألسلحة بهجوم قوات النظام قامت ١١/١/٢٠١٤ وفي
  .آخرین شخص ١٠٠ وجرح شخصًا، ٢٨
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 صواریخ بإطالق حلب ریف في یوسف الشیخ تل على المتمركزة قوات النظام قامت ١٢/١/٢٠١٤ وفي
  .شخصاً  ٤٠ حوالي مقتل إلى أّدى مما نجار، الشیخ قریة على حراریة

 لتنظیم الرئیسي المقر في جماعیة مقبرة على المسلحة المعارضة كتائب إحدى عثرت ١٢/١/٢٠١٤ وفي
 الجثث، عشرات المقبرة في وجدت وقد. المدینة من التنظیم طرد بعد وذلك ،حلب في البریج حي في داعش
 مسافة من النار علیها ُأطلق وقد الخلف، من مكّبلة معظمها في الجثث وكانت مقتلها، أوقات تتفاوت والتي
  .قریبة

 أّدى مما ،حلب ریف في الباب مدینة على متفجرة برامیل بإلقاء المروحي الطیران قام ١٢/١/٢٠١٤ وفي
  .وسیدة طفالً  ١٤ بینهم شخصًا، ٢٣ لمقتل

 أّدى مما ،حمص مدینة في الغوطة حي على هاون قذائف بإطالق قوات النظام قامت ١٢/١/٢٠١٤ وفي
 .شخصاً  ٢٠ لمقتل

 استعادته بعد المسلحة المعارضة كتائب من المقاتلین عشرات بإعدام داعش تنظیم قام ١٣/١/٢٠١٤ وفي
  .مقاتل مائة بحوالي میدانیاً  إعدامهم تمّ  الذین عدد وُقّدر. الرقة مدینة على للسیطرة

 لمقتل أّدى مما ،دمشق ریف في مدیرا بلدة في مدیرا مسجد بقصف الحربي الطیران قام ١٧/١/٢٠١٤ وفي
  .شخصاً  ١٧

 مما ،حلب مدینة في الباب طریق حي على متفجرین برمیلین بإلقاء المروحي الطیران قام ١٨/١/٢٠١٤ وفي
  .أطفال ٨ منهم شخصًا، ١٨ لمقتل أّدى

 مما ،حلب مدینة في المیسر كرم حي على متفجرین برمیلین بإلقاء المروحي الطیران قام ١٨/١/٢٠١٤ وفي
  .أطفال ١٠ بینهم شخصًا، ٤٨ لمقتل أّدى

 أّدى مما ،حمص ریف في الرستن مدینة على صاروخٍ  بإطالق الحربي الطیران قام ١٨/١/٢٠١٤ وفي
  .أشخاص ١٠ لمقتل

 ١١ لمقتل أّدى مما ،حلب ریف في الباب مدینة على صاروخ بإلقاء الحربي الطیران قام ١٨/١/٢٠١٤ وفي
  .شخصاً 
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 مما ،درعا مدینة في الفلسطینیین لالجئین درعا مخیم على بغارة المروحي الطیران قام ٢٠/١/٢٠١٤ وفي
  .األطفال من معظمهم شخصًا، ١٢ لمقتل أّدى

 مما ،التركیة السوریة الحدود على الهوى باب معبر على نامفخختسیارتان انفجرت  ٢٠/١/٢٠١٤ وفي
  .أشخاص ١٠ لمقتل أّدى

 في الحج جسر دوار عند للسیارات كراج على متفجرة برامیل المروحي الطیران ألقى ٢١/١/٢٠١٤ وفي
  .أشخاص ١٠ لمقتل أّدى مما ،حلب مدینة

 ١١ لمقتل أّدى مما ،حلب مدینة في الصالحین حي على صاروخاً  الحربي الطیران ألقى ٢٣/١/٢٠١٤ وفي
  .شخصاً 

 ٢٣ لمقتل أّدى مما ،حلب مدینة في الصالحین حي على صاروخاً  الحربي الطیران ألقى ٢٥/١/٢٠١٤ وفي
  .شخصاً 

 في المیسر كرم حي في الخضار سوق على متفجرین برمیلین المروحي الطیران ألقى ٢٨/١/٢٠١٤ وفي
  .شخصاً  ٢٠ لمقتل أّدى مما ،حلب مدینة

 لمقتل أّدى مما ،حلب مدینة في المعادي حي على متفجرة برامیل المروحي الطیران ألقى ٢٩/١/٢٠١٤ وفي
  .شخصاً  ١٢

 أّدى مما ،حلب مدینة في المیسر كرم حي على متفجرة برامیل المروحي الطیران ألقى ٣٠/١/٢٠١٤ وفي
  .شخصاً  ١١ لمقتل

 

 ،حلب في الباب طریق حي على متفجرة برامیل ثمانیة بإلقاء المروحیة الطائرات قامت ٢/٢/٢٠١٤ وفي
 نصفهم شخصًا، ٥٢ مقتل إلى أّدى مما الحلوانیة، دوار في الخضرة وسوق مسعود بن اهللا عبد جامع قرب
 وقت في السوق استهداف تم حیث. جریحاً  ٩٠ من أكثر إلى باإلضافة واألطفال، النساء من األقل على

  .الذروة
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 والمیسر والمعادي النیرب باب أحیاء على متفجراً  برمیالً  ٣٣ بإلقاء المروحي الطیران قام ٣/٢/٢٠١٤ وفي
 واألنصاري األشرفیة زید وبني الوكاالت وشارع والسكري والقاطرجي عواد وضهرة والحلوانیة الباب وطریق
  .آخرین ٣٠٠ من أكثر وجرح شخصًا، ٨٥ لمقتل أّدى مما ،في حلب والجزماتي والعامریة الشرقي

 إعدام أعمال بتنفیذ قامت حیث ،حماة ریف في صوران مدینة الحكومیة القوات اقتحمت ٨/٢/٢٠١٤ وفي
  .شخصاً  ٢٧ بحق المدینة في میدانیة

 مما ،حلب مدینة في الحیدریة دوار على متفجرة برامیل عدة بإلقاء المروحي الطیران قام ٩/٢/٢٠١٤ وفي
  .آخرین عشرات وجرح شخصًا، ١٥ لمقتل أّدى

 خروج أثناء ،درعا في الیادودة بلدة في مالك بن البراء مسجد أمام مفخخة سیارة انفجرت ١٤/٢/٢٠١٤ وفي
 تفجیر عن المسؤولة الجهة ُتعرف ولم. األقل على شخص ٥٠ لمقتل أّدى مما الجمعة، صالة من المصلین

  .السیارة

 بلدة في الزیتون عین مدرسة على متفجرة برامیل عدة بإلقاء المروحي الطیران قام ١٨/٢/٢٠١٤ وفي
 ،)األونروا( الفلسطینیین الالجئین وتشغیل لغوث المتحدة األمم لوكالة التابعة ،درعا ریف في المزیریب

 ومعظمهم الفلسطینین الالجئین من كلهم شخصًا، ١٥ مقتل إلى أّدى مما لها، التابع الصحي والمستوصف
 .األطفال من

 التركیة، السوریة الحدود على ،الحدودي السالمة باب معبر عند مفخخة سیارةانفجرت  ٢٠/٢/٢٠١٤ وفي
  .شخصاً  ١٧ لمقتل أّدى مما لالجئین، السالمة باب مخیم قرب

 تل بلدة باقتحام الدیمقراطي االتحاد لحزب التابعة الكردي الشعب حمایة وحدات قامت ٢٢/٢/٢٠١٤ وفي
 إعدام عملیات إلى باإلضافة واسعة، اعتقاالت حملة بتنفیذ إثرها على قامت وقد. الحسكة ریف في براك

  .األقل على شخصاً  ٤٣ ضحیتها ذهب میدانیة،

 أّدى مما غارات، ثالث في دمشق ریف في النشابیة منطقة بقصف الحربي الطیران قام ٢٤/٢/٢٠١٤ وفي
  .آخرین عشرات وجرح شخصًا، ١٤ مقتل إلى
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 مرتب، بشكل مصفوفة لجثث صوراً  السوري للنظام الموالیة اإلعالم وسائل عرضت ٢٦/٢/٢٠١٤ وفي
 تم عسكري رتل في كانوا معارضین لمقاتلین بأنها الموالیة اإلعالم وسائل وقالت جثة، ١٥٠ حوالي ضّمت

 الروایة أّكدت اإلعالمیة القنوات هذه بثّتها التي الصور أن إال ،دمشق ریف في العتیبة منطقة في استهدافه
 مغادرة ُیحاولون كانوا الشرقیة، الغوطة أهالي من لمدنیین كانت الجثث أن من حقوقیین نشطاء قّدمها التي

  .العراقیة العباس الفضل أبو ومجموعة اهللا حزب قوات به قامت لكمین وتعّرضوا المحاصرة، المنطقة

 
أي  ،في العتیبة لمقاتلینالنظام  قوات هتنفذ كمین بأنه قال لما للنظام المؤید اإلعالم بثها التي الصور ظهرتُ  ال

 الجثث بین أطفال ألعاب ظهرت كما مرتبة،مشاهد حریق في المكان، كما یظهر الجثث مصفوفة بطریقة 

 الفراغیة، الصواریخ من بعدد إدلب ریف في تخاریم كفر بلدة بقصف الحربي الطیران قام ١/٣/٢٠١٤ وفي
   .آخرین ٤٠ حوالي وجرح شخصًا، ١٣ لمقتل أدى مما

 بریف الزارة قریة باقتحام اللبنانیة اهللا حزب ومیلیشیات الوطني الدفاع میلیشیات قامت ٨/٣/٢٠١٤ وفي
 بإطالق وقامت ،مهجور مبنى في جمعتهم حیث القریة، أهالي بحق میدانیة إعدام عملیات ونّفذت ،حمص
 أشاروا المنطقة في نشطاء لكن. اللجنة وثّقتهم الذین وهم شخصًا، ٤٠ عن یقل ال ما قتلت حیث علیهم، النار
  .شخصاً  ١٥٠ إلى یصل قد الضحایا عدد أن إلى
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 مقر وهو ،في القامشلي هدایا فندق في نفسه بتفجیر داعش تنظیم عناصر أحد قام ١١/٣/٢٠١٤ وفي
  .أشخاص ١٠ لمقتل أّدى مما الكردستاني، الدیمقراطي االتحاد حزب ُیدیرها التي قامشلو بلدیة

 أّدى مما ،إدلب ریف في مصرین معرة بلدة في شعبي سوق بقصف الحربي الطیران قام ١٥/٣/٢٠١٤ وفي
   .شخصاً  ٢٥ وٕاصابة شهیداً  ١٧ لمقتل

 عشرة لمقتل أّدى مما ،دمشق ریف في قدسیا مدینة بقصف الحربي الطیران قام ٢١/٣/٢٠١٤ وفي
  .نساء وثالث أطفال ستة بینهم أشخاص،

 الریف في الشموطة قریة باقتحام لها المساندة األجنبیة والمیلیشیات قوات النظام قامت ٢٤/٣/٢٠١٤ وفي
  .آخرین ١٤ واعتقلت شخصًا، ١٢ بإعدام قامت حیث ،حماة لمدینة الجنوبي

بإطالق  السوري للنظام الموالیة الفلسطینیة العامة والقیادة االنتفاضة فتح میلیشیات قامت ٢٥/٣/٢٠١٤ وفي
 وتشغیل لغوث المتحدة األمم وكالة قیام أثناء في دمشق الیرموك مخیم في الفلسطینیین الالجئین على النار

 ١١ مقتل إلى النار إطالق أدى وقد. المخیم في الغذائیة السلل بتوزیع) األونروا( الفلسطینیین الالجئین
  .عشرات وجرح شخصًا،

 أّدى مما صواریخ، بأربعة حلب ریف في حارم مدینة باستهداف الحربي الطیران قام ٣١/٣/٢٠١٤ وفي
  .شخصاً  ١٣ لمقتل

 

 الحارة على قذائف بإطالق المسلحة، المعارضة فصائل إحدى سوریا، ثوار جبهة قامت ٢/٤/٢٠١٤ وفي
 ١٣ لمقتل أّدى مما ،إدلب محافظة في الشغور جسر مدینة في الخطاب بن عمر جامع حي في الشمالیة
  .شخصاً 

 ،حمص مدینة في اللوز كرم حي في الخضرم شارع في مفخختان سیارتان انفجرت ٩/٤/٢٠١٤ وفي
  .شخصاً  ٢١ لمقتل أّدى مما السوري، للنظام والموالي
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 بصاروخین حلب ریف في األتارب مدینة في الشعبي السوق بقصف الحربي الطیران قام ٢٤/٤/٢٠١٤ وفي
  .شخصاً  ٥٠ من أكثر وٕاصابة شخصًا، ٣٣ لمقتل أّدى مما الصباح، ساعات في اكتظاظه عند فراغیین،

 في حمرة كفر بلدة في مكتظ شارع على متفجرین برمیلین بإلقاء المروحي الطیران قام ٢٦/٤/٢٠١٤ وفي
  .شخصاً  ٤٠ حوالي وجرح شخصًا، ١٢ لمقتل أّدى مما ،حلب ریف

 
 المدارساستهداف  حاالتأبرز  أحداستهداف معرض لألطفال في مدرسة عین جالوت في حلب  شّكل

 ٢٠١٤ عام خالل واألطفال

 ولم شخصًا، ٣٨ لمقتل أّدى مما ،حلب في المنشیة حي على هاون قذائف سقطت ٢٧/٤/٢٠١٤ وفي
   .المسلحة المعارضة كتائب إحدى أنها ُیعتقد ولكن القذائف، إطالق عن المسؤولة الجهة ُتعرف

 حي في) والعربیة الشرعیة للعلوم الدولي المعهد( الحسني الدین بدر الشیخ مجمع تعّرض ٢٩/٤/٢٠١٤ وفي
. آخرین ثمانین من أكثر وجرح طفًال، ١٦ لمقتل أّدت هاون، قذائف بثالث لقصف دمشق في الشاغور

  .المعارضة المسلحة المجموعات طرف من ُأطلقت القذائف بأن الحكومیة المصادر وقالت
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 ألقاه موجه بصاروخ لقصف حلب في األنصاري حي في جالوت عین مدرسة تعّرضت ٣٠/٤/٢٠١٤ وفي
 افتتاح لحضور األهالي من عدد تواجد إلى باإلضافة المدرسة، في األطفال تواجد أثناء الحربي الطیران
  .طفالً  ١٧ منهم شخصًا، ٢١ لمقتل أّدى مما األطفال، لرسوم معرض

 

 مما للنظام، الموالیة القرى من وهي ،حماة بریف جدرین قریة في مفخخة سیارةانفجرت  ٢/٥/٢٠١٤ وفي
  .والنساء األطفال من معظمهم شخصًا، ١٥ لمقتل أّدى

 ٤٤ لمقتل أّدى مما ،الحدودي السالمة معبر في سجو كراج في مفخخة سیارةانفجرت  ١٥/٥/٢٠١٤ وفي
  .أطفال ٨ بینهم شخصًا،

 األشرفیة حي على صاروخیة قذائف ستة بإطالق المسلحة المعارضة كتائب إحدى قامت ١٦/٥/٢٠١٤ وفي
  .ونساء أطفال ٨ بینهم شخصًا، ١٥ لمقتل أّدى مما ،حلب مدینة في

 أّدى مما ،إدلب محافظة في بنش لمدینة الرئیسي السوق في مفخخة سیارة انفجرت ١٦/٥/٢٠١٤ وفي
  .شخصاً  ١٢ لمقتل

مع  الحدودي السالمة باب معبركراج سّجو للسیارات عند انفجرت سیارة مفخخة في  ١٨/٥/٢٠١٤وفي 
 . شخصًا، وجرح عشرات آخرین ٥٠تركیا، مما أّدى لمقتل 

 على هاون قذائف ثالثة بإطالق المسلحة، المعارضة كتائب إحدى سجیل، كتیبة قامت ٢٢/٥/٢٠١٤ وفي
 ٢٩ لمقتل أّدى مما الرئاسیة، باالنتخابات ُعرف فیما انتخابیة، خیمة استهدفت ،درعا مدینة في المطار حي

  .السوري النظام إعالم عنها أعلن التي األرقام حسب آخرین، ٢٥٠ حوالي وجرح شخصاً 

 مما ،إدلب ریف في النعسان معارة قریة في المازوت سوق داخل مفخخة سیارة انفجرت ٢٨/٥/٢٠١٤ وفي
  .السیارة تفجیر عملیة خلف تقف التي الجهة ُتعرف ولم. شخصاً  ١٧ لمقتل أّدى

 ،الحسكة محافظة بریف العین رأس لمدینة التابعة تلیلة قریة باقتحام داعش تنظیم قام ٢٩/٥/٢٠١٤ وفي
 .سیدات ٣و أطفال ٧ بینهم مدنیًا، ١٥ لمقتل أدى مما األهالي، على النار بإطالق التنظیم عناصر وقام
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 بعد ،الحسكة في العین رأس مدینة في التلیلیة قریة إلى داعش تنظیم من عناصر دخل ٢٩/٥/٢٠١٤ وفي
 القریة، في المدنیین على النار بإطالق قاموا حیث القریة، من PYD الدیمقراطي االتحاد حزب قوات انسحاب

  .وسیدة أطفال، خمسة بینهم شخصًا، ١٢ بمقتل تسبب مما

 
 ١٨/٥/٢٠١٤ في الحدودي السالمة باب معبر عند مفخخة لسیارة انفجار في شخصاً  خمسون ُقتل

 

 أّدى مما ،حلب مدینة في المیدان حي بقصف المسلحة المعارضة كتائب إحدى قامت ٣٠/٥/٢٠١٤ وفي
  .وسیدة طفالً  ١٢ بینهم شخصًا، ١٩ لمقتل

 طریق أول عند ،حلب في القصر بستان حي على برمیل بإلقاء المروحي الطیران قام ٣٠/٥/٢٠١٤ وفي
 الحربي الطیران قام المصابین إلسعاف المواطنین تجّمع وبعد شخص، لمقتل أّدى مما الحجز، كراج معبر

   .آخرین عشرات وجرح شخصًا، ١١ لمقتل أّدى مما المكان، على صاروخ بإطالق

 في المیدان حي على هاون قذائف بإطالق المسلحة المعارضة كتائب إحدى قامت ٣١/٥/٢٠١٤ وفي
  .شخصاً  ١٧ لمقتل أّدى مما ،حلب مدینة
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إلى قصف بغارة جویة، مما أّدى  مستوصف أمیة في بلدة زبدین بریف دمشقتعّرض  ٣/٦/٢٠١٤وفي 
 . من الطاقم الطبي للمستوصف ٩شخصًا، منهم  ٢٤لمقتل 

 ریف في عندان مدینة في شعبي سوق على متفّجر برمیل بإسقاط المروحي الطیران قام ١٤/٦/٢٠١٤ وفي
  .آخرین ٣٠ من أكثر وجرح شخصًا، ٢٠ لمقتل أّدى مما ،حلب

 الرحال كرم حي على هاون قذیفة المسلحة، المعارضة فصائل إحدى العز، جبهة أطلقت ١٥/٦/٢٠١٤ وفي
  .مدنیاً  ١٤ لمقتل أّدى مما ،إدلب ریف في الشغور جسر بمدینة

 أّدى مما ،حلب في السكري حي على متفجرین برمیلین بإسقاط المروحي الطیران قام ١٦/٦/٢٠١٤ وفي
  .آخرین عشرات وجرح شخصاً  ٣٥ لمقتل

 مخیم على متفجرین برمیلین بإلقاء صباحاً  الواحدة الساعة حوالي المروحي الطیران قام ١٨/٦/٢٠١٤ وفي
 ٦٠ حوالي جرح إلى باإلضافة نازحًا، ١٨ مقتل إلى المجزرة أّدت وقد. درعا قرب الشجرة قریة في الشجرة،
  .شخصاً 

 حیث ،دمشق ریف في الشیح خان بلدة على متفجر برمیل بإلقاء المروحي الطیران قام ٢١/٦/٢٠١٤ وفي
 من منهم سبعة واحدة، عائلة من شخصاً  ١١ لمقتل أّدى مما طابقین، من مكّون مبنى على البرمیل سقط

  .األطفال

 لمقتل أّدى مما ،الزور دیر في البوسید حي في عزاء بیت بقصف الحربي الطیران قام ٢٣/٦/٢٠١٤ وفي
  .العشرات وٕاصابة شخصًا، ١٦

 شهر في المغرب أذان ُقبیل ،حلب ریف في سلقین مدینة بقصف الحربي الطیران قام ٢٩/٦/٢٠١٤ وفي
  .آخرین عشرات وجرح شخصًا، ٣٨ لمقتل أدى مما رمضان،

 ،إدلب مدینة على هاون قذائف عشرةبإطالق  المسلحة المعارضة كتائب إحدى قامت ٣٠/٦/٢٠١٤ وفي
  .ونساء أطفال ٧ بینهم شخصًا، ١٤ لمقتل أّدى مما
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 أّدى مما ،إدلب مدینة على هاون قذائف بإطالق المسلحة المعارضة كتائب إحدى قامت ١/٧/٢٠١٤ وفي
  .أشخاص ١٠ لمقتل

 أّدى مما ،درعا محافظة في داعل مدینة على متفجر برمیل بإلقاء المروحي الطیران قام ٥/٧/٢٠١٤ وفي
 قضوا أبناء وستة الوالدین من العائلة وتتكون. أیام قبل نوى مدینة من نزحت قد كانت كاملة، عائلة لمقتل
   .الغارة في جمیعاً 

 
من رمضان لتمّثل نموذجًا لحاالت االستهداف التي جاءت مجزرة سلقین قبیل اإلفطار في الیوم الثاني 

 مارستها قوات النظام قبیل وأثناء اإلفطار خالل الشهر كله

أشخاص، بینهم نساء،  ١٠والمیلیشیات الشعبیة الموالیة لها بإعدام  قوات النظامقامت  ٥/٧/٢٠١٤وفي 
 .قریة الشیخ حدید في ریف حماةمیدانیًا في 

أرض -صاروخي أرضبإطالق المتواجدة في حي الحمدانیة في حلب  النظام قواتقامت  ٧/٧/٢٠١٤وفي 
 .أشخاص ١٠، مما أّدى لمقتل حي المشهد في حلبعلى 
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قریة شخصًا في  ١٤قالت السلطات السوریة بأن كتائب المعارضة المسلحة قاموا بقتل  ٩/٧/٢٠١٤وفي 
 . تستطع اللجنة التأكد من هذه المزاعم من مصدر مستقلولم . خطاب في ریف حماة الشمالي الغربي

حي قام الطیران المروحي بإلقاء برمیل متفجر على سوق شعبي في الشارع الرئیسي في  ١٠/٧/٢٠١٤وفي 
 . شخصًا، وجرح عشرات آخرین ٢٠، مما أّدى لمقتل المیسر في حلب

 مما ،الزور دیر ریف في المیادین ةمدین في النادي دوار قرب مفخخة سیارة انفجرت ١٣/٧/٢٠١٤ وفي
  .شخصاً  ١٤ لمقتل أدى

صاروخ أرض أرض على قریة المغارة في ریف إدلب، قبیل أذان  قوات النظامأطلقت  ١٤/٧/٢٠١٤وفي 
المغرب في رمضان، حیث أصاب الصاروخ مركزًا لتوزیع المازوت، مما تسبب في اندالع حریق كبیر أودى 

 . شخصًا، وٕاصابة عشرات آخرین ١٥بحیاة 

، مما أدى إلى ي حلبحي الفردوس فقام الطیران المروحي بإلقاء برمیلین متفجرین على  ١٤/٧/٢٠١٤وفي 
 . شخصًا، وجرح عشرات آخرین، وتهدم أربعة مباٍن كاملة ١١مقتل 

بلدة زبدین في أرض على السوق الرئیسي في -بإطالق صاروخ أرض قوات النظامقامت  ٢٤/٧/٢٠١٤وفي 
 .آخرین ١٥أشخاص وجرح  ١٠، مما أّدى لمقتل الغوطة الشرقیة في ریف دمشق

 لمقتل أّدى مما ،حلب ریف في اعزاز مدینة في الخضار سوق في مفخخة سیارة انفجرت ٢٦/٧/٢٠١٤ وفي
   .السیارة تفجیر خلف تقف التي الجهة ُتعرف ولم. أشخاص ١٠

 ٢٠ببرمیلین متفجرین، مما أّدى لمقتل  حي الشعار في حلبقام الطیران الحربي بقصف  ٢٨/٧/٢٠١٤وفي 
 .شخصاً 

بالقذائف والصواریخ، في الیوم  دمشق ریف في دوما مدینةباستهداف  قوات النظامقامت  ٣٠/٧/٢٠١٤وفي 
. آخرین ٧٠شخصًا، وجرح حوالي  ١٨األخیر من عید الفطر، وقد أّدى القصف إلى مقتل 

في الریف  الشعیطات قبیلة تقطنها التي القرى باقتحام داعش تنظیم قام أغسطس/آب شهر بدایة وفي
 العسكریة بآاللیات متواصل واستهداف حصار بعد وغرانیج، حمام وأبو لكشكیة وخاصة ،الشرقي لدیر الزور
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 رجال من شخص ٤٠٠ عن یقل ال ما بذبح قام حیث العراقي، الجیش منالتنظیم  علیها حصل التي الثقیلة
 سوریة شهدتها التي المجازر أكبر من واحدة الشعیطات مجزرة لتكون ٧٠٠ إلى الرقم یصل وربما العشیرة،

  .األسد نظام ضد الشعبیة االحتجاجات بدایة منذ

 فلم عبر وخاصة المجزرة، توّثق وصوراً  فیدیو مقاطع وبثّ  بنفسه، المجزرة بتوثیق داعش تنظیم قام وقد
 منفذو كان حیث بارد، وبدم بسكاكین الضحایا ذبح فیه عرض ،)خلفهم من بهم وشّرد( اسم حمل دعائي

 أن أجل من المحمول الهاتف على التناوب بعضهم من ویطلبون الذبح، عملیة أثناء فالُطرَ  یتبادلون المجزرة
  .بالذبح قیامهم أثناء صور على الحصول فرصة جمیعاً  ینالوا

  .الشهر هذا من األول األسبوع في أساسي بشكل ترّكزت أیام، عدة مدار على المجازر جرت وقد

 
التي عرفتها األفالم  أكثر من ُتعتبرخاصة،  أفالمتنظیم داعش مجازره بعشیرة الشعیطات ونشرها في  وّثق

 أنفسهم الجناة قبل منقسوة، خاصة وأنها ُتنشر بشكل رسمي سوریة 
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 أّدى مما ،حلب مدینة في الحمدانیة حي في الرضوان جامع خلف هاون قذائف سقطت ١/٨/٢٠١٤ وفي
  .الهاون قذائف بإطالق قامت التي الجهة ُتعرف ولم. أطفال ٦ بینهم شخصًا، ١١ مقتل إلى

 أثناء ،دمشق ریف في كفربطنا بلدة في التجاریة السوق بقصف الحربیة الطائرات قامت ٣/٨/٢٠١٤ وفي
  .شخصاً  -٨ من أكثر وجرح شخصًا، ٢٧ مقتل إلى أّدى مما بالمتسوقین، ازدحامه

 ،دمشق ریف محافظة في دوما مدینة في القوتلي شارع على بغارة الحربیة الطائرات قامت ٣/٨/٢٠١٤ وفي
  .الجرحى عشرات إلى باإلضافة شخصًا، ١٦ لمقتل أّدى مما

 ،الزور دیر في الشویط عشیرة منطقة على هاون قذائف عدة بإطالق داعش تنظیم قام ٩/٨/٢٠١٤ وفي
  .شخصاً  ١٨ لمقتل أّدى مما

 قرب الدولة أمن منطقة على هاون قذائف بإطالق المسلحة المعارضة كتائب إحدى قامت ٩/٨/٢٠١٤ وفي
  .وسیدة أطفال ٨ لمقتل أدى مما ،إدلب مدینة في الصدیق جامع

 

 على خزنة تل قریة في البیضاء باألسلحة مجزرة السوري للنظام موالیة میلیشیات نّفذت ٣/٩/٢٠١٤ وفي
 عائلة وهي واحدة، عائلة من شخصاً  ١٤ المجزرة هذه ضحیة ذهب وقد ،حمص ریف في سلمیة طریق

 .بعلبة دیر من النازحة النعیمي

-الزور دیر طریق على الشوال منطقة في ركاب حافلة باستهداف الحربیة الطائرات قامت ٣/٩/٢٠١٤ وفي
  .بجروح العشرات وٕاصابة شخصًا، ١٤ لمقتل أدى مما ،دمشق

 ٨ لمقتل أّدى مما ،الزور دیر ریف في العشارة مدینة بقصف الحربیة الطائرات قامت ٤/٩/٢٠١٤ وفي
  .شخصاً  ٢٠ حوالي وجرح أشخاص،

 أّدى مما ،حلب محافظة في الحیدریة حي على متفّجر برمیل بإلقاء المروحي الطیران قام ٥/٩/٢٠١٤ وفي
  .األقل على شخصاً  ٢٦ لمقتل
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 أّدى مما ،في الرقة أبیض تل شارع في األندلس فرن بقصف الحربیة الطائرات قامت ٦/٩/٢٠١٤ وفي
  .الفرن أمام كانوا شخصاً  ٤٤ لمقتل

 لمقتل أّدى مما ،حماة ریف في اللطامنة مدینة على متفجرة برامیل المروحي الطیران ألقى ٦/٩/٢٠١٤ وفي
  .أشخاص ١٠

 أّدى مما ،الزور دیر ریف في الصبیخان بلدة في مدرسة بقصف الحربیة الطائرات قامت ٧/٩/٢٠١٤ وفي
  .المدرسة في یقیمون نازحاً  ١١ لمقتل

 مما ،دوما مدینة في مسرابا جسر حي في سكنیة منطقة بقصف الحربیة الطائرات قامت ٩/٩/٢٠١٤ وفي
  .وامرأة طفالً  ١٥ بینهم شخصاً  ٢٧ لمقتل أّدى

 بصواریخ حلب ریف في الباب مدینة في المواشي سوق بقصف الحربیة الطائرات قامت ١١/٩/٢٠١٤ وفي
  .آخرین عشرات وجرح شخصًا، ١٩ لمقتل أّدى مما فراغیة،

 الطائرات قامت أن بعد دمشق ریف في دوما مدینة في شخصاً  ٤٥ من أكثر ُقتل ١١/٩/٢٠١٤ وفي
  .المنازل من عدد النهیار أّدى مما قدیم، سكني حي بقصف الحربیة

 خلیل تل قریتي باقتحام الدیمقراطي االتحاد لحزب التابعة الكردیة الحمایة قوات قامت ١٤/٩/٢٠١٤ وفي
 األطفال من معظمهم شخصًا، ٥١ لمقتل أّدى مما ،الحسكة محافظة بریف حمیس تل قرب والحاجیة
  .جي بي آر بقذائف بیوتهم باستهداف قریبة مسافة من معظمهم قتل تم والنساء،

 لمقتل أّدى مما ،حلب بمدینة المرجة حي على متفجر برمیل بإلقاء المروحي الطیران قام ١٥/٩/٢٠١٤ وفي
  .آخرین عشرات وجرح شخصًا، ١٨

 أّدى مما ،حمص ریف في تلبیسة مدینة على متفجرة برامیل بإلقاء المروحي الطیران قام ١٥/٩/٢٠١٤ وفي
  .والنساء األطفال من عدد بینهم شخصًا، ١٥ لمقتل

 فیها أطلقت ،دمشق ریف في حموریة مدینة على بغارتین الحربیة الطائرات قامت ١٦/٩/٢٠١٤ وفي
  .آخرین شخصاً  ٣٠ من أكثر وجرح شخصًا، ٢٠ مقتل إلى أّدى مما فراغیة، صواریخ
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 ٣١ مقتل إلى أدى مما ،حمص ریف في تلبیسة مدینة بقصف الحربیة الطائرات قامت ١٦/٩/٢٠١٤ وفي
   .وامرأة طفالً  ١٥ بینهم شخصًا،

 بصاروخین دمشق ریف في دوما في الجالء شارع بقصف الحربیة الطائرات قامت ١٧/٩/٢٠١٤ وفي
  .وامرأة طفالً  ١٢ بینهم من شخصًا، ١٥ لمقتل أّدى مما موجهین،

 مدینة في مخبز أمام للمواطنین تجّمع على متفّجر برمیل بإلقاء المروحي الطیران قام ١٨/٩/٢٠١٤ وفي
  .وامرأة طفالً  ١٦ بینهم شخصًا، ٤٤ لمقتل أّدى مما ،حلب ریف في الباب

 في النعمان معرة مدینة في للخیاطة ومشغل سكني ىمبن بقصف الحربیة الطائرات قامت ١٩/٩/٢٠١٤ وفي
  .أشخاص ١٠ لمقتل أّدى مما ،إدلب ریف

 بصواریخ إدلب بریف سراقب مدینة في عمیم كفر طریق بقصف الحربیة الطائرات متاق ٢١/٩/٢٠١٤ وفي
  .شخصاً  ٢٢ لمقتل أّدى مما فراغیة،

 أّدى مما فراغیة، بصواریخ إدلب ریف في إحسم بلدة بقصف الحربیة الطائرات قامت ٢١/٩/٢٠١٤ وفي
 .شخصاً  ٣٣ لمقتل

 أّدى مما ،دمشق ریف في حّموریة مدینة على غارات بعّدة الحربیة الطائرات قامت ٢٢/٩/٢٠١٤ وفي
  .آخرین ثالثین من أكثر وجرح األقل، على أشخاص عشرة لمقتل

 مما متتالیة، غارات بأربع دمشق ریف في دوما مدینة بقصف الحربیة الطائرات قامت ٢٤/٩/٢٠١٤ وفي
  .وأطفال نساء ٧ بینهم من شخصًا، ١٢ لمقتل أّدى

 

 بمدینة عكرمة حي في االبتدائیة المخزومي عكرمة مدرسة في مفخخة سیارة انفجرت ١/١٠/٢٠١٤ وفي
  .األطفال من منهم ٥١ شخصًا، ٥٣ لمقتل أّدى مما ،حمص

 دوما مدینة في خورشید شارع على فراغیة بصواریخ غارة بشن الحربیة الطائرات قامت ٣/١٠/٢٠١٤ وفي
  .شخصاً  ١٢٠ على یزید ما جرح إلى باإلضافة شخصًا، ١٥ لمقتل أّدى مما ،دمشق ریف في
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 لمقتل أّدلى مما ،إدلب محافظة في السبیل خان بلدة بقصف الحربیة الطائرات قامت ٦/١٠/٢٠١٤ وفي
  .والنساء األطفال من معظمهم أشخاص، ١٠

 مما ،حمص في الوعر حي على أرض-أرض صاروخ بإطالق الحكومیة القوات قامت ٨/١٠/٢٠١٤ وفي
  .والنساء األطفال من معظمهم أشخاص، ١٠ لمقتل أّدى

 دمشق ریف في عربین مدینة في شعبي سوق على غارة بشن الحربیة الطائرات قامت ٩/١٠/٢٠١٤ وفي
  .شخص مائتي من أكثر وجرح شخصاً  ٣١ لمقتل أّدى مما فراغیة، بصواریخ

 ،درعا محافظة في الحارة بلدة على أرض-أرض صاروخ بإطالق الجیش قوات قامت ١٠/١٠/٢٠١٤ وفي
  .شخصاً  ٢١ لمقتل أّدى مما

 بن عمر مسجد فیه استهدفت سكني، حي على غارة بشن الحربیة الطائرات قامت ١٤/١٠/٢٠١٤ وفي
  .شخصاً  ١٤ لمقتل أّدى مما ،دمشق ریف في عربین مدینة في الخطاب

 مما ،دمشق ریف في ترما عین في سكني حي على غارة بشن الحربیة الطائرات قامت ١٤/١٠/٢٠١٤ وفي
  .التجاریة والمحالت البیوت من كبیر عدد وتدمیر شخصًا، ١٤ لمقتل أّدى

 لمقتل أّدى مما ،حمص في الوعر حي على متفجر برمیل بإسقاط المروحي الطیران قام ١٥/١٠/٢٠١٤ وفي
  .الممتلكات في واسع دمار إلى باإلضافة أشخاص، عشرة

 صواریخ بأربعة دمشق ریف في جسرین بلدة على غارة بشن الحربیة الطائرات قامت ١٦/١٠/٢٠١٤ وفي
  .كاملین مبنین وتدمیر شخصًا، ٢٤ لمقتل أّدى مما فراغیة،

 أّدى مما ،دمشق ریف في دوما مدینة على غارات ثمان بشن الحربیة الطائرات قامت ١٧/١٠/٢٠١٤ وفي
  .أطفال ٧ بینهم شخصًا، ٢١ لمقتل

 أّدى مما ،درعا في نصیب بلدة على متفجرین برمیلین بإسقاط المروحي الطیران قام ٢١/١٠/٢٠١٤ وفي
  .واألطفال النساء من األقل على نصفهم شخصًا، ٢٣ لمقتل
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 حیث ،حلب ریف في قراح بلدة على متفجرة برامیل ثالثة بإسقاط المروحي الطیران قام ٢٣/١٠/٢٠١٤ وفي
 األطفال من كلهم شخصًا، ١٩ مقتل إلى أّدى مما نازحون، فیها ُیقیم أفراح صالة على البرامیل سقطت
  .والنساء

 ١٨ لمقتل أّدى مما ،حمص في تلبیسة مدینة على بغارة الحربیة الطائرات قامت ٢٥/١٠/٢٠١٤ وفي
  .األطفال من معظمهم شخصًا،

 من الشرقي الحي وسط في سكني مبنى على متفجر برمیل بإلقاء المروحي الطیران قام ٢٦/١٠/٢٠١٤ وفي
  .واحدة عائلة من شخصاً  ١٥ لمقتل أّدى مما ،درعا في الشام بصرى مدینة

 الشیخ قریة في عابدین مخیم على متفجرین برمیلین بإسقاط المروحي الطیران قام ٢٩/١٠/٢٠١٤ وفي
  .شخصاً  ٦٣ لمقتل أّدى مما ،إدلب في مصطفى

 

 لمقتل أّدى مما ،دمشقفي  القابون حي في الحیاة مدرسة على كاتیوشا صاروخا سقط ٥/١١/٢٠١٤ وفي
 ُتعرف ولم للنظام، المعارضة القوات سیطرة تحت الحي ویقع. آخرین ٥٠ حوالي وجرح األقل، على طفالً  ١٦

  .الصاروخین أطلقت التي الجهة

 حلب في الشّعار حي في القدیمة المواصالت شارع على متفجرین برمیلین سقوط أّدى ٦/١١/٢٠١٤ وفي
  .ونساء أطفال بینهم شخصًا، ١٤ مقتل إلى

 حماة ریفكرناز في بلدة  في االبتدائیة كرناز مدرسة على غراد صاروخ سقط ١٢/١١/٢٠١٤ وفي
 عن المسؤولة الجهة ُتعرف ولم. آخرین عشرات وجرح األقل، على أطفال ١٠ لمقتل أّدى مما ،الشمالي
  .الصاروخ إطالق

 السوري، للنظام موالیة قوات ید على كمین إلى حمص محافظة من نازحون تعّرض ١٢/١١/٢٠١٤ وفي
 نار إلطالق تعّرضت عندما تركیا، إلى طریقها في شخص بمائة تُقّدر النازحین، من مجموعة كانت حیث
 .شخصاً  ٣٠ مقتل إلى أّدى مما النظام، قوات طرف من
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 بلدة بین اإلنجلیزي القبر منطقة على متفجرین برمیلین بإلقاء المروحیة الطائرات قامت ١٨/١١/٢٠١٤ وفي
 وعربة عام نقلحافلتي  لتدمیر أّدى مما ،حلب ریف في كارفور، مول قرب حمرة، كفر وقریة حریتان
 .آخرین عشرین عن یقل ال ما وجرح األقل، على شخصاً  ١٤ إثرها على ُقتل إسعاف،

 المتحللة الجثث من مجموعة على الغربي درعا ریف في نوى مدینة في األهالي عثر ٢١/١١/٢٠١٤ وفي
 نوى مدینة من الفرار حاولوا لمدنیین تعود الجثث أن وُیعتقد. نوى مدینة ُقرب الجابیة وتلّ  حوران أم تل بین
 النظام قوات وانسحاب المنطقة، على المعارضة قوات سیطرة بعد الجثث على العثور وتمّ . تقریباً  عام قبل
 .منها

 
إلى أن الوفاة قد حصلت قبل نحو  ٢١/١١/٢٠١٤ُتشیر بقایا الُجثث التي ُعثر علیها في مدینة نوى في 

 عام تقریباً 

 المنطقة استهدفت ،الرقة مدینة على متتالیة غارات بثمان حربیة طائرات قامت ٢٥/١١/٢٠١٤ وفي
 وساحة والمشلب، ، الحني وجامع ،)المدینة شمال( األصفر والمستودع الصواجین، حارة في الصناعیة
 من كلهم شخص، ١٠٠ عن یزید ما مقتل إلى أّدى مما ،)البولمن كراج من بالقرب( والبرید المتحف،
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 التي المجازر أكبر من المجزرة هذه بذلك وتكون. ومدنیة سكنیة مناطق الغارات استهدفت حیث المدنیین،
  .٢٠١٤ عام في حصلت

 ١١ لمقتل أّدى مما ،الرقة مدینة في النووي مسجد محیط بقصف الحربي الطیران قام ٢٩/١١/٢٠١٤ وفي
  .بالمسجد مادیة أضرار وٕاحداث آخرین، عشرات وٕاصابة شخصًا،

 أّدى مما ،الزور دیر ریف في حطلة قریة في تجاري شارع بقصف الحربي الطیران قام ٣٠/١١/٢٠١٤ وفي
 بجروح شخصاً  ١٤ وٕاصابة ونساء، أطفال ٩ بینهم شخصًا، ١٢ لمقتل

 سكنیاً  مركزاً  األولى استهدفت لغارتین، درعا محافظة في جاسم مدینة تعّرضت ٣٠/١١/٢٠١٤ وفي
 من عدد كان حیث البلدیة، مبنى الثانیة الغارة استهدفت فیما جاسم، ببلدة المحیطة البلدات من للمهّجرین
 مقتل إلى الغارتین أّدت وقد. اإلنسانیة المعونات على الحصول أجل من للتسجیل هناك یتجّمعون المواطنین

 .األقل على جریح مائة إلى باإلضافة اآلن، حتى شخصاً  ٢٨

بصواریخ  مدینة عندان في ریف حلبقام الطیران الحربي بقصف مبنى سكني في  ٣٠/١١/٢٠١٤وفي 
 . شخصًا، وجرح عشرات آخرین ١١فراغیة، مما أّدى لمقتل 

 

أّدت إلى  بلدة حموریة في ریف دمشق،قام الطیران الحربي بعّدة غارات متتالیة على  ٨/١٢/٢٠١٤وفي 
 . أشخاص، وجرح عشرات آخرین ١٠مقتل 

، وموحسن والطابیة بریف دیر الزور الشرقيخشام قام الطیران الحربي بقصف قرى  ١٥/١٢/٢٠١٤وفي 
 . في قریة خشام ١١في قریة الطابیة، و ١٠منهم . شخصاً  ٢٦مما أّدى لمقتل 

 ریف دیر الزور الجنوبيقریة غرانیج في  عشیرة الشعیطات فيوّثق نشطاء من  ١٥/١٢/٢٠١٤وفي 
شطاء آخرون بأن المقابر الجماعیة جثّة تم إعدامها، فیما قال ن ٢٠العثور على مقبرة جماعیة تضم حوالي 

تعّرضت إلبادة جماعیة من طرف تنظیم داعش في بدایة قد وكانت العشیرة . جثة ٢٠٠ربما تضم حوالي 
 .آب الماضي /شهر أغسطس
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، مما أسفر عن مقتل مدینة معّرة النعمان في ریف إدلبقام الطیران الحربي بقصف  ١٦/١٢/٢٠١٤وفي 
 . ین آخرینشخصًا، وجرح حوالي عشر  ١٣

مشفى الطب الحدیث عند المدخل الغربي لمدینة دیر قام الطیران الحربي بغارتین أمام  ١٦/١٢/٢٠١٤وفي 
 . أشخاص، وجرح عشرات آخرین ١٠، مما أّدى لمقتل الزور

، والذي ُتسیطر علیه حي الوعر في حمصغارة على  ١٥قام الطیران الحربي بشّن  ١٦/١٢/٢٠١٤وفي 
  .آخرین ٤٠شخصًا، وجرح ما ال یقل عن  ١٤سفر عن مقتل المعارضة، مما أ

 مما ،إدلب ریف في كفرنبل مدینة في أورینت مستشفى بقصف الحربي الطیران قام ١٦/١٢/٢٠١٤ وفي
  .آخرین عشرین جرح إلى باإلضافة شخصًا، ١٣ لمقتل أّدى

، الناجي الواقعة قرب كناكر في ریف دمشقبلدة بقصف قوات النظام قامت مدفعیة  ١٨/١٢/٢٠١٤وفي 
 . أشخاص، جمیعهم من النازحین من بلدة المال في ریف درعا ١٠مما أّدى لمقتل 

 الهدى مسجداستهدفت  جویة، غارات بخمس الرقة مدینةقام الطیران الحربي بقصف  ٢٤/١٢/٢٠١٤ وفي
 بینهم قتیالً  ٢٦ حوالي الغارات هذه وخّلفت البرواسیر، حي في المعلوماتیة ومدرسة المالكي عدنان ومدرسة

 .أطفال تسعة

 في زبدین بلدة من معها بترتیب خرجوا وأطفال نساء على النار قوات النظام أطلقت ٢٤/١٢/٢٠١٤ وفي
 .آخرین ٢٥نساء، وجرح حوالي  ٩شخصًا، بینهم  ١٢ لمقتل أّدى مما الجرش، حتیتة حاجز إلى دمشق ریف

 ریف في قباسین وقریة الباب مدینة على الغارات من عدد بشن الحربي الطیران قام ٢٥/١٢/٢٠١٤ وفي
  .آخرین ١٧٠ حوالي وجرح شخصًا، ٤٥ لمقتل أّدى مما ،حلب

بأربعة برامیل متفجرة،  بلدة أبطع في ریف درعاقام الطیران المروحي بقصف وسط  ٢٧/١٢/٢٠١٤وفي 
  . أشخاص، وجرح حوالي عشرین آخرین ١٠أّدت إلى مقتل 
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سیاسته في االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري، وهي السیاسة التي  ٢٠١٤واصل النظام السوري في عام 
، والسیاسة التي یمارسها بشكل منتظم ٢٠١١االحتجاجات الشعبیة في عام ینتهجها بشكل مكثف منذ بدایة 

 . ١٩٦٣منذ تولي حزب البعث للسلطة في سوریة بانقالب عسكري عام 

فإّن اإلحصاءات المتعلقة بقضایا االختفاء القسري واالعتقال التعسفي هي  ؛أشكال االنتهاكات وبخالف بقیة
وال تملك أي جهة حقوقیة رقمًا محددًا أو تقریبیًا لمن تم . إحصاءات تقدیریة، وبهامش خطأ مرتفع جداً 

نتیجة الرتفاع عدد هذه اعتقالهم أو إخفاؤهم في سوریة، في هذا العام أو في األعوام األربعة الماضیة، 
د أسباب غیاب األشخاص عن الخطف واالعتقال، وتعدّ  د جهاتِ الحاالت بشكل كبیر وغیر مسبوق، وتعدُّ 

أماكن سكناهم، وتقطع أوصال المدن والمناطق عن بعضها البعض، وخوف األهالي المتواجدین في المناطق 
المؤسسات اإلعالمیة أو الحقوقیة، لتواصل مع التي ُیسیطر علیها النظام، أو ُتسیطر علیها داعش، من ا

 . باإلضافة إلى أسباب عدیدة أخرى

في تملك السلطات السوریة وقسوة، حیث ملف المعتقلین والمختفین قسریًا واحدًا من أكثر الملفات إیالمًا  عدّ ویُ 
تتوّرع عن اعتقال األطفال واألبریاء التي لم من أسوأ السجالت في العالم في هذا المجال، وهي  واحداً األصل 

 .  أصبحت أكثر شراسة وقسوة بعد هذه االحتجاجاتلكنها و لعقود طویلة، حتى قبل بدء االحتجاجات، 

 حمدو أحمد وهو سوریة، في سیاسي معتقل أقدممن  واحدٌ  المركزي حلب سجن في توفي ١/١/٢٠١٤ وفي
 قضى قد وكان. ١٩٨٨ عام في اعتقاله تمّ  أن بعد عامًا، ٢٥ من أكثر السجن في قضى والذي المحمود،

 بعد ،٢٠١٣ عام في المركزي حلب سجن إلى ُینقل أن قبل وصیدنایا، تدمر سجني في حكمه فترة معظم
 في الطبیة للخدمات تام انعدام ظل في السرطان، مرض مع طویلة معاناة بعد وقضى صیدنایا، سجن إغالق
 .السجن

أكملت المدونة طل الملوحي عامها الخامس في المعتقل، وكانت قد اعتُقلت وهي في  ٢٧/١٢/٢٠١٤وفي 
 !الثامنة عشرة من عمرها، بحّجة تقدیم معلومات لجهات أجنبیة
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 وتوفي السجن، في عاماً  ٢٥ من أكثر ١/١/٢٠١٤ في المعتقل في توفي والذي المحمود، أحمد قضى
 حلب سجن داخل في الصعبة الصحیة لألوضاع نتیجة

الشهادات والتوثیقات التي تقوم بها اللجنة السوریة لحقوق اإلنسان منذ بدایة االحتجاجات الشعبیة في ُتظهر 
أن األجهزة األمنیة وقوات الجیش والمیلیشیات الشعبیة تمتلك صالحیة اعتقال أي شخص،  ٢٠١١عام 

بغض النظر عن عمره أو جنسه، وال تحتاج إلى أي أوراق قانونیة، ولو حتى بالصورة الشكلیة، لممارسة هذا 
من االتصال مع العالم  طفُ لمختَ ااالعتقال، وال یمكن لذوي المختطف تعّقب مكان وجود ابنهم، وال ُیمّكن 

 . الخارجي إال بعد اإلفراج عنه

حواجز األجهزة األمنیة والجیش والمیلیشیات الشعبیة في مختلف قامت وفي عدد غیر محدد من الحاالت، 
سبب المدن السوریة باختطاف شخص أو أكثر من السیارات التي تمّر على الحاجز، دون إمكانیة معرفة 

 . ، وال الجهة التي قامت باختطافهاالختطاف
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ارتفاعًا ملحوظًا في حمالت االعتقال التي تقوم بها قوات الجیش وقوات األمن في المناطق  ٢٠١٤شهد عام 
التي ما تزال تحت سیطرة النظام، وعلى الحواجز المنتشرة في هذه المناطق، من أجل اعتقال الشّبان في سن 

 .التجنید

وقد قامت ُشعب التجنید في الجیش بإعداد قوائم بالمطلوبین للخدمة العسكریة، حیث یتم دهم القرى والمدن 
من أجل اعتقال الشبان، حیث شهدت المناطق المؤیدة للنظام وللمرة األولى حمالت اعتقال واسعة طالت 

 . الشبان المطلوبین للخدمة العسكریة

 . آالف شخص ٥٠٠٠من أجل الخدمة اإللزامیة بحوالي  ٢٠١٤تقالهم في عام وُیقّدر عدد الذین تم اع

بحمالت مماثلة في المناطق الكردیة التي ُتسیطر علیها من  YPGكما قامت وحدات حمایة الشعب الكردي 
وحده باعتقال  أكتوبر /تشرین األولأجل اعتقال الشبان الكرد في سن الخدمة اإللزامیة، حیث قامت في شهر 

 . شابًا في مدینة الحسكة ٢٥٠ما یزید عن 

إلى مكان الجریمة، وال  الوصول یمكن ال حیث التوثیق، ناحیة من الجرائم أصعب من التعذیب جریمة ُتعدّ 
المؤشرات التي  أن إالّ  ،٢٠١٤شخصًا تحت التعذیب خالل عام  ١٠٣٤وفاة وقد وثّقت اللجنة . إلى الجناة

 الوقت فيالدقیقة  األرقام من التأّكدولكن  األضعاف، بعشراتیزید  قدهذا الرقم  أن إلى شیرتُ تملكها اللجنة 
 تسجیلها، یمكن وال قانوني، سند أي بدون تتمّ  االعتقال حاالت معظم أنّ  حیث مستحیًال، یكون قد الراهن

 .مصیرهم من التأكد یمكن وال قسریًا، المختفین ضمن تصنیفه یمكن المعتقلین من كبیراً  عدداً  فإنّ  وبالتالي

 بما القاسي، التعذیب آثار علیها ویظهر لدفنها، األهالي إلى الجثث ُسّلمت فقد توثیقها، تمّ  التي الحاالت وفي
 .الجسمأعضاء  بعض وقطع الكهربائي، والصعق الكيّ  ذلك في

كما تشیر الشهادات والحاالت التي تم توثیقها أن األجهزة األمنیة تقوم في بعض األحیان باالتصال مع ذوي 
المختطف الذي تعّرض للموت تحت التعذیب، من أجل الحضور الستالم هویته وأغراضه الشخصیة، دون 

ن أخرى ال یتم االتصال تسلیمهم الجثة، وفي أحیان أخرى یتم االتصال معهم لتسلیمهم الجثة، وفي أحیا
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ولم تتمكن اللجنة من معرفة المعاییر التي تتبعها األجهزة األمنیة . معهم، وُتدفن الجثث في مقابر جماعیة
 . بهذا الخصوص

ألف صورة مسربة من داخل السجون السوریة،  ٥٥تم نشر تقریر دولي یتضمن دراسة لـ  ٢١/١/٢٠١٤وفي 
وقد مّثلت هذه الصور . ألف معتقل ُقتلوا تحت التعذیب في فرع أمني واحد في دمشق ١١تظهر جثث حوالي 

 . یةدلیًال مهمًا ونادرًا لمصیر المعتقلین في داخل السجون ومراكز االعتقال في سور 

استمرار حاالت  ٢٠١٤وُتظهر الشهادات التي حصلت علیها اللجنة السوریة لحقوق اإلنسان خالل عام 
التعذیب الوحشي في داخل السجون والمعتقالت، حیث تمتلك الفروع األمنیة صالحیة قتل السجناء، وممارسة 

 . كافة أشكال التعذیب الممكنة

 

 الممارسات طبیعة في مسبوقة غیر أّدلة، ٢١/١/٢٠١٤ في ٌنشرت والتي بة،المسرّ  الصور قّدمت
 ممنهج وبشكل المعتقلین بحق سوریة في تجري التي الالإنسانیة
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باإلضافة إلى التعذیب المباشر الذي تقوم به األجهزة األمنیة المختلفة في السجون ومراكز االحتجاز، فإّن 
حیث تنتشر . العدید منهم، أّدت في كثیر من األحیان إلى وفاة معیشیة صعبةالسجناء یتعّرضون إلى ظروف 

 . األمراض الساریة والمعدیة، مع غیاب للرعایة الصحیة، باإلضافة إلى نقص التغذیة في داخل السجون

رات التابع لشعبة المخاب ٢١٥وقد أشارت عدد من الشهادات إلى انتشار مرض الطاعون الرئوي في الفرع 
إلى إعدام عشرات السجناء  ٢٠١٤ دیسمبر /كانون األولالعسكریة، األمر الذي دفع إدارة السجن في 

 . المصابین

حصول وفیات بین السجناء في سجن  ٢٠١٤كما أظهرت شهادات أخرى حصلت علیها اللجنة خالل عام 
بسبب البرد، والذي تتعّمده إدارة السجون من خالل حرمان السجناء المركزي دنایا یحلب المركزي وسجن ص

من البطانیات، وأحیانًا إجبارهم على النوم عراة على األرض بعد رّشهم بالماء البارد في درجات حرارة 
منخفضة جدًا، كما تّم تسجیل وفیات بسبب حرمان السجناء من الطعام لفترات طویلة، مع استمرار تعّرض 

 .  للتعذیب القاسي بمختلف أنواعهالسجین 

وفي واحدة من الحاالت النادرة، قام اإلعالمي شادي حلوة، المؤید للنظام، والمرافق لقواته في حلب، بوضع 
من داخل سجن حلب المركزي، أظهرت  ٢٢/٥/٢٠١٤صور على صفحته الخاصة على الفیسبوك یوم 
 .  ى إظهار طفلة صغیرة في المعتقلالمعتقلین وهم ُیعانون من هزال شدید، باإلضافة إل

 للمطالبة والشراب، الطعام عن إضراباً  المركزي حمص سجن في المعتقلون بدأ ٢٧/١٢/٢٠١٤ یوم وفي
 . عنهم باإلفراج

عن معتقلین، كانت أغلبهم نتیجة لعملیات تبادل قامت المحدودة عددًا من حاالت اإلفراج  ٢٠١٤شهد عام 
 . بها كتائب من المعارضة المسلحة مع معتقلین أجانب
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. معتقلة مقابل اإلفراج عن راهبات معلوال ١٥٣قامت السلطات السوریة باإلفراج عن  ٩/٣/٢٠١٤ففي 
 كما إنجاحها، في اهمتهنّ ومس الصفقة، عن الراهبات رضا التبادل عملیة وثّقت التي التسجیالت وأظهرت
 وسائل دفع الذي األمر وهو الحسنة، الخاطفین لمعاملة تقدیرهنّ  الصحفي مؤتمرهنّ  في الراهبات سّجلت
 !.بالخیانة نالتهامه النظام إعالم

 مقابل السوري، النظام مع أسرى تبادل صفقة ضمن سیدات، ثمانیة عن درعا في أفُرج ١٤/٤/٢٠١٤ فيو 
 .النصرة جبهة لدى معتقلین كانا الجیش، من عسكریین عنصرین عن اإلفراج

 
قّدمت صور نشرها إعالمي مؤید للنظام من داخل سجن حلب أدلة غیر مسبوقة عن االنتهاكات الخطیرة 

 التي یتعّرض لها المعتقلون في السجن

 الوصول حتى تباعاً  االخرى تلو الواحدة المعتقالت سراح إطالق تم حیث أیام، عّدة على التبادل عملیة وتّمت
 من معتقلة آخر إطالق مع مخلوف، راني الضابط عن اإلفراج فیه تمّ  حیث المبادلة، من االخیر الیوم الى

 .تحریرهن على المتفق درعا نساء

، والذي قضى بالعفو عن عدد من الجرائم، ٢٠١٤لعام  ٢٢صدر المرسوم التشریعي رقم  ٩/٦/٢٠١٤وفي 
 . سیاسیةعلى خلفیات سجینًا وسجینة، كانوا قد اعتقلوا  ١٢٤حیث تم إخالء سراح حوالي 
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عامًا على خلفیة خالفه مع باسل األسد، شقیق  ٢١ومن بین من شملهم العفو عدنان قصار، والمعتقل منذ 
 . بشار األسد

 

تفتقر إلى  ٢٠١١رغم أن محاكمات النشطاء في سوریة كانت حتى قبل بدء االحتجاجات الشعبیة في عام 
أدنى معاییر المحاكمات العادلة، وكانت تتم أمام محاكم استثنائیة، فإّن سوریة بدأت في السنوات الثالث 

السلطات تكتفي بعرض الماضیة تشهد انخفاضًا ملحوظًا في عدد من ُیعرضون أمام المحاكم، وأصبحت 
النشطاء األكثر شهرة، فیما یتم التعامل مع معظم المعتقلین ضمن إجراءات االختفاء القسري، والتي ال 
تضطر معها السلطات األمنیة حتى لممارسة اإلجراءات الشكلیة التي قد تحّد من صالحیات القائمین على 

 . عملیات الخطف والتحقیق

، توّلت هذه المحكمة النظر ٢٠١٢لعام  ٢٢رهاب، وفقًا للمرسوم الرئاسي رقم ومنذ إنشاء محكمة قضایا اإل
في قضایا المعتقلین السیاسیین بدًال من محكمة أمن الدولة، والتي  كانت مسؤولة عن هذه المحاكمات من 

 .  قبل

 إلى مدنیات ناشطات ثالثةكانت إحالة  ٢٠١٤التي جرت في عام  قضایا محاكمات النشطاءومن أبرز 
 في العسكري لألمن التابع ٢٢٧ الفرع في قسري توقیف بعد ،١٥/٤/٢٠١٤ في دمشق في اإلرهاب محكمة
 كلیة في الطالبة معتوق ورنیم أمین، جیهان المحامیة هن للمحكمة إحالتهن تّمت اللواتي والناشطات. دمشق
 في الناشطة نصر، وأمل ،٢/١٠/٢٠١٢ منذ المعتقل معتوق خلیل المعروف المحامي ابنة الجمیلة الفنون
 .الدبس عدنان المعارض وزوجة الوطنیة التنسیق هیئة

 والتعبیر، اإلعالم ةلحری السوري المركز رئیس درویش، ازنكما استمّرت أعمال محاكمة معتقلي الرأي م
 . ١٦/٢/٢٠١٢، الموظفین في المركز، والمعتقلین منذ غریر حماد حسین والسید الزیتاني هاني محمدو 
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والمیلیشیات الشعبیة المحلیة واألجنبیة الموالیة لها اعتداءاتها الممنهجة على القطاع  قوات النظامتابعت 
الصحي والعاملین فیه، بما في ذلك المستشفیات الرسمیة والمیدانیة، وسیارات اإلسعاف، واستهداف األطباء 

 .والممرضین والمسعفین

تهداف مراكَز صحیٍة ومستشفیاٍت كانت قد ومن المالحظ أن قوات النظام السوري أعادت في هذا العام اس
هاجمتها في العام الماضي، كما هاجمت ذات المستشفیات عّدة مرات في هذا العام، حیث هاجمت على 

، وهاجمت مستشفى اإلحسان الخیري في ٢٠١٤مرات خالل عام  ٣سبیل المثال مستشفى أورینت في كفرنبل 
 !. مرات أیضاً  ٣مدینة سراقب 

بشكل رئیسي، وقوات تنظیم داعش، وقوات المعارضة المسلحة، في استخدام مباني  قوات النظامكما استمّرت 
القطاع الصحي كمراكز عسكریة، أو وضع آلیات عسكریة في نطاقها، بما یحّولها بشكل كلي أو جزئي إلى 

 . أهداف عسكریة

، فیتم قوات النظامزًا أساسیًا لفي حي الوعر في حمص مرك" مستشفى حمص الكبیر"فعلى سبیل المثال ُیمّثل 
منه إطالق الصواریخ على الحي، كما یقوم القناصة المتمركزون على سطحه بممارسة أعمال القتل بشكل 

 . مستمر تجاه المدنیین في الحي

وباإلضافة الستهداف المستشفیات والمراكز الصحیة والكوادر الطبیة، ُتعاني المستشفیات القائمة من نقص 
المواد الطبیة واألدویة، حیث تعمل معظم المشافي بدون األجهزة األساسیة التي تحتاجها في عملها، حاٍد في 

مثل أجهزة غسل الكلى، والتي تحتاج إلى صیانة وقطع غیار غیر متوفرة، كما تفتقر الكثیر من المشافي 
العدید منها إجراء عملیات المیدانیة إلى المواد الطبیة األساسیة، بما في ذلك مواد التخدیر، حیث شهدت 

 . جراحیة دون تخدیر

كما ال تتوفر األدویة الالزمة للعالج، في ظل تدمیر كل مصانع االدویة في المناطق الخارجة عن سیطرة 
 . النظام، وشح المواد الطبیة التي یتم إدخالها لهذه المناطق
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ي االختصاص للعمل في المهن الطبیة وَدَفع النقُص في الكوادر الطبیة الكثیَر من األشخاص من غیر ذو 
المساعدة، وفي بعض األحیان یقومون بأدوار رئیسیة، رغم ما یشمله 

 . ذلك من مخاطر كبیرة

وتواجه المشافي التي ما زالت ُتمارس عملها نقصًا حادًا في الموارد 
المالیة، مما دفع العدید منها للتوقف عن العمل، أو العمل بشكل 

ترتبط جمیع المشافي والمراكز الصحیة بإحدى المؤسسات  حیث. جزئي
الخیریة أو المؤسسات الدولیة أو المؤسسات السیاسیة، والتي تتكفل 
بنفقات هذه المؤسسة، وفي حالة توقف هذه الجهة المانحة عن دعمها 

 . ألي سبب، تضطر المؤسسة للتوقف إلى حین االتفاق مع ممول آخر

سوریة الیوم بحوالي نصف ملیون شخص، وُیقّدر عدد الجرحى في  
باإلضافة إلى األشخاص ذوي األمراض االعتیادیة والمزمنة، واألمراض 
التي ُیسببها نقص الغذاء والدواء في المناطق المحاصرة، وغیاب الماء 
الصالح للشرب، وانتشار القمامة بسبب غیاب خدمات التنظیف في 

 . صحيكثیر من المناطق، وغیاب خدمات الصرف ال

وقد أّدت األوضاع المیدانیة الصعبة، ونقص المواد الصحیة، 
واستهداف المشافي والكادر الطبي، إلى انتشار الكثیر من األوبئة 

 الجرب والقملانتشار مرضي  ٢٠١٤فقد سّجل عام . واألمراض في المناطق التي ال تخضع لسیطرة النظام
، مما أدى لوقف العملیة التعلیمیة في بعض نوفمبر/تشرین الثانيبین األطفال في مدینة حلب مع بدایة شهر 

في إحدى % ١٠٠المدارس لمدة أسبوع في حلب، بعد أن وصلت نسبة انتشار المرض بین األطفال إلى 
 . في أحیاء الكالسة وبستان القصر% ٥٠المدارس في حي السكري، و

في ریف دمشق، وهو مرض  )النغف(ودة الحلزونیة بمرض الدوفي ذات الشهر، تم اكتشاف حاالت إصابة 
ینتشر عن طریق الذباب، ویعود سبب انتشاره إلى غیاب خدمات الصرف الصحي، ووجود برك الماء اآلسنة، 

 . وعدم استخدام المبیدات الحشریة للتعامل معها

والمراكز ُتعاني المستشفیات 

الصحیة التي ما زالت تمارس 

من نقص في سوریة  عملها

حاٍد في المواد الطبیة واألدویة، 

تعمل معظم المشافي بدون و 

األساسیة التي تحتاجها  األجهزة

في عملها، كما تفتقر الكثیر 

من المشافي المیدانیة إلى 

المواد الطبیة األساسیة، بما في 

 ذلك مواد التخدیر
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على األطفال في  ُیشّكل خطرًا مستمراً  ٢٠١٣الذي ظهر في سوریة خالل عام  مرض شلل األطفالوما زال 
حالة خالل هذا  ٣٦، فبالرغم من تقدیم المطاعیم المضادة للمرض، فقد تم تسجیل ٢٠١٤سوریة خالل عام 

 . العام

 
 للعضالت مرخّیة مادة إلیه مضافاً  الحصبة لقاح تلقیهم بعد طفالً  ١٦ مقتل إلى الصحي جرجناز مركز في خطأ أّدى

حالة تقریبًا في الغوطة الشرقیة في ریف دمشق إلصابات  ١٠٠دیسمبر تم تسجیل /وفي شهر كانون األول
 . ، كما تم تسجیل لعدد من الحاالت في منطقة المزیریب في ریف درعابمرض السل

وتواجه عملیة توزیع اللقاحات على األطفال السوریین في المناطق الخارجة عن سیطرة النظام مصدرًا لتفاقم 
األزمة الصحیة، نظرًا لغیاب جهة واحدة تسیطر على كامل هذه المناطق، وعدم قدرة المنظمات الدولیة على 

اللقاحات، وهو األمر الذي منع تقدیم الدخول إلیها، وعدم وجود جهة معترف بها دولیًا لیتم تسلیمها هذه 
اللقاحات الخاصة بشلل األطفال في العام الماضي ألكثر من شهر، نظرًا ألن منظمة الصحة العالمیة التي 
تقدم اللقاح ومنظمة الیونیسف التي ترعى توزیعه ال تتعامل مع الجهات السیاسیة خارج منظومة الحكومات 

 . تركیة الستالم اللقاحات لتقوم بدورها بتسلیمها للحكومة السوریة المؤقتةالمعترف بها، مما دفع الحكومة ال
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 المخصص اللقاح تلقیهم ، بعد١٦/٩/٢٠١٤طفًال في بلدة جرجناز في ریف إدلب في  ١٦وقد ُسجل مقتل 
 للقاح، وقد كانت أعمار األطفال المتوفین جرجناز مركز من المنطلقة التلقیح فرق قبل من الحصبة لمكافحة

مرٍخ  وهو ،)األتراكوریوم(لمادة  التلقیح فرق وقد تبّین أن سبب الوفیات یعود الستخدام. شهراً  ١٤دون سن 
اللقاح، حیث تبین أن  لحل المعد) مقطر ماء(المذیب  مادة عن بدالً  الجراحیة العملیات في یستخدم عضلي

مادة (أن ُیحفظ فیها الماء المقطري في الثالجة التي ُیفترض مركز جرجناز الصحي قد حفظ مادة المرخّ 
 ).  مذیب اللقاح

، بما في ذلك ٢٠١٤خالل عام  مشفى ومركز صحي ٣٧وقد وثّقت اللجنة السوریة لحقوق اإلنسان استهداف 
األهداف التي تكرر استهدافها، وهي هجمات ُنفذت جمیعها من قبل قوات النظام السوري والقوات الموالیة لها، 

 . في هذه المشافي من الكوادر الطبیة العاملة ٨١من باإلضافة إلى مقتل 

 

 :٢٠١٤االنتهاكات التي قامت اللجنة بتوثیقها خالل عام وفیما یلي 

. جرود حسام الطبیب لمقتل أّدى مما للقصف، سراقب مدینة في المیداني المشفى تعّرض ٢/١/٢٠١٤ وفي
 األولى المرة وهي المشفى، استهداف لعملیةقوات النظام  تبني عن) سانا( الرسمیة األنباء وكالة أعلنت وقد
  .صریح بشكل حرب جریمة الرسمي اإلعالم فیها یتبنى التي

 ریف في المیداني" أبلق أسامة الشهید" مشفى داعش تنظیم من مجموعة اقتحمت ٣/١/٢٠١٤ وفي
 حیث ،)حدو أبو( الال جمیل للنظام، المعارضة العسكریة الكتائب في القیادي باختطاف وقامت ،الالذقیة

 بعد أبوابه بإغالق المشفى وقام. النظام قوات مع المعارك في إصابته إثر قدمه لبتر عملیة یجري كان
  .االقتحام

 بعد التعذیب، تحت بمقتله األمن، أجهزة لدى والمعتقل ،الزین عدنان الطبیب علمت أسرة ١٣/١/٢٠١٤ وفي
  .تقریباً  شهرین لمدة اعتقال

 تسبب مما الحربي، الطیران قبل من للقصف النعمان معرة في أورینت مشفى تعّرض ١٧/١/٢٠١٤ وفي
  .بشریة إصابات وقوع دون بالمشفى، مادیة أضرار بإلحاق
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 مساكن منطقة في" صدق مؤسسة" ُتدیره صحي مركزٍ  بقصف الحربي الطیران قام ٢٨/١/٢٠١٤ وفي
  .إصابات تسجیل دون المركز، في مادیة أضرار بإلحاق تسبب مما ،المیسر بحلب حي في البلدیة

بالبرامیل  كفرزیتا في ریف حماةمشفى كفرزیتا في قام الطیران المروحي بقصف  ٢٨/١/٢٠١٤وفي 
 . المتفجرة، مما أّدى لتدمیر غرفة العنایة المشددة، وتدمیر عدد من األجهزة الكهربائیة الخاصة بالمستشفى

 
 ٢٠١٤ عام خالل غارات ثالث إلى كفرنبل في أورینت مستشفى تعّرض

 في الجراحي أورینت مشفى في مسعفاً  یعمل والذي ،المبروك خالد إبراهیم المسعف ُقتل ١٦/٢/٢٠١٤ وفي
  .النعمان معرة مدینة استهدف بقصف عمله لمهام ممارسته أثناء إصابته إثر إدلب، ریف في النعمان معرة

 باب ومعبر إدلب بین الحدودي الشریط على الواقعة أطمة قریة في مفخخة سیارة انفجرت ٢٣/٢/٢٠١٤ وفي
 المستشفى لتدمیر أّدى مما ،اإلنسانیة لألعمال أورینت لمستشفى الجنوبي الطرف في االنفجار ووقع الهوى،
  .آخرین ستین وجرح شخصًا، ١٧ ومقتل تقریبًا، كامل شبه بشكل

لقصف بصاروخ ُیعتقد أنه صاروخ  المشفى المیداني في حي الوعر في حمصتعّرض  ٢٩/٣/٢٠١٤وفي 
 . أشخاص منهم أثنان من الطاقم الطبي ١٠أرض، مما أّدى لتدمیر المشفى بشكل شبه كامل، ومقتل -أرض
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 المركز وهو ،درعا ریف في كحیل بلدة في كحیل مستوصف على متفّجر برمیل سقط ١٤/٤/٢٠١٤ وفي
 .كبیر دمار وٕاحداث أشخاص، أربعة لمقتل أّدى مما الوحید، الطبي

 في فلسطین فرع في التعذیب تحت عیسى السید عالء الحسن محمد الصیدلي ُقتل ١٥/٤/٢٠١٤ وفي
  .حلب مدینة في طیار حاجز على ٢/٩/٢٠١٣ في اعتُقل قد عیسى السید وكان. دمشق

، حماةمشفى كفرزیتا في كفرزیتا في ریف قام الطیران الحربي بإلقاء حاویة متفجرة على  ٣٠/٤/٢٠١٤وفي 
 . ٢٨/١/٢٠١٤وكان المشفى قد تعّرض للقصف یوم . مما أّدى لتدمیر الواجهة األمامیة للمشفى

 وتم ،الرقة بمحافظة أبیض تل مدینة في إسماعیل مروان الطبیب بإعدام داعش تنظیم قام ٤/٥/٢٠١٤ وفي
  .٧/٥/٢٠١٤ یوم ألهله جثمانه تسلیم

 في اعتُقل قد سكاف وكان. فلسطین فرع في التعذیب تحت سكاف محمود الصیدالني ُقتل ٧/٥/٢٠١٤ وفي
  .حماة محافظة في الجالء حي أبناء من وهو ،٢٩/١١/٢٠١٣ بتاریخ حمص

 بعد السویداني أحمد والء األسنان وطبیب خطاب محمد ولید العیون طبیب ُقتل ١١/٥/٢٠١٤ وفي
 درعا ریف في العسكري الجموع تل على المتمركزة الجیش قوات قبل من السیارة التي كانت تقلهما استهداف

  .موّجه بصاروخ) الرفید-نوى( طریق على

 األتارب مدینة من المدني الدفاع في إسعاف سیارة سائق وهو القاصر، محمود أنس ُقتل ١٤/٥/٢٠١٤ وفي
 بعد قتال وقد السریع، اإلسعاف منظمة في وعضو أنس، شقیق وهو القاصر، محمود وأحمد حلب، ریف في

  .الفراغیة بالصواریخ المدینة قصف

 ذات في إصابته بعد حلب، ریف في األتارب مدینة في عبید حسن محمد الطبیب ُقتل ١٤/٥/٢٠١٤ وفي
  .القاصر وأحمد أنس فیها ُقتل التي الغارة

 فراغي، بصاروخ للقصف درعا في جاسم مدینة في المیداني الرضوان مشفى تعّرض ١٥/٥/٢٠١٤ وفي
 الجراحة في اختصاصي وهو النمیري، شباط كمال ولید. د من كل ومقتل المشفى، في كبیر لدمار أّدى مما

 والممرض المشفى، في مخبري وهو الحشمة، وهاني أشعة، اختصاصيّ  وهو الجباوي، محمد ولؤي العظمیة،
  .المزعل ظاهر شادي
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 منذ وعمل البشري، الطب بكلیة الخامسة السنة في طالب وهو ،راس أبو طارق زیاد ُقتل ١٦/٥/٢٠١٤ وفي
 ریف في وكفرنبل وكفرسجنة والهبیط دمشق، ریف في المعضمیة مدینة في المیدانیة المشافي في ٢٠١١ عام

 العالج، لتلقي تركیا إلى وُنقل الهبیط، مدینة استهدف متفجر برمیلٍ  بشظایا ٣٠/٤/٢٠١٤ في أصیب. إدلب
  .هناك توفي حیث

 الممرض لمقتل أّدى مما ،حلب ریف في رفعت تل في المیداني المشفى اسُتهدف ٢٠/٥/٢٠١٤ وفي
 . شوبك محمد رضوان

 في یستقلها كان التي اإلسعاف سیارة قصف بعد حمزة موسى محمد المسعف ُقتل ٢٣/٥/٢٠١٤ وفي
  .الشرقیة الغوطة

 الجرحى عالج في اإلنساني لواجبه تأدیته أثناء إصابته بعد ،الشیخ عمر المسعف ُقتل ٢٦/٥/٢٠١٤ وفي
  .المركزي حلب سجن قرب على والمصابین

، مما المشفى المیداني الخامس في كفرزیتا في ریف حماةقام الطیران الحربي بقصف  ٢٨/٥/٢٠١٤وفي 
 . أّدى لدمار كبیر في المشفى

 قوات قیام بعد إدلب، ریف في الشغور جسر مدینة قصف بعد عتیق صالح الطبیب ُقتل ٣٠/٥/٢٠١٤ وفي
  .الهاون بقذائف المدینة بقصف المسلحة المعارضة

 وكان. بدمشق فلسطین فرع داخل بلدة كفرزیتا من اإلبراهیم مصطفى بهاء الممّرض قتل ٣١/٥/٢٠١٤ وفي
   .دمشق في المیدانیة المشافي في عمله خلفیة على تقریباً  عام قبل اعتقل قد

إلى قصف بغارة جویة، مما أّدى  مستوصف أمیة في بلدة زبدین بریف دمشقتعّرض  ٣/٦/٢٠١٤وفي 
خلدون . من الطاقم الطبي للمستوصف، بینهم د ٩شخصًا، منهم  ٢٤لدمار واسع في المستوصف، ومقتل 

 . الوادي مدیر المستوصف

 في كبیر لدمار أّدى مما للقصف، رفعت في ریف حلب تل في الطبیة النقطة تعّرضت ١٦/٦/٢٠١٤ وفي
  .نهائیاً  الخدمة من وخروجها النقطة،
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 المشفى المیداني في بلدة جسرین في ریف دمشققام الطیران الحربي باستهداف  ٢٦/٦/٢٠١٤وفي 
 . بصاروخین فراغیین، مما أدى إلى دمار هائل في المبنى، وٕاصابة عدد من الطاقم الطبي للمشفى

 أّدى مما فراغیة، بصواریخ جویة لغارة إدلب ریف في كفرنبل في أورینت مشفى تعّرض ٢٩/٦/٢٠١٤ وفي
  .كلي شبه بشكل المشفى وتدمیر الموسى، سعید التخدیر وفني إبراهیم، محمود الطبیب لمقتل

 دیر ریف في الكسرة قریة استهدفت غارة في إصابته بعد ،الخریط ولید أنس المسعف قتل ١/٧/٢٠١٤ وفي
  .الزور

 ریف في البصیرة بلدة استهدفت غارة في إصابته بعد ،الساحر خلف خالد الصیدالني ُقتل ٢/٧/٢٠١٤ وفي
  .الزور دیر

، مما أّدى المشفى المیداني في حي الصاخور في حلبقام الطیران الحربي باستهداف  ٣/٧/٢٠١٤وفي 
 .لتدمیر واسع في المشفى، وٕاصابة عدد من أفراد الطاقم الطبي في المشفى

 تحت بمقتله عطفه محمد حمص فرع-السوري االحمر الهالل في المتطّوع أهل علم ٤/٧/٢٠١٤ وفي
  .حمص في اإلنشاءات حي في ٣/٢/٢٠١٣ في السیاسي األمن قبل من اعتُقل قد عطفة وكان التعذیب،

 بعد ،حدود بال إسعاف منظمة في المسعف الرحمن، عبد الكریم عبد یاسر ُقتل ١٧/٧/٢٠١٤ وفي
  .حلب ریف في الباب مدینة في الجرحى بعض مع یستقلها كان التي اإلسعاف سیارة استهداف

 في اإلنصاري حي على جویة بغارة إصابته بعد الشیخ عثمان فیاض المسعف ُقتل ٢٠/٧/٢٠١٤ وفي
 تابعة إسعاف لسیارة مرافقاً  یعمل الشیخ وكان. سبقتها غارة من ناجین عن بالبحث قیامه أثناء حلب، مدینة

  .حلب ریف في منبج مدینة من وهو حلب، محافظة في السریع اإلسعاف لمنظومة

 فلسطین فرع في التعذیب تحت مقتله بنبأ الجراد الحمّید رمضان محمد المعتقل أهل عِلم ٢٣/٧/٢٠١٤ وفي
 شباط/فبرایر شهر في واعتقل دمشق، جامعة في البشري الطب كلیة في طالباً  الحمید وكان. دمشق في

٢٠١٤.  
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استمرت قوات النظام على وجه الخصوص باستهداف الطواقم الطبیة وسیارات اإلسعاف، رغم وضوح 

 الشارات التي تحملها

 مدینة في یستقلها كان التي السیارة استهداف بعد األحمد عالوي غسان الطبیب ُقتل ٢٦/٧/٢٠١٤ وفي
  .أخرى غارة من مصابین إلسعاف طریقه في كان عندما جویة، بغارة الرقة

 أدى مما الجوي، للقصف دمشق ریف في المرج منطقة في النشابیة مشفى تعّرض ٢٨/٧/٢٠١٤ وفي
  .عامة جراحة مقیم طبیب وهو جعیداني، نور والطبیب وطوارئ عنایة طبیب وهو جباوي، یاسر الطبیب لوفاة

 مما ،حلب ریف في حور قریة في المیداني النور مشفى باستهداف الحربي الطیران قام ٣/٨/٢٠١٤ وفي
 عمر، سید كامل والجّراح دناور، الدین سراج محمد الطبیب وهم الطبي، طاقمه أفراد من أربعة لمقتل أّدى

   .الرحمن عبد حسن واإلداري الرحمن، عبد إیمان والممرضة

 دوما، مدینة في دوما في األحمر الهالل شعبة في متطّوع وهو الفلیطاني، رضا محمد ُقتل ٣/٨/٢٠١٤ وفي
 كانوا حیث المدینة، استهدفت جویة بغارة إصابتهم بعد ،الطبجي وبسام النابلسي عمر أنس والمسعفین

  .سبقتها جویة غارة من المصابین بإسعاف یقوم األحمر للهالل فریقٍ  ضمن
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 قبل من اعتقاله أثناء التعذیب تحت ُقتل بأنه الحمصي حسین إیاد الطبیب علمت أسرة ٣/٨/٢٠١٤ وفي
 مارس/آذار شهر في درعا بمدینة الشرق مشفى في عمله مقر من اعتُقل قد الحمصي وكان األمن، أجهزة

٢٠١٤.  

 الصیدالني وابنه زوجته جثامین مع حلب في شّماس إلیان حنا الطبیب جثمان على ُعثر ٧/٨/٢٠١٤ وفي
 على للنظام الموالیة الشعبیة للجان تابع حاجز قبل من السابق الیوم في اختطفوا قد وكانوا شّماس، شادي
  .حلب-السلمیة طریق

 مما المتفّجرة، بالبرامیل قصف إلى حماة ریف في حلفایا في الوطني المشفى تعّرض ٧/٨/٢٠١٤ وفي
 .فیه واسع دمار بإحداث تسّبب

 تحت وفاته بنبأ ،الفلسطیني األحمر الهالل في المتطوع حمید، نهاد ماهر ذوو علم ٨/٨/٢٠١٤ وفي
 أمنیة نقطة على ٢٥/٥/٢٠١٤ في اعتُقل قد حمید وكان. األمنیة األجهزة أحد قبل من اعتقاله أثناء التعذیب
  .لها موالیة فلسطینیة ومیلیشیات السوریة القوات بین مشتركة

 أّدى مما ،إدلب ریف في كفرنبل بلدة في أورینت مستشفى بقصف الحربي الطیران قام ١٠/٨/٢٠١٤ وفي
  .للمستشفى الطبي والكادر المرضى من عدد وٕاصابة المستشفى، معظم لتدمیر

 بالغوطة عربین منطقة في الجراحي اإلحسان مشفى باستهداف الحربي الطیران قام ١٢/٨/٢٠١٤ وفي
 السنة في طالب وهو ،بعیون محمد أنس الطبیب ومقتل المشفى، في واسع دمار إلحداث أدى مما ،الشرقیة

  .دمشق بجامعة البشري الطب بكلیة الثالثة

 أّدى مما ،الشرقیة الغوطة في صاروخیة بقذیفة إسعاف سیارةقوات النظام  تاستهدف ١٣/٨/٢٠١٤ وفي
  .متفاوتة بجروح البقیة وٕاصابة ،)یزن أبو( المجید عبد الممرض لمقتل

 من اعتقاله أثناء التعذیب تحت وفاته بنبأ جیرودیه مصطفى خالد الممرض علمت أسرة ١٦/٨/٢٠١٤ وفي
 قبل اعتقل قد دمشق في العسكریة المشافي أحد في یعمل الذي جیرودیه وكان. األمنیة األجهزة أحد قبل

  .للنظام للمعارضین الطبیة المساعدة تقدیمه بحجة تقریبًا، عامین
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. الزور دیر مدینة أهالي من وهي ،دیاب رؤى األسنان طبیبة بإعدام داعش تنظیم قام ١٨/٨/٢٠١٤ وفي
 النظام مع بالتعاون واتهمت أیام، عشرة نحو قبل عیادتها في التنظیم قبل من اعتُقلت قد دیاب. د وكانت
  .السوري

 دمار إحداث إلى أّدى مما ،الرقة مدینة في الوطني المشفى الحربي الطیران استهدف ٢٣/٨/٢٠١٤ وفي
 والسائق شیحان، حمدو التخدیر وطبیب الحسین، صالح الجراح الطبیب من كل ومقتل المشفى، في واسع

  .غثوان محمد اهللا عبد المتطّوع

 مدینة على الحربي للطیران بقصف إصابته جراء الحمیدي محمد إسماعیل الممرض ُقتل ٢٥/٨/٢٠١٤ وفي
  .الزور دیر محافظة في البوعمرو بلدة في الطبیة النقطة في الطبي الكادر ضمن یعمل الحمیدي وكان. الرقة

 مما متفّجرة، ببرامیل لقصف درعا في داعل مدینة في الوحید المیداني المشفى تعّرض ٣١/٨/٢٠١٤ وفي
  .المدینة في الوحید المشفى بأنه علماً  خدماته، تقدیم عن المشفى لتوقف أّدى

. إدلب ریف في الهبیط بلدة على جویة بغارة إصابته جراء الرحمون زیاد الطبیب ُقتل ٣١/٨/٢٠١٤ وفي
   .الهبیط بلدة إلى عائلته مع نزح قد حماة محافظة بریف كفرنبودة مدینة أبناء من وهو الرحمون. د وكان

لقصف ببرمیل متفجر، مما أّدى لتدمیر المشفى بشكل  المشفى المیداني في داعلتعّرض  ١/٩/٢٠١٤وفي 
 .شبه كامل، وأصیب عدد من أفراد الطاقم الطبي فیه

 الطیران قبل من للقصف النشابیة في بلدة النشابیة في ریف دمشق مشفى تعّرض ٣/٩/٢٠١٤ وفي
   .الخدمة من وأخراجه فیه، واسع دمار إحداث إلى أّدى مما الحربي،

 نتیجة واسع لدمار في بلدة كفرزیتا في ریف حماة التخصصي كفرزیتا مستشفى تعّرضت ٦/٩/٢٠١٤ وفي
  .السوري الطیران ألقاها متفّجرة بحاویة الستهدافه

  .٤/٩/٢٠١٤ بتاریخ الرقة مدینة على جویة بغارة إصابته جراء النزال محمود الطبیب ُقتل ١٠/٩/٢٠١٤ وفي

 على المتفّجرة بالبرامیل جویة بغارة إصابتها جراء خلیل حاج بكري نور المسعفة ُقتلت ١٨/٩/٢٠١٤ وفي
  .حلب بمدینة البیك كرم حي
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 وكفربطنا حزة بین الواصل الطریق على إسعاف سیارة باستهداف قوات النظام قامت ١٨/٩/٢٠١٤ وفي
  .زینو اللطیف عبد السائق ومساعد حمزة محمود یوسف المسعف لمقتل أّدى مما بالصواریخ،

 في الشغور جسر ریف في قنیة قریة في أورینت مستشفى الحربي الطیران استهدف ١٩/٩/٢٠١٤ وفي
 كامل شبه بشكل المشفى لتدمیر أّدى مما بالصواریخ، إدلب

 تحت بمقتله الیرموك، مخیم سكان من فلسطیني وهو ،موعد سلیم الطبیب علمت أسرة ٢٢/٩/٢٠١٤ وفي
 .األمنیة األجهزة أحد لدى اعتقاله أثناء التعذیب

 مدینة استهدفت جویة بغارة إصابتها جراء ،العال عبد رنا المتدربة الممرضة ُقتلت ٢٢/٩/٢٠١٤ وفي
  .المرج منطقة في الطبي المكتب مشفى في تعمل العال عبد الممرضة وكانت. دمشق ریف في حموریة

 أحد لدى اعتقاله أثناء التعذیب تحت مقتله بنبأ دیاب عطیة كمال الممرض ذوو علم ٢٦/٩/٢٠١٤ وفي
  .عام حوالي قبل اعتقل قد حماة، محافظة في الكریم قریة من وهو دیاب، وكان األمنیة، األجهزة

 في الصورة بلدة استهدفت جویة بغارة إصابته جراء الحریري فواز محمد الممرض ُقتل ٣٠/٩/٢٠١٤ وفي
  .درعا محافظة ریف

المشفى المیداني في ناحیة عقیربات في الریف باستهداف قوات النظام قامت مدفعیة  ٣٠/٩/٢٠١٤وفي 
 . ، وهو المشفى الوحید في المنطقةالشرقي لحماة

، مما أّدى المشفى المیداني في بلدة إنخل في ریف درعاقام الطیران الحربي باستهداف  ٩/١٠/٢٠١٤وفي 
 . لتدمیره بشكل شبه كامل

 طریق على فیها كان التي االسعاف سیارة استهداف بعد ،بري ماجد محمد الطبیب ُقتل ١٥/١٠/٢٠١٤ وفي
  .للنظام التابعة العسكریة القوات أطلقته صاروخ قبل من حلب في الكستلو

 ببرامیل غارة إلى إدلب ریف في سراقب مدینة في الخیري اإلحسان مشفى تعّرض ٢٢/١٠/٢٠١٤ وفي
  .المشفى تجهیزات في كبیرة مادیة أضرار إلى أّدى مما المروحي، الطیران شّنها متفجرة

بقصف  إدلب ریف في سراقب مدینة في الخیري اإلحسان مشفىقام الطیران المروحي  ٤/١١/٢٠١٤وفي 
 . للمرة الثانیة ببرمیل متفجر
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إدلب  ریف في سراقب مدینة في الخیري اإلحسان مشفىقام الطیران المروحي بقصف  ٥/١١/٢٠١٤وفي 
 . للمرة الثالثة، مما أّدى لخروجه عن الخدمة نهائیاً 

لقصف بغارة  بلدة كصنفرة في جبل الزاویة في ریف إدلب المشفى المیداني فيتعّرض  ٥/١١/٢٠١٤وفي 
 . نّفذها الطیران الحربي، مما أّدى لتدمیره بشكل شبه كامل

 األحمر الهالل لجمعیة حمص فرع في المتطوعة سلیمان، إبراهیم إخالص ُقتلت ٧/١١/٢٠١٤ وفي
 هاون بقذیفة إلصابتهم نتیجة ،الجمعیة لنفس حمص فرع في والمتطوع عثمان، أحمد ومحمد ،السوري
  .حمص جامعة مدخل على سقطت

 بوفاتها دمشق، في الیرموك مخیم من وهي ،السهلي أحمد سمیرة الممرضة ذوو عِلم ٨/١١/٢٠١٤ وفي
وُیعتقد أن السهلي . ١١/٦/٢٠١٤ یوم اعتُقلت قد السهلي وكانت االحتجاز، مراكز أحد في التعذیب تحت

هي أول فلسطینیة ُیسّجل موتها تحت التعذیب في سجون النظام السوري منذ بدء االحتجاجات الشعبیة في 
 . ٢٠١١عام 

 سیارة على متفجر برمیلٍ  سقوط بعد ،في حلب حمرة كفر مشفى كادر من مسعفٌ  توفي ١٨/١١/٢٠١٤ وفي
  .حمرة كفرة في اإلنجلیزي القبر منطقة في یستقلها كان إسعاف

 نار إلطالق یستقلها كان التي اإلسعاف سیارة إصابة بعد قطیع نبیل المسعف ُقتل ٢١/١١/٢٠١٤ وفي
  .المصدر مجهولِ 

 تحت بوفاته الیرموك في دمشق، مخیم من وهو ،زنید أبو غالب الطبیب ذوو علم ٢٤/١١/٢٠١٤ وفي
  .٢٠١٣ عام بدایة في اعتقل قد وكان األمن، قوات قبل من احتجازه أثناء التعذیب

 محافظة في زبدین منطقة في الطبیة النقطة في السائق عیاش، سلیمان صالح ُقتل ٢٧/١١/٢٠١٤ وفي
  .البلدة اقتحام أثناء النظام قوات برصاص إصابته بعد دمشق، ریف

 فصائل إحدى وهي األنصار، ألویة بنیران إصابته بعد الیوسف یوسف الطبیب ُقتل ٢٧/١١/٢٠١٤ وفي
  .إدلب محافظة بریف الفقیع بلدة في تدور كانت التي االشتباكات أثناء وذلك المسلحة، المعارضة
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المیداني في بلدة خان " الشهید زیاد البقاعي"مشفى قام الطیران الحربي باستهداف  ٧/١٢/٢٠١٤وفي 
 .فیه، مما أّدى لتدمیره وٕاصابة عدد من أفراد الطاقم الطبي الشیح في ریف دمشق

 مما ،الزور دیر في المیادین في الحدیث الطب مشفى بقصف الحربي الطیران قام ١٦/١٢/٢٠١٤ وفي
  .المشفى حرس من عدد إلى باإلضافة وممرض، طبیب لمقتل أّدى

 مما ،إدلب ریف في كفرنبل مدینة في أورینت مستشفى بقصف الحربي الطیران قام ١٦/١٢/٢٠١٤ وفي
  .آخرین عشرین جرح إلى باإلضافة شخصًا، ١٣ لمقتل أّدى

، مما أدى مستشفى عیسى عجاج المیداني في درعاانفجرت سیارة مفخخة بجانب  ٢٠/١٢/٢٠١٤وفي 
 .إلحراق مستودع األدویة فیه بشكل كامل

 
  ٢٠/١٢/٢٠١٤ بتاریخ أمامه المفخخة السیارة انفجار بعد المیداني عجاج عیسى مستشفى
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 وللمرة السوریون أصبح حتى السابقة، األعوام في حالها عن تزید بصورة التضخم في اللجوء أزمة استمّرت
 وفي لالجئین، المستقبلة الدول في اللجوء طلبات في عالمیاً  األولى المرتبة في الموّثق التاریخ في األولى
 حلّ  فیما والسودان، والكونغو كولومبیا من كل على متفوقین النازحین، عدد في عالمیاً  األولى المرتبة

 األول النصف نهایة في الدولیة األرقام حسب أفغانستان، بعد الالجئین عدد في الثانیة المرتبة في السوریون
 .٢٠١٤ عام من

 ما ٣١/١٢/٢٠١٤ یوم الالجئین لشؤون العلیا المفوضیةالمسجلین لدى السوریین بلغ عدد الالجئین  وقد
 فیما. ومصر والعراق ولبنان وتركیا األردن الخمسة، الجوار دول في ، معظمهمالجئاً  ٣٣٤١٢٤٩ مجموعه

 ٢٠١٤ عام أن أي الجئًا، ٢٣٥٠٨٢٦ مجموعه ما ٢٠١٣ عام من األخیر الیوم في الالجئین مجموع كان
والتي  سوریة، تشهدها التي الخطیرة االنتهاكات استمرار إلى ُتشیر زیادة وهي الجئ، ملیون بحدود زیادة شهد

  .االنتهاكات هذه مع التعامل في الدولي المجتمع فشل إلى ُتشیر كماتدفع السوریین إلى ترك بیوتهم، 

 تسجیل تم حیث ،٢٠١٢ عام منذ مضطرد بشكل العالم حول للجوء الطالبین السوریین أعداد ارتفعت وقد
 السوریین عدد لیصبح ،٢٠١٢ عام من األول الربع في الالجئین مستقبلة دولة ٤٤ في لجوء طلب ٢٩١٤

 من اللجوء طالبي أعداد أن أي ،٢٠١٤ عام من الثاني الربع نهایة في ٢٦٤٨٦ لجوء بطلبات تقدموا الذي
  .مرات تسع بحوالي تضاعفت قد السوریین

 

حیث مّثل الالجئون السوریون الباحثون عن  ،٢٠١٤ظاهرة أساسیة من ظواهر عام شّكلت قوارب الموت 
بة لعبور البحر األبیض تعَ النسبة األكبر من بین الالجئین الذین ُیغامرون بركوب قوارب مُ  اللجوء في أوربا

 . المتوسط باتجاه أوروبا

خالل  ٢٠١٤شخص غرقوا أو ُفقدوا منذ مطلع  ٢٥٠٠وبحسب المفوضیة العلیا لالجئین فإن أكثر من 
 .منهم من السوریینعدٌد كبیٌر ح أن یكون رجّ هم عبور البحر المتوسط، ویُ محاولت
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وبشكل مستمر حوادث غرق لقوارب تحمل الجئین غیر شرعیین في البحر المتوسط،  ٢٠١٤وقد شهد عام 
مهاجرًا غیر شرعي، معظمهم  ٦٠٠شخصًا كانوا على متن قارب یحمل حوالي  ٣٠توفي  ٢١/٧/٢٠١٤ففي 

 . سوریون، وذلك عندما غرق المركب قبالة جزیرة المبیدوزا اإلیطالیة

حادث الغرق "شخص عندما غرقت سفینتهم قبالة جزیرة مالطا في  ٥٠٠قضى حوالى  ١٠/٩/٢٠١٤وفي 
ولم ینج من ذلك الحادث . في المتوسط، بحسب منظمة الهجرة الدولیة" السنوات االخیرةاألكثر خطورة في 

 .سوى عشرة أشخاص

سوریًا قبالة جزیرة قبرص، وتم إنقاذهم من قبل سلطات قبرص  ٣٠٠ قلّ غرق قارب یُ  ٢٣/١١/٢٠١٤وفي 
 . التركیة

 

الجئًا،  ١١٦٥٢٧٩ما مجموعه  ٢٠١٤بلغ عدد الالجئین السوریین في تركیا في نهایة الیوم األخیر من عام 
 . التي تستضیف العدد األكبر من السوریینلتكون تركیا بذلك الدولة 

ویحصل الالجئون السوریون في تركیا على المعاملة األفضل من بین دول اللجوء األخرى، حیث تقوم الدولة 
تغذیة واإلیواء لكل الالجئین في المخیمات، كما قامت بمنح السوریین المقیمین في فیر خدمات الطبابة والبتو 

 . أراضیها أذونات بالعمل، وسمحت بمعاملتهم معاملة المواطنین األتراك

ألف الجئ من مدینة  ١٥٠أیلول من هذا العام استقبلت تركیا حوالي /شهر سبتمبراألسبوع األخیر من وفي 
 . بعد بدء المعارك مع تنظیم داعش في المدینة، )كوباني( عین العرب

أي انتهاكات أساسیة بحق الالجئین، كما لم ُتسجل أي حالة وفاة بسبب الظروف الطبیعیة كما ولم ُتسجل 
 . حصل في السنوات الماضیة
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. الجئاً  ١١٥٨٩٩٥ ما مجموعه ٢٠١٤السوریین في لبنان في الیوم األخیر من عام بلغ عدد الالجئین 
في  ّطلت أطرافٌ حیث عَ . ویعیش السوریون في مخیمات غیر رسمیة، باإلضافة إلى وجودهم داخل المدن

الحكومة اللبنانیة خالل السنوات الماضیة عملیة االعتراف الرسمي بوجود الالجئین السوریین على األرض 
 . معهمالرسمي اللبنانیة، مما شّكل مأزقًا سیاسیًا وقانونیًا للتعامل 

وُتعّد أوضاع الالجئین السوریین في لبنان األسوأ بالمقارنة مع نظیراتها في الدول المستضیفة األخرى، نظرًا 
 . سیة التي ُتمّثلهاالمیلیشیات اللبنانیة المؤیدة للنظام السوري، والجهات السیامضایقة لما یواجهه الالجئون من 

 
 ٢٥/٩/٢٠١٤، الجئون سوریون قام الجیش اللبناني باعتقالهم وتركهم مقیدین في درجة حرارة مرتفعة

 في موّسعة عسكریة أعماالً  أمل، وحركة اهللا حزب من بقوات مدعوماً  اللبناني، الجیش بدأ ٣/٨/٢٠١٤وفي 
 الثقیلة األسلحة فیها خدمتاستُ والتي تضّم مخیمًا كبیرًا لالجئین السوریین،  ،الحدودیة عرسال مدینة

حیث قام الجیش اللبناني والمیلیشیات الداعمة له باستهداف الالجئین السوریین هناك، مما أجبر . والمتوسطة
 . منهم للنزوح باتجاه قرى البقاع ٢٠٠٠حوالي 
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 أّدى مما اللبناني، الجیش طرف من قصف إلى ٤/٨/٢٠١٤ یوم المدینة في المخیمات أحد تعّرض وقد
 أكثر ٦/٨/٢٠١٤ یوم المدینة في المیداني المشفى استقبل فیما آخرین، وجرح مباشر، بشكل طفلین لمقتل

 .جریحاً  سبعین من

 السوریین لالجئین مخیمات لخمسة اللبناني للجیش اقتحام في األقل على واحد طفل ُقتل ٢٥/٩/٢٠١٤وفي 
 اللبناني الجیش قام وقد .اللبنانیین الجنود مختطفي لمالحقة نهاإ التي قال حملته إطار في عرسال، مدینة في

 واحتجاز وأطفال، نساء ذلك في بما لالجئین، وٕاهانة ضرب بأعمال قام كما المخیمات، من كبیر جزء بحرق
 من معظمهم شخصًا، ٤٥٠ من أكثر اعتقال إلى باإلضافة طویلة، لساعات الشمس تحت والنساء األطفال
 .الذكور

على الالجئین السوریین، ففي شعبیة  عددًا كبیرًا من االعتداءات التي شنتها أطراف ٢٠١٤كما شهد عام 
تعّرض مخیم رأس بعلبك لالجئین السوریین لقصف بالمدفعیة والصواریخ من بلدة اللبوة المؤیدة  ٦/١٢/٢٠١٤

 . وجرح آخرینطفلین لمیلیشیات حزب اهللا، مما أّدى لمقتل 

، والتجمعات الشعبیة وباإلضافة إلى االعتداءات التي ُتمارسها األجهزة الرسمیة، والمیلیشیات شبه الرسمیة
وقد . المؤیدة للنظام، ُیعاني الالجئون السوریون في لبنان من األوضاع الصحیة والمعیشیة في المخیمات

 ٤/١٢/٢٠١٤في مخیم لالجئین السوریین في عرسال بسبب البرد، وفي  ٢٤/١١/٢٠١٤توفي طفالن في 
 . توفي طفالن آخران بسبب البرد أیضاً 

  

فیما الجئًا،  ٦٢٢٨٦٥ ما مجموعه ٢٠١٤بلغ عدد الالجئین السوریین في األردن في الیوم األخیر من عام 
 . ألف الجئ ٣٩٠أراضیها قد بلغ ملیون و تقول السلطات األردنیة أن عدد السوریین الموجودین على

ألف الجئ، فیما ُیقیم بقیة الالجئین  ١٥٠في المخیمات التي أقامتها األمم المتحدة في األردن حوالي ویقیم 
 . في المباني السكنیة مع المواطنین األردنیین
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ضى الحكومة األردنیة بشكل عام عن قیام الالجئین اوال یحصل الالجئون السوریون على حق العمل، فیما تتغ
 . بالعمل بشكل غیر قانوني

 . ر الحكومة األردنیة بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للطفولة خدمات التعلیم لمعظم األطفال السوریینوتوفّ 

مخیم الزعتري الذي یضم العدد األكبر من الالجئین السوریین مصادمات مع الدرك األردني في بدایة  وشهد
ن في مصادمات وقعت مع الشرطة توّفي الجئ وأصیب آخرو أبریل من هذا العام، حیث /شهر نیسان

 . كانوا یحاولون الهرب خارج المخیم ٦/٤/٢٠١٤یوم الجئین األردنیة، بعد احتجاز 

 
 شّكلت قوارب الموت مظهرًا من مظاهر تحّول األزمة السوریة إلى أزمة عالمیة

 

. الجئاً  ٢٣١٨٤٣ ما مجموعه ٢٠١٤من عام بلغ عدد الالجئین السوریین في العراق في الیوم األخیر 
 . ویعیش معظم هؤالء الالجئین في كردستان العراق

وتقوم مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین برعایة الالجئین السوریین في المخیمات، بما في ذلك خدمات 
 . الغذاء والدواء والتعلیم والسكن
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ولم . وال یواجه الالجئون في منطقة كردستان إشكاالت أساسیة، من النواحي القانونیة والسیاسیة واألمنیة
 . ُتسجل أي انتهاكات واضحة من طرف السلطات هناك

یولیو /منذ شهر تموز مخیم العبیدي إلى الشرق من القائم في محافظة األنبار تحت سیطرة داعشویقع 
 . بإعدام أربعة الجئین بتهمة العمالة للنظام السوري ١٤/٧/٢٠١٤ي وقد قام التنظیم ف، ٢٠١٤

 

. الجئاً  ١٣٨٢١٢ ما مجموعه ٢٠١٤بلغ عدد الالجئین السوریین في مصر في الیوم األخیر من عام 
لالجئین یسكنون في مباني سكنیة اعتیادیة، حیث ال توجد أي مخیمات في مصر، كما ال توجد مظاهر 

 . المشّردین كما في بقیة دول اللجوء

ویواجه الالجئون في مصر إشكاالت قانونیة وأمنیة بشكل رئیسي، حیث تقوم السفارة السوریة في القاهرة 
. بابتزاز السوریین الساعین للحصول على وثائق رسمیة، والتي ال یمكن لهم اإلقامة في مصر دون وجودها

لتي تتفهم عدم قدرة السوریین على تجدید وثائقهم أو الحصول على وثائق على خالف الدول األخرى، وا
 . جدیدة

في مصر مشكلة عدم السماح لهم بالسفر من مصر والعودة إلیها، حیث تقوم المقیمون كما یواجه السوریون 
 . من حیث جاؤواالسلطات الرسمیة باحتجازهم في المطار، وتقوم بإعادتهم 

مهینة وحاطة بالكرامة في مراكز االحتجاز  جئون السوریون الذین یتم اعتقالهم ألي سبب معاملةً كما یلقى الال
 . وفي مراكز التوقیف

 

ُیعاني السوریون في عدد من بلدان اللجوء، أو بلدان المعابر لدول اللجوء، من انتهاكات مختلفة من طرف 
 . السلطات في هذه الدول
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وقد وثّقت اللجنة السوریة لحقوق اإلنسان انتهاكات مستمرة من طرف السلطات الیونانیة والبلغاریة واإلیطالیة 
ه الدول بممارسة العنف المفرط بحق الالجئین، وممارسة التعذیب بحق الالجئین، حیث تقوم الشرطة في هذ

والممارسات الحاطة بالكرامة اإلنسانیة، بما في ذلك الحرمان من الطعام والشراب، وفصل األطفال عن 
 . ذویهم

هدید وتقوم السلطات الیونانیة والبلغاریة بإجبار الالجئین السوریین على العودة إلى تركیا بالقوة، وتحت الت
بسرقة كل األموال في هذین البلدین أفراد الشرطة بالقتل، كما تم تسجیل عدد كبیر من الحاالت التي قام فیها 
 . والهواتف النقالة وكل ما هو ثمین بحوزة الالجئین قبل طردهم

ین إلى وباإلضافة إلى المعاملة القاسیة التي ُتمارسها الشرطة، والفساد المستشري في وسطها، فإّن الالجئ
الیونان یتعّرضون إلى هجمات من طرف حزب الفجر الذهبي الیمني المتطّرف، حیث یبّث الحزب دعایة 

 . واسعة ُتحّرض على الالجئین، األمر الذي انعكس في هجمات متتالیة من شبان یمینیین على الالجئین

وقد ُسّجلت انتهاكات مشابهة في أسترالیا، حیث ُتمارس الشرطة هناك أسالیب قاسیة بحق الالجئین، بما في 
ذلك التعذیب، واالعتقال في أوضاع غیر إنسانیة، ومحاولة ترحیلهم خارج أسترالیا، بما في ذلك إعادتهم إلى 

 . سوریة

، أظهر  ١٩/٨/٢٠١٤و ١٥/٣/٢٠١٤انیة في وفي رسائل إلكترونیة كشفت عنها صحیفة الغاردیان البریط
موظفو دائرة الهجرة االسترالیة نیتهم بترحیل الجئین سوریین إلى بلدهم، رغم علم الموظفین بإمكانیة تعّرضهم 
 . للموت، ورغم التصریحات التي أدلى بها مسؤولون أسترالیون مرارًا بشأن الوضع اإلنساني الصعب في سوریة

 

فیما یبدو أنها محاولة  إلى استهداف مخیمات ومراكز إیواء النازحین بشكل مضطرد،في دت قوات النظام عم
ویشكل استهداف النازحین بهذا الشكل . من طرف النظام إلى دفع النازحین إلى اللجوء لدى دول الجوار

 . جریمة جدیدة لم تشهدها سوریة في السنوات السابقة
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 التركیة، السوریة الحدود على ،الحدودي السالمة باب معبر عند مفخخة سیارةانفجرت  ٢٠/٢/٢٠١٤ فيف
 المروحي الطیران قام ١٨/٦/٢٠١٤ وفينازحًا،  ١٧ لمقتل أّدى مما لالجئین، السالمة باب مخیم قرب

 وقد. درعا قرب الشجرة قریة في الشجرة، مخیم على متفجرین برمیلین بإلقاء صباحاً  الواحدة الساعة حوالي
 الطیران قام ٢٩/١٠/٢٠١٤ في، و شخصاً  ٦٠ حوالي جرح إلى باإلضافة نازحًا، ١٨ مقتل إلى المجزرة أّدت

 لمقتل أّدى مما ،إدلب في مصطفى الشیخ قریة في عابدین مخیم على متفجرین برمیلین بإسقاط المروحي
 للنظام موالیة قوات ید على كمین إلى حمص محافظة من نازحون تعّرض ١٢/١١/٢٠١٤ وفينازحًا، و  ٦٣

 تعّرضت عندما تركیا، إلى طریقها في شخص بمائة تُقّدر النازحین، من مجموعة كانت حیث السوري،
قامت مدفعیة  ١٨/١٢/٢٠١٤، وفي شخصاً  ٣٠ مقتل إلى أّدى مما النظام، قوات طرف من نار إلطالق

أشخاص، جمیعهم  ١٠، مما أّدى لمقتل ریف دمشقبلدة الناجي الواقعة قرب كناكر في بقصف قوات النظام 
 . من النازحین من بلدة المال في ریف درعا

 
 عن الدولي المجتمع عجزأزمة اللجوء السوریة إلى مستویات قیاسیة على مستوى العالم بسبب  وصلت

 السوریین لهجرة أّدت التي االنتهاكات مع التعامل
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 شملت والتي السابقة، الثالثة األعوام في التعلیمي القطاع شهدها التي لالنتهاكات توسعاً  ٢٠١٤ عام شهد
 لم يتال التعلیمیة الخدمات استهداف إلى إضافة نفسها، والمدارس التعلیمیة، والهیئات للطلبة مباشرة استهدافاً 
، في ثاني أعلى معّدل على مستوى ٢٠١٤ عام خالل علیها الحصول منسوري  طفلملیون  ٢,٨ یتمكن

 . العالم في التسّرب المدرسي

 بشكل حربیة، كمراكز المدارس باستخدام داعش وتنظیم المسلحة المعارضة وكتائب قوات النظام استمرت كما
 مدارس ٨ مقابل عسكریة، كمقرات النظام قوات استخدمتها مدرسة )٢٧( اللجنةوثّقت  وقد. جزئي أو كامل

  .المسلحة المعارضة كتائب استخدمتهما ومدرستین داعش، تنظیم استخدمها

 الخدمات تقدیم یمنع ما وهو سوریة، أنحاء كل في لالجئین إیواء كمقرات المدارس من عدد عمل استمر كما
  .لها الطیران استهداف یمنع ال لكنه المدارس، هذه في التعلیمیة

بـ  ٢٠١٤ن الخدمة ألي من االعتبارات السابقة، وحتى نهایة عام موقد ُقّدر عدد المدارس التي خرجت 
 . مدرسة ٣٤٨٣

 باالستهداف السوري النظام طیران قیام اإلنسان لحقوق السوریة اللجنة به قامت الذي التوثیق أظهر وقد
مدرسة تم  ٥٠منها  .٢٠١٤خالل عام  مدرسة ٥٩استهداف حیث تم  للمدارس، والممنهج المتعمد

، وفي الغالب عبر البرامیل المتفّجرة التي ُیلقیها الطیران المروحي، فیما تم استهدافها بالغارات الجویة
مدارس بقذائف هاون مجهولة المصدر، ومدرستین  ٦استهداف مدرسة واحدة بسیارة مفخخة، واستهداف 

 . بصواریخ غراد مجهولة المصدر أیضاً 

 حیث ساعة، ٢٤ من أقل بینهما لفص رئیسیتین، حرب جریمتيمن هذا العام  أبریل/نیسان شهر شهد وقد
 ١٦ لمقتل أّدى هاون، قذائف بثالث لقصف ٢٩/٤/٢٠١٤ في الحسني الدین بدر الشیخ مجمع تعّرض
 في األنصاري حي في جالوت عین مدرسة تعّرضت التالي الیوم وفي آخرین، ثمانین من أكثر وجرح طفًال،
 .طفالً  ١٧ منهم شخصًا، ٢٥ لمقتل أّدى مما الحربي، الطیران ألقاه موجه بصاروخ لقصف حلب

 . كما تّم استهداف مدرستین ُتستخدمان كمركز إیواء للنازحین، منها مدرسة تقع تحت سیطرة النظام
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 والطلبة التدریسیة والهیئاتوفیما یلي أهم االنتهاكات التي تم توثیقها خالل العام بحق المؤسسات التعلیمیة 
  :٢٠١٤ عام خالل

 الطلبة تقدیم أثناء ،درعا ریف في صیدا بلدة في ثانویة مدرسة بقصف الحربي الطیران قام ٨/١/٢٠١٤ في
  .آخرین عشرات وجرح طلبة، ٣ لمقتل أّدى مما العامة، الثانویة المتحانات

 كرم حي في أسود القادر عبد مدرسة قرب سقط متفجر برمیل بإلقاء الحربي الطیران قام ٢٨/١/٢٠١٤ وفي
  .المدرسة في مادیة بأضرار تسبب مما ،حلب في الطحان

 المشهد حي في الحق نور مدرسة على متفجرین برمیلین بإلقاء المروحي الطیران قام ٣١/١/٢٠١٤ وفي
  .لتدمیرها أّدى مما ،حلب في

 في تسببا بصاروخین، في حلب السكري حي في الثورة مدرسة بقصف الحربي الطیران قام ٧/٢/٢٠١٤ وفي
  .المدرسة في مادیة أضرار وٕاحداث إصابات، عدة

 حي في الحمداني الدولة سیف مدرسة على متفّجرة حاویة بإلقاء المروحي الطیران قام ٨/٢/٢٠١٤ وفي
  .المدرسة في كبیر بدمار تسبب مما ،حلب في هنانو مساكن في اإلطفائیة

 في المزیریب بلدة في ترعان مدرسة من بالقرب متفجر برمیل بإلقاء المروحي الطیران قام ٩/٢/٢٠١٤ وفي
  .طالباً  ٤٠ حوالي إلصابة أّدى مما ،درعا

 في الحمداني الدولة سیف مدرسة قرب متفجرین برمیلین بإلقاء المروحي الطیران قام ١١/٢/٢٠١٤ وفي
  .طفالً  ١١ لمقتل أدى مما ،في حلب هنانو مساكن حي

 لوكالة التابعة الزیتون عین مدرسة على متفجرة برامیل عدة بإلقاء المروحي الطیران قام ١٨/٢/٢٠١٤ وفي
في تجّمع  لها، التابع الصحي والمستوصف ،)األونروا( الفلسطینیین الالجئین وتشغیل لغوث المتحدة األمم

 الالجئین من كلهم شخصًا، ١٨ مقتل إلى أّدى مماالمزیریب لالجئین الفلسطینیین في ریف درعا، 
   .مدرستها استهداف المتحدة األمم أدانت وقد. أطفال ٥ وبینهم الفلسطینین،

 مما مدارسهم، إلى األطفال ذهاب فترة أثناء اللطامنة مدینة بقصف المروحي الطیران قام ١٧/٣/٢٠١٤ وفي
  .االبتدائیة المرحلة في تلمیذات ٣ لمقتل أّدى
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 في الشامي كرم حي في الفرجاني یاسین مدرسة بقصف قوات النظام مدفعیة قامت ٢٠/٣/٢٠١٤ وفي
  .أطفال ٣ بینهم أشخاص، ٥ بمقتل تسبب مما آنذاك، المحاصرة حمص

 حي في المعتصم مدرسة على سقطتا هاون قذیفتي أن السوریة الحكومة مصادر قالت ٢٥/٣/٢٠١٤ وفي
 وقالت. طفلین لمقتل أّدى مما لالجئین، مؤّقت إیواء كمركز ُتستخدم والتي ،دمشق جنوب في الزاهرة

 هذا من التحقق من اللجنة تتمكن ولم القذیفتین، أطلق من هي المسلحة المعارضة بأن الحكومیة المصادر
  .االدعاء

 من الطلبة خروج أثناء في ریف حمص الرستن مدینة بقصف قوات النظام مدفعیة قامت ١٠/٤/٢٠١٤ وفي
  .آخرین وجرح أطفال، أربعة لمقتل أّدى مما المدارس،

 لمقتل أّدى مما ،دمشق في توما باب في لألطفال مدرسة ساحة في هاون قذیفة سقطت ١٥/٤/٢٠١٤ وفي
  .القذیفة أطلقت التي الجهة ُتعرف ولم آخرین، وجرح طفل

 مادیة بأضرار تسبب مما ،إدلب ریف في سرمین في مدرسة بقصف الحربي الطیران قام ٢٠/٤/٢٠١٤ وفي
  .المدرسة في كبیرة

 محافظة في یریبالمز  بلدة في مدرسةٍ  على متفجر برمیل بإلقاء المروحي الطیران قام ٢٧/٤/٢٠١٤ وفي
  .األطفال بین معظمها اإلصابات، من عدد لوقوع أّدى مما ،درعا

 فراغي بصاروخ قصف إلى إدلب ریف في قاع مدینة في الحریة جیل مدرسة تعّرضت ٢٧/٤/٢٠١٤ وفي
 .الطلبة من عدد وٕاصابة طفلة لمقتل أّدى مما المدرسة، في الطلبة تواجد أثناء

 تسبب مما ،الشمالي إدلب ریف في الحدودیة قاح مدرسة باستهداف الحربي الطیران قام ٢٧/٤/٢٠١٤ وفي
  .المدرسة في كبیرة مادیة بأضرار

 في) والعربیة الشرعیة للعلوم الدولي المعهد( الحسني الدین بدر الشیخ مجمع تعّرض ٢٩/٤/٢٠١٤ وفي
. آخرین ثمانین من أكثر وجرح طفًال، ١٦ لمقتل أّدت هاون، قذائف بثالث لقصف دمشق في الشاغور حي

  .المعارضة المسلحة المجموعات طرف من ُأطلقت القذائف بأن الحكومیة المصادر وقالت
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 ألقاه هموجّ  بصاروخ لقصف حلب في األنصاري حي في جالوت عین مدرسة تعّرضت ٣٠/٤/٢٠١٤ وفي
 افتتاح لحضور األهالي من عدد تواجد إلى باإلضافة المدرسة، في األطفال تواجد أثناء الحربي الطیران
  .طفالً  ١٧ منهم شخصًا، ٢٥ لمقتل أّدى مما األطفال، لرسوم معرض

 أّدى مما ،دمشق في القنوات شارع في الخاصة السعادة مدرسة على هاون قذیفتا سقطت ١/٥/٢٠١٤ وفي
 النظام إعالم وسائل واتهمت. فیها مادیة أضرار وٕاحداث مدّرستین، جرح إلى للنظام الرسمیة المصادر بحسب
  .القذیفتین بإطالق المسلحة المعارضة كتائب

 حي في الحمداني الدولة سیف مدرسة على متفجرة حاویة بإلقاء المروحي الطیران قام ٤/٥/٢٠١٤ وفي
 تعّرضت المدرسة أن ذكرویُ . كامل شبه بشكل بدمارها تسبب مما ،حلب في هنانو مساكن في اإلطفائیة

  .٨/٢/٢٠١٤ بتاریخ علیها متفجرة حاویة سقوط في جزئي لدمار

 دون ،دمشق في البرامكة في الخازن الرحمن عبد مدرسة باحة في هاون قذیفة سقطت ٢٢/٦/٢٠١٤ وفي
  .القذیفة إطالق عن المسؤولة الجهة ُتعرف أن ودون إصابات، ُتسجل أن

 قرب قذائف عدة سقطت حیث ،الرستن مدینة على بقصف قوات النظام مدفعیة قامت ٢٩/٦/٢٠١٤ وفي
  .آخر وجرح أطفال أربعة مقتل إلى أدى مما المدرسة، من األطفال خروج أثناء ابتدائیة مدرسة

في حي  بها المحیطة السكنیة والمناطق حارثة بن زید مدرسة بقصف الحربي الطیران قام ٤/٧/٢٠١٤ وفي
  .المدرسة في كبیرة مادیة بأضرار تسبب مما ،الحیدریة في حلب

 مما ،حلب في هنانو مساكن حي في محیدلي سناء مدرسة بقصف المروحي الطیران قام ٤/٧/٢٠١٤ وفي
  .بالكامل المدرسة بانهیار تسبب

 تسبب مما ،إدلب ریف في كفرتخاریم في القشلة مدرسة باستهداف الحربي الطیران قام ٢٥/٨/٢٠١٤ وفي
  .المدرسة في كبیرة مادیة بأضرار

 وقد. الشرقي الزور دیر ریف في صبیخان بلدة في مدرسة باستهداف الحربي الطیران قام ٧/٩/٢٠١٤ وفي
  .المدرسة یقطنون نازحون وهم آخرین، عشرة وجرح أشخاص ٤ مقتل إلى القصف أّدى
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 ممنهج بشكل الحیویة المراكز وبقیة المدارس باستهدافالنظام  استمرّ 

 ،الزور دیر في هجین بلدة في الزراعیة الثانویة المدرسة بقصف الحربي الطیران قام ٨/٩/٢٠١٤ وفي
  .المدرسة في كبیرة مادیة بأضرار تسبب مما له، مقراً  داعش تنظیم یتخذها والتي

 مدینة في مدارسهم من الطلبة انصراف أثناء متفجرة برامیل بإلقاء المروحي الطیران قام ٢٤/٩/٢٠١٤ وفي
  .األطفال من عدد لجرح أّدى مما ،حمص ریف في الرستن

 بمدینة عكرمة حي في االبتدائیة المخزومي عكرمة مدرسة في مفخخة سیارة انفجرت ١/١٠/٢٠١٤ وفي
   .األطفال من منهم ٥١ شخصًا، ٥٣ لمقتل أّدى مما حمص،

 مدینة في الشمالیة الحي في مدرسة على متفجر برمیل بإلقاء المروحي الطیران قام ٤/١٠/٢٠١٤ وفي
 الطیران ألقى نفسه الیوم وفي. المدرسة في كبیرة مادیة أضرار إلحداث أّدى مما ،إدلب ریف في سراقب

 في كبیر دمار إلى البرمیل وأّدى ،سراقب مدینة في الجنوبي الحي في مدرسة على متفجراً  برمیالً  المروحي
  .المدرسة

w
w

w
.za

kir
at

ou
na

.o
rg



اللجنة ال�سورية لحقوق الإن�سان، كانون الثاني 2015، يتبع

٦٥ 
 

 حلب في المیسر حي في األسود القادر عبد مدرسة بقصف قوات النظام مدفعیة قامت ٤/١٠/٢٠١٤ وفي
  .المدرسة في بسیطة مادیة أضرار وٕالحاق بجروح، آخرین وٕاصابة شخص، بمقتل تسبب مما قذائف، بعّدة

 ،إدلب محافظة في جرجناز بلدة في جالوت عین مدرسة بقصف الحربي الطیران قام ١٢/١٠/٢٠١٤ وفي
  .المدرسة في كبیرة مادیة بأضرار والتسبب شخص، مقتل إلى أدى مما

 إدلب، ریف في سراقب مدینة على المتفجرة البرامیل من عدداً  المروحي الطیران ألقى ١٢/١٠/٢٠١٤ وفي
 والمدرسة باكیر، الباسط عبد الشهید الصناعة، الولید، بن خالد: مدارس هي مدارس، أربعة استهدفت
  .المدارس هذه في مادیة أضرار إلى القصف وأّدى. الشرعیة

 إدلب ریف في شیخون خان مدینة في الصناعة مدرسة بقصف الحربي الطیران قام ١٣/١٠/٢٠١٤ وفي
  .المدرسة في مادیة بأضرار تسبب مما بصاروخ،

 تسبب مما ،دمشق ریف في دوما في عرب مدرسة بقصف الحربي الطیران قام ١٣/١٠/٢٠١٤ وفي
  .المدرسة في مادیة بأضرار

 ،دمشق ریف في دوما في الشرعیة الشامي أحمد مدرسة بقصف الحربي الطیران قام ١٤/١٠/٢٠١٤ وفي
  .المدرسة في طفیفة مادیة بأضرار تسبب مما

 في عندان مدینة في المحّدثة االبتدائیة عندان مدرسة بقصف الحربي الطیران قام ١٦/١٠/٢٠١٤ وفي
   .المدرسة في كبیرة مادیة بأضرار تسبب مما ،حلب ریف

 ٧ لمقتل أّدى مما ،حلب في الحمدانیة حي في الكمال مدرسة على غراد صاروخ سقط ٢٧/١٠/٢٠١٤ وفي
  .الصاروخ بإطالق المعارضة القوات السوریة الحكومة واتهمت. األطفال من معظمهم أشخاص

 مما ،حمص محافظة في الرستن مدینة في البنات مدرسة بقصف الحربي الطیران قام ٤/١١/٢٠١٤ وفي
  .شخصین مقتل إلى أّدى

 ١٦ لمقتل أّدى مما ،بدمشق القابون حي في الحیاة مدرسة على كاتیوشا صاروخا سقط ٥/١١/٢٠١٤ وفي
 ُتعرف ولم المسلحة، المعارضة كتائب سیطرة تحت الحي ویقع. آخرین ٥٠ حوالي وجرح األقل، على طفالً 
  .الصاروخین أطلقت التي الجهة
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 في الرستن مدینة في الغیث الكریم عبد مدرسة على برمیل بإلقاء المروحي الطیران قام ٥/١١/٢٠١٤ وفي
 .المدرسة في كبیرة مادیة بأضرار تسبب مما حمص، ریف

 تسبب مما ،إدلب ریف في كصنفرة في المحدثة المدرسة بقصف الحربي الطیران قام ٥/١١/٢٠١٤ وفي
  .العمل عن المتوقفة المدرسة في مادیة أضرار بإحداث

 ،دمشق ریف في حزرما قریة في االبتدائیة حزرما مدرسة بقصف الحربي الطیران قام ٥/١١/٢٠١٤ وفي
  .المدرسة في مادیة أضرار وٕاحداث طفل، لجرح أّدى مما

 ریف في عزة دارة مدینة في اإلعدادیة عزة دارة مدرسة بقصف الحربي الطیران قام ٦/١١/٢٠١٤ وفي
  .المدرسة في واسع ودمار أشخاص، ٧ لجرح أّدى مما ،حلب

 وتشغیل لغوث المتحدة األمم لمنظمة التابعة الشعب مدرسة بقصف الحربي الطیران قام ٩/١١/٢٠١٤ وفي
 في كبیرة مادیة بأضرار تسبب مما ،دمشق ریف في دوما مدینة في ،)األونروا( الفلسطینیین الالجئین
 .المدرسة

 أّدى مما ،الشمالي حماة ریف في االبتدائیة كرناز مدرسة على غراد صاروخ سقط ١٢/١١/٢٠١٤ وفي
  .الصاروخ إطالق عن المسؤولة الجهة ُتعرف ولم. آخرین عشرات وجرح األقل، على أطفال ١٠ لمقتل

 ریف في سنجار ناحیة في القط رجم قریة في مدرسة بقصف الحربي الطیران قام ١٣/١١/٢٠١٤ وفي
  .األشخاص من عدد وجرح مدرِّسة مقتل إلى أّدى مما ،إدلب

 مدینة في الزهراء جمعیة حي في المهدي بن علیا مدرسة على هاون قذیفة سقطت ١٦/١١/٢٠١٤ وفي
 عن المسؤولة هي المسلحة المعارضة كتائب أحد أن وُیعتقد. المدرسة في مادیة بأضرار تسبب مما ،حلب

  .القذیفة إطالق

 مما ،دمشق ریف في زملكا بلدة في الشام أمجاد مدرسة بقصف الحربي الطیران قام ١٧/١١/٢٠١٤ وفي
 .المدرسة في كبیرة مادیة أضرار وٕاحداث آخرین، ١٧ وجرح أطفال ٣ بمقتل تسبب

 ٩ بمقتل تسبب مما الرقة، مدینة في خلدون ابن مدرسة بقصف الحربي الطیران قام ١٩/١١/٢٠١٤ وفي
 .المدرسة في مادیة أضرار وٕاحداث آخرین، ١٤ وجرح أشخاص
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 بأضرار تسبب مما ،الرقة مدینة في السالم دار مدرسة بقصف الحربي الطیران قام ٢٧/١١/٢٠١٤ وفي
  .المدرسة في مادیة

 تسبب مما ،إدلب ریف في إبلین قریة في إبلین مدرسة بقصف الحربي الطیران قام ٢٨/١١/٢٠١٤ وفي
 .المدرسة في مادیة أضرارٍ وٕالحاق  طفل، بمقتل

 ،الزور دیر في الخریطة بلدة في الخریطة ثانویة مدرسة بقصف الحربي الطیران قام ٢٩/١١/٢٠١٤ وفي
 .كامل شبه بشكل المدرسة بتدمیر تسبب مما

 سجنة كفر بقریة الیوسف وحید مدرسة على متفجرین برمیلین المروحي الطیران ألقى ٢٩/١١/٢٠١٤ وفي
   .كامل شبه بشكل المدرسة بتدمیر تسبب مما ،إدلب ریف في

 األساسي للتعلیم حفصة مدرسة طلبة یستقله باص بقصف الحربي الطیران قام ٢٢/١٢/٢٠١٤ وفي
  .آخرین تسعة وجرح أطفال، أربعة لمقتل أدى مما إدلب، ریف في سراقب مدینة في فراغي بصاروخ

 مما ،دمشق ریف في دوما مدینة في ابتدائیة مدرسة باستهداف الحربي الطیران قام ٢٣/١٢/٢٠١٤ وفي
  .آخر طفالً  ٢٠ وجرح أطفال، ٣ بینهم أشخاص ٥ لمقتل أّدى

 جبل في سفوهن قریة في مدرسة على متفجر برمیل بإلقاء المروحي الطیران قام ٢٣/١٢/٢٠١٤ وفي
  .أشخاص ٤ لمقتل أّدى مما ،إدلب ریف في الزاویة

 

  

  

w
w

w
.za

kir
at

ou
na

.o
rg



اللجنة ال�سورية لحقوق الإن�سان، كانون الثاني 2015، يتبع

٦٨ 
 

واصل النظام السوري استخدامه لألسلحة المحرمة في قصف المدن السوریة، وفي المعارك الدائرة بینه وبین 
 ٢٠١٢قوات المعارضة المسلحة على عدة جبهات، في متابعة للنهج الذي بدأه منذ األشهر األولى لعام 

 . وحتى اآلن

عن  "منظمة حظر األسلحة الكیمیائیة"علنت أي استخدام لألسلحة الكیمائیة، والتي أ ٢٠١٤ولم ُیسّجل عام 
، بعد إذعان النظام لالتفاق الروسي ٢٨/٨/٢٠١٤تدمیر كامل مخزون النظام من النوع األول منها في 

، والقاضي بتسلیم النظام ٢٧/٩/٢٠١٣بتاریخ  ٢١١٨األمریكي، والذي أّدى لصدور قرار مجلس األمن رقم 
، والتي قام فیها النظام السوري بقتل ٢١/٨/٢٠١٣طة الشرقیة یوم عید مجزرة الغو وذلك بُ . لهذه األسلحة

 . شخص في الغوطة باستخدام األسلحة الكیمیائیة في هجوم واحد ١٤٠٠حوالي 

 )٦٩(هجومًا باستخدام القنابل العنقودیة، و )٩٧(، وثّقت اللجنة السوریة لحقوق اإلنسان ٢٠١٤وخالل عام 
 . هجومًا بالغازات السامة

ار التوثیق الذي قامت به اللجنة أن النظام استخدم القنابل العنقودیة بشكل متصل، ویومي في بعض وقد أش
هي ریف حماة، وخاصة بلدة كفرزیتا، والتي تعّرضت ألوسع : األحیان، مستهدفًا ثالث مناطق رئیسیة

منطقة ق، وخاصة وریف دمش، ٢٠١٤سواء خالل عام هجمات بالقنابل العنقودیة وبالغازات السامة على حد 
  . قریة التمانعة قرب معرة النعمان، وحلب وریفها داریا في ریف دمشق، ومنطقة ریف إدلب، وخاصة

النظام یستخدم القنابل العنقودیة في المناطق المفتوحة، كالمناطق الزراعیة أن كما أشار التوثیق إلى 
خسائر  ع أكبرَ تنفجر في هذه األراضي، وتوقِ والمساحات الفارغة بین المدن، بحیث تنتشر القنابل التي لم 

 . ممكنة لكل من یحاول المرور في هذه المناطق الحقاً 

عددًا كبیرًا من الوفیات، وخاصة بین األطفال، نتیجة النفجار بقایا القنابل العنقودیة  ٢٠١٤وقد سّجل عام 
 . التي لم تنفجر وقت إسقاطها

بقدرة األهالي والنشطاء على رصد القنبلة القنابل العنقودیة یرتبط وتنبغي اإلشارة إلى أن توثیق الهجمات ب
وفي كثیر من الحاالت لم نستطع التأكد مما . وقت إلقائها ولحظة انفجارها، لتمییز عددها، وتمییز مصدرها
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إذا كانت القنابل قد ألقیت من الجو أو ألقیت بقذائف صاروخیة أو مدفعیة، خاصة وأن القصف بالقنابل 
وفي أحیان . نقودیة یترافق في كثیر من األحیان مع قصف بالبرامیل المتفجرة أو بغارات الطیران الحربيالع

أخرى لم نتمكن من توثیق هذه الهجمات، حیث شاهد األهالي بقایا القنابل دون معرفة الوقت الذي ألقیت فیه، 
 . وخاصة القنابل العنقودیة التي تستهدف المناطق الزراعیة والمفتوحة

كما تجدر اإلشارة إلى أن توثیق ضحایا القنابل العنقودیة ال یكون دقیقًا، بسبب ترافق الهجمات بالقنابل 
العنقودیة مع هجمات جویة وبریة أخرى، وبالتالي فقد اكتفینا في معظم الحاالت بتوثیق الهجوم دون توثیق 

 . ًا، وأمكن توثیق ضحایاه بشكل منفصلضحایاه، إال إذا كان الهجوم بالقنابل العنقودیة قد جاء منفرد

كما أشار التوثیق الذي قامت به اللجنة السوریة لحقوق اإلنسان أن النظام عمل على استخدام الغازات السامة 
، رغم التزامه بعدم استخدام األسلحة الكیمیائیة من النوع األول، مستفیدًا من ٢٠١٤بشكل مكّثف خالل عام 

قف جرائم الحرب، ومن عدم تصنیف هذه الغازات، وخاصة غاز الكلور، كأسلحة غیاب موقف دولي حازم لو 
 . ٢١١٨شمولها بقرار مجلس األمن رقم محرمة بذاتها، وعدم 

التحقق من "أن بسیغرید كاغ، المكلفة بتدمیر الترسانة الكیمیائیة السوریة،  رئیسة البعثة الدولیةوقد أّكدت 
 ."عمل البعثةاستخدام غاز الكلور ال یندرج ضمن 

، ریف حماة، وخاصة حي جوبر، وفي دمشقوقد ترّكز استخدام الغازات السامة بشكل مكثف في منطقتي 
 . وخاصة بلدة كفرزیتا

ورغم عدم تمكننا من توثیق كل حاالت استخدام الغازات السامة في هاتین المنطقتین على وجه التحدید، فإّن 
، واستهداف ٢٠١٤هجمة بالغازات السامة خالل عام  )٢٩(توثیق اللجنة ُیظهر استهداف حي جوبر بـ 

 . هجمة )٢٥(كفرزیتا بـ 

ة الكیمیائیة والغازات السامة على مدار األعوام الماضیة وقد أّدى االستخدام المكّثف من قبل النظام لألسلح
 ٢٠١٤إلى آثار بیئیة وصحیة خطیرة، تمّثلت بشكل أساسي في التشوهات التي بدأت بالظهور خالل عام 

على األجّنة والموالید الجدد، حیث تّم توثیق ظهور أجنة مشّوهة في المعضمیة في ریف دمشق ألمهات 
 . ة، كما ارتفع معّدل اإلجهاض في منطقة ریف دمشق بشكل ملحوظاستنشقن الغازات السام

w
w

w
.za

kir
at

ou
na

.o
rg



اللجنة ال�سورية لحقوق الإن�سان، كانون الثاني 2015، يتبع

٧٠ 
 

كما نشیر إلى أننا اكتفینا بتوثیق الهجمات بالغازات السامة، دون تحدید أنواع هذه الغازات، نظرًا لصعوبة 
فحص هذه الغازات، رغم أن األهالي والنشطاء، وخاصة في المناطق التي ُتستهدف بكثرة، یؤّكدون أنهم 

 .  على تمییز أنواع الغازات قادرون

 
 السامة الغازات استنشقن ألمهات دمشق ریف في المعضمیة في مشّوهة أجنة ظهور توثیق تمّ 

 

 : ٢٠١٤أهم الهجمات باألسلحة المحرمة التي تم توثیقها خالل عام وفیما یلي 

 هجمات بأنّ  نشطاء ذكر وقد عنقودیة، بقنبلة لقصف حمص في تلبیسة مدینة تعّرضت ١١/١/٢٠١٤ في
 .توثیقها للجنة یتسنّ  ولم سبقت، التي األیام في المدینة على ُشّنت مماثلة

 نفس استخدمت كما. العنقودیة بالقنابل لقصف في ریف حماة كفرزیتا بلدة تعّرضت ١٢/١/٢٠١٤ وفي
 .التالي الیوم في المدینة قصف في القنابل

بثالث قنابل تحوي غازات  داریا في ریف دمشق مدینةقامت قوات النظام بقصف  ١٣/١/٢٠١٤وفي 
 . أشخاص ٤سامة، مما أّدى لمقتل 
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إلى قصف بالقنابل العنقودیة، مما تسبب بوقوع عدد من  حي جبل بدرو في حلبتعّرض  ٢/٢/٢٠١٤وفي 
 . اإلصابات

 بقنابل مرات عدة للقصف في ریف دمشق یبرود مدینة شمال القاعة حي تعّرض ٦/٢/٢٠١٤ وفي
 .عنقودیة

بقذائف تحمل غازات سامة، مما  بلدة مسرابا في ریف دمشققامت قوات النظام بقصف  ١٣/٢/٢٠١٤وفي 
 . لعدد من حاالت االختناق بین المدنیینأّدى 

 لحظة توثیق تمّ  وقد العنقودیة، بالقنابل قصف إلى حماة ریف في كفرزیتا بلدة تعّرضت ١٣/٢/٢٠١٤ وفي
وقد أشارت منظمات دولیة قامت بفحص التسجیالت بأن القنابل التي . البلدة في النشطاء قبل من القصف

خدمت في هذا الهجوم ُتعد من أكبر القنابل العنقودیة المستخدمة في العالم، وهي تحوي على ذخائر استُ 
 . صغیرة أشد فتكًا من األنواع األخرى

 . بالقذائف العنقودیة ریف حماة بلدة عقیربات فيقام الطیران الحربي باستهداف  ١٧/٢/٢٠١٤وفي 

مدینة خان قام الطیران المروحي بإلقاء حاویة متفجرة تحمل قذائف عنقودیة على  ١٩/٢/٢٠١٤وفي 
 . شیخون في ریف إدلب

إلى قصف بثالث قنابل  جبلة العرب قرب حي العویجة في حلبتعّرضت منطقة  ٢٤/٢/٢٠١٤وفي 
 . عنقودیة، ولم نتمكن من توثیق اإلصابات

 لحظة توثیق وتم العنقودیة، بالقنابل قصف إلى دمشق ریف في یبرود بلدة تعّرضت ١/٣/٢٠١٤ وفي
 .المدینة على القصف

بقذائف تحمل غازات سامة، مما  مدینة عدرا في ریف دمشققامت قوات النظام بقصف  ٢/٣/٢٠١٤وفي 
 . آخرین ٣٥مقاتلین من المعارضة المسلحة، وٕاصابة نحو  ٤أّدى لمقتل 

بصاروخ یحمل غازات  مدینة عدرا البلد في ریف دمشققام الطیران الحربي بقصف  ٣/٣/٢٠١٤وفي 
 . آخرین ٢٥أشخاص وجرح  ٤سامة، مما أّدى لمقتل 
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بصاروخ محّمل بالغازات  حي الرشدیة في مدینة دیر الزورقام الطیران الحربي بقصف  ٥/٣/٢٠١٤وفي 
 . السامة، مما أّدى لعدد من حاالت اإلصابة

بقذائف تحمل غازات سامة، مما أّدى  حي جوبر في دمشققامت قوات النظام بقصف  ٩/٣/٢٠١٤وفي 
 . لعدد من اإلصابات

 . بالقذائف العنقودیة بلدة عقیربات في ریف حماةقام الطیران الحربي باستهداف  ١٤/٣/٢٠١٤وفي 

إلى قصف بالقنابل العنقودیة، مما أّدى إلى جرح  حي بستان القصر في حلبتعّرض  ١٨/٣/٢٠١٤وفي 
 .  العشرات من سكان الحي

 عن ُیبلغ ولم ،حلب في حندارات أوتستراد علىقنابل عنقودیة  مروحیة طائرة ألقت ١٩/٣/٢٠١٤ وفي
 .إصابات

 لحظة توثیق وتم العنقودیة، بالقنابل للقصف في ریف دمشق یبرود مدینة تعّرضت ٢١/٣/٢٠١٤ وفي
 .المدینة فوق القنابل وانفجار سقوط

مدینة خان قام الطیران المروحي بإلقاء حاویة متفجرة تحمل قذائف عنقودیة على  ٢٣/٣/٢٠١٤وفي 
 . شیخون في ریف إدلب

 .العنقودیة بالقنابل للقصف حماه ریف في كفرزیتا بلدة تعّرضت ٢٥/٣/٢٠١٤ وفي

مدینة خان قام الطیران المروحي بإلقاء حاویة متفجرة تحمل قذائف عنقودیة على  ٢٥/٣/٢٠١٤وفي 
 . شیخون في ریف إدلب

، مدینة حرستا في ریف دمشقفي منطقة الكوع قامت قوات النظام باستهداف نفق في  ٢٧/٣/٢٠١٤وفي 
 . مقاتلین من كتائب المعارضة المسلحة ٧مما أّدى لمقتل 

 .العنقودیة بالقنابل للقصف حماه ریف في كفرزیتا بلدة تعّرضت ٢٨/٣/٢٠١٤ وفي

 بالقنابل للقصف حماه ریف فيوبلدة مورك  كفرزیتا بلدةالمنطقة الواقعة بین  تعّرضت ١/٤/٢٠١٤ وفي
 .العنقودیة
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، حي جوبر في دمشققام الطیران المروحي بإلقاء برمیل متفجر یحوي غازات سامة على  ١/٤/٢٠١٤وفي 
 . مما أّدى إلصابة عدد من المدنیین بحاالت اختناق

بقذائف تحمل غازات سامة، مما أّدى  حي جوبر في دمشققامت قوات النظام بقصف  ٣/٤/٢٠١٤وفي 
 . اشخاص ٦إلصابة 

یحمل قذائف بصاروخ  مدینة الملیحة في ریف دمشققام الطیران الحربي بقصف  ٤/٤/٢٠١٤وفي 
 .عنقودیة

بقذائف تحمل غازات سامة، مما أّدى  حي جوبر في دمشققامت قوات النظام باستهداف  ٤/٤/٢٠١٤وفي 
 . أشخاص ٦إلصابة 

على الجهة الشرقیة من  برامیل متفجرة تحمل غازات سامة ٤قام الطیران المروحي بإلقاء  ١٠/٤/٢٠١٤وفي 
 . شخصاً  ١٢٠، مما أّدى إلصابة أكثر من ةحما ریف في كفرزیتا بلدة

 .العنقودیة بالقنابل للقصف ةحما ریف في كفرزیتا بلدةتعّرض وسط  ١١/٤/٢٠١٤وفي 

بقذیفة تحمل غازات سامة، مما  مدینة حرستا في ریف دمشققامت قوات النظام بقصف  ١١/٤/٢٠١٤وفي 
 . آخرین ١١من مقاتلي المعارضة المسلحة، وٕاصابة  ٤أّدى لمقتل 

 بالقنابل للقصف ةحما ریف في كفرزیتا بلدةوسط قام الطیران الحربي باستهداف  ١٢/٤/٢٠١٤وفي 
 .العنقودیة

بلدة كفرزیتا في ریف قام الطیران المروحي بإلقاء برمیل متفجر یحوي غازات سامة على  ١٢/٤/٢٠١٤وفي 
 . حماة

بالقذائف  ریف حلب مدینة األتارب فيقام الطیران الحربي بقصف سوق الخضار في  ١٣/٤/٢٠١٤وفي 
 . العنقودیة

بالقذائف العنقودیة، ولم یبلغ عن  قریة مسقان في ریف حلبقام الطیران الحربي بقصف  ١٣/٤/٢٠١٤وفي 
 . أي إصابات
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بحاویة محّملة بالقذائف  مدینة مارع في ریف حلبقام الطیران الحربي بقصف  ١٣/٤/٢٠١٤وفي 
 . العنقودیة، واستهدف القصف منطقة زراعیة، ولم ُیسفر القصف عن إصابات مباشرة

قریة التمانعة في قام الطیران الحربي بإلقاء برمیل متفجر یحمل غازات سامة على  ١٢/٤/٢٠١٤وفي 
 . شخصاً  ١٥، مما أّدى إلصابة مدینة خان شیخون في ریف إدلب

 . بالقذائف العنقودیة كفر حمرة في ریف حلبمنطقة قام الطیران الحربي بقصف  ١٢/٤/٢٠١٤وفي 

ببرمیل یحمل غازات سامة،  قریة عطشان في ریف حماةقام الطیران المروحي بقصف  ١٣/٤/٢٠١٤وفي 
 . شخصاً  ٢٠حیث سقط البرمیل قرب خزان المیاة الخاص بالقریة، وأّدى إلصابة 

بالقذائف العنقودیة، مما أّدى  مدینة سراقب في ریف إدلبلحربي بقصف قام الطیران ا ١٣/٤/٢٠١٤وفي 
 . أشخاص ٧لمقتل شخص واحد، وجرح 

 

 
 باستخدام القنابل العنقودیة بشكل مكثف وغیر مسبوق ٢٠١٤خالل عام قام النظام السوري 
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بقذائف عنقودیة، مما أّدى  قریة الوضیحي في ریف حلبقام الطیران الحربي باستهداف  ١٣/٤/٢٠١٤وفي 
 . لمقتل شخص وجرح عدة آخرین

بلدة كفرزیتا في ریف قام الطیران الحربي بإلقاء برمیل متفجر یحمل غازات سامة على  ١٦/٤/٢٠١٤وفي 
 . حماة

قامت قوات النظام بإلقاء قنبلة تحمل غازات سامة على مقاتلین من المعارضة المسلحة  ١٦/٤/٢٠١٤وفي 
 . آخرین ٧، مما أّدى لمقتل مقاتلین اثنین، وجرح تا في ریف دمشقمدینة حرسفي 

 مدینة سراقب في ریف إدلبقام الطیران الحربي بقصف األراضي الزراعیة شمال  ١٨/٤/٢٠١٤وفي 
 . بالقذائف العنقودیة

ببرمیلین متفجرین یحمالن  بلدة كفرزیتا في ریف حماةقام الطیران الحربي بقصف  ١٩/٤/٢٠١٤وفي 
 . حالة اختناق ١٠٠غازات سامة، مما أّدى لوقوع حوالي 

ببرمیلین متفجرین یحمالن  قریة التمانعة في ریف إدلبقام الطیران الحربي بقصف  ١٩/٤/٢٠١٤وفي 
 . حالة اختناق ٢٢غازات سامة، مما أّدى لوقوع 

 ٣٠بقذیفة محملة بأكثر من  حمرة في ریف حلبكفر منطقة قام الطیران الحربي بقصف  ٢٠/٤/٢٠١٤وفي 
 . قذیفة عنقودیة

بلدة تلمنس في ریف قام الطیران المروحي بإلقاء برمیل متفجر یحمل غازات سامة على  ٢١/٤/٢٠١٤وفي 
 . آخرین ٢٠٠، مما أّدى لمقتل طفل وٕاصابة نحو إدلب

بقنبلتین تحمالن غازات سامة،  مدینة داریا في ریف دمشققامت قوات النظام بقصف  ٢٢/٤/٢٠١٤وفي 
 . أشخاص ٤مما أّدى لمقتل 

بالقذائف العنقودیة، مما أّدى  في ریف حلبمنطقة دارة عزة قام الطیران الحربي بقصف  ٢٢/٤/٢٠١٤وفي 
 .لمقتل شخصین وجرح آخرین

في قریة السویسة المتمركزة في تل الجابیة في القنیطرة بقصف  قوات النظامقامت  ٢٣/٤/٢٠١٤وفي 
 .بقنبلة عنقودیة القنیطرة
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 . بالقذائف العنقودیة كفر حمرة في ریف حلبمنطقة قام الطیران الحربي بقصف  ٢٦/٤/٢٠١٤وفي 

 .العنقودیة بالقنابل للقصف حماه ریف في كفرزیتا بلدة تعّرضت ٢٩/٤/٢٠١٤ وفي

مدینة مارع في ریف قام الطیران الحربي باستهداف الطریق المؤدي إلى بلدة تلتلین في  ٢/٥/٢٠١٤وفي 
 . آخرین ٢٠أشخاص وجرح  ٦بقذیفة عنقودیة، مما أّدى لمقتل  حلب

لقصف بصاروخ یحمل قذائف عنقودیة، مما أّدى  في ریف دمشق مدینة دوماتعّرضت  ٢/٥/٢٠١٤وفي 
 . لوقوع أضرار مادیة فقط

لقصف بصاروخ یحمل قذائف عنقودیة، مما أّدى لمقتل  بلدة جاسم في ریف درعاتعّرضت  ٧/٥/٢٠١٤وفي 
 .  أشخاص آخرین ٦طفلة وجرح 

بصاروخ  لبلددرعا االمتمركزة في حي المنشیة في درعا بقصف  قوات النظامقامت  ١٥/٥/٢٠١٤وفي 
 . أرض محمل بقذائف عنقودیة-أرض

أرض -المتمركزة في مطار حماة العسكري بإطالق صاروخ أرض قوات النظامقامت  ١٥/٥/٢٠١٤وفي 
 ٢٠أشخاص، وجرح  ٤، مما أّدى لمقتل مدینة خان شیخون في ریف إدلبمحمل بقذائف عنقودیة على 

 .  آخرین

بصاروخ یحمل قذائف عنقودیة،  مدینة جاسم في ریف درعاقام الطیران الحربي بقصف  ١٦/٥/٢٠١٤وفي 
 . ُبعید قصف المنطقة بعّدة برامیل متفجرة

ببرمیل یحمل غازات سامة،  في ریف حماةبلدة كفرزیتا قام الطیران المروحي بقصف  ١٩/٥/٢٠١٤وفي 
 .  شخصاً  ١٣٠مما أّدى إلى إصابة 

 الحارة الشرقیة في مدینة تل رفعت في ریف حلبقام الطیران الحربي باستهداف  ١٩/٥/٢٠١٤وفي 
 . بصاروخ محمل بالقذائف العنقودیة، مما أّدى إلصابة أربعة أشخاص

بلدة كفرزیتا في قام الطیران المروحي بإسقاط برمیل متفجر یحتوي على غاز سام على  ٢٢/٥/٢٠١٤وفي 
 . شخصاً  ٢٠، مما أّدى إلصابة حوالي ریف حماة
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، مما ریف إدلبمدینة معّرة النعمان في قام الطیران الحربي بقصف الحي الغربي في  ٢٢/٥/٢٠١٤وفي 
 . آخرین ١٠أّدى لمقتل طفل، وجرح 

 قریتي أم شرشوح وغرناطة في مدینة الرستن في حمصقام الطیران الحربي بقصف  ٢٩/٥/٢٠١٤وفي 
 . لة بقذائف عنقودیةبعدة صواریخ محم

بلدة اللطامنة في قام الطیران المروحي بإلقاء برمیل متفجر یحوي غازات سامة على  ٣٠/٥/٢٠١٤وفي 
 . شخصاً  ٣٠، مما أّدى إلصابة حوالي ریف حماة

 شارع مشفى الحمیات في حي بستان الباشا في حلبقام الطیران الحربي باستهداف  ١/٦/٢٠١٤وفي 
 . بصاروخ محمل بالقذائف العنقودیة

 . بقذیفة عنقودیة حي البحار في درعا البلدبقصف  قوات النظامقامت  ٢/٦/٢٠١٤وفي 

بقذائف عنقودیة، مما أّدى لمقتل  نزلة حي الهلك في حلبقام الطیران الحربي باستهداف  ٣/٦/٢٠١٤وفي 
 . آخرین ٢شخصین وجرح 

 . بقذیفة عنقودیة حي األربعین في درعاصف بق قوات النظامقامت  ٣/٦/٢٠١٤وفي 

 دوار الجندول ومشفى الكندي في حلبقام الطیران الحربي بقصف الطریق الواقع بین  ٢٧/٦/٢٠١٤وفي 
 . بعدة صواریخ محملة بقذائف عنقودیة، وانتشرت القنابل في األراضي الزراعیة في المنطقة

بصاروخین محملین بقذائف  كفرومة في ریف إدلبقریة قام الطیران الحربي بقصف  ٢٨/٦/٢٠١٤وفي 
 . شخصاً  ١٢عنقودیة، مما أّدى إلصابة 

بصاروخ محمل بالقذائف  في ریف حلب تل رفعتقام الطیران الحربي باستهداف مدینة  ٣/٧/٢٠١٤وفي 
 . العنقودیة، ولم یبلغ عن إصابات

بقذائف  حي بستان الباشا في حلب منطقة عین التل قربقام الطیران الحربي باستهداف  ٥/٧/٢٠١٤وفي 
 . عنقودیة

 . بالقذائف العنقودیة في ریف إدلبقریة كفرسجنة قام الطیران الحربي باستهداف  ٧/٧/٢٠١٤وفي 
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إلى قصف بصاروخین  قریة الدهشة في ناحیة السعن في ریف حماة الشرقيتعّرضت  ١٠/٧/٢٠١٤وفي 
 . محملین بالقذائف العنقودیة

ببرمیل متفجر یحتوي على  مدینة منبج في ریف حلبقام الطیران الحربي باستهداف  ١٤/٧/٢٠١٤وفي 
 . قنابل عنقودیة، ولم یبلغ عن إصابات

بصاروخ محمل بالقذائف  حي اللیرمون في حلبقام الطیران الحربي باستهداف  ١٦/٧/٢٠١٤وفي 
 . العنقودیة

المتمركزة في كتیبة الهندسة في شمال مدینة الرستن في حمص  قوات النظامقامت  ٢١/٧/٢٠١٤وفي 
بصاروخ محمل بقذائف عنقودیة، وسقط على األراضي الزراعیة  بلدة الوزاعیة في ریف حمصبقصف 

 . المحیطة بالبلدة

 حلب في الشونة خانقامت قوات النظام باستخدام قنابل تحوي غازات سامة في  ٢٩/٧/٢٠١٤وفي 
 . مقاتلي كتائب المعارضة المسلحة وبین المدنیینى لوقوع عدد كبیر من االختناقات بین مما أدّ ، القدیمة

 بالقنابل للقصف حماه ریف في كفرزیتا بلدةتعّرضت األراضي الزراعیة شمال  ٣٠/٧/٢٠١٤وفي 
 .العنقودیة

 الدانا في ریف إدلببلدة سرمدا وبلدة قام الطیران الحربي بقصف المنطقة الزراعیة بین  ١/٨/٢٠١٤وفي 
 . بالقنابل العنقودیة، مما أّدى إلى مقتل شخص ووقوع عدد من اإلصابات

على مقر المجلس المحلي سام قام الطیران المروحي بإلقاء برمیل متفجر یحوي غاز  ١/٨/٢٠١٤وفي 
 . أشخاص ٨، مما أّدى إلصابة مدینة اللطامنة في ریف حماةلمدینة اللطامنة في 

بصاروخ یحمل قذائف  بلدة معرزاف في ریف حماة الغربيقام الطیران الحربي بقصف  ١/٨/٢٠١٤وفي 
 .أشخاص ١٠عنقودیة، مما أّدى لمقتل 

 . بالقذائف العنقودیة حي المیسر في حلبقام الطیران الحربي باستهداف  ٥/٨/٢٠١٤وفي 

بصاروخ یحمل قذائف  ریف حماةبلدة عقیربات في قام الطیران الحربي باستهداف  ٦/٨/٢٠١٤وفي 
 . عنقودیة
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قامت راجمات الصواریخ المتمركزة في الفرقة الرابعة في مدینة الصنمین في درعا بقصف  ٧/٨/٢٠١٤وفي 
 . بعّدة صواریخ محّملة بالقذائف العنقودیة، مما أّدى لوقوع عدد من اإلصابات مدینة إنخل في ریف درعا

 قرى توینان وعقیربات وجباب حمد والقسطل في ریف حماةي بقصف قام الطیران الحرب ١٠/٨/٢٠١٤وفي 
 . بقذائف عنقودیة

بقذائف  حي الخزانات في بلدة عقرب في ریف حماةبقصف قوات النظام قامت مدفعیة  ١٥/٨/٢٠١٤وفي 
 .عنقودیة

 . بالقنابل العنقودیة بلدة احتیمالت في ریف حلب الشماليقام الطیران الحربي باستهداف  ١٥/٨/٢٠١٤وفي 

بثالث قذائف تحمل غازات درعا بلدة عتمان في ریف قامت مدفعیة قوات النظام بقصف  ١٩/٨/٢٠١٤وفي 
 . أشخاص ٩سامة، مما تسبب بإصابة 

بالقذائف العنقودیة، مما أّدى  مدینة منبج في ریف حلبقام الطیران الحربي باستهداف  ٢١/٨/٢٠١٤وفي 
 . آخرین ١٤أشخاص، وجرح  ٥لمقتل 

قامت قوات النظام بإلقاء عدة قنابل یدویة محملة بغاز سام قرب حاجز عرفة، وهو خط  ٢٠/٨/٢٠١٤وفي 
 . من مقاتلي المعارضة المسلحة ٥، مما أّدى لمقتل حي جوبر في دمشقفي  كاالشتبا

بصاروخ محمل بقذائف  في ریف إدلب مدینة سراقبربي باستهداف قام الطیران الح ٢١/٨/٢٠١٤وفي 
 . آخرین ٤عنقودیة، مما أّدى لمقتل شخص واحد، وجرح 

بقنبلة  منطقة صوا في عربین في ریف دمشققامت قوات النظام بقصف مبنى في  ٢٢/٨/٢٠١٤وفي 
 . شخصاً  ٤٤أشخاص، وٕاصابة  ٣تحمل غازات سامة، مما أّدى لمقتل 

وبحسب . مدینة منبج في ریف حلبودیة على قام الطیران الحربي بإلقاء قنابل عنق ٢٣/٨/٢٠١٤وفي 
الشهود فإّن هذه القنابل انفجرت على ارتفاع شاهق، مما نشر شظایاها على مساحة واسعة، وغیر معهودة 

 . آخرین ٤٠لي أشخاص وجرح حوا ٧، وقد أّدى القصف لمقتل العادیة في حاالت القصف بالقذائف العنقودیة

المتمركزة في بلدة خربة غزالة في درعا بقصف مدفعي بقذائف  قوات النظامقامت  ٢٣/٨/٢٠١٤وفي 
 . ، حیث سقطت القذائف قرب مدرسة داعل الثانویةمدینة داعل في ریف درعاعنقودیة على 
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في  یةالصیادقریة على سام قام الطیران المروحي بإلقاء برمیل متفجر محمل بغاز  ٢٨/٨/٢٠١٤وفي 
 . شخصاً  ٥٥، مما أّدى إلصابة كفرزیتا في ریف حماة

 . بقنبلة عنقودیة تلة بطیش في حلفایا في ریف حماةقام الطیران الحربي بقصف  ٣/٩/٢٠١٤وفي 

بلدة حتیتة الجرش على مدخل سام قامت قوات النظام بإطالق قذیفتي هاون محّملة بغاز  ٨/٩/٢٠١٤وفي 
 . أشخاص ٣ى إلصابة ، مما أدّ في ریف دمشق

بقذیفتي هاون تحمالن غاز  منطقة الدخانیة في ریف دمشققامت قوات النظام بقصف  ٨/٩/٢٠١٤وفي 
 . أشخاص ٤الكلور، مما أّدى إلصابة 

 . ، بانفجار لمخلفات قنبلة عنقودیةقریة حربنفسه في ریف حماة الجنوبيُقتل طفل في  ١٣/٩/٢٠١٤وفي 

 في ریف دمشق في الغوطة الشرقیةبلدة حتیتة الجرش قامت قوات النظام باستهداف  ١٤/٩/٢٠١٤وفي 
أشخاص، كلهم من مقاتلي المعارضة  ٩بأربعة قذائف دبابة محملة بغاز الكلور، مما تسبب بإصابة 

 . المسلحة

ملة بغاز الكلور، بقذیفة مح منطقة الدخانیة في ریف دمشققامت قوات النظام بقصف  ١٤/٩/٢٠١٤وفي 
 . أشخاص ٣مما أّدى إلصابة 

قرى المتمركزة في مطار حماة العسكري وجبل زین العابدین بقصف  قوات النظامقامت  ١٧/٩/٢٠١٤وفي 
 . بقذائف عنقودیة في ریف حماة تلح ملح وحصرایا والطار

بقنبلة محملة بغاز الكلور،  منطقة الدخانیة في ریف دمشققامت قوات النظام بقصف  ١٨/٩/٢٠١٤وفي 
 . مما أّدى إلصابة شخص

 . بالقنابل العنقودیة بلدة كفرزیتا في ریف حماةقام الطیران الحربي بقصف  ١٩/٩/٢٠١٤وفي 

بقذیفة محملة بغاز  منطقة الدخانیة في ریف دمشققامت قوات النظام باستهداف  ٢٢/٩/٢٠١٤وفي 
 . أشخاص ٦الكلور، مما أّدى إلصابة 

w
w

w
.za

kir
at

ou
na

.o
rg



اللجنة ال�سورية لحقوق الإن�سان، كانون الثاني 2015، يتبع

٨١ 
 

بصاروخ محمل بغاز  في ریف دمشق مدینة عدرا العمالیةقامت قوات النظام بقصف  ٢٤/٩/٢٠١٤وفي 
 . آخرین ٩أشخاص، وجرح  ٧الكلور، مما أّدى لمقتل 

ببرامیل متفجرة تحوي غازات  مدینة مورك في ریف حماةقام الطیران المروحي بقصف  ٢٦/٩/٢٠١٤وفي 
 . سامة

بلدة دیر عدس في الفرقة التاسعة وتل غرابة في درعا بقصف  قوات النظامقامت مدفعیة  ٢/١٠/٢٠١٤وفي 
 . بقذائف عنقودیة في ریف درعا

بانفجار لمخلفات قنبلة عنقودیة كانت قد  قریة جدل باللجاة في ریف درعاُقتل طفالن في  ٤/١٠/٢٠١٤وفي 
 . سقطت على البلدة من قبل

بأربع قنابل یدویة محملة بغازات  في دمشق حي جوبرام باستهداف قامت قوات النظ ١٥/١٠/٢٠١٤وفي 
 .  من مقاتلي المعارضة المسلحة ٣سامة، مما أّدى لمقتل 

بعدة صواریخ تحمل قذائف  منطقة اللجاة في درعاقام الطیران الحربي بقصف  ١٩/١٠/٢٠١٤وفي 
 . عنقودیة

منطقة حرستا في قامت قوات النظام بتفجیر ألغام أرضیة تحوي على غازات سامة في  ٢٠/١٠/٢٠١٤وفي 
 . آخرین ١٥من مقاتلي المعارضة المسلحة، وجرح  ٢، مما أّدى لمقتل ریف دمشق

 . لقصف بالقنابل العنقودیة بلدة عقیربات في ریف حماةتعّرضت  ٣٠/١٠/٢٠١٤وفي 

بقذائف  في دمشق حي جوبر وكراجات العباسیینیة قوات النظام بقصف قامت مدفع ٥/١١/٢٠١٤وفي 
 . آخرین ٩أشخاص، وٕاصابة  ٤تحمل غازات سامة، مما أدى لمقتل 

 وقد سامة، غازات یحمالن بصاروخین دمشق في جوبر حي الحربي الطیران استهدف ١٣/١١/٢٠١٤ وفي
 .بحاالت اختناق شخصاً  عشرین من أكثر إصابة إلى الغارتان أّدت

 . بقنبلة عنقودیة درعا البلد في درعاقام الطیران الحربي بقصف  ٢٠/١١/٢٠١٤وفي 
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 ٣بقنبلة عنقودیة، أّدت لجرح  بلدة المزیریب في درعاقام الطیران الحربي باستهداف  ٢١/١١/٢٠١٤وفي 
 . أشخاص

بقذائف تحمل غازات سامة،  منطقة السبع بحرات في حلبقامت قوات النظام بقصف  ٢٩/١١/٢٠١٤وفي 
 . وذلك أثناء تصدیها لقوات المعارضة المسلحة في المنطقة

 بلدتي الیادودة وعتمان بریف درعاقام الطیران الحربي بقصف المنطقة الزراعیة بین  ٢/١٢/٢٠١٤وفي 
 . بقنبلة عنقودیة

مل غازات سامة، مما بقذائف تح مدینة داریا في ریف دمشققامت قوات النظام بقصف  ٢/١٢/٢٠١٤وفي 
 . أّدى لوقوع عدد من حاالت االختناق بین المدنیین

 في ریف حلب حمرة وحیان وكفر وبیانون بلدات عندانقام الطیران الحربي بقصف  ١٧/١٢/٢٠١٤وفي 
  .بقذائف عنقودیة

 درعامدینة بصرى الشام في المتمركزة في السویداء بقصف  قوات النظامقامت مدفعیة  ٢١/١٢/٢٠١٤وفي 
 . من ستة أفرادمكونة بقذیفة عنقودیة، مما أّدى لمقتل عائلة 

 حملت بصواریخ الحربي الطیران من لقصف حماة ریف في بلدة كفرزیتا تعّرضت ٢٦/١٢/٢٠١٤ وفي
  .االختناق حاالت من لعدد أّدى مما سامة، غازات

بقذائف تحمل  حي جوبر في دمشقجبهة المناشر في قامت قوات النظام باستهداف  ٢٩/١٢/٢٠١٤وفي 
 . غازات سامة، مما أّدى لوقوع عدد من اإلصابات

بأربعة قذائف عنقودیة، مما أّدى  مدینة جاسم في درعاقام الطیران الحربي بقصف  ٣١/١٢/٢٠١٤وفي 
 . آخرین ١٤لمقتل طفل وجرح 
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 على وخطورة دمویة األكثر الدولة باعتبارها عالمیاً  األول المركز بتبّوئ ٢٠١٤ عام خالل سوریة استمرت
  .٢٠١٢ عام منذ تحتله الذي المركز وهو الصحفیین، حیاة

 السوري، النظام: وهما أساسیتین، جهتین بین اإلعالمیین استهداف أعمال توّزعت فقد ،٢٠١٣ عام في وكما
 من محدوداً  المسلحة المعارضة مجموعات نصیب كان فیما. داعش تنظیم وخاصة المتطرفة، والمجموعات

  .االنتهاكات هذه

 ومقتل سوریین، غیر ٧ منهم ،٢٠١٤ عام خالل صحفیاً  ١٩ مقتل اإلنسان لحقوق السوریة اللجنة سّجلت وقد
  .سوریاً  إعالمیاً  ناشطاً  ٥١

 أخطر من واحدة منها، السوري الجزء ذلك في بما داعش، تنظیم علیها ُیسیطر التي األراضي وشّكلت
 صحفیاً  ناشطاً  ١١و صحفیین ٥ بقتل التنظیم قام حیث العالم، مستوى على للصحفیین بالنسبة المناطق
 جعل الذي األمر علیها، ُیسیطر التي المناطق في اإلعالمیة المؤسسات كل اسَتهدف كما ،٢٠١٤ عام خالل

 النظام علیها ُیسیطر التي المناطق یفوق وبشكل الخطورة، عالیة تغطیة المناطق هذه في اإلعالمیة التغطیة
  .السوري

 المسلحة المعارضة قوات بین واالشتباكات السوریة، المدن على والمدفعیة بالطیران المستمر القصف ومّثل
 والنشطاء الصحفیین استهداف في الرئیسي السبب أخرى، جهة من داعش وتنظیم النظام وقوات جهة، من

 التعذیب تحت ٨ ُقتل فیما األمر، لهذا نتیجة منهم ٣٥ ُقتل حیث ،٢٠١٤ عام خالل سوریة في اإلعالمیین
 .داعش ید على إعداماً  منهم ١٢ وُقتل المختلفة، السوریة األمن فروع في

 خالل إعالمیاً  وناشطاً  صحفیاً  ٣٦ إصابة اإلنسان لحقوق السوریة اللجنة وثّقت فقد القتل، أعمال جانب وٕالى
 أثناء عشوائیاً  یكون قد نار إلطالق نتیجة أو المستمر، العشوائي بالقصف متأثرین معظمهم ،٢٠١٤ عام

  .االشتباكات تغطیة
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 ثالث على ُیسیطر والذي الكردي، الدیمقراطي االتحاد حزب طرف من ممنهجة انتهاكات التقریر سّجل كما
 ُیسیطر التي المناطق في الصحفیین باعتقال للحزب التابعة اآلسایش قوات قامت حیث سوریة، في مناطق
  .سوریة خارج إلى بإبعادهم الحاالت إحدى وفي وبتهدیدهم، أجهزتهم، وبمصادرة علیها،

 
 ١٦/٢/٢٠١٢ما یزال مازن درویش ومحمد الزیتاني وحسین غریر معتقلین منذ 

 سّجل فقد الدیمقراطي، االتحاد وحزب داعش وتنظیم السوري النظام بها یقوم التي االنتهاكات إلى وباإلضافة
 النشطاء استهدفت الشام، أحرار وخاصة المسلحة، المعارضة كتائب وبعض النصرة لجبهة انتهاكات التقریر

  .علیها ُیسیطرون التي المناطق في اإلعالمیة والمؤسسات

 تم حیث سابقة، فترات في اختطافهم تم ونشطاء صحفیین عن اإلفراج حاالت من عدداً  ٢٠١٤ عام وشهد
 داعش تنظیمي طرف من ٢٠١٢و ٢٠١٣ عام في اختطفوا قد كانوا أجانب، صحفیین ٨ عن اإلفراج

 للتنظیمین ُدفعت قد مالیة مبالغ أن المعتقد من لكن عنهم، لإلفراج الحقیقیة المالبسات ُتعرف ولم والنصرة،
  .اإلفراج عملیات مقابل

 مؤسسة في یعمل من لكل الصحفي تعریف اعتمدت اإلنسان لحقوق السوریة اللجنة أن بالذكر الجدیر ومن
 العمل في أو مباشرًا، صحفیاً  عمله أكان سواء األساسي، رزقه مصدر الصحفي العمل وُیعدّ  مسّجلة، إعالمیة
 في العاملین ألولئك اإلعالمیین النشطاء وصف اعتمدت بینما. مثالً  كالمصورین المساند، الصحفي
  .الفیسبوك كصفحات مسجلة، غیر إعالمیة مؤسسات
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 والصحفیین اإلعالمیة المؤسسات استهدفت والتي ،٢٠١٤ عام خالل اللجنة وثّقتها التي االنتهاكات وتالیاً 
 :اإلعالمیین والنشطاء

 

 تغطیته أثناء وذلك اإلعالمي، دمشق مكتب عضو ،األشمر محمد اإلعالمي الناشط ُقتل ٣/١/٢٠١٤ في
  .دمشق بریف عدرا مدینة في لالشتباكات

 لتنظیم تتبع مجموعة طرف من نار بإطالق الشون حسیب عامر اإلعالمي الناشط ُقتل ٣/١/٢٠١٤ وفي
 المسلحة المعارضة وكتائب داعش بین االشتباكات تغطیة في اإلعالمي بعمله یقوم كان عندما وذلك داعش،

  .حلب ریف في األتارب مدینة في

 بشظایاً  بإصابته متأثراً  ،)األتاربي ببالل المعروف( شحود بالل اإلعالمي الناشط ُقتل ٥/١/٢٠١٤ وفي
   .٣/١/٢٠١٤ في داعش تنظیم قبل من األتارب مدینة على العشوائي القصف خالل

 في عسكر قاضي حي في العیون مستشفى في مقرها في مجزرة بارتكاب داعش تنظیم قام ٦/١/٢٠١٤ وفي
 خمسین حوالي على المقر في ُعثر وقد المسلحة، المعارضة كتائب تقّدم بعد للمقر مغادرتها قبل وذلك حلب،
 بتاریخ حلب في الحریة شدا قناة مقر من ُخطفوا إعالمیین نشطاء أربع جثث بینهم من كان جثة،
 .قرانیة ومحمد الشامي، وسلطان محمد، أبو وأمین یونس، أبو قتیبة: هم والنشطاء ،٢٦/١٢/٢٠١٣

 مساكن حي في بركات لؤي اإلعالمي الناشط باختطاف داعش تنظیم من عناصر قام ٨/١/٢٠١٤ وفي
  .حلب في هنانو

 القصف أثناء بإصابته متأثراً  شام، شبكة مراسل إبراهیم محمد اإلعالمي الناشط ُقتل ٨/١/٢٠١٤ وفي
  .القدیمة حمص مدینة على العشوائي

 حي في اإلعالمي حلب مركز مقر باقتحام الهویة مجهولة مسلحة مجموعة قامت ١٠/١/٢٠١٤ وفي
  .المركز محتویات كل وسرقة الحلبي حسام اإلعالمي الناشط باختطاف وقامت المعصرانیة،
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 تنظیم قام لمعتقلین إعالمیون، نشطاء بینهم من حلب، في العیون مستشفى في ثالجث عشرات وجدت

 له مقراً  كان الذي المستشفى من انسحابه قبل بإعدامهم داعش

 مدینة في لالشتباكات تغطیته أثناء إصابته بعد ،الجاسم علي اإلعالمي الناشط ُقتل ١٢/١/٢٠١٤ وفي
  .المسلحة المعارضة وكتائب داعش تنظیم بین جرابلس

 روداو، فضائیة مراسل بهلوي بیشوا باعتقال القامشلي في الدولة أمن من دوریة قامت ١٣/١/٢٠١٤ وفي
  .التالي الیوم في سراحه وُأطلق

 مدینة في لالشتباكات تغطیته أثناء إصابته بعد ،منصور مروان اإلعالمي الناشط ُقتل ١٧/١/٢٠١٤ وفي
  .المسلحة المعارضة وكتائب داعش تنظیم بین الباب

 مدینة في لالشتباكات تغطیته أثناء إصابته بعد ،سعیدي حسام اإلعالمي الناشط ُقتل ١٧/١/٢٠١٤ وفي
  .المسلحة المعارضة وكتائب داعش تنظیم بین الباب

 مدینة في لالشتباكات تغطیته أثناء إصابته بعد ،منصور أحمد اإلعالمي الناشط ُقتل ١٧/١/٢٠١٤ وفي
  .المسلحة المعارضة وكتائب داعش تنظیم بین الباب
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 فارس باسم والمعروف ،آغا نجیب فارس الصحفي باعتقال السوریة األمن قوات قامت ١٨/١/٢٠١٤ وفي
  .السوري للنظام مؤید صحفي وهو نجیب، حاج

 بلدة في مسلحة مجموعة قبل من لالختطاف عیاش بشیر اإلعالمي الناشط تعّرض ١٨/١/٢٠١٤ وفي
  .إدلب ریف في كفرنبل

 بالبرامیل لقصف حلب في نجار الشیخ منطقة في برس شهبا موقع مكتب تعّرض ٢٠/١/٢٠١٤ وفي
   .أیام قبل للسرقة تعّرض قد المكتب وكان. بالكامل لتدمیره أّدى مما المتفّجرة،

 السیاسي العزل في التعذیب تحت ابنهم بوفاة الخالد الدین محي معاذ الصحفي ذوو علم ٢٠/١/٢٠١٤ وفي
 في اعتُقل قد بدمشق، اإلعالم كلیة في الثالثة السنة في طالب وهو الخالد، وكان. عدرا سجن في
 دمشق في برزة مساكن حي في تخرج كانت التي المظاهرات في بالمشاركة اتهامه خلفیة على ٤/٦/٢٠١٢

  .یسكن حیث

 نجار الشیخ منطقة في التركیة األناضول وكالة مقرّ  داعش تنظیم من مسلحون اقتحم ٢١/١/٢٠١٤ وفي
 والتي االقتحام، عملیة أثناء المكتب في متواجداً  الوكالة فریق یكن ولم. محتویاته كل بسرقة وقاموا حلب، في

  .السوري النظام سجون من المسّربة التعذیب صور من لمجموعة الوكالة نشر من واحد یوم بعد جاءت

 بعلبة دیر في لالشتباكات تغطیته أثناء إصابته بعد ،منصور أحمد اإلعالمي الناشط ُقتل ٢٤/١/٢٠١٤ وفي
  .المسلحة المعارضة وكتائب داعش تنظیم بین حمص في

 أجهزة سجون في التعذیب تحت )معاذ أبو( طبش زهر أیمن اإلعالمي الناشط ُقتل ٢٥/١/٢٠١٤ وفي
  .بمقتله ذویه بإبالغ األمن أجهزة قامت ٤/٥/٢٠١٤ وفي. األمن

 مسلحون علیه أطلقهما برصاصتین الفارس محمد رائد اإلعالمي الناشط أصیب ٢٧/١/٢٠١٤ وفي
  .إدلب ریف في" كفرنبل في اإلعالمي المكتب" مدیر هو والفارس كفرنبل، مدینة في مجهولون

 تعّرضهما بعد ،الجود أبو القناة ومصور ،عادل وائل" العربي الغد قناة" مراسل أصیب ٢٨/١/٢٠١٤ وفي
  .هناك لالشتباكات تغطیتهما أثناء حلب، ریف في عزیزة منطقة استهدفت التي الجویة الغارة إثر لشظایاً 
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 صوفي أحمد من كل بتوقیف PYD الدیمقراطي االتحاد لحزب التابعة اآلسایش قوات قامت ١/٢/٢٠١٤ وفي
 أثناء وذلك المالكیة،/دیرك مدینة في الدیب قصر قریة قرب زاغروس، قناة مراسلي ،علي وٕاسماعیل
  .ساعات عّدة بعد عنهما اإلفراج وتم صحفي، لتقریر إعدادهما

 فاروج من كل بتوقیف PYD الدیمقراطي االتحاد لحزب التابعة اآلسایش قوات قامت ٦/٢/٢٠١٤ وفي
 لتقریر إعدادهما أثناء وذلك عامودا، مدینة في روداو مراسل حمو وفرهاد أورینت، قناة مراسل تخوبي،
 .ساعات عّدة بعد عنهما اإلفراج وتم صحفي،

 مورك مدینة في لالشتباكات تغطیته خالل اهللا العبد محمد إبراهیم اإلعالمي الناشط قتل ٧/٢/٢٠١٤ وفي
  .حماة ریف في

 مدینة على الحكومیة القوات قصف إثر بشظایًا، لؤي أحمد" العربیة قناة" مراسل أصیب ٨/٢/٢٠١٤ وفي
  .للمدینة الدولیة المساعدات دخول لمتابعة بعمله یقوم المراسل كان حیث القدیمة، حمص

 متفاوتة إصابات حكومیة إعالمیة مؤسسات في العاملین من إعالمیین خمسة ُأصیب ٩/٢/٢٠١٤ وفي
 بین ومن. حلب في المعصرانیة حي في قوات النظام من لقوة مرافقتهم أثناء لكمین تعّرضهم بعد الخطورة،
 والمصور ،درویش بنیامین" السوریة اإلخباریة" قناة ومراسل أورفلیان جورج) سانا( وكالة مصور المصابین

 .سلیمان أحمد والمصور ،حلوة شادي السوري التلفزیون ومراسل ،دیالبو جورج

 حلب في العلمیة البحوث منطقة في اإلعالمي حلب لمركز الرئیسي المقر تعّرض ١٢/٢/٢٠١٤ وفي
  .شهرین خالل لها یتعّرض التي الثالثة الغارة هي وهذه المركز، في كبیرة مادیة بأضرار تسبب مما للقصف،

 في البویضة جبهة على للمواجهات تغطیته أثناء الوردة أحمد اإلعالمي الناشط ُأصیب ١٦/٢/٢٠١٤ وفي
 .الشمالي حماة ریف

 مدینة في السوري اإلعالمي المركز عضو ،الجباوي رضوان هاني اإلعالمي الناشط ُقتل ١٦/٢/٢٠١٤ وفي
  .درعا في جاسم مدینة على السوري الطیران غارات أثناء بها أصیب التي بجراحه متأثراً  جاسم،
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" هنانو" شبكة عضو وهو ،علیوي مصعب اإلعالمي الناشط بقتل داعش تنظیم قام ١٦/٢/٢٠١٤ وفي
 أثناء علیه النار بإطالق داعش من مسلحون قام حیث سوریا، ألجل اإلنسانیة الرابطة ورئیس اإلخباریة
  .حلب في هنانو مساكن حي في منزله في تواجده

 في ARTA FM إذاعة مقر PYD الدیمقراطي االتحاد لحزب التابعة اآلسایش قوات اقتحمت ١٨/٢/٢٠١٤ وفي
  .أیام ثالثة مدة لإلذاعة المباشر البث بإیقاف قامت حیث عامودا،

 المنطقة في لالشتباكات تغطیته أثناء األخرس هایل فواز محمد اإلعالمي الناشط ُقتل ١٩/٢/٢٠١٤ وفي
  .درعا محافظة في نوى لمدینة الشرقیة

 تغطیته أثناء بها ُأصیب التي بجراحه متأثراً  الزهوري طراد اإلعالمي الناشط ُقتل ٢٠/٢/٢٠١٤ وفي
  .دمشق ریف في القلمون في اللبنانیة اهللا حزب میلیشیات ومقاتلي المسلحة المعارضة قوات بین لالشتباكات

 مكتب ومدیر" نیوز أورینت" قناة في المصور المرندي اهللا عبد اإلعالمي الناشط ُأصیب ٢٤/٢/٢٠١٤ وفي
  .النقارین جبهة على لالشتباكات تغطیته أثناء وذلك المرجة، حي في" اإلعالمي حلب مركز"

 قذیفة بشظایا إصابته بعد ،)عدي أبو( عثمان المنعم عبد أحمد اإلعالمي الناشط ُقتل ٢٤/٢/٢٠١٤ وفي
  .حلب في نجار الشیخ منطقة في لالشتباكات تغطیته أثناء دبابة

 بتغطیة یقوم عندما دبابة قذیفة بشظایا كویش أسامة اإلعالمي الناشط ُأصیب ٣١/٢/٢٠١٤ وفي
 .الیسرى یده لبتر أّدى مما الزور، دیر محافظة في الزور دیر مطار قرب االشتباكات

 سجن في السیاسي العزل في التعذیب تحت الخالد معاذ والشاعر اإلعالمي الناشط ُقتل ١/٣/٢٠١٤ وفي
 دمشق، في برزة حي في بمنزله ٦/٥/٢٠١٢ یوم السیاسي لألمن دوریة قبل من اعتُقل قد الخالد وكان عدرا،
  .مقتله حتى االعتقال في وبقي

 عبدي مصطفى الصحفي PYD الدیمقراطي االتحاد لحزب التابعة اآلسایش قوات اعتقلت ٦/٣/٢٠١٤ وفي
 بعد سراحه ُأطلق وقد. تركیا من قادماً  الحدودیة، كوباني بوابة من دخوله عند وذلك ،"ُكرد كوباني" موقع مدیر
  .أیام ثالثة
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 في فلسطین دوار قرب مجهول مسلحٌ  أطلقه برصاص العلي أحمد اإلعالمي الناشط ُقتل ٨/٣/٢٠١٤ وفي
  .للنظام المعارض" لألنباء سمارت وكالة" لموقع مراسالً  یعمل العلي وكان. دمشق في الیرموك مخیم

 الحیدریة حي في متفجر برمیل بانفجار إصابته إثر مصطفى علي الكندي المصّور ُقتل ٩/٣/٢٠١٤ وفي
  .الحي على السوري الطیران غارات بتغطیة یقوم كان حیث حلب، مدینة في

 في للمعارك تغطیته أثناء وذلك ،القادر عبد عمر اللبنانیة المیادین قناة في المصور ُقتل ٩/٣/٢٠١٤ وفي
  .الزور دیر مدینة في رأسه مسقط في ُدفن وقد. الزور دیر مدینة في الثردة جبل

 قد األتاسي وكان ،٢٤٨ الفرع في التعذیب تحت األتاسي كنان اإلعالمي الناشط ُقتل ١٠/٣/٢٠١٤ وفي
  .١٤/١١/٢٠١٢ یوم اعتُقل

 قبل من للخطف" زاغروس تلفزیون" مراسل حسو رامان اإلعالمي الناشط تعّرض ١٩/٣/٢٠١٤ وفي
 السر كلمات تسلیم على وُأجبر للضرب، تعّرض حیث عامودا، لمدینة توجهه أثناء مجهولین مسلحین
 عنه وُأفرج الصفحات، هذه على االستیالء تم حیث بإدارتها، یقوم الفیسبوك على صفحات بحسابات الخاصة

  .ساعات عّدة بعد

 الحصن لقلعة اقتحامها أثناء قوات النظام برصاص الحصني خالد اإلعالمي الناشط قتل ٢٠/٣/٢٠١٤ وفي
   .االشتباكات لتغطیة اإلعالمیة بواجباته یقوم كان عندما حمص، ریف في

 السابق العضو ،)ایهم أبو( الحمدو حسان اإلعالمي الناشط باختطاف داعش تنظیم قام ٢٤/٣/٢٠١٤ وفي
  .منبج لمدینة اإلعالمي المكتب في

 المالكیة/دیریك مدینة في PYD الدیمقراطي االتحاد لحزب التابعة اآلسایش قوات قامت ٣٠/٣/٢٠١٤وفي 
 إعداد من منعتهم حیث الكردیة،" زاغروس" فضائیة ومصور مراسل ،أمین وسكفان علي إسماعیل باحتجاز

  .ساعات عدة بعد عنهم وأفرج ترخیص، امتالك عدم بحجة تلفزیوني تقریر

 التجهیزات كافة إتالف إلى أّدى مما ،"برس شهبا" وكالة مكتب بحرق ملثمون مسلحون قام ٢/٤/٢٠١٤ وفي
  .المكتب في
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 ،"مباشر الجزیرة" قناة مراسل وهو ،یوسف الدین عالء اإلعالمي الناشط تعّرض ٥/٤/٢٠١٤ وفي
 في الطریق جانب على مرمیاً  وجد وقد. إدلب ریف في دركوش جسر منطقة في مجهولین من لالختطاف

 وقد. العالج لتلقي تركیا إلى وُنقل شدید، لتعذیب تعّرض وقد ،١٢/٤/٢٠١٤ یوم االختطاف منطقة نفس
 .سالمته على بالخوف تتعلق ألسباب الخاطفة الجهة اسم ذكر عن الناشط تحّفظ

قوات  طرف من برصاص إصابته بعد ،)موفق أبو( عكاشة سلیم اإلعالمي الناشط ُقتل ٥/٤/٢٠١٤ وفي
  .دمشق ریف في الملیحة بلدة في لالشتباكات تغطیته أثناء ،النظام

 لالشتباكات تغطیته أثناء برصاص إصابته بعد ،یحیى محمد أحمد اإلعالمي الناشط قتل ١٠/٤/٢٠١٤ وفي
  .حلب في الراشدین منطقة في

 بعد معلوال، مدینة في طاقمها من ثالثة مقتل اهللا لحزب التابعة اللبنانیة المنار قناة أعلنت ١٤/٤/٢٠١٤ وفي
 مراسلها إن القناة وقالت. المعارضة قوات من المدینة على السیطرة استعادته قوات النظام إعالن من ساعات
 المسلحة المجموعات لنیران تعرضهم بعد" ُقتلوا منتش محمد والمصور علوه حلیم والتقني حسن الحاج حمزة
 ."معلوال في

 نشر قد كان القناة مراسل أن كما ممیزة، صحفیة عالمات دون ،قوات النظام سیارات برفقة القناة فریق وكان
  .صاروخاً  یحمل وهو العسكري، بالزي لهم صوراً 

 في لالشتباكات تغطیته أثناء بالغة إلصابة الرنكوسي نورس اإلعالمي الناشط تعّرض ١٥/٤/٢٠١٤ وفي
  .دمشق ریف في القلمون منطقة

 رودي باختطاف YPG شهداء عوائل لمؤسسة تابعة بأنها قالت مسلحة مجموعة قامت ١٩/٤/٢٠١٤ وفي
 بنقلهم المجموعة قامت حیث القامشلي، في روداو، قناة مراسل ،بهلوي وبیشوا األورینت، قناة مراسل ،إبراهیم

   .العراق كردستان إلى بالقوة وأبعدتهم العراقیة، السوریة الحدود إلى

 بقذائف قوات النظام قصف إثر غودیون فیلیب بیار البریطاني BBC قناة مصّور أصیب ١٦/٤/٢٠١٤ وفي
 .حمص في الدبالن حي في تركاوي محسن إیواء مركز على الهاون
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 للنظام، المؤیدة إم إف شام إذاعة مراسل ،رزوق حیدر اإلعالمي الناشط تعّرض ٢٠/٤/٢٠١٤ وفي
  .اإلذاعة قالت ما بحسب حمص، في الجندلي جب حي في قناص برصاص

 للقصف نتیجة ،"الصاخوري الفتح أبو"بـ الملّقب ،الكریم عبد أحمد اإلعالمي الناشط ُقتل ٢١/٤/٢٠١٤ وفي
  .حلب في اإلنذارات طریق له تعّرض الذي

 القصف أثناء بها أصیب التي بجراحه متأثراً  ،مریمیني محمود اإلعالمي الناشط ُقتل ٢١/٤/٢٠١٤ وفي
  .حلب ریف في حریتان بلدة على العشوائي

 أثناء مجهولین، مسلحین من نار إلطالق رویترز وكالة مراسل اهللا عبد محمد تعّرض ٢١/٤/٢٠١٤ وفي
  .لدمشق الشرقیة الغوطة في المرج في منزله إلى عودته

 محمد الصحفي باعتقال PYD الدیمقراطي االتحاد لحزب التابعة اآلسایش قوات قامت ٢٣/٤/٢٠١٤ وفي
  .التالي الیوم في عنه وأفرجت الحسكة، محافظة في الدرباسیة مدینة في) روداو( قناة مراسل ،بشار محمود

 وعبثت ،حمدوش جومرد الصحفي منزل بمداهمة الكردي الشعب حمایة قوات قامت ٢٤/٤/٢٠١٤ وفي
  .لها اإلساءة اعتبرته ما في استمر إن سوریة، خارج بالنفي وهددته بمحتوایاته،

 بغارة إصابته إثر ،)الحموي مهدي أبو( العمر الرحمن عبد معاذ اإلعالمي الناشط ُقتل ٢٥/٤/٢٠١٤ وفي
  .السوریة الثورة صفحة عدسة في مصّور وهو. حماة ریف في كفرزیتا على المتفّجرة بالبرامیل

 أحمد بالل التلفزیوني اإلخباري والمخرج الصحفي ذوي بإبالغ السوریة األمن أجهزة قامت ٢٨/٤/٢٠١٤ في
 كان حیث ،٢٠١١ سبتمبر/أیلول في اعتُقل قد وكان. بدمشق صدنایا سجن في التعذیب تحت بمقتله بالل
 خبر تجاهلت والتي للنظام، المؤیدة الفلسطینیة اإلسالمي الجهاد لحركة التابعة" الیوم فلسطین" قناة في یعمل

  .ووفاته اعتقاله
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 مقتل المخرج اإلخباري فیها بالل أحمد بالل تحت التعذیب في سجن صیدنایا "الیومفلسطین " قناة تجاهلت

 مدینة في" شام شبكة" مراسل ابراهیم باهللا المعتز اإلعالمي الناشط بإعدام داعش تنظیم قام ٤/٥/٢٠١٤ في
  .٢٠١٤ مارس/آذار شهر في الرقة في اخُتطف قد باهللا المعتز وكان الرقة، محافظة في أبیض تل

 الجهة ُیعرف ولم القامشلي، في القحطانیة بلدة في حسین لوند الصحفي منزل تفجیر تم ٩/٥/٢٠١٤ وفي
 تقف PYD الدیمقراطي االتحاد لحزب التابعة اآلسایش قوات بأن ُیشتبه ولكن التفجیر، عملیة خلف تقف التي
  .الحزب تجاه ألمانیا في المغترب حسین للصحفي مواقف عن ُعرف لما الحادث، خلف

 دلدار باختطاف PYD الدیمقراطي االتحاد لحزب التابعة اآلسایش قوات من عناصر قامت ١١/٥/٢٠١٤ وفي
 مصادرة بعد ١٧/٥/٢٠١٤ في سراحه إطالق وتم القحطانیة،/تربسبیه مدینة في" آرك" تلفزیون مراسل حمو

  .وكامیرته الشخصي حاسوبه

 من هیل جاك والمصور لوید انتوني المراسل اختطاف بمحاولة مسلحة مجموعة قامت ١٤/٥/٢٠١٤ وفي
 مكلفة أصالً  المجموعة وكانت حلب، ریف في رفعت تل مدینة قرب وذلك البریطانیة، التایمز صحیفة

  .نفسه الیوم في منها الفرار من یتمكنا أن قبل باحتجازهم، قامت ولكنها للحدود، عبورهم وتأمین بحراستهم،
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 مقرّ  استهدف انفجارٍ  إثر خطیرة، بجروح الكردوش المجید عبد اإلعالمي الناشط ُأصیب ١٦/٥/٢٠١٤ وفي
 .الزور دیر في الشحیل منطقة في معها یعمل كتیبة

 سقوط إثر اختناق؛ بحالة" اآلن أخبار" قناة مراسل جمعة مصطفى الصحفي ُأصیب ٢٢/٥/٢٠١٤ وفي
  .حماة ریف في كفرزیتا منطقة على سامة غازات یحوي متفّجر برمیلٍ 

 عشرین حوالي مع )حمزة أبو( دهموش عدنان اإلعالمي الناشط بذبح داعش تنظیم قام ٢٣/٥/٢٠١٤ وفي
 الجبهة بین الدائرة االشتباكات بتغطیة یقوم دهموش وكان. الزور دیر ریف في الشولة منطقة في آخرین

  .هناك وداعش اإلسالمیة

 بجروح" كومله" الُكردي الثوري المجس باسم اإلعالمي الناطق الُكردي محمد أبو أصیب ٢٤/٥/٢٠١٤ وفي
  .حلب ریف في عزة دارة طریق على بصاروخ سیارته استهداف إثر خطیرة

 قرب قناصٍ  برصاص إصابته إثر بجروح حافظ علي. د" نت أورینت" مراسل ُأصیب ٢٥/٥/٢٠١٤ وفي
 صاروخي قصفٍ  إثر أثریة منطقة في نجم حریق بتصویر یقوم كان عندما القدیمة، حلب في النحاسین سوق
  .قوات النظام طرف من

 تغطیة أثناء السوریة للحكومة المؤیدة" سما قناة" مراسل الجاروخ الغني عبد أصیب ٢٥/٥/٢٠١٤ وفي
 للتصویر، األبنیة أحد إلى صعد قد الجاروخ وكان. إدلب محافظة ریف في الزاویة جبل في لالشتباكات

  .المبنى من نفسه لرمي دفعه مما فیه، المسلحة للمعارضة تابعة قوات بوجود فتفاجأ

 مدینة في منزله أمام مجهولین برصاص )شهم أبو( الالفي بدر اإلعالمي الناشط ُقتل ٢٦/٥/٢٠١٤ وفي
 المناهضة المسلحة المعارضة كتائب إلحدى اإلعالمي المكتب في یعمل وكان الزور، دیر في المیادین
  .داعش لتنظیم

 ARTA" إذاعة مقر باقتحام PYD الدیمقراطي االتحاد لحزب التابعة اآلسایش قوات قامت ٣/٦/٢٠١٤ وفي

FM"  الرسمي البث انطالق من یومین بعد وذلك فیها، العاملین بتهدید وقامت ،)كوباني( العرب عین في 
  .لإلذاعة
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 السید عبداللطیف أحمد حسن أحمد" شینخوا" الرسمیة الصینیة األنباء وكالة مصّور ُقتل ٤/٦/٢٠١٤ في
 قد الجنسیة، مصري وهو السید، وكان دمشق، في لعمله ممارسته أثناء الرأس في برصاصة إصابته بعد

 التي الرصاصة مصدر ُیعرف ولم الرئاسیة، باالنتخابات ُعرف ما تغطیة أجل من دمشق إلى حضر
  .استهدفته

 المبرح بالضرب باالعتداء PYD الدیمقراطي االتحاد لحزب التابعة اآلسایش قوات قامت ٥/٦/٢٠١٤ وفي
 أحد سیارة استهدف النفجار تغطیته أثناء وذلك الفضائیة، أورا قناة مراسل عیسى إبراهیم الصحفي على

  .الحسكة في القامشلي مدینة في الدیمقراطي االتحاد حزب في المسؤولین

 حي استهدفت متفجرة لبرامیل بانفجارات إصابته إثر شّیاح محمد اإلعالمي الناشط ُقتل ١٦/٦/٢٠١٤ وفي
 الشبكات من لعدد مراسالً  وعمل حلب، في اإلعالمیین النشطاء أوائل من الشیاح وكان. حلب في السكري
 .اإلخباریة

 وقامت. صدنایا سجن في التعذیب تحت الخطیب حامد عمر محمد الصحفي ُقتل ١٨/٦/٢٠١٤ وفي
 بعد ٨/١/٢٠١٢ یوم اعتُقل قد الخطیب وكان. بوفاته ٢٨/٦/٢٠١٤ یوم ذویه بإبالغ السوریة األمنیة األجهزة
  .سوریة في یحصل ما لشرح العربیة التحقیق بعثة رئیس أمام وقوفه

 وكالة" موقع مراسل ،)الحریري بنصر المعروف( طعاني محمد اإلعالمي الناشط قتل ٢٧/٦/٢٠١٤ وفي
 درعا في العباسیة حي على المتفجرة بالبرامیل قصف جراء بها أصیب التي بجروحه متأثراً  ،"لألنباء سمارت

  .٢١/٦/٢٠١٤ یوم البلد

 جثث ستة إلى باإلضافة ،)البراء أبو( الریس بسام اإلعالمي الناشط جثة على ُعثر ٣٠/٦/٢٠١٤ وفي
 آثار الجثة حملت وقد. اختطافه من یوم بعد وذلك الشرقیة، بالغوطة میدعا في لداعش مقر في أخرى،
  .صدره في لطلقة إلى باإلضافة تعذیب

 صدر اإلعالمي الناشط PYD الدیمقراطي االتحاد لحزب التابعة اآلسایش قوات احَتجزت ٥/٧/٢٠١٤ في
 أهالي به یقوم كان احتجاج لتغطیة اإلعالمي بعمله قیامه أثناء ،)كوباني( العرب عین في كنو الدین
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 كنو ویعمل. كامیرته مصادرة بعد التالي الیوم في كنو عن اإلفراج تمّ  وقد داعش، تنظیم قبل من المختطفین
   ."نیوز آرا" لوكالة مراسالً 

 رأسه، على رصاصة إطالق تم أن بعد ،بصلة عمر اإلعالمي جثة على العثور تم ١٣/٧/٢٠١٤ في
 وكان. الدولي حلب مطار طریق على نایلون كیس في هنانو، ثوار مجلس في عضو جثة مع جثته، ووجدت
 ."نیوز حلب" لشبكة ومصوراً  مراسالً  یعمل بصلة

 كتائب إحدى ،اإلسالمیة الجبهة إعالم في یعملون إعالمیین نشطاء خمسة ُأصیب ١٥/٧/٢٠١٤ وفي
 في الحواجز أحد له تعّرض قصف لشظایا یستقلونها كانوا سیارة تعّرض بعد بجروحٍ  المسلحة، المعارضة
  .یتواجدون كانوا حیث حلب؛ في الحیدریة

 بقذائف قصف إلى التركیة" لألنباء األناضول وكالة" فریق تُقلّ  كانت سیارة تعّرضت ١٦/٧/٢٠١٤ وفي
 الدلیل لمقتل أّدى مما. حلب في المیّسر حي إلى الفریق توّجه أثناء وذلك ،قوات النظام طرف من الهاون
  .للفریق المرافق

 قوات قبل من للخطف الكردیة" زاغروس فضائیة" مصّور أمین سكفان اإلعالمي تعّرض ١٨/٧/٢٠١٤ وفي
 ،٢١/٧/٢٠١٤ یوم سراحه إطالق تم وقد دیرك، مدینة في PYD الدیمقراطي االتحاد لحزب التابعة اآلسایش

  .بحوزته كانا اللذین الكمبیوتر وجهاز الكامیرا مصادرة بعد

 أثناء ،علي مالفا الصحفي PYD الدیمقراطي االتحاد لحزب التابعة اآلسایش قوات اعتقلت ٢١/٧/٢٠١٤ وفي
  .ساعات ٨ لمدة اعتقال بعد نفسه الیوم في عنه وأفرج الحسكة، ریف في سري خانا حاجز على مروره

 متأثراً  ،"نیوز حریتان" شامنا مجلة ومؤسس مدیر ،بجروك أسعد اإلعالمي الناشط ُقتل ٢٢/٧/٢٠١٤ وفي
 .١٨/٧/٢٠١٤ في حریتان مدینة على غارة جراء بها أصیب التي بجروحه

 وقامت الزور، دیر مدینة في "الفضائیة الزور دیر قناة" مكتب باقتحام داعش تنظیم قام ٣١/٧/٢٠١٤ وفي
  .معداتها ومصادرة القناة بإغالق
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 حلب بریف األبزمو بلدة في رامیّلي وغریتا مارزولو فانیسا اإلیطالیتان الصحفیتان ُخطفت ١/٨/٢٠١٤ وفي
 .الهرب من رانیري دانیل اإلیطالي الصحفي زمیلهم تمكن فیما الغربي

 قد أنس وكان. النظام سجون أحد في التعذیب تحت الطالب أنس اإلعالمي الناشط ُقتل ٣/٨/٢٠١٤ وفي
 .٢٨/١٢/٢٠١٢ بتاریخ حمص في بعلبة دیر في اعتُقل

 الطیران به قام الذي للقصف نتیجة دمشق، ریف في دوما في وهبي أحمد المصّور ُقتل ٣/٨/٢٠١٤ وفي
  .المدینة على الحربي

 في الملیحة مدینة استهدف الذي بالقصف متأثراً  ،الرفاعي محمد اإلعالمي الناشط ُقتل ٤/٨/٢٠١٤ وفي
  .اإلعالمي بعمله قیامه أثناء دمشق ریف

 بتدمیر تسبب مما الجوي القصف إلى حلب بریف رفعت تل في اإلعالمي المكتب تعّرض ٥/٨/٢٠١٤ وفي
 .فیه كبیر دمار وٕاحداث معداته جمیع

 دمشق، ریف في دوما مدینة في )حمزة أبو محمد( الحتاوي عمر اإلعالمي الناشط ُقتل ٦/٨/٢٠١٤ وفي
  .المدینة على الحربي الطیران به قام الذي للقصف نتیجة

 المروحي الطیران قام الذي القصف نتیجة ،الویس الرحمن عبد اإلعالمي الناشط قتل ٦/٨/٢٠١٤ وفي
  .حلب في حومد كرم حي على المتفجرة بالبرامیل

 قوات قبل من السینو سعدون الحسكة بریف الدرباسیة في أورینت قناة مراسل ُخطف ٨/٨/٢٠١٤ وفي
  .یومین بعد عنه وأفرج ، PYD الدیمقراطي االتحاد لحزب التابعة اآلسایش

 فحیلي إبراهیمو لألنباء" سمارت" وكالة مراسل عللوه محمد اإلعالمیان الناشطان أصیب ٩/٨/٢٠١٤ وفي
 .البلد بدرعا المنشیة حي في اإلعالمیة واجباتهما بأداء قیامهما أثناء بجروح" اإلعالمیة نبأ مؤسسسة مراسل"

 قاضي حي في اإلعالمي بعمله قیامه أثناء العباس عدنان أسامة اإلعالمي الناشط ُقتل ١٠/٨/٢٠١٤ وفي
 .حلب في عسكر
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 بریف المیادین مدینة في العران باسل محمد اإلعالمي الناشط بإعدام داعش تنظیم قام ١١/٨/٢٠١٤ وفي
 .أسبوع لمدة اعتقاله بعد الزور، دیر

 أّدى مما الحربي، الطیران من لقصف إدلب ریف في "إم إف وطن" إذاعة مقر تعّرض ١٧/٨/٢٠١٤ وفي
  .اإلعالمیین من أي إصابة دون البث، أجهزة تدمیر إلى

 قد كان والذي ،فولي جیمس األمریكي الصحفي ذبح یصور فلماً  داعش تنظیم نشر ١٩/٨/٢٠١٤ وفي
 من تحذیراً  الشریط تضمن كما. النصرة لجبهة حاجز عند تفتناز، مدینة قرب ٢٢/١١/٢٠١٢ في اخُتطف
 زیاً  یرتدي ركبتیه على جاثیاً  ظهر والذي سوتلوف، جویل ستیفن باسم ُعرف آخر أمیركي بقتل داعش
 .الخلف من برقبته ملثم مسلح یمسك بینما برتقالیًا،

 األسابیع خالل داعش تنظیم بها سیقوم التي الذبح أفالم من لسلسلة بدایة فولي الصحفي ذبح شّكل وقد
  .أجانب ونشطاء لصحفیین التالیة

 الصحفي باختطاف الرقة ریف في أبیض تل مدینة قرب النصرة جبهة من عناصر قامت ٢١/٨/٢٠١٤ وفي
  .اإللكتروني" میدیا یكیتي" موقع مراسل ،جمو حاج زكریا

 
 الذبح أعمال من لسلسلة بدایة ١٩/٨/٢٠١٤ في فولي جیمس األمریكي الصحفي ذبح جریمة شّكلت

 أجانب ونشطاء لصحفیین المماثلة
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 نار إلطالق تعّرضه بعد بجروحٍ " الحریة شدا" قناة مراسل أحمد بشر اإلعالمي أصیب ٢٣/٨/٢٠١٤ وفي
 ریف في داعل مدینة قرب االشتباكات تغطیة في الصحفي بعمله قیامة أثناء الحكومیة القوات طرف من
 .درعا

 اإلعالمي منزل PYD الدیمقراطي االتحاد لحزب التابعة اآلسایش قوات من مسلحون داهم ٢٥/٨/٢٠١٤ وفي
 عامودا أحداث في إصابته بعد المدینة غادر قد كان والذي الحسكة، بریف عامودا مدینة في حتو سوار
 محتویاته وتفتیش وتحطیم المنزل اقتحام بعد حتو ویاسر تیسیر إخوته باعتقال وقاموا ،١٧/٦/٢٠١٣ بتاریخ

 الحدود باتجاه المدینة مغادرته بضرورة سوار ذوي أبلغوا و أیضًا، وأوراقهم وكتبهم الموبایالت ومصادرة
 .یملكونها التي والعقارات األمالك كل بمصادرة التهدید مع أیام، أربعة خالل التركیة

 اختطف قد كان والذي ذبحًا، سوتلوف روبرت األمریكي الصحفي بقتل داعش تنظیم قام ٢/٩/٢٠١٤ وفي
 .التركیة الحدود قرب ٤/٨/٢٠١٣ في سوریة في

 أثناء قناص برصاص بحلب الدین صالح حي في المصري كرم اإلعالمي الناشط أصیب ٢/٩/٢٠١٤ وفي
  .الیسرى رجله في بالغة جروح إلى اإلصابة أّدت وقد اإلعالمي، بعمله قیامه

 موقع مراسل المحمد، خالد اسم أحیاناً  یستخدم كان والذي ،القاسم الجلیل عبد محمد ُقتل ١٠/٩/٢٠١٤ وفي
 وكان. الكمین نّفذت التي الجهة ُتعرف ولم. إدلب ریف في النعمان معرة في لكمین تعّرضه بعد ،"نت الجزیرة"

 من مجموعة بین اتفاق إلعالن طریقهم في كانوا حیث المسلحة، المعارضة من كتیبة لقائد مرافقاً  القاسم
  .إعالمیاً  الحدث لتغطیة موجوداً  القاسم وكان الكتائب،

 قوات به قامت الذي العشوائي للقصف نتیجة ،الشلبي وسیم اإلعالمي الناشط ُقتل ١١/٩/٢٠١٤ وفي
  .حمص مدینة في الوعر لحي النظام
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 القوریة مركز" في العاملین النشطاء من أربعة باحتجاز داعش تنظیم من عناصر قامت ١٤/٩/٢٠١٤ وفي
 قام وقد. أیام لعدة الرابع احُتجز فیما ساعات، لعدة منهم ثالثة احتجاز وتم ،الزور دیر ریف في" اإلعالمي
  .االحتجاز عملیة بعد اإلعالمي عمله بإیقاف المركز

 استهدف متفجر برمیل بشظایا إلصابته نتیجة ،حماد اهللا عبد اإلعالمي الناشط ُقتل ١٥/٩/٢٠١٤ وفي
 ."حمص في الثورة إعالمیي رابطة" مؤسسي أحد هو حماد والناشط. حمص بریف تلبیسة مدینة

 الحمدان المطلق الرزاق عبد إبراهیم اإلعالمي الناشط ذوي من العسكري األمن طلب ١٦/٩/٢٠١٤ وفي
 یوم اعتُقل قد الحمدان وكان. لدیهم احتجازه أثناء التعذیب تحت مقتله بعد ابنهم هویة الستالم مراجعتهم

  .تدمر تنسیقیة في عضو وهو ،١٣/٦/٢٠١٤

 ،القصیر أحمد اإلعالمي الناشط باعتقال اللبناني الجیش مخابرات من وحدات قامت ١٨/٩/٢٠١٤ وفي
 .السوریة للثورة العامة الهیئة باسم ناطق هو والقصیر. اللبنانیة جبیل بنت بلدة في وذلك

 وهاني درویش مازن على بالحكم النطق دمشق في اإلرهاب قضایا محكمة أّجلت ٢٤/٩/٢٠١٤ وفي
. ٢٠١٢ فبرایر/شباط منذ والمعتقلین التعبیر، وحریة لإلعالم السوري المركز معتقلي ،غریر وحسین الزیتاني

  .٢٠/١/٢٠١٥ یوم إلى الحكم تأجیل تم وقد

 ناسفة عبوة ُزرعت بعدما اغتیال، لمحاولة اإلدلبي زكي" أورینت قناة" مراسل تعّرض ٢٩/٩/٢٠١٤ یوم وفي
 عدیدة، بإصابات اإلدلبي إصابة إلى العبوة انفجار أّدى وقد. إدلب ریف في بنش مدینة في سیارته في

  .الفقري عموده في إحداها

 

 لمدینة التابعة الترنبة قریته في ،خلف الحمید عبد خالد اإلعالمي الناشط اخُتطف ١٢/١٠/٢٠١٤ في
 الهیئة في االعالمي والمكتب اإللكتروني،" برس سراج" لموقع مراسالً  خلف ویعمل. إدلب ریف في سراقب
 مجموعة قبل من مختطفاً  كان أنه وتبین ،٢٢/١٠/٢٠١٤ یوم خلف عن أفرج وقد. السوریة للثورة العامة
  .الشام أحرار
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 قبل من حریتان بلدة في" نیوز حلب شبكة" مراسل القاسم ولید اإلعالمي الناشط اعتُقل ١٢/١٠/٢٠١٤ وفي
 ُیعرف وال ذویه، إلى یصل لم ولكنه سراحه، إطالق عن أیام بعد القضاء دار وأعلن البلدة، في القضاء دار

 الهیئة باسم سابقاً  ُتعرف وكانت الفصائل، من لعدد تتبع عسكریة جهة هي القضاء ودار. وجوده مكان
  .الشرعیة

 األردن، في مستشفى في "الحوراني دانیال أبو" بجبوج عطاهللا اإلعالمي الناشط توفي ١٥/١٠/٢٠١٤ وفي
 بدرعا" السد طریق" حي في الدائرة لالشتباكات تغطیته أثناء ٩/١٠/٢٠١٤ في ُأصیب قد كان والذي

 .المحطة

 حي في االستشفاء لدار مسلحة مجموعة اقتحام بعد حبیب قیصر اإلعالمي الناشط ُقتل ١٩/١٠/٢٠١٤ وفي
 وبین بینه جرى شجار أثناء ناري بطلق إصابته بعد فیها العالج یتلقى كان والتي درعا، بمدینة السد طریق
  .٢٨/٨/٢٠١٤ في أثرها على ُقتل والذي قطاعنة قیس النقیب العمري ألویة قائد

 عددٌ  فیه یعملُ  ؛حلب في الدولة سیف حي في إعالمیاً  مكتباً  مجهولون مسلحون اقتحم ٢٥/١٠/٢٠١٤ وفي
 المكتب أثاث بتحطیم المسلحون وقام. ومیدانیة إعالمیة جهة من ألكثر التابعین اإلعالمین النشطاء من

 عسكریة مقرات وفیها اإلسالمیة، للجبهة تابعة منطقة في یقع المكتب بأن علماً . محتویاته على واالستیالء
  .أخرى مسلحة لفصائل

 فیه واسُتخدم ،)كوباني( العرب عین مدینة داخل من دعائیاً  فلماً  داعش تنظیم بثّ  ٢٧/١٠/٢٠١٤ وفي
 شهر في اخُتطف قد كانتلي الصحفي وكان. للتقریر كمقّدم "كانتلي جون" المختطف البریطاني الصحفي
  .٢٠١٢ نوفمبر/الثاني تشرین

 كامل أمین اإلعالمي الناشط للنظام المعارضة اإلسالم جیش كتیبة عناصرُ  اخَتطفت ٢٨/١٠/٢٠١٤ وفي
  .دمشق ریف في دوما في التوبة سجن في أیام ثالثة لمدة احتجازه وتم ،سریول

 النعمان معّرة لبلدة اقتحامها بعد ،ملص جودت اإلعالمي الناشط النصرة جبهة اعتقلت ٢٨/١٠/٢٠١٤ وفي
  .التقریر هذا إعداد حتى معتقالً  زال وما إدلب، محافظة في
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 قناة" ومراسل الموحد اإلعالمي المركز عضو إدریس نور محمد اإلعالمي الناشط ُقتل ٢٩/١٠/٢٠١٤ وفي
 .إدلب في شیخون خان مدینة في متفجر ببرمیل إصابته إثر سابقًا،" العربیة

 السوري المركز" مدیر ،نوفل اهللا عبد جدیع من كالً  السوریة األمن قوات اعتقلت ٣١/١٠/٢٠١٤ وفي
 من عودتهم بعد وذلك ،شعبو ماریا والصحفیة ،الشّعار عمر واإلعالمي ،"المدنیة والحقوق للدیمقراطیة

  .١١/١١/٢٠١٤ یوم شعبو الصحفیة سراح ُأطلق وقد. اإلنسان حقوق عن ورشة حضروا حیث بیروت،

 التهم ُتعرف أن دون ،٧/١٢/٢٠١٤ یوم دمشق ریف في الثاني التحقیق قاضي إلى والشعار نوفل وأحیل
  .لهم الموّجهة

 

 دراجته استهداف إثر نیوز، حلب شبكة مراسل ،الحر رضا اإلعالمي الناشط ُأصیب ٥/١١/٢٠١٤ وفي
 .النقالبها أّدت متفّجرة بطلقة حلب في حندارات منطقة في الناریة

 من نار إلطالق تعّرضه بعد قدمه، في الجزیرة، قناة مراسل ،نور محمد اإلعالمي ُأصیب ٧/١١/٢٠١٤ وفي
   .درعا في مسكین الشیخ مدینة في لعمله ممارسته أثناء النظام قوات طرف

 نوى مدینة في أرضي ُلغم بانفجار إصابته إثر مسلم یوسف محمد اإلعالمي الناشط ُقتل ٩/١١/٢٠١٤ وفي
  .ساقه وُبترت سابقاً  أصیب قد مسلم وكان. درعا في

 بإصابته متأثراً  درعا، في جاسم مدینة في الشحادات مصطفى اإلعالمي الناشط ُقتل ١٢/١١/٢٠١٤ وفي
  .المتفّجرة بالبرامیل المدینة قصف جراء

 إحدى الشام، أحرار حركة قبل من )حذیفة أبو( الرواج مروان اإلعالمي الناشط ُخطف ١٣/١١/٢٠١٤ وفي
 الصحیة لظروفه نظراً  أیام خمسة بعد عنه أفرج وقد إدلب، بریف الرامي بلدة في المسلحة، المعارضة كتائب
  .سابقة إصابة في ساقه لبتر تعّرض قد الرواج وكان. الصعبة
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 جبهة عناصر قبل من إدلب بریف الرامي بلدة في الخطیب عارف األدیب ُخطف ١٣/١١/٢٠١٤ وفي
 كتابة مجال في العربیة الجوائز من عدد على وحاصل العرب، الكتاب اتحاد في عضو والخطیب. النصرة
  .األطفال قصص

 في اإلعالمي بعمله قیامه أثناء األنصاري الرحمن عبد أبو اإلعالمي الناشط أصیب ١٥/١١/٢٠١٤ وفي
  .درعا بریف الدلي بلدة

 المناطق في اإلعالمیة والمؤسسات اإلعالمیین لعمل تعلیمات داعش تنظیم أصدر ١٩/١١/٢٠١٤ وفي
 المحلیین الصحفیین عمل حول عامة ضوابط" عنوان حمل الذي البیان في وجاء. التنظیم علیها ُیسیطر التي
 التنظیم، رئیس بایع ممن یكونوا أن المناطق هذه في العاملین المراسلین على أن" اإلسالمیة الدولة والیات في
 قبل صحفي تقریر أي نشر یجوز ال وأنه ،"اإلسالمیة الدولة" على ُتحّرض التي القنوات مع التعامل منع كما

 .علیه لالطالع التنظیم في اإلعالمي المكتب إلى الرجوع

 عرید تل في لالشتباكات تغطیته أثناء إصابته إثر الكنعان عیسى عمار المصّور ُقتل ٢٠/١١/٢٠١٤ وفي
  .درعا ریف في عفا وعین

 للنظام التابعة األمنیة الحواجز أحد من نار إلطالق سرمیني سهیر المخرجة تعّرضت ٢٠/١١/٢٠١٤ وفي
 أبرزت أن بعد مبرر، له یكن لم النار إطالق بأن سرمیني اإلعالمیة وقالت. دمشق في األمویین ساحة في

  .للنظام التابعة السوریة للفضائیة مدیرة سرمیني وكانت. الحاجز على األمن ألفراد اإلعالمیة بطاقتها

 عدس دیر في لالشتباكات تغطیته أثناء النمر یونس اهللا عبد اإلعالمي الناشط ُقتل ٢١/١١/٢٠١٤ وفي
 .الغربي درعا ریف في

 بعد دمشق، في برزة لحي اإلعالمي المكتب مدیر مبروكة إیاد اإلعالمي الناشط ُقتل ٢٧/١١/٢٠١٤ وفي
  .القابون حي في قناص برصاص إصابته

 الضغوطات بسبب عمله وقف عن الزاویة جبل في الموحد اإلعالمي المكتب أعلن ٢٧/١١/٢٠١٤ وفي
  .المكتب في للعاملین وتهدیداتهم الشام، وأحرار النصرة جبهة عناصر قبل من علیه ُتمارس التي
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 عندان، مدینة في اإلعالمي المكتب مدیر ،رائد أبو یاسین اإلعالمي الناشط أصیب ٣٠/١١/٢٠١٤ وفي
  .عندان مدینة استهدفت جویة بغارة إصابته بعد

 
 حراري صاروخ استهدفهم أن بعدثالثة من صحفي قناة أورینت في مدینة الشیخ مسكین في درعا  ُقتل

 والذي ،"الشعب سوریة" قناة في البرامج ومقّدم المذیع ،بترا الرحمن عبد اإلعالمي ُقتل ٦/١٢/٢٠١٤ وفي
  .عام حوالي قبل باختطافه قام قد داعش تنظیم كان

 ریف في مسكین الشیخ مدینة في مراسلیها من ثالثة مقتل عن" أورینت قناة" أعلنت ٨/١٢/٢٠١٤ وفي
 الدوس یوسفو العاسمي رامي هم والمراسلون. موّجه حراري بصاروخ لهم النظام قوات استهداف بعد درعا،

 .خلیل سالم المصورو

 مدینة في االشتباكات لتغطیة توجهه أثناء الدیري بشیر مهران الجزیرة قناة مراسل ُقتل ١٠/١٢/٢٠١٤ وفي
 فصائل إلحدى تابعة وسیارة المطفأة، األنوار ذات سیارته بین تصادم حصول بعد درعا، في مسكین الشیخ

 ).سانا( الرسمیة األنباء وكالة في سابقاً  یعمل الدیري وكان. المسلحة المعارضة
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 أخبارهم انقطعت حیث ،الكردیة باللغة الناطقة روداو لقناة الصحفي الطاقم اختفى ١٥/١٢/٢٠١٤ وفي
 مسعود والمصور حمو فرهاد الصحفي من كل الطاقم ویضم. القامشلي ریف في كوجر تل من عودتهم أثناء
  .عقیل

 وكان العربیة، قناة لصالح یعمل الذي ،علي الحاج هشام اإلعالمي الناشط اختفى ٢٤/١٢/٢٠١٤ وفي
 رفض أن بعد داعش، تنظیم قبل من مالحقاً  علي الحاج وكان. دمشق ریف في القلمون جرود في متواجداً 
  .معها بالتعاون عرضاً 

. سراقب مدینة في مجهولین مسلحین ید على اهللا العبد لیث اإلعالمي الناشط اخُتطف ٢٦/١٢/٢٠١٤ وفي
  .أیام أربعة لمدة قبل من اخُتطف قد اهللا العبد وكان

 

 اإلفراج حاالت هي وتالیاً  ومختطفین، معتقلین صحفیین عن اإلفراج حاالت من عدداً  ٢٠١٤ عام شهد كما
  :العام خالل توثیقها تم التي

 في كفرنبل في الغربال، مجلة تحریر رئیس السلوم محمد الصحفي عن داعش تنظیم أفرج ٤/١/٢٠١٤ في
  .تقریباً  أسبوع لمدة اعتقاله بعد إدلب، ریف

 میلییت صحیفة مراسل ،آیغون بنیامین التركي والصحفي المصور عن داعش تنظیم أفرج ٥/١/٢٠١٤ في
 ُتعرف ولم. ٢٠١٣ عام من دیسمبر/األول كانون بدایة في داعش قبل من اختطف قد آیغون وكان. التركیة

 .عنه اإلفراج مالبسات

 زوجته عن باإلفراج مطالبته بعد ،الخاني عمر والمصور المخرج عن داعش تنظیم أفرج ٢٣/١/٢٠١٤ وفي
  .اآلن حتى االختطاف رهن هي بقیت وقد. ٥/٨/٢٠١٣ في معها اعتُقل التي األمریكیة

. اإلسبانیة البیریودیكو صحیفة مراسل ،مارخینداس مارك اإلسباني الصحفي عن أفرج ٢/٣/٢٠١٤ وفي
 على تسلیمه تم وقد. ٤/٩/٢٠١٣ في حماة ریف في داعش حواجز أحد على اختطف قد مارخینداس وكان

  .عنه اإلفراج مالبسات ُتعرف ولم التركیة، السوریة الحدود
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 إدوار والمصور ،فرنسوا دیدییه ،"١ أوروبا" إذاعة في الفرنسیان الصحفیان عن أفرج ١٨/٤/٢٠١٤ وفي
 عن معهما أفرج كما. حلب شمال في ٦/٦/٢٠١٣ في داعش تنظیم قبل من اخُتطفا قد كانا واللذین ،إلیاس

 في الرقة مدینة في اخُتطفا قد كانا واللذین ،هینان نیكوال الفرنسي الصحفيو ،تورس بیار الفرنسي المصور
  .الفرنسیین الصحفیین عن اإلفراج مالبسات ُتعرف ولم. ٢٢/٦/٢٠١٣

 
 عن باإلفراج النصرة وتنظیم التنظیم قام كما مارخینداس، ماركتنظیم داعش عن الصحفي اإلسباني  أفرج
 مقابل المختطفین حكومات من كبیرة مالیة مبالغ تلقت قد التنظیمات هذه أن ویعتقد عدیدین، أجانب رهائن

 عنهم اإلفراج

 أوتوسین وكان. أوتوسین راي دانیال الدانماركي المصور عن باإلفراج داعش تنظیم قام ١٩/٦/٢٠١٤ وفي
  .عنه اإلفراج مالبسات ُتعرف ولم. سوریة شمال في ١٧/٤/٢٠١٣ في اخُتطف قد

 باسم إعالمیاً  والمعروف ،الهزاع عمر الجزیرة قناة مراسل عن باإلفراج داعش تنظیم قام ١٠/٧/٢٠١٤ وفي
   .الرقة في تشرین سد حاجز على ،١٠/٤/٢٠١٤ في الزور دیر في اخُتطف قد الهزاع وكان. الحاج عمار

 دام اختطاف بعد ،كورتیس بیترثیو األمریكي الصحفي عن باإلفراج النصرة جبهة قامت ٢٤/٨/٢٠١٤ وفي
  .الجوالن في الدولیة السالم حفظ لقوات تسلیمه تم حیث. عامین لحوالي
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باستهداف دور العبادة، والمساجد على وجه الخصوص، متابعة  ٢٠١٤خالل عام  قوات النظاماستمرت 
، في استهداف المؤسسات الحیویة كالمدارس واألسواق ٢٠١١النصف الثاني من عام للنهج الذي بدأته منذ 

 . والمستشفیات ودور العبادة

من خالل الغارات الجویة، وقذائف  وقد قامت قوات النظام في هذا العام بمتابعة االستهداف المباشر للمساجد
، خالل هذا العام مسجداً ) ٨٢(المدفعیة والدبابات، حیث وثّقت اللجنة السوریة لحقوق اإلنسان استهداف 

 . باإلضافة إلى كنسیتین، ومقام دیني

، في الجمعة من طرف قوات النظام السوري الستهداف المساجد وقت صالةتعمدًا  ٢٠١٤وقد شهد عام 
الوقت الذي تزدحم فیه المساجد بالمصلین، مما یشیر إلى رغبة لدى هذه القوات بإیقاع أكبر عدد من 

استهدافاً ) ١٥(حیث وثّقت اللجنة السوریة لحقوق اإلنسان . الضحایا واإلصابات في صفوف المدنیین
واحد أثناء صالة  هجوم ىخالل صالة الجمعة، أو لحظة خروج المصلین منها، باإلضافة إل للمساجد

 . التراویح في رمضان

اف المساجد بالسیارات المفخخة، وهي ظاهرة لم تكن حاضرة بشكل كبیر في استهد ٢٠١٤كما شهد عام 
حیث . عرف في معظم الحاالت الجهات التي تقف وراء تفجیر هذه السیاراتتُ األعوام الثالثة السابقة، ولم 

، ٢٠١٤انفجرت بالقرب من مساجد خالل عام  سیارات مفخخة) ٩(ّوثقت اللجنة السوریة لحقوق اإلنسان 
 . أثناء خروج المصلین من صالة الجمعة) ٧(منها 

، وقامت اللجنة السوریة لحقوق اإلنسان ٢٠١٤وفیما یلي االنتهاكات التي استهدفت دور العبادة خالل عام 
 : بتوثیقها

 القصف أثناء للقصف، الزور دیر في القدیم المطار حي في عثمان مسجد تعّرض ٦/١/٢٠١٤ في
  .على المدینة النظام مدفعیة به تقوم كانت الذي العشوائي

 إلحداث أّدت جویة، بغارة للقصف حمص في الوعر حي في العمري مسجد تعّرض ٦/١/٢٠١٤ وفي
  .المسجد في مادیة أضرار
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 كبیرة، مادیة أضرار إلى في داریا في ریف دمشق الداراني سلیمان أبي مسجد تعّرض ١٤/١/٢٠١٤ وفي
  .متفجر ببرمیل إصابته بعد قبته، في وخاصة

 ،من قبل الطیران الحربي للقصف في ریف دمشق دوما في مدیرا بلدة مسجد تعّرض ١٧/١/٢٠١٤ وفي
  .آخرین عشرات وجرح أشخاص عدة بمقتل تسبب مما

  .لسقوطها أّدى مما مدفعیة، لقذیفة درعا مخیم في القدس مسجد مئذنة تعّرضت ١٧/١/٢٠١٤ وفي

 مما ،من قبل الطیران الحربي لقصفل في ریف دمشق داریا في الرحمن مسجد تعّرض ٣٠/١/٢٠١٤ وفي
  .المسجد في مادیة أضرار عن أسفر

 المدفعیة، بالقذائف للقصف الشرقیة الغوطة في النشابیة بلدة في اإلیمان مسجد تعّرض ٣٠/١/٢٠١٤ وفي
  .فیه محدودة مادیة بأضرار تسبب مما

 مما متفجر، ببرمیل قصف إلى حماة ریف في مورك مدینة في الشمالي المسجد تعّرض ٣/٢/٢٠١٤ وفي
  .فیه كبیرة مادیة أضراراً  ألحق

 أطلقته بصاروخ لقصف حلب في هنانو مساكن حي في عفان بن عثمان مسجد تعّرض ٤/٢/٢٠١٤ وفي
 داخل في التعلیم یتلقون كانوا األطفال من عدد ومقتل المسجد، من جزء لدمار أّدى مما حربیة، طائرة

  .البیت تقطن التي العائلة ومقتل مجاور، بیت وتهّدم المسجد،

 بقذیفة لقصف دمشق ریف في كفربطنا في طالب أبي بن علي مسجد مئذنة تعّرضت ٩/٢/٢٠١٤ وفي
  .یهاف طفیفة مادیة أضراراً  خّلف مما هاون،

 خروج أثناء ،درعا في الیادودة في مالك بن البراء مسجد أمام مفخخة سیارة انفجرت ١٤/٢/٢٠١٤ وفي
 .األقل على شخص ٥٠ لمقتل أّدى مما الجمعة، صالة من المصلین

 أضرار إلحداث أّدى بصاروخ، الستهداف المحّطة درعا في هریرة أبي مسجد تعّرض ٢٠/٢/٢٠١٤ وفي
  .فیه واسعة مادیة

 بقذائف لقصف المحطة درعا في السد طریق حي في الجدید دالسّ  مسجد تعّرض ٢١/٢/٢٠١٤ وفي
  .السوري النظام قوات طرف من مدفعیة

w
w

w
.za

kir
at

ou
na

.o
rg



اللجنة ال�سورية لحقوق الإن�سان، كانون الثاني 2015، يتبع

١٠٩ 
 

 من المصلین خروج أثناء في ریف درعا الیادودة في مسجد أمام مفخخة سیارة انفجرت ١٤/٢/٢٠١٤ وفي
 بتفجیر قامت التي الجهة ُتعرف ولم آخرین، عشرات وجرح شخصًا، ٢٦ لمقتل أّدى مما الجمعة، صالة
  .السیارة

 لتفجیر في معرة النعمان في ریف إدلب معصران بلدة في الكبیر الغربي الجامع تعّرض ٧/٣/٢٠١٤ وفي
 أضرار وٕاحداث آخرین، عشرات وجرح المصلین من عدد لمقتل أّدى مما الجمعة، صالة أثناء مفخخة سیارة
  .المسجد في واسعة

 بها قام بغارة استهدافه بعد كبیرة مادیة ألضرار الزور دیر في الشرعیة مسجد تعّرض ١٧/٣/٢٠١٤ وفي
  .الحربي الطیران

 في قدسیا بلدة في المحمدي مسجد محیط على غارات ثالث بشن الحربي الطیران قام ١٩/٣/٢٠١٤ وفي
  .المسجد في مادیة أضرار وقوع مع آخرین، عشرات وجرح أشخاص، ٧ مقتل في تسبب مما ،دمشق ریف

 الحربي الطیران قبل من للقصف في كفرنبل في ریف إدلب الكبیر كفرنبل مسجد تعّرض ٢١/٣/٢٠١٤ وفي
 في مادیة أضرار وٕاحداث أشخاص، ٤ بمقتل تسبب مما. الجمعة صالة ألداء فیه المصلین تواجد أثناء

  .المسجد

 من الهاون بقذائف للقصف في ریف إدلب الشغور جسر الخطاب بن عمر مسجد تعّرض ٢/٤/٢٠١٤ وفي
 كانت أنها المعارضة قوات في مصادر وقالت. شخصاً  ١٣ لمقتل أّدى مما ،المسلحة المعارضة قوات قبل

  .بالخطأ المسجد وأصابت زلیطو، حاجز تستهدف

 واسعة مادیة ألضرار الشرقیة الغوطة في الملیحة بلدة في الكبیر الملیحة مسجد تعّرض ٤/٥/٢٠١٤ وفي
  .الحربي الطیران بقصف الستهدافه نتیجة

 دبابة، بقذیفة لقصف درعا ریف في النعیمة في الخطاب بن عمر مسجد مئذنة تعّرضت ٧/٤/٢٠١٤ وفي
  .تدمیرها في تسبب مما

صالة  من المصلین خروج لحظة حمص في الحبشي بالل مسجد أمام سیارة انفجرت ١٨/٤/٢٠١٤ وفي
   .حمص في للنظام المؤیدة األحیاء إلى المؤّدي آذار ٨ حاجز من بالقرب المسجد ویقع ،الجمعة
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 بعد للتدمیر حماة ریف في مورك مدینة في الحبشي بالل مسجد مئذنة تعّرضت ٢٣/٤/٢٠١٤ وفي
 .قوات النظام مدفعیة من بقذیفة استهدافها

 للجیش تابعة دبابة بقذیفة استهدافها بعد البلد درعا في خلیل الشیخ مسجد ذنةئم سقطت ٧/٥/٢٠١٤ وفي
  .السوري

 بتفجیر قامت أن بعد ،في الرقة القرني أویس الصحابي مقام بتفجیر داعش تنظیم قام ١٥/٥/٢٠١٥ وفي
 .الضریح داخل في متفجرات بزرع التنظیم قام وقد. ٢٠١٤ مارس /آذار شهر في مئذنته

 تسبب مما للقصف، في ریف إدلب النعمان معرة في الزنكي الدین نور مسجد تعّرض ١٥/٥/٢٠١٤ وفي
  .للمیالد الثالث للقرن بنائه تاریخ ویعود سوریة، في المساجد أقدم من ُیعدّ  والذي المسجد، في هائل بدمار

 
 جویة بغارة واستهدف المیالدي، الثالث للقرن النعمان معرة في الزنكي الدین نور مسجد بناء تاریخ یعود

 ١٥/٥/٢٠١٤ في

 ببرمیل للقصف حلب في هنانو مساكن حي في مظعون بن عثمان مسجد تعّرض ١٥/٥/٢٠١٤ وفي
  .المسجد على سقط متفّجر
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 المسجد من المصلین خروج عند في ریف إدلب بنش مدینة في مفخخة سیارة انفجرت ١٦/٥/٢٠١٤ وفي
  .الجرحى وعشرات قتیالً  ١١ أوقع مما الجمعة، صالة بعد الكبیر

 أّدى مما الشمالي، حلب ریف في اعزاز بلدة في طالب أبي بن علي مسجد تعّرض ٢٠/٥/٢٠١٤ وفي
  .بجروحعدد آخرون  وٕاصابة شخصًا، ١١ لمقتل

 نتیجة كبیرة مادیة ألضرار في ریف دمشق الملیحة بلدة في العمري المسجد تعّرض ٤/٦/٢٠١٤ وفي
  .دمشق ریف في المساجد أقدم من وهو. المدینة على المستمر العشوائي للقصف

 مادیة أضرار أحدث لقصف دمشق ریف في رنكوس بلدة في الهدایة مسجد تعّرض ١٢/٦/٢٠١٤ وفي
  .كبیرة

 للقصف حمص ریف في الغنطو بلدة في المطلب عبد بن حمزة مسجد تعّرض ١٤/٦/٢٠١٤ وفي
  .بسیطة مادیة أضرار عن أسفر مما بالطیران،

 لتعّرضه نتیحة محدود مادي دمار إلى حمص في الحولة في الشهداء مسجد تعّرض ١٧/٦/٢٠١٤ وفي
  .قوات النظام مدفعیة أطلقتها لقذائف

 اً أضرار  سبب مما متفّجر، ببرمیل حلب في الحدید باب في المحتسب مسجد تعّرض ٢٥/٦/٢٠١٤ وفي
  .فیه كبیرة

 الستهدافه نتیجة كبیرة مادیة ألضرار الزور دیر في العمال حي في الصفا مسجد تعّرض ٤/٧/٢٠١٤ وفي
  .حربیة طائرة أطلقته بصاروخ

 الستهدافه نتیجة واسع لدمار الالذقیة في األكراد جبل في السرمانیة مسجد تعّرض ٤/٧/٢٠١٤ وفي
  .قوات النظام مواقع من المدفعي بالقصف

 في سرمین مدینة على بغارتین الحربي الطیران قام رمضان، شهر من األولى الجمعة وفي ،٤/٧/٢٠١٤ وفي
 حوالي إلصابة وأّدت ،الفردوس مسجد إحداها استهدفت الجمعة، صالة من المصلین خروج وقت إدلب ریف

  .بجروح شخصاً  خمسین
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 ریف في الملیحة بلدة في الفتح بمسجد المحیطة المنطقة بقصف الحربي الطیران قام ٤/٧/٢٠١٤ وفي
  .المسجد في مادیة أضراراً  سبب مما ،دمشق

 متفجر برمیل لسقوط نتیجة مادیة ألضرار هنانو مساكن في العباس مسجد تعّرض ١٤/٧/٢٠١٤ وفي
  .بقربه

 أثناء صاروخي قصف إلى في ریف إدلب الشغور جسر في البشیریة مسجد تعّرض ٢١/٧/٢٠١٤ وفي
  .مختلفة بجروح المصلین من كبیر عدد وٕاصابة اثنین، مقتلب بسبّ ت مما التراویح، صالة

 إلى أّدى متفّجر، برمیل لسقوط حلب في الحدید باب في التاریخي بانقوسا مسجد تعرض ٦/٨/٢٠١٤ وفي
  .فیه كبیرة أضرار إحداث

 
 متفجر ببرمیل الستهدافه نتیجة كبیرة أضرار إلى حلبمسجد بانقوسا التاریخي في  تعّرض

 بعد كبیرة مادیة ألضرار في ریف حلب الباب مدینة في الصدیق بكر أبو جامع تعّرض ٧/٨/٢٠١٤ وفي
  .بقربه متفجر برمیل سقوط

أثناء خروج المصلین  درعا في نمر بلدة في التقوى مسجدانفجرت سیارة مفخخة قرب  ١٥/٨/٢٠١٤ وفي
   .المصلین من معظمهم شخصًا، ١٦ لمقتل أّدى مما ،من صالة الجمعة
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 إدخال یحاول كان السوري، باألمن صلة على شخص باعتقال المعارضة الكتائب قامت الیوم نفس وفي
 في الكبیر المسجد أمام ركنها ینوي كان بأّنه اعترف حیث ،في ریف درعا جاسم مدینة إلى مفخخة سیارة
 .جاسم

ألقاها  متفجرة بحاویة الستهدافه نتیجة واسع لدمار القنیطرة في سویسة مسجد تعّرض ٧/٩/٢٠١٤ وفي
  .الطیران المروحي

 ویعدّ . بالطیران للقصف لتعّرضه نتیجة واسع لدمار حلب في العادلیة مسجد تعّرض ١١/٩/٢٠١٤ وفي
  .م١٥٥٧ لعام بنائه تاریخ ویعود المدینة، في األثریة المساجد من العادلیة مسجد

 ،قوات النظاممن مدفعیة  قصف إلى في ریف حمص الرستن في الرستن مسجد تعّرض ١٢/٩/٢٠١٤ وفي
  .آخرین عشرات وجرح أشخاص، ٣ مقتل في تسبب مما

 إلى أّدى مما ،الحربي بالطیران لقصف حلب في الكالسة بحي البیدر مسجد تعّرض ١٤/٩/٢٠١٤ وفي
  .المسجد في كبیرة مادیة أضرار إحداث

 دیر بمدینة الرشدیة حي في األرمن شهداء كنیسة وتفجیر بتفخیخ داعش تنظیم قام ٢١/٩/٢٠١٤ وفي
  .كامل بشكل ةسیالكن لتدمیر أدى مما الزور،

 على أحدها سقط المتفجرة، بالبرامیل الرستن مدینة السوري النظام مروحیات استهدفت ٢٦/٩/٢٠١٤ وفي
 علىمصلین  خمسة مقتل إلى أدى ما الجمعة؛ صالة من المصلین خروج خالل "عمو أبو" مسجد محیط
 .العشرات وٕاصابة األقل

 لقذائف لتعّرضه نتیجة كبیر دمار إلى الحسكة محافظة في جزعة قریة مسجد تعّرض ١/١٠/٢٠١٤ وفي
  .الكردیة الحمایة وقوات داعش تنظیم بین االشتباكات أثناء

 بین الدائرة لالشتباكات نتیجة حلب في الكبیر األموي المسجد داخل النیران اشتعلت ٢/١٠/٢٠١٤ وفي
 .السوري النظام وقوات المسلحة المعارضة قوات

 القوات أطلقته بصاروخ قصف إلى الزور دیر في القصور حي في الفاتح مسجد تعّرض ٣/١٠/٢٠١٤ وفي
  .المسجد في مادیة أضرار حداثإلى إ أّدى مما الحكومیة،
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 مما ،إدلب محافظة في التمانعة ناحیة في الكبیر المسجد بقصف الحربي الطیران قام ٣/١٠/٢٠١٤ وفي
  .المسجد في كبیرة مادیة اً أضرار  سبب

 في سراقب مدینة في الكبیر المسجد على متفجر برمیل بإلقاء المروحي الطیران قام ٤/١٠/٢٠١٤ وفي
  .المسجد في مادیة أضراراً  سبب مما ،إدلب ریف

 مما ،سراقب مدینة في الشمالي المسجد على متفجر برمیل بإلقاء الحربي الطیران قام ٤/١٠/٢٠١٤ وفي
  .المسجد في مادیة أضراراً  سبب

 أضراراً  سبب مما ،إدلب بریف الدانا بلدة في الفاروق مسجد بقصف الحربي الطیران قام ٥/١٠/٢٠١٤ وفي
   .المسجد في مادیة

 التركمان جبل في ربیعة قریة مسجد على متفّجرة حاویة بإلقاء المروحي الطیران قام ١٠/١٠/٢٠١٤ وفي
  .آخرین خمسین من أكثر وجرح شخصًا، ١١ مقتل إلى أّدى مما الجمعة، صالة أثناء في ریف الالذقیة

 ریف في حموریة مدینة في الیمان بن حذیفة مسجد بقصف الحربي الطیران قام ١٢/١٠/٢٠١٤ وفي
  .المسجد في مادیة أضراراً  سبب مما ،دمشق

 درعا، محافظة في الیادودة بلدة في یاسر بن عمار مسجد أمام مفخخة سیارة انفجرت ١٢/١٠/٢٠١٤ وفي
  .السیارة تفجیر عن المسؤولة الجهة ُتعرف ولم. المسجد في مادیة أضراراً  ألحق مما

 ألحق مما ،دمشق ریف في دوما مدینةفي  اإلیمان مسجد بقصف الحربي الطیران قام ١٣/١٠/٢٠١٤ وفي
  .بالمسجد مادیة أضراراً 

 مدینة في الخطاب بن عمر مسجد على فراغي صاروخ بإطالق الحربي الطیران قام ١٤/١٠/٢٠١٤ وفي
  .شخصاً  ١٤ ومقتل المسجد، من كبیر جزء لتهدم أّدى مما ،دمشق ریف محافظة في عربین

 في داریا مدینة في الجدید الخوالني مسلم أبو مسجد مئذنة بنسف قوات النظام قامت ١٦/١٠/٢٠١٤ وفي
  .دمشق ریف

 في حموریة مدینة في الروضة مسجد على هاون قذیفة بإطالق قوات النظام قامت ١٧/١٠/٢٠١٤ وفي
   .المسجد في مادیة أضراراً  ألحق مما ،دمشق ریف
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 أّدى مما ،دمشق في الیرموك مخیم في فلسطین مسجد أمام مفخخة سیارة انفجرت ١٨/١٠/٢٠١٤ وفي
  .واحد شخص لمقتل

 في زملكا مدینة في بكر أبو مسجد على الحكومیة القوات أطلقتها مدفعیة قذیفة سقطت ٢/١١/٢٠١٤ وفي
  .المسجد مئذنة لتدمیر أّدى مما ،دمشق ریف

قوات  راجمات أطلقته صاروخ إلى حمص في الوعر بحي اإلسالمي المیتم جامع تعّرض ٣/١١/٢٠١٤ وفي
  .كبیرة بأضرار المسجد إلصابة أّدى مما ،النظام

 أثناء ،دمشق ریف في الطیبة بلدة في القدیم الطیبة مسجد قرب مفخخة سیارة انفجرت ٧/١١/٢٠١٤ وفي
  .بالمسجد مادیة أضرار وٕالحاق شخصًا، ١٤ إصابة إلى أّدى مما الجمعة، صالة من المصلین خروج

 ،درعا محافظة في المسیفرة بلدة في الصدیق بكر أبو مسجد على قذائف عدة سقطت ١٤/١١/٢٠١٤ وفي
  .بالمسجد مادیة أضرار وٕالحاق األشخاص، من عدد إلصابة أّدى مما

 المالح مزارع في الخطاب بن عمر مسجد على متفجراً  برمیالً  المروحي الطیران ألقى ١٥/١١/٢٠١٤ وفي
  .كامل شبه بشكل المسجد تدمیر إلى أّدى مما ،حلب ریف في

 دمشق ریف في مدیرا بلدة في الكبیر مدیرا مسجد بقصف قوات النظام مدفعیة قامت ١٦/١١/٢٠١٤ وفي
  .بالمسجد مادیة أضرار وٕالحاق األشخاص من عدد لجرح أّدى مما قذائف، بعدة

 مدینة في القصاع منطقة في الصلیب كنسیة على مصدرها ُیعرف لم قذیفة سقطت ١٩/١١/٢٠١٤ وفي
  .بالكنسیة مادیة أضرار إللحاق أّدى مما ،دمشق

 الزور دیر مدینة في العرضي حي في حرویل مسجد بقصف الحربي الطیران قام ٢٣/١١/٢٠١٤ وفي
  .المجاورة والمساكن بالمسجد مادیة أضرار إلحداث أّدى مما حربیین، بصاروخین

 وقوع إلى أّدى مما الحربي، الطیران شّنها التي الغارات من لسلسلة الرقة مدینة تعّرضت ٢٥/١١/٢٠١٤ وفي
 إحداث إلى أّدى مما ،الحني مسجد الغارات إحدى استهدفت وقد. ٢٠١٤ عام في المجازر أكبر من واحدة
   .بالكامل مئذنته وسقوط فیه، واسع دمار
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في الغارات التي سببت واحدة من  ٢٥/١١/٢٠١٤مئذنة مسجد الحني في مدینة الرقة بعد استهدافها یوم 

 ٢٠١٤في عام أكبر المجازر 

 في الشدادي مدینة في الصدیق بكر أبو مسجد باستهداف الحربي الطیران قام ٢٨/١١/٢٠١٤ وفي
 ٦ لمقتل أّدى مما المسجد، محیط في متفجرین برمیلین المروحي الطیران ألقى دقائق وبعد ،الحسكة

  .به المحیطة والمساكن المسجد في واسع دمار وٕاحداث أشخاص،

 في تسبب مما ،إدلب ریف في إبلین قریة في إبلین مسجد بقصف الحربي الطیران قام ٢٨/١١/٢٠١٤ وفي
  .المسجد في أضرار إحداث

 إحداث أّدى مما ،الرقة مدینة في الجراكسة مسجد محیط بقصف الحربي الطیران قام ٢٨/١١/٢٠١٤ وفي
  .فیه مادیة أضرار

 ١١ لمقتل أّدى مما ،الرقة مدینة في النووي مسجد محیط بقصف الحربي الطیران قام ٢٩/١١/٢٠١٤ وفي
  .بالمسجد مادیة أضرار وٕاحداث آخرین، عشرات وٕاصابة شخصًا،
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 الزاویة جبل في إبلین قریة في العوام بن الزبیر مسجد باستهداف الحربي الطیران قام ١/١٢/٢٠١٤ وفي
  .النصرة جبهة من وهو الخطیب، لمقتل أّدى مما الجمعة، خطبة أثناء ،إدلب ریف في

 إلى بنائه تاریخ یعود والذي ،حلب في األثري السلطانیة مسجد في كبیر دمار حصل ٧/١٢/٢٠١٤ وفي
 بتفجیر قام من هو الجیش أن ویبدو. قوات النظام علیها سیطرتُ  منطقة في المسجد ویقع. ١٢٢٣ عام

  .المسلحة المعارضة قوات تشّنه كانت هجوم ُقبیل المسجد،

 قد االنهیار أن ورغم ،درعا مدینة في المحطة حي في أبازید العزیز عبد مسجد انهار ١١/١٢/٢٠١٤ وفي
 االنهیار أن المرجح من أن إال المسلحة، المعارضة وكتائب الجیش قوات بین اشتباكات وجود أثناء حصل
إال أّن . المنطقة من انسحابها قبل علیه، ُتسیطر التي الجیش قوات قبل من المسجد تفخیخ نتیجة حصل

مصادر من المعارضة قالت بأن المعارضة المسلحة هي من قامت باستهداف المسجد، وفّجرته على قوات 
 . النظام المتواجدة فیه

 درعا في الشرقیة الملیحة في الدین صالح مسجد بقصف قوات النظام مدفعیة قامت ١٢/١٢/٢٠١٤ وفي
 في مادیة أضرار ووقوع آخرین، عشرة وجرح شخص، لمقتل أّدى مما الجمعة، صالة أثناء قذائف بعدة

  .المسجد

 الشرقي حلب ریف في مسكنة في الناصر خلف مسجد بقصف الحربي الطیران قام ١٧/١٢/٢٠١٤ وفي
  .المسجد في كبیرة مادیة أضرار إحداث إلى أّدى مما بصاروخین،

 للنظام الحربي الطیران طرف من الجویة الغارات من سلسلة إلى الرقة مدینة تعّرضت ٢٤/١٢/٢٠١٤ وفي
   .المسجد إمام بینهم من القتلى، من عدد لوقوع أّدى مما اإلیمان، مسجد إحداها استهدفت السوري،

 المصلین وجود أثناء الیرموك مخیم في فلسطین جامع محیط الحربي الطیران استهدف ٢٦/١٢/٢٠١٤ وفي
  .المسجد في أضرار إلى باإلضافة اإلصابات، من عدد في تسبب مما الجمعة، صالة في
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من المراسم التشریعیة والتعدیالت القانونیة التي أصدرتها الحكومة السوریة، وهي  اً عدد ٢٠١٤شهد عام 
 . سیاسیة منهاتعدیالت وتشریعات ذات صلة بحقوق المواطنین السوریین، وخاصة المدنیة وال

 عفو بمنح والقاضي،  ٩/٦/٢٠١٤، والذي صدر یوم ٢٢ رقم التشریعي المرسوموقد كان أبرز هذه المراسم 
 المنصوص الجرائم اهأهم الجرائم، من عدد عن عفواً  المرسوم ویشمل تاریخه، قبل المرتكبة الجرائم عن عام

 قانون من/ ٣٠٣/ والمادة/ ٢٩٥/ والمادة/ ٢٩٣/ المادة من/ أ/ والفقرة/ ٢٨٦/و/ ٢٨٥/ المادتین في علیها
 الجرائم في العقوبة كامل وعن. وتعدیالته ١٩٤٩ لعام/ ١٤٨/ رقم التشریعي بالمرسوم الصادر العقوبات

 العقوبات قانون من/ ٣٠٦/ المادة من/ ١/ والفقرة/ ٣٠٥/ المادة من/ ١/ الفقرة في علیها المنصوص
 عن والعفو سوري، من ُمقترفاً  الجرم كان اذا وتعدیالته ١٩٤٩ لعام/ ١٤٨/ رقم التشریعي بالمرسوم الصادر

 الصادر/ ١٩/ رقم القانون من/ ٣/ المادة من/ ٢/ الفقرة في علیها المنصوص للجرائم بالنسبة العقوبة كامل
  .سوري من ُمقترفاً  الجرم كان إذا إرهابیة منظمة إلى انضم لمن ٢٠١٢-٧-٢ بتاریخ

ما یتعلق بالفارین من الخدمة، بینق األول كما صدر مرسومان تشریعیان یتعلقان بخدمة الجیش اإللزامیة، یتعل
 رقم التشریعي المرسومصدر  ٢٣/٦/٢٠١٤ فيف. تربینه الحكومة من المغاالثاني بالبدل النقدي الذي تتقاض

 للعسكریین العامة المصارف قبل من الممنوحة القروض قساطأ اقتطاع بایقاف القاضي ٢٠١٤ لعام ١٤
 غیر من المتوفین أو المتقاعدین أو عملهم رأس على زالوا ما الذین العسكریین كفالئهم من الخدمة من الفارین
 .الفارین

 من المواد بعض بتعدیل والقاضي ،٢٠١٤ لعام ٣٣ رقم التشریعي المرسومصدر  ٣/٨/٢٠١٤ وفي
 على المرسوم نّص  حیث. العلم خدمة قانون المتضمن وتعدیالته ٢٠٠٧ لعام ٣٠ رقم التشریعي المرسوم

 دائمة إقامتهم كانت لمن أمریكي دوالر آالف ثمانیة حبلُیص سوریة، خارج في للمقیمین النقدي البدل تعدیل
 أو فیها وأقام أجنبیة أو عربیة دولة في ُولد لمن أمریكي دوالر وخمسمئة وألفین سنوات، أربع عن تقل ال لمدة
  .التكلیف سن دخوله حتى ومستمرة دائمة إقامة غیرها في
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 وفي الدوري للترفیع المؤهلة الُمدد حساب في المؤداة الفعلیة العلم خدمة مدة دخول أن على المرسوم نّص  كما
 حصة التأمینیة العائدات عنها العامل یؤدي أن شریطة التسریح وتعویضات للمعاش، المستحقة المدة حساب
 .العمل رب حصة زائد العامل

 
 الصورة: آلالفا بعشرات عددهم یقدر والذین الرأي، معتقلي معظم ٢٠١٤ لعام ٢٢ رقم المرسوم یشمل لم

 العفو مرسوم یشملها ولم، ١٩٩٩ منذ المعتقلة الملوحي طل للمدونة

طفل سوري لحّقهم في التعلیم، ومحاولة من الحكومة السوریة لالستفادة ملیون  ٢,٨وارتباطًا بفقدان أكثر من 
 فيصدر القانوني الذي ُتعاني منه المؤسسات التعلیمیة في المناطق التي ال یسیطر علیها، من الفراغ 

 المدرسة“ باسم عامة هیئة بإحداث القاضي ٢٠١٤ للعام ٣٤ رقم التشریعي المرسوم ١١/٨/٢٠١٤
 إلى المدرسة هذه تهدف حیث. واإلداري المالي واالستقالل االعتباریة بالشخصیة تتمتع ”السوریة االلكترونیة

 قبل من بها معترف شهادات وتقدیم التعلیم، في حّقهم من المحرومین السوریین للطلبة التعلیم خدمات تقدیم
   .النظام سیطرة خارج مناطق في كانوا لو حتى الطلبة، لهؤالء السوریة الحكومة
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 أساساً  تعنى ،١٩٩٧ عام تأسست ومحایدة مستقلة إنسانیة حقوقیة هیئة اإلنسان لحقوق السوریة اللجنة
 :تتضمن عدیدة وسائل خالل من السوري اإلنسان وحقوق العامة الحریات عن بالدفاع

 في ونشرها سوریة، في األساسیة والحریات السوري اإلنسان حقوق على والتعدیات االنتهاكات كشف -١
 .الصلة ذات واألممیة الرسمیة الجهات لدى ومتابعتها األمر، یهمه من ومخاطبة اإلعالم، وسائل

 على سوریة، في اإلنسان وحقوق األساسیة بالحریات المتعلقة والدراسات الكتب ونشر األبحاث إجراء -٢
 .المیداني والتحقق العلمي البحث أسس

 حقوق بقضایا للتعریف والمقابالت الندوات وعقد اإلنسانیة بالحمالت والقیام بأنواعها التقاریر إصدار -٣
 .سوریة في اإلنسان

 وحریاته اإلنسانیة بحقوقه المطالبة على وتشجیعه السوري، المجتمع في اإلنسان حقوق بثقافة الوعي نشر -٤
 .السلمیة بالوسائل الحقوق هذه تكفل التي التغییرات تحصل حتى العامة

 غیر والجمعیات والمراكز والمنظمات الهیئات مع التعاون بمبدأ اإلنسان لحقوق السوریة اللجنة تلتزم -٥
 .اللجنة عمل في الكاملة باالستقاللیة االحتفاظ مع اإلنسان، حقوق عن الدفاع في المتخصصة الحكومیة،
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