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الشبكة السورية حلقوق اإلنسان منظمة حقوقية، مستقلة، غري حكومية وغري رحبية، ال تتبىن أي أيديولوجيا. 
هتدف إىل توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان يف سوراي والدفاع عن حقوق اإلنسان السوري أمام احملافل واجلهات 

الدولية، أتسست يف حزيران/ يونيو 2011م، ويضم فريقها 27 عضواً من الباحثني والناشطني املدافعني عن 
حقوق اإلنسان منتشرين يف سورية ودول اجلوار، وتلتزم يف عملها بكافة املعايري والعهود واملواثيق العاملية املتعلقة 
حبقوق اإلنسان والصادرة عن األمم املتحدة، تعمل بشكل رئيس على توثيق االنتهاكات اليت حتصل يف سورية 

من قبل مجيع األطراف، هبدف ضمان حقوق الضحااي وفضح مرتكيب االنتهاكات كخطوة أوىل حنو حماسبتهم، 
ُتصدر قائمة أببرز االنتهاكات اليومية، ومثانية تقارير إحصائية شهرية، وتقارير سنوية يف املناسبات احلقوقية 

العاملية، كما ُتصدر تقريراً سنوايً شاماًل جلميع االنتهاكات احلاصلة يف سورية، إضافة إىل دراسات وتقارير خاصة 
تتناول مواضيع ختصصية واستثنائية، تُعترب واحدة من أهم وأبرز املصادر يف مجيع الدراسات الصادرة عن األمم 
املتحدة و اخلاصة ابإلحصائيات التحليلية لضحااي النزاع يف سوراي. كما تتمتع تقارير وأحباث الشبكة السورية 

حلقوق اإلنسان بدرجة عالية من املوثوقية لدى عدد واسع من وكاالت األنباء العربية والعاملية واملنظمات احلقوقية 
اإلقليمية والدولية.
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أواًل: 
منهجية 
التقرير:

الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان هــي منظمــة حقوقيــة أتسســت يف حزيــران/ 2011 م، وهــي جهــة مســتقلة، 
غــري حكوميــة، غــري رحبيــة، هتــدف بشــكل رئيــس إىل توثيــق االنتهــاكات الــيت حتصــل يف ســورية، وإصــدار 
دراســات وأحبــاث وتقاريــر بشــكل دوري، هبــدف فضــح مرتكــيب االنتهــاكات كخطــوة أوىل حملاســبتهم، وضمــان 

حقــوق الضحــااي.

جتدر اإلشــارة إىل أن األمم املتحدة اعتمدت يف مجيع إحصائياهتا الصادرة عنها يف حتليل ضحااي النزاع، على الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان 
كأبرز مصدر، إضافة إىل اعتماد الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان لدى عدد واســع من وكاالت األنباء العربية والعاملية، والعديد من املنظمات 

احلقوقيــة الدولية.

تعتمــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مجيــع تقاريرهــا وأحباثهــا بشــكل رئيــس علــى التحقيقــات الــيت ُيريهــا أعضاؤهــا داخــل وخــارج ســوراي، 
ويقومــون بذلــك عــرب الــزايرات امليدانيــة أو اللقــاءات مــع الناجــني أو شــهود العيــان، ومجيــع احلــوادث الــيت أشــار إليهــا هــذا التقريــر موجــودة علــى 
شــكل تقاريــر ودراســات موســعة منشــورة ومتاحــة ابللغتــني العربيــة واإلنكليزيــة علــى موقــع الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وقــد قمنــا ابختيــار 

أبــرز تلــك االنتهــاكات احلاصلــة يف عــام 2015.

القانــون اإلنســاين الــدويل، والقانــون الــدويل العــريف ابلتــوازي مــع القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، هــي القوانــني املعمــول هبــا، وهــي ملزمــة جلميــع 
أطــراف النــزاع.

ونؤكــد أن مجيــع الوقائــع واإلحصائيــات الــواردة يف هــذه الدراســة ال تشــكل ســوى احلــد األدىن مــن حجــم وخطــورة االنتهــاكات، الــيت حدثــت 
وحتــدث يف ســوراي منــذ آذار/ 2011 وحــى اآلن.
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ثانيًا: 
الملخص 

يغطــي التقريــر املــدة الواقعــة بــن 1/ كانــون الثــاين/ 2015 حــى 31/ كانــون األول/ 2015 حيــث التنفيذي:
ــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان مــن قبــل األطــراف الفاعلــة علــى األرض: رصــدان فيــه أب
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   أواًل- القتل خارج نطاق القانون: وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 21179 شخصاً يتوزعون حبسب اجلهة املسؤولة إىل:

- القوات احلكومية )األمن واجليش وامليليشيات احمللية واألجنبية(: 15748شخصاً، يتوزعون إىل:
12044 مدنياً، بينهم 2592 طفاًل، و1957 سيدة.  •  

3704 من مسلحي املعارضة.  •  

- القوات الروسية:: 849 شخصاً، توزعوا كالتايل:
832 مدنياً، بينهم 199 طفاًل، و109 سيدات.   •  

17 من مسلحي املعارضة.  •  

- قوات اإلدارة الذاتية الكردية: 
132 مدنياً، بينهم 32 طفاًل، و12 سيدة.   •  

- التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 2265 شخصاً، يتوزعون حبسب اجلهة إىل:
•  تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 2098 شخصاً، يتوزعون إىل:

1366 مدنياً، بينهم 149 طفاًل، و188 سيدة.  •  
732 من مسلحي املعارضة املسلحة.  •  

•   تنظيم جبهة النصرة: 167 شخصاً، يتوزعون إىل:
89 مدنياً، بينهم 13 طفاًل و11 سيدة.  •  

78 من مسلحي املعارضة املسلحة.   •  

- فصائل املعارضة املسلحة: 1121 شخصاً، يتوزعون إىل:
•  1072 مدنياً، بينهم 258 طفاًل، و181 سيدة.  

49 من مسلحي املعارضة، وذلك خالل عمليات االشتباك فيما بينهم.   •  
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- قوات التحالف الدويل: 277 شخصاً، يتوزعون إىل:
271 مدنياً، بينهم 87 طفاًل، و46 سيدة.  •  

6 من مسلحي املعارضة.  •  

-  جهات مل نتمكن من حتديدها: 787 شخصاً، يتوزعون إىل: 
619 مدنياً، بينهم 113 طفاًل، و111 سيدة و4 أشخاص بسبب التعذيب.   •  

168 مسلحاً.  •  

    اثنيًا- االعتقال واالختفاء القسري:

- القوات احلكومية: 
اعتقلت القوات احلكومية 6909 أشخاص، بينهم 452 طفالً و643 سيدة، كما سجلنا مقتل ما اليقل عن 1546 شخصاً بسبب التعذيب. 

- قوات اإلدارة الذاتية الكردية: 846 شخصاً، بينهم 42 طفاًل، و45 سيدة، وسجلنا مقتل 4 أشخاص بسبب التعذيب.
- التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 2842 شخصاً، يتوزعون إىل:  

• تنظيم داعش: 1956 شخصاً، بينهم 245 طفاًل و218 سيدة، وسجلنا مقتل ما اليقل عن  10 أشخاص بسبب التعذيب.   
• تنظيم جبهة النصرة: ما اليقل عن 886 شخصاً، بينهم 38 طفالً، و17سيدة، وسجلنا مقتل ما اليقل عن 19 أشخاص بسبب التعذيب.

- فصائل املعارضة املسلحة: 214 شخصاً، بينهم 11 طفاًل، و9 سيدات، وسجلنا مقتل ما اليقل عن 9 بسبب التعذيب.
- جهات مل نتمكن من حتديدها: سجلنا ما اليقل عن 1142 حالة اعتقال تعسفي، بينهم 287 طفاًل، و347 سيدة من قبل جهات مل نتمكن من حتديدها.

     اثلثاً: اهلجمات غري املشروعة:
- األسلحة الكيماوية: سجلنا استخدام األسلحة الكيماوية 66 مرة تتوزع حبسب اجلهة املسؤولة إىل:

- 64 مرة على يد القوات احلكومية. 
2 مراتن على يد تنظيم داعش. 

- الذخائر العنقودية: سجلنا 18 هجوماً ابلذخائر العنقودية من قبل القوات احلكومية.
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ثالثًا: 
األطراف 

الفاعلة:

ألف: القوات الحكومية )الجيش، األمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية األجنبية(:  

أواًل: االنتهاكات يف معاملة املدنين واملقاتلن العاجزين عن القتال:
    أ: اجملازر وغريها من أعمال القتل غري املشروع: 

منــذ بدايــة عــام 2015 املوافــق يــوم اخلميــس 1/ كانــون الثــاين/ 2015 وحــى حلظــة طباعــة هــذا التقريــر 

يف هنايــة عــام 2015، وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قيــام القــوات احلكوميــة بقتــل 15748 

شــخصاً، يتوزعــون علــى النحــو التــايل:

•  12044 مدنياً، بينهم 2592 طفاًل، و1957 سيدة.

•  3704 من مسلحي املعارضة املسلحة.

يــوم الثــالاثء 20/ كانــون الثــاين/ 2015 ألقــى طــريان النظــام املروحــي برميلــني متفجريــن علــى ســوق الغنــم يف قريــة اخلنســاء يف حمافظــة احلســكة واخلاضعــة لســيطرة 
تنظيــم داعــش، مــا أدى إىل مقتــل 30 شــخصاً، بينهــم 3 أطفــال وســيدة.

يــوم األربعــاء 21/ كانــون الثــاين/ 2015 ألقــى طــريان النظــام املروحــي عــدة براميــل متفجــرة علــى منطقــة احلولــة بريــف محــص، أســفر القصــف عــن مقتــل 14 شــخصاً، 
بينهــم طفــالن وســيداتن.

الســبت 21/ شــباط/ 2015 وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قيــام القــوات احلكوميــة مدعومــة مبيليشــيات أجنبيــة مواليــة بقتــل 47 مدنيــاً، بينهــم 10 أطفــال، 
و5 ســيدات يف قريــة حردنتــني يف حلــب رميــاً ابلرصــاص بعــد اختطافهــم مــن قريــة رتيــان اجملــاورة.

يــوم الثــالاثء 24/ آذار/ 2015 قصــف الطــريان احلــريب احلكومــي صاروخــاً اســتهدف حــي احلميديــة يف مدينــة ديــر الــزور؛ مــا أدى إىل مقتــل 7 مدنيــني، بينهــم 3 
أطفــال.  

يــوم اخلميــس 26/ آذار/ 2015 قصفــت القــوات احلكوميــة قذيفــيت هــاون علــى حــي درعــا البلــد بدرعــا واخلاضــع لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا أدى إىل 
مقتــل 27 شــخصاً، بينهــم 3 أطفــال وســيداتن.

يــوم الســبت 25/ نيســان/ 2015 قتلــت القــوات احلكوميــة 27 معتقــاًل، بينهــم طفــل رميــاً ابلرصــاص داخــل مراكــز احتجــاز اتبعــة لفــرع األمــن العســكري يف مدينــة 
جســر الشــغور مبحافظــة إدلــب قبــل انســحاهبا منهــا.

إن نســبة النســاء واألطفــال إىل اجملمــوع الكلــي 
للضحــااي املدنيــن بلغــت %38، وهــذا مؤشــر 
صــارخ علــى تعمــد القــوات احلكوميــة اســتهداف 
العشــوائي،  القصــف  عمليــات  عــر  املدنيــن 

واإلعــدام.

يوم الخميس 26/ آذار/ 2015 قصفت القوات الحكومية قذيفتي هاون عىل حي درعا البلد بدرعا

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=179&token=7OO2N14QW0DvmCoM83Kdfwjjn2hyqLRo
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=179&token=7OO2N14QW0DvmCoM83Kdfwjjn2hyqLRo
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=187&token=1z5N50Wgs1egJM6rpMn0fjnQ6GFMpqhh
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPOUN5ZDVkd3gtWDg/view
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يــوم الســبت 23/ أاير/ 2015 ألقــى طــريان النظــام املروحــي برميــاًل متفجــراً علــى أحــد األبنيــة الســكنية يف حــي احلميديــة يف مدينــة ديــر الــزور واخلاضــع لســيطرة تنظيــم 
داعــش، مــا أدى إىل مقتــل 18 مدنيــاً، بينهــم 10 أطفــال وســيدة، وإصابــة قرابــة 25 آخريــن جبــراح.

يــوم اخلميــس 11/ حزيــران/ 2015 ألقــى طــريان النظــام املروحــي برميلــني متفجريــن علــى مدينــة الرســن يف حمافظــة محــص، مــا أدى إىل مقتــل 7 أشــخاص مــن عائلــة 
واحــدة، بينهــم 3 أطفــال، و4 ســيدات.

األربعاء 1/ متوز/ 2015، شّن طريان النظام احلريب غارتني ابلصواريخ على بلدة صيدا يف مدينة درعا، ما تسبب مبقتل 15 شخصاً، بينهم طفل.

يــوم األربعــاء 8/ متــوز/ 2015، ألقــى طــريان 
النظــام املروحــي برميــاًل متفجــراً علــى املنــازل 
يف  الرمحــن  عبــاد  مبســجد  احمليطــة  الســكنية 
فصائــل  لســيطرة  اخلاضــع  البيــك  حــي كــرم 
املعارضــة املســلحة يف مدينــة حلــب، مــا أدى 
أطفــال   6 بينهــم  شــخصاً،   20 مقتــل  إىل 
مــن  مبــىن ســكين مؤلــف  وســيداتن، ودمــار 

ثالثــة طوابــق بشــكل شــبه كامــل.

طــريان  قصــف   2015 16/ آب/  األحــد 
ســوقني  علــى  صواريــخ   4 احلــريب  النظــام 
مــا  دمشــق؛  بريــف  دومــا  مبدينــة  شــعبيني 
 11 بينهــم  شــخصاً،   115 مبقتــل  تســبب 

وســيداتن. طفــاًل 

يــوم األربعــاء 21/ تشــرين األول/ 2015 قصــف طــريان النظــام احلــريب قريــة أم اخلنــادق يف ريــف محــاة؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــني معظمهــم مــن عائلــة واحــدة بينهــم 
4 ســيدات. 

ضحااي جمزرة كرم البيك- حلب

https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B8SHN2UIyso6OEtHNEZBWlRXQk0/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B8SHN2UIyso6OEtHNEZBWlRXQk0/view
https://www.youtube.com/watch?v=ACeU2jHxaxU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ACeU2jHxaxU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ACeU2jHxaxU&feature=youtu.be
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=262&token=2Iqa5TSjjFXvwxPPr6xrcQ8V6urBI3qB
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=262&token=2Iqa5TSjjFXvwxPPr6xrcQ8V6urBI3qB
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=262&token=2Iqa5TSjjFXvwxPPr6xrcQ8V6urBI3qB
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZEYtZ2trdHdxRU0/view
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  ب: االعتقال التعسفي واالحتجاز غري املشروع:

اســتمر هنج محالت املدامهة واالعتقال واإلخفاء القســري اليت تنفذها القوات احلكومية، فقد وثقنا ضمن ســجالت احملتجزين ما اليقل عن 6909 
حاالت اعتقال، بينهم قرابة 452 طفاًل، و643 سيدة.

يف معظــم احلــاالت تتــم إحالــة املعتقلــني إىل احملكمــة )العســكرية، أو امليدانيــة، أو حمكمــة اإلرهــاب(، حيــث تُوَجــُه إليهــم هتــم دون إســنادها إىل دليــل، 
ومعظمهــا اعرتافــات يف ظــل منهجيــة مســتمرة منــذ عــام 2011 مــن عمليــات القهــر والتعذيــب، وقــد يفــرج عــن البعــض منهــم بكفالــة مرتفعــة، حيــث ســجلنا 

مــا اليقــل عــن 2912 حالــة إفــراج يف عــام 2015، كان غالبيــة املفــرج عنهــم مــن املواطنــني العاديــني، وأُفــرج عــن حــاالت اندرة للنشــطاء املعارضــني.

كمــا شــهد عــام 2015 أيضــاً تعــدد اجلهــات املخولــة بعمليــات االعتقــال والتابعــة للقــوات احلكوميــة وقيامهــا بعمليــات االعتقــال التعســفي دون الرجــوع إىل 
القــوات احلكوميــة أو اجلهــات القضائيــة التابعــة هلــا، واحتفــاظ هــذه اجلهــات مبعتقــالت خاصــة هبــا ال ختضــع ألي رقابــة قضائيــة مــن اجلهــات احلكوميــة وال 

يُعامــل املعتقلــون يف مراكــز االحتجــاز هــذه حــى وفــق القوانــني الســورية املنصــوص عليهــا وهــذا هــو احلــد األدىن.
يوضع املعتقلون داخل غرف شديدة االزدحام من دون أية مراقبة قضائية، كما ال تتاح هلم أية فرصة للتواصل مع أسرهم أو حماميهم.

وكثــري مــن املعتقلــني يتحولــون تدرييــاً إىل خمتفــني قســرايً، حيــث نفقــد تدرييــاً أيــة معلومــات عنهــم، وينقطــع التواصــل مبعظمهــم علــى حنــو خميــف، حــى مــن 
قبــل أهلهــم وأصدقائهــم. 

صحيــح أن ســوراي ليســت طرفــاً يف االتفاقيــة املخصصــة حلــاالت االختفــاء القســري، إال أهنــا طــرف يف العهــد الــدويل اخلــاص ابحلقــوق املدنيــة والسياســية، 
الــذي حُتــرم أحكامــه االختفــاء القســري، وهــي عــرب املمارســة املنهجيــة والواســعة النطــاق جلرميــة اإلخفــاء القســري تكــون قــد ارتكبــت انتهــاكات خطــرية ترقــى 
إىل جرائــم ضــد اإلنســانية، وقــد حتــول مــا اليقــل عــن 10 آالف شــخص إضــايف إىل خمتــٍف قســرايً خــالل عــام 2015 وحــده، ليتجــاوز العــدد الكلــي 

للمختفــني قســرايً منــذ عــام 2011 مــا اليقــل عــن 75 ألــف شــخص.

وقــد شــرعت احلكومــة الســورية خــالل عــام 2015، ابلقيــام بصفقــات تبــادل مــع فصائــل املعارضــة املســلحة والتنظيمــات اإلســالمية املتشــددة يف عــدد 
مــن املناطــق كمــا حصــل يف ريــف محــاة ودرعــا وحلــب، تضمنت صفقــات التبــادل قيــام فصائــل املعارضــة املســلحة بتســليم جثــث مقاتلــي القــوات احلكوميــة 
وامليليشــيات األجنبيــة املقاتلــة معهــا مــن الذيــن قتلــوا خــالل املعــارك، ابملقابــل تقــوم القــوات احلكوميــة ابإلفــراج عــن نســاء وأطفــال تربطهــم غالبــاً صــالت قــرىب 
مــع عناصــر يف املعارضــة املســلحة، وقــد ســجلنا قيــام القــوات احلكوميــة خــالل عــام 2015 ابإلفــراج عــن 268 معتقــاًل، بينهــم 113 ســيدة، و14 طفــاًل 

وذلــك ضمــن صفقــات التبــادل.

اعتقلــت   ،2015 شــباط/   /6 اجلمعــة 
أمحــد  علــي  الســيد  احلكوميــة  القــوات 
إقامتــه  مــكان  مــن  عامــاً،   33 دايب، 
يف مدينــة دمشــق، وهــو العــب كــرة قــدم 
الوحــدة، مايــزال مصــريه جمهــواًل  يف فريــق 
ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان.

اعتقلــت   2015 متــوز/   /5 األحــد 
أمــل عصفــور  الســيدة  احلكوميــة  القــوات 
وهــي فلســطينية ســورية وعضــو يف منظمــة 
مــن  الفلســطينية،  األهليــة  الوطنيــة  اهليئــة 
خميــم الريمــوك بدمشــق واقتادهتــا إىل جهــة 
جمهولــة، ومت اإلفــراج عنهــا األربعــاء 15/ 

 .2015 متــوز/ 

https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B2pa2B5VWhEOenRjdkZRTFpqYkU/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B2pa2B5VWhEOWTAyRHcwUGFZYlU/view
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اخلميــس 6/ آب/ 2015 اعتقلــت عناصــر مــن فــرع األمــن العســكري الطبيــب عبــد اخلالــق انصــر زابدنــة، مــن دمشــق، أثنــاء عبــوره علــى أحــد نقــاط التفتيــش التابعــة 
للقــوات احلكوميــة، مل تتمكــن الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن حتديــد مصــريه أو مــكان اعتقالــه حــى حلظــة إعــداد هــذا التقريــر.

الثــالاثء 29/ أيلــول/ 2015 اعتقلــت القــوات احلكوميــة الطفلــة خلــود عبــد العزيــز الناصــر، 17 عامــاً، مــن مدينــة حلفــااي يف محــاة حيــث مت اقتيادهــا إىل فــرع األمــن 
اجلــوي مبدينــة محــاة، مايــزال مصــري خلــود جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلهــا أيضــاً حــى حلظــة إعــداد التقريــر.

   ج: التعذيب داخل مراكز االحتجاز:

ال يــكاد ميــر يــوم تقريبــاً دون أن يســجل فريــق توثيــق الضحــااي مقتــل 3 معتقلــني بســبب التعذيــب، وذلــك 
كمعــدل وســطي.

وســجلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان خــالل عــام 2015، مقتــل مــا اليقــل عــن  1546 شــخصاً 
بســبب التعذيــب علــى يــد القــوات احلكوميــة، يتوزعــون إىل:

•   1419  مدنياً، بينهم 7 أطفال، و4 سيدات )نسبة املدنيني تفوق الـ 92%(
•   127 من مسلحي املعارضة املسلحة.   

تصدر الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مثانية تقارير شهرية، إحداها التقرير اخلاص حباالت ألبرز ضحااي التعذيب خالل الشهر.

 2015 األول/  تشــرين   /1 اخلميــس 
التابعــة  العســكري  األمــن  قــوات  قامــت 
الدكتــور  ابعتقــال  احلكوميــة  للقــوات 
مدينــة  مــن  عامــاً،   51 مــالك،  عاطــف 
الســويداء، مــن مــكان إقامتــه ومت اقتيــاده 
املدينــة،  يف  العســكري  األمــن  فــرع  إىل 
للشــبكة  ابلنســبة  جمهــواًل  مصــريه  مايــزال 
أيضــاً. اإلنســان وألهلــه  الســورية حلقــوق 

 2015 األول/  تشــرين   /23 اجلمعــة 
قامــت عناصــر اتبعــة لفــرع األمــن اجلــوي 
التابــع للقــوات احلكوميــة ابعتقــال الناشــط 
السياسي حممد صاحل، 54 عاماً، من قرية 
املبعوجــة بريــف محــاة، وهــو عضــو ســابق 
وانشــط  الســورية،  الشــيوعية  الرابطــة  يف 
يف جمــال العمــل اإلنســاين والكشــف عــن 
مايــزال  واملختطفــني،  املعتقلــني  مصــري 
الســورية  للشــبكة  مصــريه جمهــواًل ابلنســبة 

أيضــاً. حلقــوق اإلنســان وألهلــه 

من بن الضحااي 659 شخصاً، يتوزعون إىل:
مــن  و113  ســيدة.  بينهــم  مدنيــاً،   546  
مســلحي املعارضــة مت توثيقهــم مــن خــالل قيــام 
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مبقاطعــة صــور 
قيصــر املســربة – املصــور املنشــق عــن الشــرطة 
مــع   - احلكوميــة  للقــوات  التابعــة  العســكرية 
أرشــيف الضحــااي لديهــا وكنــا قــد أصــدران تقريــراً 

املصــور. اهللوكوســت  بعنــوان  موســعاً 

https://docs.google.com/a/sn4hr.org/uc?authuser=0&id=0B2pa2B5VWhEOVGVyRkdQWExETDg&export=download
https://docs.google.com/a/sn4hr.org/uc?authuser=0&id=0B2pa2B5VWhEOVGVyRkdQWExETDg&export=download
http://sn4hr.org/arabic/2014/09/13/2068/
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   ح: العنف اجلنسي:

منــذ عــام 2011، واســتمر  املعتقــالت  النســاء  القــوات احلكوميــة أســلوب االعتــداء اجلنســي حبــق  اســتخدمت 
ذلــك يف عــام 2015 بصــورة ممنهجــة ومتعمــدة، كسياســة عقابيــة عامــة، ســواء هبــدف احلصــول علــى املعلومــات 
ونــزع االعرتافــات، أو بدافــع أثري انتقامــي مــن أحــد أفــراد العائلــة. وكثــرياً مــا حصلــت التحرشــات أثنــاء تفتيــش 
املعتقــالت يف مراكــز االحتجــاز احلكوميــة، كمــا عمــدت القــوات احلكوميــة الســرتاتيجية االغتصــاب أثنــاء املدامهــات 

واالقتحامــات، وقــد ســجلنا هنــا العديــد مــن حــاالت االغتصــاب اجلماعــي ألفــراد عائــالت أبكملهــا.

مــىن حممــد، مــن مدينــة محــاة، مواليــد 1995، يف 12/ أيلــول/ 2015، أجــربت علــى الــزواج مــن عنصــر اتبــع لفــرع املخابــرات اجلويــة مبطــار محــاة العســكري، بعــد أن 
قــام بتهديــد عائلتهــا ابالعتقــال ومدامهــة منزهلــم يوميــاً.

   خ: انتهاكات حقوق الطفل:     

ال مُييــز القصــف العشــوائي أو املتعمــد وخاصــة علــى املناطــق الســكنية بــني طفــل أو رجــل أو امــرأة، لكــن كثــرة ســقوط القتلــى مــن األطفــال مؤشــر علــى اســتهداف املناطــق 
الســكنية، وعشــوائية القصف، وعدم التمييز أو حى التناســب يف نوع اهلجمات.

قتلت القوات احلكومية يف عام 2015، ما اليقل عن 2592 طفاًل، واألكثر وحشــية وعنفاً أن 7 من هؤالء األطفال قد قتلوا داخل مراكز االحتجاز؛ 
بســبب تعرضهــم لعمليــات التعذيــب الــيت ال تراعــي طبيعتهــم البشــرية اخلاصــة. ميكــن االطــالع علــى تقريــران األخــري أطفــال ســوراي... األمــل الغريــق الــذي وثقنــا 

فيــه االنتهــاكات الــيت تعــرض هلــا األطفــال يف ســوراي منــذ آذار/ 2011.

يوم الثالاثء 31/ آذار/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على مدينة إدلب؛ ما أدى إىل مقتل 13 طفاًل.

يــوم األربعــاء 3/ حزيــران/ 2015 وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 8 أطفــال نتيجــة قصــف الطــريان املروحــي احلكومــي أربعــة براميــل متفجــرة علــى مدينــة 
تــل رفعــت يف حلــب.

 2015 عــام  بدايــة  منــذ  وثقنــا  وقــد 
مــا اليقــل عــن 82 حالــة زواج قســري 
للقــوات  بعناصــر اتبعــة  لنســاء وفتيــات 
احلكوميــة، ومت هتديــد الفتيــات وأهاليهــن 

الرفــض. حــال مت  يف 

الثــالاثء 24/ آذار/ 2015 ســجلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل الطفــل حممــد صــاحل موســى مــن خميــم الريمــوك بدمشــق بســبب التعذيــب بعــد اعتقالــه 
مــن قبــل القــوات احلكوميــة. 

اإلثنــني 11/ أاير/ 2015 وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل الســيد جــاك عبــد هللا مــن مدينــة ديــر الــزور بســبب التعذيــب بعــد اعتقالــه مــن قبــل القــوات 
احلكومية. 

الثــالاثء 20/ تشــرين األول/ 2015 وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل الســيد حممــد فخــري، 25 عامــاً العــب كــرة قــدم يف اندي النواعــري مبدينــة محــاة، 
بســبب التعذيــب يف ســجن صيــداناي العســكري مبحافظــة ريــف دمشــق، بعــد اعتقالــه مــن قبــل القــوات احلكوميــة يف 6/ تشــرين الثــاين/ 2013 علــى نقطــة تفتيــش 

حاجــز االحتــاد العمــايل يف مدينــة محــاة.  

http://sn4hr.org/arabic/2015/11/20/5237/
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يوم الســبت 26/ أيلول/ 2015 قتلت القوات احلكومية 17 طفاًل بقصف صاروخ أرض – أرض قصري املدى على حديقة لألطفال يف حي الوعر مبدينة محص، 
أصدرت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان تقريراً  مفصاًل عن احلادثة.

اخلميس 19/ تشرين الثاين/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي برمياًل متفجراً على منزل يف مدينة الشيخ مسكني يف درعا؛ ما أدى إىل مقتل 5 أطفال.

اثنياً: االنتهاكات املتعلقة بتسيري األعمال القتالية:
   أ: اهلجمات غري املشروعة:

1 - القصف املدفعي واجلوي:

اســتخدمت القــوات احلكوميــة الرباميــل املتفجــرة العميــاء، وصواريــخ ســكود، وغريهــا مــن أســلحة القصــف العشــوائي علــى امتــداد مشــال البــالد وجنوهبــا، 
اتصفت %95 من تلك اهلجمات بعشــوائيتها املفرطة، اليت ال متيز بني مقاتلني ومدنيني، والـ %5 املتبقية اســتهدفت مقرات مقاتلني أو مراكز عســكرية. 

مل تــراِع معظــم تلــك اهلجمــات مبــدأ التناســب يف القــوة عندمــا يكــون املقــر العســكري حماطــاً أببنيــة غــري عســكرية.

يــوم اخلميــس 5/ شــباط/ 2015 ألقــى طــريان النظــام املروحــي 3 براميــل متفجــرة علــى دوار بعيديــن يف حــي اهللــك الفوقــاين يف مدينــة حلــب؛ مــا أدى إىل مقتــل 16 
مدنيــاً، بينهــم 8 أطفــال، و5 ســيدات.

الســبت 11/ نيســان/ 2015 ألقــى طــريان النظــام املروحــي برميــاًل متفجــراً علــى ســوق اخلضــار يف حــي املعــادي حبلــب، مــا أدى إىل مقتــل 26 مدنيــاً، بينهــم 6 
أطفــال وســيدة.

 
 

طــريان  ألقــى   2015 آب/   /21 اجلمعــة  يــوم 
مدينــة  علــى  متفجريــن  برميلــني  املروحــي  النظــام 
املعارضــة  فصائــل  لســيطرة  اخلاضعــة  إدلــب 
املســلحة، مــا تســبب مبقتــل 5 مدنيــني مــن عائلــة 

األربعــة. وأطفاهلــا  أم  وهــم  انزحــة، 

اخلميس 11/ أيلول/ 2015 ألقى طريان النظام 
املروحــي برميلــني متفجريــن علــى الســوق الشــعيب 
يف مدينــة بصــرى الشــام بدرعــا، مــا أدى إىل مقتــل 

22 شــخصاً، بينهــم طفــل و6 ســيدات.

األربعاء 30/ أيلول/ 2015 ألقى طريان النظام 
املروحــي 12 برميــاًل متفجــراً علــى مدينــة معضميــة 
الشــام يف حمافظــة ريــف دمشــق، مــا تســبب مبقتــل 

3 أشــخاص.

جمزرة املعادي - حلب

http://sn4hr.org/arabic/2015/11/12/5216/
https://youtu.be/xElSgtzcdn4
https://youtu.be/xElSgtzcdn4
https://youtu.be/C42_JqZuO-I
https://youtu.be/xElSgtzcdn4
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMuTHdhVTVJaDQzVlk/view
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جمزرة املعادي - حلب
2 - هجمات القناصة:

ميتــاز القتــل ابلقنــص ضمــن املــدن، أبن القنــاص يرتبــص ابلضحيــة ويراهــا جيــداً عــرب منظــار ســالحه، ويســتطيع التأكــد مــن ضحيتــه قبــل قتلهــا، وهــو هبــذا يتشــابه مــع 
عمليــات اإلعــدام، إذ أن القاتــل هنــا يعلــم متامــاً هويــة ضحيتــه ويتعمــد قتلهــا، دون اكــرتاث أوتفريــق بــني طفــل أو كهــل أو امــرأة أو حــى عاجــز، وبــكل أتكيــد دون 

معرفــة داينــة الضحيــة.

    يف عام 2015، سجلنا مقتل 219 مدنياً، بينهم 14طفاًل، و23 سيدة برصاص القناصني احلكوميني.

األربعاء 21/ كانون الثاين/ 2015 قتلت القوات احلكومية السيد كايب مشعون برصاص قناص ابلقرب من الكنيسة اآلشورية يف مدينة احلسكة.

يــوم اإلثنــني 23/ شــباط/ 2015 ســجلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل الســيد زكــراي هــرة مــن مدينــة املليحــة بريــف دمشــق برصــاص قنــاص اتبــع للقــوات 
احلكوميــة، أثنــاء حماولتــه اخلــروج مــن املدينــة ابلقــرب مــن معــرب خميــم الوافديــن.

 
األحــد 2/ آب/ 2015 وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل الســيدة منتهــى أمحــد احلــاج علــي مــن حــي كــرم البيــك يف حلــب برصــاص قنــاص اتبــع للقــوات 

احلكومية.

اإلثنــني 28/ أيلــول/ 2015 وثقنــا مقتــل الســيد عــالء مرعشــلي وهــو مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة برصــاص قنــاص اتبــع للقــوات احلكوميــة أثنــاء خروجــه مــن بلــدة 
مضــااي بريــف دمشــق.

https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMuMG1EM3JWTkFwVDg/view
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    ب: األشخاص واألعيان احملميون على وجه التحديد:
1 - املشايف والعاملون يف القطاع الطيب:

اســتمرت القــوات احلكوميــة ابســتهدافها للمشــايف والنقــاط الطبيــة، والصيدليــات، إضافــة إىل اســتهدافها املتكــرر 
للعاملــني يف اجملــال الطــيب ابلقتــل املباشــر، أو التعذيــب يف الســجون، أو اخلطــف والتضييــق. يف عــام 2015، ســجلنا 
قيــام القــوات احلكوميــة بقتــل مــا اليقــل عــن 82 انشــطاً مــن الكــوادر الطبيــة، بينهــم 7 ســيدات، بينمــا وثقــت الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان مــا اليقــل عــن 139 مشــفى ونقطــة طبيــة، تعرضــت لالســتهداف خــالل عــام 2015، 

ونشــري إىل أن تقريــر اســتهداف الكــوادر الطبيــة واملشــايف مــن ضمــن التقاريــر الشــهرية الثمانيــة الــيت نصدرهــا.

حممــد طــه اللمبــداين، طبيــب شــرعي، مــن أبنــاء مدينــة دومــا مبحافظــة ريــف دمشــق، أحــد 
كــوادر الدفــاع املــدين الســوري، يبلــغ مــن العمــر 50 عامــاً، تــويف يــوم اخلميــس 19/ 
تشــرين الثــاين/ 2015 جــراء قصــف طــريان النظــام احلــريب صواريــخ عــدة علــى مدينــة 

دومــا مبحافظــة ريــف دمشــق.

خــالل متــوز/ 2015 وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تضــرر 13 منشــأة طبيــة 
نتيجــة هجمــات نفذهتــا القــوات احلكوميــة.

اإلثنــني 21/ أيلــول/ 2015 قصــف طــريان النظــام احلــريب ابلصواريــخ مشــفى اخلريطــة 
امليــداين يف بلــدة اخلريطــة بريــف ديــر الــزور الغــريب والواقعــة حتــت ســيطرة تنظيــم داعــش، 
مــا أدى إىل مقتــل 5 أشــخاص، كمــا أدى القصــف إىل خــروج املشــفى عــن اخلدمــة 

نتيجــة األضــرار الكبــرية الــيت حلقــت بــه.

األحــد 6/ كانــون األول/ 2015 ألقــى طــريان النظــام املروحــي برميــاًل متفجــراً قــرب مشــفى الرضــوان امليــداين يف مدينــة جاســم بريــف حمافظــة درعــا، اخلاضعــة لســيطرة 
فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا أدى إىل دمــار كبــري ببنــاء املشــفى، وخروجــه عــن اخلدمــة.

2 - العاملون يف اجملال الديين واملمتلكات الثقافية:
مل متيِّــز القــوات احلكوميــة أماكــن العبــادة مــن مســاجد وكنائــس وغريهــا خــالل عمليــات قصفهــا اليومــي، ويف بعــض األحيــان كان هنــاك تعمــد يف قصفهــا، كمــا ســجلنا 
قيــام القــوات احلكوميــة ابســتخدام أماكــن العبــادة كمقــرات عســكرية تشــن منهــا اهلجمــات علــى مناطــق جمــاورة هلــا، وقــد ســجلنا اســتهداف مــا اليقــل عــن 166 دار 
عبــادة مــن قبــل القــوات احلكوميــة خــالل عــام 2015، ونشــري إىل أن اســتهداف دور العبــادة متضمــن يف التقريــر الشــهري الســتهداف املراكــز احليويــة وهــو مــن ضمــن 

التقاريــر الشــهرية الثمانيــة الــيت نصدرهــا.

خالل آذار/ 2015 وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان تضرر 18 مسجداً يف مناطق متفرقة بسبب هجمات نفذهتا القوات احلكومية.
يــوم األحــد 5/ نيســان/ 2015 قصفــت القــوات احلكوميــة بقذائــف الــدابابت والفوزديــكا مســجد األنصــار يف مدينــة الكســوة مبحافظــة ريــف دمشــق، تســبب القصــف 

أبضــرار كبــرية وإغــالق املســجد.

اخلميــس 22/ تشــرين األول/ 2015 شــن طــريان النظــام احلــريب غــارة بصــاروخ علــى مســجد عبيــد يف بلــدة مســرااب مبحافظــة ريــف دمشــق واخلاضــع لســيطرة فصائــل 
املعارضــة املســلحة، مــا أدى إىل مقتــل 7 أشــخاص، إضافــة إىل تدمــري أجــزاء كبــرية مــن املســجد وخروجــه عــن اخلدمــة.

األربعــاء 4/ تشــرين الثــاين/ 2015 ألقــى طــريان النظــام املروحــي برميلــني متفجريــن علــى مســجد يف قريــة الربيعــة بريــف حمافظــة الالذقيــة، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل 
املعارضــة املســلحة، مــا أدى إىل دمــار جزئــي ببنــاء املســجد ومئذنتــه وخروجــه عــن اخلدمــة.

الطبيب حممد طه املبداين

الشــبكة  وثقــت   2015 آب/  خــالل 
 18 مقتــل  اإلنســان  حلقــوق  الســورية 
يــد  علــى  الطبيــة  الكــوادر  مــن  شــخصاً 
مســعفن.  8 منهــم  احلكوميــة،  القــوات 

https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPUlhoVnc2bVRERFE/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=271&token=5oWJS9qLvWJjeJtIcsICExrW2kANzKsv 
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B8SHN2UIyso6NWZGdGhFYnJYU2c/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B8SHN2UIyso6YU9Fb3E0VVAwN28/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0R3YzNEhjVHE2UmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0R3YzNEhjVHE2UmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZlNjMllHTEU0V0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZlNjMllHTEU0V0U/view?usp=sharing
https://youtu.be/sJvcZC5wAH0
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=49&token=XbRc5on7z1wMZ1UQlwL9BVEuCPZCDrZr
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPOU1PUUtWVVQwdU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPRkxQUXJGdzVXdjg/view
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3 - اإلعالميون:
كمــا هــو حــال األعــوام املاضيــة اســتمر هنــج احلكومــة الســورية يف اســتهدافها لإلعالميــني والصحفيــني. وتتنــوع االنتهــاكات الــيت متارســها يف حقهــم كالقتــل واالعتقــال، 

حيــث قتلــت القــوات احلكوميــة يف عــام 2015 وحــده، 57 إعالميــاً، بينهــم 9 بســبب التعذيــب.

يــوم اإلثنــني 5/ كانــون الثــاين/ 2015، قضــى اإلعالمــي حممــد جنــار “قيــس احللــيب” متأثــراً جبراحــه نتيجــة إصابتــه يف الــرأس برصــاص قنــاص اتبــع للقــوات احلكوميــة 
يف منطقــة املــالح، مشــال مدخــل مدينــة حلــب الشــمايل يف هنايــة عــام 2014، وذلــك أثنــاء تغطيتــه األحــداث فيهــا.

حممد من أبناء بلدة مارع بريف حلب ومن سكان حي صالح الدين مبدينة حلب.

يــوم الثــالاثء 9/ حزيــران/ 2015 قضــى اإلعالمــي عبــد هللا خالــد القاســم “أبــو بكــر” مــن مدينــة الصنمــني يف درعــا إثــر إصابتــه بشــظااي صــاروخ أطقلتــه طائــرة حربيــة 
حكوميــة أثنــاء تغطيتــه لألحــداث يف مدينــة احلــراك يف درعــا.

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

بلــغ عــدد مــرات اســتخدام القــوات احلكوميــة للغــازات الســامة خــالل عــام 2015 حــى حلظــة إعــداد هــذا التقريــر حبســب أرشــيف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 
64 مــرة، وابلتــايل فقــد خرقــت كافــة قــرارات جملــس األمــن ذات الصلــة، القــرارات رقــم: 2118، و2209، و2235.

تسببت هذه احلوادث مبقتل 24 شخصاً، يتوزعون إىل:
16 مدنياً، بينهم 8 أطفال، و3 سيدات. 

8 من مسلحي املعارضة. 

الثــالاثء 10/ آذار/ 2015 ألقــى الطــريان املروحــي احلكومــي برميــاًل متفجــراً حممــاًل بغــاز ســام علــى منطقــة الشــقيف يف حلــب؛ مــا أدى إىل إصابــة 15 شــخصاً 
أبعــراض تنفســية.

مسجد الربيعة - الالذقية

https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuOEtMdVZfd0Vjak0/view?u%20sp=sharing 
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPWFhOWnVZbEtoS00/view
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يوم األحد 3/ أاير/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي برمياًل متفجراً حمماًل بغاز سام على قرية إبلني يف إدلب؛ ما أدى إىل إصابة 12 شخصاً. 

األحــد 8/ متــوز/ 2015 اســتهدفت القــوات احلكوميــة حــي الشــيخ ايســني يف مدينــة ديــر الــزور بصــاروخ حممــل بغــازات ســامة ســقط ابلقــرب مــن أحــد األبنيــة الســكنية؛ 
مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــني مــن عائلــة واحــدة اختناقــاً، بينهــم ســيدة و3 أطفــال.

2 - الذخائر العنقودية:
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اســتخدام القــوات احلكوميــة الذخائــر العنقوديــة مــا اليقــل عــن 18 مــرة خــالل عــام 2015، ويعتــرب النظــام الســوري األســوء 

يف العــامل مــن حيــث اســتخدام الذخائــر العنقوديــة يف العصــر احلديــث.

اإلثنــني 12/ كانــون الثــاين/ 2015 قــام الطــريان احلــريب احلكومــي ابســتهداف منطقــة “املثلــث” يف حــي اهللــك يف القســم الشــمايل مــن مدينــة حلــب بصــاروخ حيمــل 
ذخــرية عنقوديــة انفجــر عــدد قليــل منهــا بشــكل فــوري؛ مــا أدى إىل إصابــة أحــد ســكان احلــي إصابــة متوســطة.

يــوم اجلمعــة 13/ آذار/ 2015 قصفــت القــوات احلكوميــة املتمركــزة يف كتيبــة املدفعيــة يف مدينــة طفــس يف درعــا 3 صواريــخ حمملــة بذخائــر عنقوديــة ســقطوا ابلقــرب 
مــن أحــد مســاجد املدينــة؛ تســبب القصــف إبصابــة 5 أشــخاص.

د- احلصار:
اتبعــت القــوات احلكوميــة سياســة فــرض احلصــار علــى املناطــق الواقعــة حتــت ســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، كمــا هــو 
احلــال يف الغوطــة الشــرقية وداراي يف ريــف دمشــق، احلصــار املســتمر أدى إىل انتشــار حــاالت مــن ســوء التغذيــة واجلفــاف، 
إضافــة إىل انتشــار عــدد مــن األوبئــة بســبب التلــوث البيئــي الناتــج عــن تراكــم النفــاايت، وتضــرر شــبكات الصــرف الصحــي، 

كل ذلــك أدى إىل مقتــل 166 شــخصاً، بينهــم 88 طفــاًل، و53 ســيدة.

يــوم الســبت 11/كانــون الثــاين/ 2015 ســجلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وفــاة الطفــل حممــد نــور شــبعانية يف 
بلــدة بيــت ســحم بريــف دمشــق؛ بســبب احلصــار املفــروض علــى املنطقــة.

اخلميــس 23/ نيســان/ 2015 وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وفــاة الســيدة مــرمي مصطفــى خميــرب يف مدينــة 
املعضميــة بريــف دمشــق نتيجــة نقــص الغــذاء والــدواء بســبب احلصــار املفــروض علــى الغوطــة الشــرقية. 

•  االنتهاكات اليت مارستها امليليشيات الشيعية املقاتلة يف سوراي:
بــدأت تظهــر دالئــل وجــود مقاتلــني وفصائــل شــيعية تقاتــل مــع احلكومــة الســورية يف أواخــر عــام 2011م، حيــث اعتقــل الثــوار مقاتلــني ينتمــون إىل جيــش املهــدي 
التابــع للزعيــم الشــيعي العراقــي مقتــدى الصــدر، الــذي تواتــرت تقاريــر تشــري إىل جتنيــده مقاتلــني وإرســاهلم إىل ســوراي، رغــم نفيــه العلــين هلــذه املشــاركة حــى وقــت قريــب، 
لكــن املنعطــف األبــرز يف وجــود الفصائــل الشــيعية يف ســوراي، كان يف صيــف 2012م، حــني ظهــر لــواء أبــو الفضــل العبــاس، وبــدأت تظهــر الكثــري مــن دعــوات القتــال 
يف ســوراي حلمايــة املراقــد الشــيعية عامــة ومرقــد الســيدة زينــب خاصــة، وترافــق ذلــك مــع بروابغنــدا حشــد طائفــي تبّثهــا وســائل إعــالم متنوعــة مــن الصحــف اليوميــة إىل 

الفضائيــات إىل وســائل اإلعــالم االجتماعــي.

اســتمّر ضــخ املقاتلــني الشــيعة مــن فصائــل عديــدة؛ لتقاتــل حتــت مظلــة لــواء أبــو الفضــل العبــاس، وكان دخــول حــزب هللا اللبنــاين يف الصــراع بشــكل معلــن يف نيســان/ 
2013 يف القصــري وريفهــا، نقطــة حتــّول مهّمــة يف طبيعــة القتــال الشــيعي اإلقليمــي املســاند للنظــام، بينمــا شــهدت الشــهور الالحقــة مرحلــة حتــّول أخــرى يف وجــود 

رضيع تويف جراء الحصار يف بيت سحم

https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B8SHN2UIyso6U0Ywc3puU2lPYnc/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0NUxVVVpwN3Ridmc/view
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الفصائــل الشــيعية يف ســوراي، حيــث بــدأت تظهــر بشــكل أكثــر وضوحــاً فصائــل اتبعــة رمسيّــاً للفصائــل األصــل يف العــراق، مبــا يعنيــه ذلــك مــن عالنيــة القتــال إىل جانــب 
القــوات احلكوميــة ابلنســبة ملعظــم القــوى السياســية والعســكرية الشــيعية يف العــراق، وابلنســبة للحكومــة العراقيــة الــيت تعمــل علــى تســهيل هــذا الضــّخ للمقاتلــني، إضافــة 

إىل دالئــل تشــري إىل اشــرتاكها الفعلــي يف القتــال.

وبينمــا كان املقاتلــون العراقيــون واللبنانيــون هــم النســبة الغالبــة ضمــن اجلنســيات الــيت تقاتــل إىل جانــب احلكومــة علــى أســاس طائفــي، إال أننــا وثّقنــا وجــود ومقتــل مقاتلــني 
من جنســيات خمتلفة: أفغانية وابكســتانية ومينية وحى جنســيات إفريقية.

االستنتاجات:
لقــد ارتكبــت القــوات احلكوميــة جرائــم متنوعــة مــن القتــل خــارج نطــاق القانــون، إىل العنــف اجلنســي، والتعذيــب، وغــري ذلــك مــن اجلرائــم الــيت 

ترقــى إىل جرائــم ضــد اإلنســانية؛ بســبب منهجيتهــا وســعة نطاقهــا معــاً. كمــا ارتكبــت جرائــم حــرب عــر احلصــار والقصــف العشــوائي، وتدمــري 

ــل طــال اخلــرق قــرارات جملــس األمــن،  ــون العــريف، ب ــون الــدويل اإلنســاين والقان ــِف احلكومــة الســورية خبــرق القان ــة، ومل تكت املنشــآت واألبني

وبشــكل خــاص القــرار رقــم 2118 املتعلــق بعــدم تكــرار اســتخدام الغــازات الســامة، والقــرار رقــم 2139، وأيضــاً القــرار رقــم 2042 املتعلــق 

ابإلفــراج عــن املعتقلــن، وكل ذلــك دون أيــة حماســبة، بــل حيظــى ذلــك ابلشــرعية عــر الغطــاء الروســي الصيــين والصمــت الغــريب.

باء: القوات الروسية:

    1. القتل خارج نطاق القانون: 

بــدأت القــوات الروســية هبجماهتــا العســكرية اجلويــة منــذ األربعــاء 30/ أيلــول/ 2015 وقــد أعلنــت أن ضرابهتــا 
تســتهدف التنظيمــات اإلســالمية املتشــددة )تنظيــم داعــش - تنظيــم جبهــة النصــرة - تنظيــم جنــد األقصــى(، لكــن 
مــا أظهرتــه الوقائــع أن مجيــع تصرحيــات السياســيني الــروس كانــت غــري صحيحــة، فالعديــد مــن اهلجمــات يبــدو أهنــا 

تعمــدت قتــل مدنيــني، حيــث وثقنــا 159 هجمــة تتــوزع إىل:
127 هجمة استهدفت مناطق ختضغ لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة:

•  117 هجمة استهدفت أهدافاً مدنية. 
•  10 هجمات استهدفت أهدافاً عسكرية. 

تسببت هذه اهلجمات حبسب فريق توثيق الضحااي يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مبقتل 849 شخصاً، توزعوا كالتايل:
ألف: مدنيون: 

قتل 832 مدنياً، بينهم 199 طفاًل، و109 سيدات. 
ابء: مســلحون مــن فصائــل املعارضــة: قتــل 17 مســلحاً )وهــو أقــل بكثــري مــن احلصيلــة الواقعيــة لكننــا بســبب صعوبــة التواصــل مــع جبهــات القتــال وبســبب تكتــم 

فصائــل املعارضــة مل نتمكــن مــن تســجيل ســوى هــذه احلصيلــة فقــط(. 

أهدافــاً  اســتهدفت  هجمــة   32
لســيطرة  ختضــع  مناطــق  يف  مدنيــة 
املتشــددة،  اإلســالمية  التنظيمــات 
ومــن الصعوبــة مبــكان حتديــد حصيلــة 
األهــداف العســكرية أو حــى الضحــااي 
دائمــاً  املهــم  واألمــر  العســكرين 
األهــداف املدنيــة اخلالصــة والضحــااي 

املدنيــون.
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األربعــاء 30/ أيلــول/ 2015 قصــف طــريان حــريب يزعــم أنــه روســي مدينة الرســن يف محــص أبربعــة صواريــخ؛ تســبب القصــف مبقتــل 8 أشــخاص، بينهــم 4 أطفــال 
وســيدة، وإصابــة مــا اليقــل عــن 20 شــخصاً آخريــن.

اجلمعــة 2/ تشــرين األول/ 2015 قصــف طــريان حــريب يُزعــم أنــه روســي ابلصواريخ ســوقاً للخضــار يف مدينــة البــاب اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش، ســجلنا 
مقتل 21 مدنيــاً، بينهم طفــالن وســيدة، وســقوط العديــد مــن اجلرحــى، إضافــة إىل دمــار العديــد مــن احملــال التجاريــة يف الســوق واحــرتاق عــدد مــن الســيارات.

 
الثــالاثء 13/ تشــرين األول/ 2015، قصفــت طائــرات حربيــة يُزعــم أهنــا روســية صاروخــني علــى بلــدة حيــان بريــف حلــب الشــمايل واخلاضعــة لســيطرة املعارضــة 

املســلحة، مــا أدى إىل مقتــل 7 أشــخاص، بينهــم 5 أطفــال وســيدة، وســقوط مــا اليقــل عــن 10 جرحــى، إضافــة إىل دمــار كبــري يف املنــازل. 

الثــالاثء 20/ تشــرين األول/ 2015 قصــف طــريان حــريب يُزعــم أنــه روســي صاروخــني مشــال مدينــة ســرمني يف حمافظــة إدلــب اســتهدفا مشــفى ســرمني امليــداين، واملدرســة 
الثانويــة املختلطــة واملدرســة الريفيــة، مــا أدى إىل مقتــل 13 مدنيــاً، بينهــم طفــل، وعنصــر دفــاع مــدين ومعــاجل فيزايئــي مــن كــوادر املشــفى وأحــد عناصــر الشــرطة الذيــن 

حيرســون املشــفى. 

الســبت 28/ تشــرين الثــاين/ 2015 قصــف طــريان حــريب يُزعــم أنــه روســي ابلصواريــخ بلــدة الصــورة بريــف حمافظــة درعــا، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، 
مــا أدى إىل مقتــل 6 أشــخاص مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 3 أطفــال.

مجزرة حيان - حلب

https://www.youtube.com/watch?v=mWsnwN7Gkt0
https://www.youtube.com/watch?v=mWsnwN7Gkt0
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=200&token=a8oM3IohDBQ4RPeF4FFbSRHaDUwjdzVd
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZWZqSmE3Umdlbm8/view
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  2. التهجري والتشريد القسري:

تســببت العمليــات العســكرية الروســية بعــد دخــول شــهرها الثالــث يف نــزوح مــا اليقــل عــن 1.2 مليــون ســوري، ربــع مليــون يف حمافظــة إدلــب لوحدهــا، كوهنــا احملافظــة 
الــيت تعرضــت ألكــرب وأوســع عــدد مــن اهلجمــات وهــي ختضــع بشــكل شــبه كامــل لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، كمــا ســجلنا حــركات نــزوح واســعة يف حمافظــة 

حلــب ويف جبــال الرتكمــان يف الالذقيــة، ويف ريــف محــص الشــمايل.

يف بدايــة تشــرين الثــاين/ 2015 وثقنــا يف تقريــر موســع نــزوح مــا اليقــل عــن 20 ألــف شــخص مــن بلــديت مهــني وحورايــن يف ريــف محــص بعــد القصــف العنيــف الــذي 
نفذتــه طائــرات يعتقــد أهنــا روســية علــى البلدتــني عقــب ســيطرة تنظيــم داعــش عليهــا.

االستنتاجات:
إن القــوات الروســية خرقــت بشــكل اليقبــل التشــكيك قــرار جملــس األمــن رقــم 2139 عــر عمليــات القصــف العشــوائي، إضافــة إىل انتهــاك 
العديــد مــن بنــود القانــون اإلنســاين الــدويل مرتكبــاً عشــرات اجلرائــم الــيت ترقــى إىل جرائــم حــرب عــر عمليــات القصــف العشــوائي عــدمي التمييــز 

والغــري متناســب يف حجــم القــوة املفرطــة.

جيم:  انتهاكات قوات اإلدارة الذاتية الكردية:

   1.  القتل خارج نطاق القانون:
انضمــت القــوات الكرديــة إىل اجلهــات الفاعلــة الرئيســة يف ســوراي منــذ متــوز/ 2012 حينمــا ظهــرت قــوات محايــة الشــعب “اجلنــاح املســلح حلــزب االحتــاد الدميقراطــي” 
وانضــم احلــزب وقواتــه فيمــا بعــد إىل قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة، الــيت أعلــن عــن أتسيســها يف كانــون الثــاين/ 2014، وســيطرت علــى بعــض املناطــق يف مشــال ســوراي 

وشــرقها، ويشــكل حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي وقواتــه النــواة الرئيســة ملــا أُطلــق عليــه الحقــاً اســم اإلدارة الذاتيــة.
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان خــالل عــام 2015، مقتــل 132 مدنيــاً، بينهــم 32 طفــاًل و12 ســيدة علــى يــد قــوات اإلدارة الذاتيــة. مــن بــني الضحــااي 

24 شــخصاً قضــوا برصــاص قنــاص، بينهــم ســيدة و3 أطفــال.

يــوم الســبت 1/ آب/ 2015، قامــت قــوات اإلدارة الذاتيــة جبمــع أهــايل بلــدة صريــن بريــف حلــب يف إحــدى ســاحات البلــدة بعــد ســيطرهتا عليهــا مــن تنظيــم داعــش، 
وأطلقــت الرصــاص عليهــم، مــا أدى إىل مقتــل 8 أشــخاص، بينهــم 3 أطفــال، و3 ســيدات.

األربعــاء 14/ تشــرين األول/ 2015 قتلــت قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة الســيد مصطفــى الشــتوي مــن قريــة الرحيــات يف الرقــة أثنــاء عودتــه إىل قريتــه، حيــث أطلــق 
عناصــر اتبعــني لــإلدارة الذاتيــة الرصــاص عليــه أثنــاء مــروره علــى احلاجــز التابــع هلــم.

  2.  االعتقال واالختفاء القسري:
 تركــزت سياســية االعتقــال الــيت تنتهجهــا قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة علــى اعتقــال املدنيــني؛ هبــدف التجنيــد القســري بشــكل رئيــس، إضافــة إىل النشــطاء الذيــن ينتمــون 
لتيــارات سياســية معارضــة هلــا، حيــث بلــغ عــدد املعتقلــني لديهــا حســب توثيــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان حنــو 846 شــخصاً، بينهــم 42 طفــاًل، و 45 ســيدة، 

تعــرض الكثــري منهــم لظــروف احتجــاز وتعذيــب ابلغــة يف الســوء والقهــر، وقــد قتــل بســبب ذلــك 4 أشــخاص. 
كما أفرجت قوات اإلدارة الذاتية عن 359 شخصاً، بينما سجلنا ما اليقل عن  317 شخصاً يف عداد املختفني قسرايً.

الطفلــة نــريوز حســني حســني، 17 عامــاً، مــن مدينــة عفريــن مبحافظــة حلــب، يف يــوم األربعــاء 14/ كانــون الثــاين/ 2015 قامــت عناصــر مســلحة اتبعــة لقــوات اإلدارة 
الذاتيــة ابعتقاهلــا مــن مــكان إقامتهــا يف مدينــة عفريــن هبــدف التجنيــد القســري. 

https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOOHJERGdMM0J5Z0E/view?usp=sharing
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الســيد عطا هللا مرعي احمليســن، 30 عاماً، من مدينة تل أبيض بريف الرقة، عضو جتمع شــباب تل أبيض، اخلميس 1/ تشــرين األول/ 2015، قامت قوات اإلدارة 
الذاتية الكردية ابعتقاله من منطقة البوابة احلدودية بتل أبيض، مايزال مصريه جمهواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان وألهله أيضاً.

الناشــط اإلعالمــي كــوالل ليــاين، مــن مدينــة رميــالن بريــف حمافظــة احلســكة، انشــط إعالمــي عمــل مــع قنــاة أورينــت نيــوز، يــوم األحــد 29/ تشــرين الثــاين/ 2015، 
اعتقلتــه قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة مــن مــكان إقامتــه يف مدينــة رميــالن واقتادتــه إىل مركزهــا يف املدينــة.

دال: االنتهاكات على يد التنظيمات اإلسالمية المتشددة:

 تنظيم داعش:

 1. القتل خارج نطاق القانون: 

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان خالل عام 2015، قيام تنظيم داعش بقتل 2098 شخصاً يتوزعون إىل: 
• 1366 مدنياً، بينهم 149 طفاًل، و188 سيدة.

• 732 من مسلحي املعارضة املسلحة.
وذلك عرب عمليات اإلعدام أو القصف العشوائي أو التعذيب، وقد سجلنا مقتل 15 شخصاً برصاص قناص يتوزعون إىل: 

• 13 مدنياً، بينهم طفالن وسيدة.
• 2 من مسلحي املعارضة.

يــوم اإلثنــني 30/ آذار/ 2015 قــام تنظيــم داعــش ابقتحــام قريــة املبعوجــة حبمــاة، وقتــل 43 مدنيــاً، بينهــم طفــالن و11 ســيدة، وذلــك بذبــح بعضهــم وإعــدام بعضهــم 
اآلخــر رميــاً ابلرصــاص.

يــوم اجلمعــة 22/ أاير/ 2015 قــام تنظيــم داعــش إبعــدام 7 أشــخاص ذحبــاً ابلســيف يف قريــة املســرب بديــر الــزور، حيــث مت فصــل روؤســهم عــن أجســادهم، مث قــام 
التنظيــم بصلبهــم مــدة ثالثــة أايم، وذلــك بتهمــة االنتســاب مليليشــيات اجليــش الوطــين والتخابــر مــع النظــام.

الثالاثء 8/ أيلول/ 2015 قتل تنظيم داعش السيد أسامة احملمد الداوود من قرية الربيج يف احلسكة رمياً ابلرصاص بتهمة االستهزاء ابلدين.

  ب – االعتقال واالختفاء القسري: 

ســجلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قيــام تنظيــم داعــش خــالل عــام 2015 ابعتقــال مــا اليقــل عــن 1928 شــخصاً، نصفهــم تقريبــاً أصبــح يف عــداد املختفــني 
قســرايً، بينهــم قرابــة 245 طفــاًل، و 218 ســيدة، وســجلنا قرابــة 431 حالــة إفــراج قــام هبــا تنظيــم داعــش ملعتقلــني كانــوا لديــه.

إايد رافــع الصبيخــان، انشــط يف اجملــال الطــيب وفــين أشــعة مــن مدينــة هجــني مبحافظــة ديــر الــزور، يبلــغ مــن العمــر 39 عامــاً، يــوم األحــد 18/ كانــون الثــاين/ 2015، 
قامــت عناصــر مســلحة اتبعــة لتنظيــم داعــش ابعتقالــه مــن مــكان إقامتــه يف مدينــة هجــني، وأفــرج عنــه يف وقــت الحــق.

اخلميــس 15/ تشــرين األول/ 2015 اعتقــل تنظيــم داعــش الناشــط اإلعالمــي عثمــان الســلطان، مــن مدينــة القوريــة بريــف ديــر الــزور، مــن مــكان إقامتــه يف القوريــة، 
مايــزال مصــريه جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOaWpRa2dSQ1h0Tms/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOb3FqdGU5ZUZGT1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0YTlyUWZ3Mnc2cE0/view
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOdDhPaVBZN09vdms/view?usp=sharing
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    ج – التضييق على السكان:

فــرض تنظيــم داعــش يف املناطــق املدنيــة الــيت خضعــت لســيطرته قوانــني متييزيــة، وشــرع عقــوابت لــكل مــن خيالفهــا، فبعــد ســيطرته علــى مدينــة الرقــة وريفهــا ابلكامــل، 
أصــدر التنظيــم بيــاانً يف 20/ كانــون الثــاين/ 2014، يتضمــن يف بنــوده تعليمــات متــس حيــاة النــاس وخصوصياهتــم، فيمــا يتعلــق مبعيشــتهم وحركتهــم يف املدينــة، وحــى 

اللبــاس، ومل يقتصــر هــذا علــى الرقــة، وإمنــا مشــل املناطــق اخلاضغــة لســيطرة التنظيــم، وفــرض مناهــج حمــددة يف العمليــة التعليميــة.
حيــث منــع التنظيــم النســاء مــن التجــول إال بلبــاس معــني )عبــاءة فضفافــة، حجــاب، نقــاب، وقفــازات(، كمــا فــرض علــى النســاء عــدم اخلــروج إال مبرافقــة “حمــرم”، أي 

زوجهــا أو مــن حيــرم عليهــا الــزواج منــه، وحــذر مــن أن أي خــرق للبيــان ســتتم املعاقبــة عليــه .

    د: اهلجمات غري املشروعة:

األسلحة الكيماوية:
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اســتخدام تنظيــم داعــش الســالح الكيمــاوي مرتــني خــالل عــام 2015، حصلــت اهلجمتــان يف مدينــة مــارع بريــف حلــب 
يومــي اجلمعــة 21/ آب/ 2015، والثــالاثء 1/ أيلــول/ 2015 تســبب القصــف إبصابــة مــا اليقــل عــن 113 شــخصاً أبعــراض ترواحــت بــني املتوســطة إىل اخلفيفــة 

واقتصــرت يف الغالــب علــى أعــراض تنفســية وجلديــة.

تنظيم جبهة النصرة:
   1. القتل خارج نطاق القانون:

سجلنا خالل عام 2015، قيام تنظيم جبهة النصرة بقتل 167 شخصاً يتوزعون إىل:
• 89 مدنياً، بينهم 13 طفاًل، و11 سيدة.

• 76 من مسلحي املعارضة املسلحة. 
من بني الضحااي 3 أشخاص برصاص قناص.

يــوم األربعــاء 10/ حزيــران/ 2015 أطلــق عناصــر مــن جبهــة النصــرة الرصــاص علــى أهــايل قريــة  قلــب لــوزة الواقعــة قــرب بلــدة حــارم يف إدلــب، إثــر خــالف حــول 
مصــادرة أحــد منــازل أبنــاء القريــة، مــا أدى إىل مقتــل 25 مدنيــاً، بينهــم طفــالن.

األربعــاء 25/ تشــرين الثــاين/ 2015 قتــل عناصــر مــن تنظيــم جبهــة النصــرة الســيدة ابتســام ســرميين إبطــالق رصــاص مباشــر عليهــا بعــد شــتمها للعناصــر نتيجــة مصــادرة 
منزهلــا مــن قبلهــم.

   2 – االعتقال واالختفاء القسري:

بلــغ عــدد املعتقلــني مــن قبــل تنظيــم جبهــة النصــرة خــالل عــام 2015، مــا اليقــل عــن 872 شــخصاً، بينهــم 38 طفــاًل، و17ســيدة، مــن ضمــن املعتقلــني مــا اليقــل 
عــن 218 شــخصاً، هــم يف عــداد املختفــني قســرايً، ســجلنا مــا اليقــل عــن 281 حالــة إفــراج عــن معتقــل.

يــوم األربعــاء 18/ شــباط/ 2015 اعتقــل عناصــر تنظيــم جبهــة النصــرة الســيد قصــي علــي املــال، 41 عامــاً، قائــد فصيــل يف املعارضــة املســلحة، مــن مقــر إقامتــه يف 
قريــة عزماريــن مبحافظــة إدلــب.

يوم األحد 22/ شباط/ 2015 علم أهله بوفاته بسبب التعذيب داخل أحد مراكز االحتجاز. 

https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0MnRKVWJSU1A1dkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0MnRKVWJSU1A1dkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOMGpBZkVBWlkzbVk/view?usp=sharing
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األســتاذ حممــد ماهــر كرمــان، 51 عامــاً، مــن مدينــة حلــب، مستشــار سياســي لــدى مــا يســمى “جملــس ثــوار حلــب”، يــوم األحــد 8/ تشــرين الثــاين/ 2015، قامــت 
عناصــر اتبعــة لتنظيــم جبهــة النصــرة ابعتقالــه مــن مــكان إقامتــه يف حــي الكالســة مبدينــة حلــب، مايــزال مصــريه جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه 

أيضًا.

االستنتاجات:
انتهكــت التنظيمــات اإلســالمية املتشــددة العديــد مــن احلقــوق األساســية كاحلــق يف احليــاة، كمــا مارســت العديــد مــن االنتهــاكات كالتعذيــب، 
واإلخفــاء القســري، وهــي كلهــا ترقــى إىل جرائــم ضــد اإلنســانية، إضافــة إىل العديــد مــن جرائــم احلــرب عــر عمليــات القصــف عــدمي التمييــز، 

وعمليــات التهجــري والســلب واخلطــف والتعذيــب. 

هاء: االنتهاكات المرتكبة من قبل بعض فصائل المعارضة المسلحة:

   القتل خارج نطاق القانون: 

ارتكبــت العديــد مــن الفصائــل املســلحة املعارضــة للحكومــة الســورية انتهــاكات عديــدة، متثلــت بعمليــات القصــف العشــوائي وبشــكل رئيــس بقذائــف اهلــاون علــى املناطــق 
الــيت ختضــع لســيطرة القــوات احلكوميــة، وهــذا تســبب مبقتــل عــدد كبــري مــن األهــايل املدنيــني، بشــكل رئيــس يف أحيــاء دمشــق وحلــب، فقــد ســجلنا خــالل عــام 2015 

مقتــل 1121 شــخصاً، علــى يــد فصائــل املعارضــة املســلحة، يتوزعــون إىل:
- 1072 مدنياً، بينهم 258 طفاًل، و181 سيدة.

- 49 من مسلحي املعارضة، وذلك خالل عمليات االشتباك فيما بينهم.
- سجلنا من بني الضحااي 12 مدنياً، قضوا برصاص قناص، بينهم 4 سيدات وطفالن.

يــوم اإلثنــني 23/ آذار/ 2015 قصفــت مدفعيــة متمركــزة يف منطقــة خاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة قذائــف هــاون علــى حــي اجلميليــة حبلــب؛ مــا أدى إىل 
مقتــل 17 مدنيــاً، بينهــم 5 أطفــال وســيداتن، وإصابــة حنــو 40 آخريــن جبــروح.

يــوم اإلثنــني 6/ نيســان/ 2015 قصفــت مدفعيــة متمركــزة يف منطقــة خاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة قذيفــة صاروخيــة ســقطت ابلقــرب مــن جامــع اإلمــام 
إمساعيــل يف مدينــة الســلمية مبحافظــة محــاة، أســفر القصــف عــن مقتــل 7 مدنيــني، بينهــم طــفالن، وإصابــة قرابــة 18 آخريــن جبــراح.

يــوم الثــالاثء 16/ حزيــران/ 2015 ســقط صاروخــي كاتيوشــا مصدرمهــا مدفعيــة متمركــزة يف منطقــة خاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة علــى ســاحة عرنــوس 
بدمشــق، مــا أدى إىل مقتــل 11 مدنيــاً دفعــة واحــدة؛ بينهــم طفلــة و3 ســيدات.

اجلمعــة 11/ أيلــول/ 2015 ســقطت قذيفتــا هــاون علــى منطقــة الدويلعــة بدمشــق، مصدرمهــا مدفعيــة متمركــزة يف منطقــة خاضعــة لســيطرة جيــش اإلســالم )أحــد 
فصائــل املعارضــة املســلحة(، مــا أدى إىل مقتــل 8 أشــخاص، بينهــم ســيداتن وإصابــة مــا اليقــل عــن 20 شــخصاً جبــروح متوســطة.

 الثــالاثء 10/ تشــرين الثــاين/ 2015 ســقط صــاروخ غــراد يف منطقــة ســبريو مبدينــة الالذقيــة، مصــدره منصــة متمركــزة يف منطقــة خاضعــة لســيطرة حركــة أحــرار الشــام 
اإلســالمية إحــدى فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا أدى إىل مقتــل 20 شــخصاً؛ بينهــم طفــل و6 ســيدات، وإصابــة حنــو 50 آخريــن جبــروح متوســطة، إضافــة إىل تضــرر 

14 ســيارة بشــكل جزئــي.

https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOeXNsRG9JY2hubk0/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=66&token=2sq8rTIln5IIgLV4BgpJtvXHaDmpaSk3
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    ب – االعتقال واالختفاء القسري:

ســجلنا قيــام فصائــل مــن املعارضــة املســلحة خــالل عــام 2015 بعمليــات اعتقــال ملــا اليقــل عــن 214 شــخصاً، بينهــم 11 طفــاًل، و9 ســيدات، يف حــني أُفــرج عــن 
54 معتقــاًل، وبلــغ عــدد املختفــني قســرايً مــا اليقــل عــن 61 خمتــٍف.

وسجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل ما اليقل عن 9 بسبب التعذيب ضمن مراكز احتجاز اتبعة لفصائل يف املعارضة املسلحة.

اخلميــس 15/ كانــون الثــاين / 2015 قامــت عناصــر اتبعــة ألحــد فصائــل املعارضــة املســلحة تدعــى )شــعبة املعلومــات( ابعتقــال الطبيــب ســامل أبــو النصــر مــن مــكان 
إقامتــه يف حــي الشــعار مبدينــة حلــب، وهــو يبلــغ مــن العمــر 49 عامــاً، وهــو طبيــب أســنان وانشــط يف اجملــال الطــيب يف مدينــة حلــب.

اخلميــس 27/ آب/ 2015، اعتقلــت عناصــر مســلحة اتبعــة لفصيــل لــواء ثــوار الرقــة الطفــل أمــني معيــوف اجلاســم 16 عامــاً، مــن قريــة دغيليــب بريــف الرقــة، مل تتمكــن 
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن حتديــد مصــريه أو مــكان اعتقالــه حــى اللحظــة.

االستنتاجات:
توثــق احلــاالت الســابقة وغريهــا ارتــكاب عــدد مــن الفصائــل جرائــم ترقــى إىل جرائــم حــرب، عــر عمليــات القتــل عــن طريــق القصــف العشــوائي 
عــدمي التمييــز، كمــا مارســت بعــض جمموعــات املعارضــة عمليــات تعذيــب حبــق حمتجزيــن لديهــا، وقامــت بعــض الفصائــل املســلحة بعمليــات 

هنــب وســرقات واســعة يف مناطــق متفرقــة.

واو: انتهاكات قوات التحالف الدولي:
بــدأت قــوات التحالــف الــدويل محلتهــا العســكرية املوجهــة ضــد تنظيــم داعــش يــوم الثــالاثء 23/ أيلــول/ 2014، وشــنت غــارات عديــدة علــى حمافظــات الرقــة وديــر 
الــزور وإدلــب، خلفــت هــذه اهلجمــات حبســب مــا ســجلته الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان خــالل عــام 2015 قيــام قــوات التحالــف الــدويل بقتــل 277 شــخصاً، 

يتزعــون إىل: 
- 271 مدنياً، بينهم 87 طفاًل، و46 سيدة.

يــوم اجلمعــة 1/ أاير/ 2015، قصــف طــريان التحالــف الــدويل املنــازل الســكنية يف قريــة بــري حملــي حبلــب ابلصواريــخ املوجهــة، مــا أدى إىل مقتــل 64 مدنيــاً، بينهــم 31 
طفــاًل، و19 ســيدة، ملزيــد مــن التفاصيــل انظــر تقريــر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان حــول توثيــق احلادثــة.

يــوم األحــد 7/ حزيــران/ 2015، قصــف طــريان التحالــف الــدويل صواريــخ حراريــة عــدة علــى املنــازل الســكنية يف قريــة دايل حســن التابعــة ملنطقــة صرّيــن حبلــب، مــا 
أدى إىل مقتــل 8 مدنيــني، بينهــم 6 أطفــال وســيدة.

  
يوم اخلميس 11/ حزيران/ 2015 قصف طريان التحالف الدويل بلدة سلوك بريف الرقة، ما أدى إىل مقتل 7 مدنيني، بينهم 3 أطفال وسيداتن.

يــوم الثــالاثء 28/ متــوز/ 2015 قصــف طــريان التحالــف الــدويل ســيارة اتبعــة لتنظيــم جبهــة النصــرة يف قريــة كفــر هنــد التابعــة ملدينــة ســلقني مشــال مدينــة إدلــب 
بصاروخــني، أصــاب أحــد الصاروخــني الســيارة املســتهدفة بينمــا ســقط الثــاين قــرب جتمــع للمحــالت التجاريــة )مــكان عبــور الســيارة املســتهدفة(، مــا أدى إىل مقتــل 

10 مدنيــني، بينهــم 6 أطفــال.

https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEONm5WN3EyTDIyV00/view?usp=sharing
http://sn4hr.org/arabic/?p=4153
http://sn4hr.org/arabic/?p=4105


Syrian Network for Human Rights      الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

حصاد أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان يف سوريا 2015

2015-12-31 25

االستنتاجات:
إن دول التحالــف تتحمــل مســؤولية االنتهــاكات الــيت وقعــت منــذ بــدء اهلجمــات فعمليــات القصــف العشــوائي الغــري متناســب تعتــر خرقــاً 

واضحــاً للقانــون اإلنســاين الــدويل، وإن جرائــم القتــل العشــوائي ترقــى إىل جرائــم حــرب.

زاي: انتهاكات من قبل أطراف لم نتمكن تحديدها: 
يتضمــن توثيــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان لضحــااي عــام 2015، العديــد مــن التصنيفــات، كضحــااي الغــرق يف مراكــب اهلجــرة، وضحــااي التفجــريات الــيت مل 
تســتطع الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان التحقــق مــن منفذيهــا، والضحــااي الذيــن قتلــوا علــى يــد جمموعــات مســلحة جمهولــة ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 

واملختطفــني أيضــاً علــى يــد جهــات جمهولــة. 
ضمن هذا التصنيف سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل ما اليقل عن 787 شخصاً، يتوزعون إىل:

- 619 مدنياً، بينهم 113 طفاًل، و111 سيدة. 
- 168 من مسلحي املعارضة.

الســبت 21/ تشــرين الثــاين/ 2015، ســجلنا مقتــل 5 أشــخاص مــن عائلــة واحــدة بينهــم طفــالن وســيدة، ابلقــرب مــن قريــة حرجلــة بريــف حلــب الشــمايل اخلاضعــة 
لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة أثنــاء عبورهــم احلــدود مــن اجلانــب الرتكــي إىل اجلانــب الســوري جــراء انفجــار لغــم، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــيت قامــت بــزرع 

األلغــام حــى حلظــة إعــداد التقريــر.

يــوم الثــالاثء 23/ حزيــران/ 2015 أســفر انفجــار ســيارة مفخخــة أمــام مســجد بيــدر الســلطاين يف مدينــة التــل بريــف دمشــق، عــن مقتــل 18 شــخصاً، بينهــم طــفالن 
وســيداتن، مل تتمكــن الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن التحقــق مــن اجلهــة املســؤولة عــن التفجــري حــى حلظــة إعــداد التقريــر. 

- متّيــز عــام 2015 أيضــاً ابالنتشــار الواســع لعمليــات االعتقــال بدافــع االبتــزاز املــادي أو بدوافــع طائفيــة أو عرقيــة، وبشــكل خــاص 
يف املناطــق الغــري مســتقرة أمنيــاً، الــيت ال ختضــع لســيطرة جهــة معينــة أو املناطــق املتنــازع عليهــا مــن عــدة أطــراف، وهــذا األمــر تســبب يف 
نشــوء ميليشــيات مســلحة حمليــة ال تتبــع جلهــة حمــددة، تقــوم بعمليــات اعتقــال موســعة عــرب كمائــن علــى الطــرق العامــة، ويف عــام2015  
ســجلنا مــا اليقــل عــن 1142 حالــة اعتقــال تعســفي مــن بينهــم 287 طفــاًل، و347 ســيدة مــن قبــل جهــات مل نتمكــن مــن حتديدهــا.

هتامــة منصــور األعــرج، مــن حــي الوعــر مبدينــة محــص، تبلــغ مــن العمــر 31 عامــاً، بتاريــخ 20/ تشــرين الثــاين/ 2015 تعرضــت لالختطــاف 
واالختفــاء القســري مــن قبــل جمهولــني، مايــزال مصريهــا جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلهــا أيضــاً.

الطفلــة رؤى فيصــل منيــزل، فلطســينية اجلنســية، مــن أبنــاء جتمــع املزيريــب يف درعــا، تبلــغ مــن العمــر 13 عامــاً، بتاريــخ 27/ تشــرين األول/ 
2015، قــام جمهولــون ابختطافهــا أثنــاء ذهاهبــا إىل املدرســة، مث أعادوهــا إىل ذويهــا بتاريــخ 28/ تشــرين األول/ 2015، دون معرفــة هويــة 

اخلاطفــني.

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=120&token=lEBnC09IjNHttw1CGiCrml9BeZqJM3YY 
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=120&token=lEBnC09IjNHttw1CGiCrml9BeZqJM3YY 
https://drive.google.com/drive/folders/0B7O1jbPIaDd0OTVoX0cyd0dwRWc
https://drive.google.com/drive/folders/0B7O1jbPIaDd0OTVoX0cyd0dwRWc
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOdlExRUlsaV81STA/view?pli=1
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إىل األمم املتحدة:
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ومــن كوهنــا عضــواً يف التحالــف الــدويل مــن أجــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )ICRtoP (، تكــرر الطلــب إبيــاد الســبل املناســبة 
حلمايــة املدنيــني مــن االنتهــاكات اليوميــة املتكــررة مــن أي طــرف كان، وبشــكل رئيــس مــن النظــام الســوري ابعتبــاره املرتكــب األكــرب ملــا يزيــد عــن %92 مــن جممــوع 

االنتهــاكات، تليــه التنظيمــات اإلســالمية املتشــددة.

إىل جملس األمن:
أن يطبــق قرارتــه الــيت أصدرهــا حــول ســوراي مبــا فيهــا بيــان جنيــف 1، ألن حفــظ األمــن والســلم األهليــني يف ســورية مســؤوليته املباشــرة، واســتخدام مجيــع اإلجــراءات 
الضروريــة لتحييــد املدنيــني يف ســوراي، وفــك احلصــار عــن املناطــق احملاصــرة، واإلفــراج عــن املعتقلــني السياســيني، وإيقــاف اســتخدام األســلحة الكيميائيــة، وكل ذلــك ورد 

يف قــرارات خاصــة بســوراي، لكــن التطبيــق علــى أرض الواقــع مل يتغــري قبــل وبعــد هــذه القــرارات، واســتمرت وتــرية االنتهــاكات منــذ آذار/ 2011 علــى حاهلــا تقريبــاً.

إىل دول العامل:
ضــرورة مســاندة الشــعب الســوري يف احملنــة الفــوق اعتياديــة الــيت ميــر فيهــا علــى مجيــع املســتوايت، وممارســة الضغــط علــى جملــس األمــن مــن أجــل القيــام بتحــرك عاجــل 

إلنقــاذ مــا ميكــن إنقــاذه.
إصدار بياانت واضحة برفض مجيع املتورطني ابنتهاكات حقوق اإلنسان يف سوراي، ورفض استقباهلم حتت أي ظرف كان.

الطلب من جملس األمن إحالة الوضع يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية منذ اآلن وليس بعد انتهاء النزاع.

شكر وتقدير
كل الشكر والتقدير ألهايل الضحااي وأقرابئهم وجلميع النشطاء اإلعالميني من كافة اجملاالت، الذين لوال مسامهاهتم وتعاوهنم معنا ملا متكنا من إجناز هذا التقرير 

على هذا املستوى، وخالص العزاء ألسر الضحااي.
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