
م�شروع دولتي

القدرات والعمل على تطوير مواد تدريب ب�سرية و�سمعية  البدائل وبناء  ي�ستغل على اقرتاح 

منتدى  وتطوير  تدريب  ور�سات  وتنفيذ  امل�ستويات  ومتعدد  وتكنيك خمتلف  با�سلوب  ون�سية 

الكرتوين وناأر�سف اال�سكال االبداعية اللي تنفذت بعد اآذار ٢٠١١ ون�ساركها مع الكل بلغة 

اجلن�س  يف  امل�ساواة  يخ�س  مبا  االإن�سان  حقوق  مبادئ  على  ومبنية  ومبا�سرة  وب�سيطة  وا�سحة 

والدين والعرق.

مركز توثيق االنتهاكات - يعمل على توثيق انتهاكات حقوق االن�سان وب�سكل خا�س اأ�سماء 

www.vdc-sy.org  سهداء ومعتقلي الثورة�
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www.vdc-sy.org ٭ الم�سدر: مركز توثيق االنتهاكات - يعمل على توثيق انتهاكات حقوق االن�سان وب�سكل خا�س اأ�سماء �سهداء ومعتقلي الثورة

دولتي هي م�سروع غري ربحي لبناء القدرات و العمل على اأر�سفة االعمال الفنية التي تخ�س �سوريا 

العدالة  و  الدميقراطي  التحول  عن  ن�سية  و  �سمعية  و  ب�سرية  تدريب  مواد  تطوير  و  ال�سورية  الثورة  و 

االنتقالية و �سيادة القانون يف �سوريا.

Tammam Azzam © https://www.facebook.com/Syrian.Revolution.Places

٭

بلغ عدد ال�سهداء فيها  5855 �سهيداً اعتباراً  من ١8 / 3 / ٢٠١١ و لـغايــة ١3 / ١٢ / ٢٠١٢ 

اإدلب

حتتل موقعاً متميزاً على طريق احلرير قدمياً، وكانت طريقاً مهماً للقوافل التجارية القادمة من االأنا�سول واأوروبا اإىل ال�سرق والعك�س، وذلك عرب معرب باب الهوى احلدودي 

على البوابة ال�سمالية مع تركيا، يطلق عليها اإدلب اخل�سراء لكرثة اأ�سجار الزيتون فيها، و يقال باأن ا�سم اإدلب مركب من )اأد( ويعني الهواء، و )لب( وتعني القلب فت�سيح 

ت�سميتها )هواء القلب( ويدل املعني على اأن هواها ينع�س القلب، اأما يف االآرامية فموؤلف من )اأدد( وهو االآلهة امل�سرتكة عند االآرامية، وهو نف�سه االإله )هدد( اإله العا�سفة 

والرعد، وال�سق الثاين من الكلمة هو )لب( ويعني باالآرامية وال�سرييانية )لب ال�سيء اأو قلب ال�سيء اأو مركزه( والكلمة مبجملها )اإدلب( تعني )مركز اأدد( اأو مكان 

عبادة االإله )اأدد(.وت�ستهر اإدلب وريفها مبنتوجها من الزيتون حتى اأن االأخوين ر�سل �سّمياها عام ١77٢ بلد الزيتون وهو حم�سولها االأول، ويقدر عدد اأ�سجار الزيتون فيها 

3 ماليني �سجرة. ويف اإدلب �سناعات قدمية خمتلفة، كع�سر الزيتون، و�سناعة ال�سابون )كان فيها �ست وثالثون م�سبنة، ولهذا ا�ستهرت قدمياً با�سم )ادلب ال�سابون((.

يف يوم ال�سبت 6 اآب/ ٢٠١١ اعتقلت قوات االأمن ن�ساًء من مدينة اإدلب، مما اأثار حفيظة االأهايل، فخرجوا للتظاهر احتجاجاً على ذلك واملُطالبة باالإفراج عنهم، غري اأن 

قوات االأمن اأطلقت عليهم النار وقتلت عدة ُمتظاهرين. ويف اليوم التايل 7 اآب/ ٢٠١١ خرجت مظاهرات لت�سييع ال�سهداء، لكن قوات االأمن فتحت عليهم النار ُمدداً 

ومن خلفهم، فاأردت 8 منهم �سهداء واأكرث من 4٠ جريحاً، واأ�سراأهايل املحافظة على حتقيق مطالبهم كما ا�ستمرت قوات االأمن بالرد عنفاً .

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

January 2013



www.vdc-sy.org ٭ الم�سدر: مركز توثيق االنتهاكات - يعمل على توثيق انتهاكات حقوق االن�سان وب�سكل خا�س اأ�سماء �سهداء ومعتقلي الثورة

دولتي هي م�سروع غري ربحي لبناء القدرات و العمل على اأر�سفة االعمال الفنية التي تخ�س �سوريا 

العدالة  و  الدميقراطي  التحول  عن  ن�سية  و  �سمعية  و  ب�سرية  تدريب  مواد  تطوير  و  ال�سورية  الثورة  و 

االنتقالية و �سيادة القانون يف �سوريا.

Tammam Azzam © https://www.facebook.com/Syrian.Revolution.Places

٭

بلغ عدد ال�سهداء فيها  ٢98١ �سهيداً اعتباراً  من ١8 / 3 / ٢٠١١ و لـغايــة ١3 / ١٢ / ٢٠١٢ 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

February 2013

ديــرالــزور

تقع يف �سهل خ�سيب حماط بال�سحراء، ويق�سمها نهر الفرات اإىل ق�سمني: ي�سار النهر وهو امتداد بادية ال�سام وعلى �سفته تقع املدينة، وميني النهر هو امتداد لبادية اجلزيرة 

ال�سورية، وتنت�سر يف النهر اجلزر املعروفة با�سم )احلوائج(، اأطلق عليها ا�سم دير الزور يف اأواخر الع�سر العثماين، وقال البع�س اأن لفظة )زور( من ازورار اأي مال واعّوج، 

الزورار نهر الفرات عند مو�سع املدينة، تعرف حملًيا با�سم الدير، ومع بداية القرن التا�سع ع�سر كان ا�سم املدينة )دير ال�سعار( لكرثة ال�سعراء فيها، كما اأ�سماها بع�س 

الرحالة االأوروبيني)دير الع�سافري( لكرثة ما فيها من البالبل على وجه اخل�سو�س، ومن غري املعروف على وجه الدقة تاريخ ا�ستيطان االإن�سان لها، غري اأنها كانت ومنذ 

الع�سر ال�سلوقي بلدة �سغرية على نهر الفرات، ودلت املكت�سفات االأثرية فيها اأن املنطقة ماأهولة بال�سكان منذ االألف التا�سع قبل امليالد.

ت مظاهرات املدينة بالت�ساعد تدريجياً، حتى بلَغ عدد املتظاهرين يف »جمعة اأحفاد 
َّ
ل للثورة ال�سورية، و ا�ستمر خرجت املظاهرات يف مدينة دير الزور منذ اليوم االأَوّ

اأمنية على دير الزور الإيقاف  ل حملة  اأَوّ ٢8 متوز بداأت  ٢٢ يوليو اأكرث من 500،000 �سخ�س، و�سط غياب تاٍم للتواجد االأمني يف املدينة.ويف  خالد بن الوليد« يوم 

 اجلويقة« واأطلقا النار فيه على االأهايل ُمت�سببني ب�ُسقوط 6 �سهداء وع�سرات اجلرحى، ثَمّ بداأ اجلي�س بق�سفه 
ّ

حركة االحتجاجات فيها، حيث اقتحم االأمن واجلي�س »حي

ُم�ستخدماً الدبابات والطائرات. 



www.vdc-sy.org ٭ الم�سدر: مركز توثيق االنتهاكات - يعمل على توثيق انتهاكات حقوق االن�سان وب�سكل خا�س اأ�سماء �سهداء ومعتقلي الثورة

دولتي هي م�سروع غري ربحي لبناء القدرات و العمل على اأر�سفة االعمال الفنية التي تخ�س �سوريا 

العدالة  و  الدميقراطي  التحول  عن  ن�سية  و  �سمعية  و  ب�سرية  تدريب  مواد  تطوير  و  ال�سورية  الثورة  و 

االنتقالية و �سيادة القانون يف �سوريا.

Tammam Azzam © https://www.facebook.com/Syrian.Revolution.Places

٭

بلغ عدد ال�سهداء فيها  7815  �سهيداً اعتباراً  من ١8 / 3 / ٢٠١١ و لـغايــة ١3 / ١٢ / ٢٠١٢ 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

March 2013

حم�س 

تتو�سط يف موقع القلب من �سوريا، واأكرب حمافظة فيها، مير فيها نهر العا�سي الذي يعترب مورداً طبيعياً هاماً، تتبع لها مدينة تدمر االأثرية، وتتنوع فيها الت�ساري�س من �سهول 

وجبال ووديان وبادية، املنطقة التي ت�سغلها املدينة حالًيا كانت ماأهولة بال�سكن الب�سري منذ الع�سر احلجري، واأ�س�سها ال�سلوقيون يف القرن الرابع قبل امليالد.

اإىل �سنة ٢3٠٠ قبل امليالد، ينت�سر فيها العديد من املناطق االأثرية واالأديرة والقالع، وفيها عدد كبري من االأوابد التاريخية  عرفت با�سم )اإميي�سا( الذي يعود تاريخياً 

واملباين والكنائ�س واجلوامع وامل�ساجد.  

�ساركت يف الثورة اأعداد �سخمة من �سكان املدينة قدرت مبئات االآالف منذ بداية الثورة،  و اأعلن امل�ساركون عن اعت�سام يف ١8 ني�سان ٢٠١١ يف �ساحة ال�ساعة والتي 

ت االعت�سام بالقوة يف اليوم التايل واقتحام املدينة وحما�سرة اأحيائها. مّت تغيري ا�سمها اإىل)�ساحة احلرية( اإال اأن قوات االأمن ال�سورّية ف�سّ

تعر�ست املدينة حل�سارين االأول يوم 6 اأيار  والثاين يوم 15 متوز وامتاز احل�سار الثاين با�ستخدام الق�سف بالدبابات والقيام بتدمري املنازل واملمتلكات العامة واخلا�سة 

وقتل واعتقال ال�سكان يف عدة احياء من حم�س خ�سو�سا اأحياء باب ال�سباع وباب عمرو واخلالدية والوعر واالإن�ساءات .



www.vdc-sy.org ٭ الم�سدر: مركز توثيق االنتهاكات - يعمل على توثيق انتهاكات حقوق االن�سان وب�سكل خا�س اأ�سماء �سهداء ومعتقلي الثورة

دولتي هي م�سروع غري ربحي لبناء القدرات و العمل على اأر�سفة االعمال الفنية التي تخ�س �سوريا 

العدالة  و  الدميقراطي  التحول  عن  ن�سية  و  �سمعية  و  ب�سرية  تدريب  مواد  تطوير  و  ال�سورية  الثورة  و 

االنتقالية و �سيادة القانون يف �سوريا.

Tammam Azzam © https://www.facebook.com/Syrian.Revolution.Places

٭

بلغ عدد ال�سهداء فيها  5145  �سهيداً اعتباراً  من ١8 / 3 / ٢٠١١ و لـغايــة ١3 / ١٢ / ٢٠١٢ 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

April 2013

حلب 

اإحدى اأقدم املدن املاأهولة يف العامل، منذ ما ال يقل عن اأربعة اآالف عام، كانت حينها عا�سمة ململكة ميحا�س االأمورية، وتعاقبت عليها بعد ذلك ح�ساراٌت عدة كاحلثية 

واالآرامية واالآ�سورية والفار�سية والهيلينية والرومانية والبيزنطية واالإ�سالمية. ويف الع�سر العبا�سي برزت حلب كعا�سمة للدولة احلمدانية، وقيل باأن كلمة حلب تعني يف 

اللغة العمورية معادن احلديد والنحا�س اأما يف االآرامية فا�سم حلب حمرف من )حلبا( التي تعني البيا�س ن�سبة اإىل بيا�س تربتها وحجارتها. 

ت�ستهر باأوابدها التاريخية الكثرية كقلعتها ال�سهرية، كما اأن اأبوابها واأ�سواقها من اأعرق اأ�سواق ال�سرق، وكنائ�سها وم�ساجدها ومدار�س العلم فيها و�سناعاتها ذائعة ال�سيت 

ا لالأهمية التاريخية والعمرانية التي تتمتع بها مدينة حلب فقد اعتربتها منظمة اليون�سكو كمدينة تاريخية هامة نظراً لتنوع وغنى الرتاث االإن�ساين 
ً
منذ زمن بعيد، ونظر

يا هاًما متثل خمتلف احل�سارات االإن�سانية والع�سور.
ً
الذي ت�سمله خا�سًة واأن فيها اأكرث من 150 معلماًاأثر

ومنذ بداية عام ٢٠١٢ ا�سبحت املظاهرات ال�سلمية �سد النظام حا�سدة ويومية يف حلب وتركزت يف عدة احياء مثل �سالح الدين وال�سكري وب�ستان الق�سر واجلامعة 

و غريها، وكان ي�سقط ع�سرات ال�سهداء من جمعة اإىل جمعة يف هذه املظاهرات، ثم بداأ اجلي�س ال�سوري ق�سفه العنيف على احياء يف املدينة، ويتعر�س الريف احللبي 

كاالتارب ودارة عزة وعندان وقرى وبلدات عديدة للق�سف املدفعي والغارات اجلوية ب�سكل يومي اأ�سفرت عن مئات ال�سهداء واجلرحى وتدمري البيوت واملمتلكات.



www.vdc-sy.org ٭ الم�سدر: مركز توثيق االنتهاكات - يعمل على توثيق انتهاكات حقوق االن�سان وب�سكل خا�س اأ�سماء �سهداء ومعتقلي الثورة

دولتي هي م�سروع غري ربحي لبناء القدرات و العمل على اأر�سفة االعمال الفنية التي تخ�س �سوريا 

العدالة  و  الدميقراطي  التحول  عن  ن�سية  و  �سمعية  و  ب�سرية  تدريب  مواد  تطوير  و  ال�سورية  الثورة  و 

االنتقالية و �سيادة القانون يف �سوريا.

Tammam Azzam © https://www.facebook.com/Syrian.Revolution.Places

٭

بلغ عدد ال�سهداء يف دم�سق وريفها  ١١٠99  �سهيداً اعتباراً  من ١8 / 3 / ٢٠١١ و لـغايــة ١3 / ١٢ / ٢٠١٢ 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

May 2013

دم�سق وريفها 

ما ُو�سفت اجلّنة ب�سيء، اإال ويف دم�سق مثله، يقع جزء منها على �سفوح جبل قا�سيون والق�سم االآخر االأكرب مبا فيه دم�سق القدمية، يقع على ال�سفة اجلنوبية لنهر بردى، 

بينما تنت�سر ومتتد االأحياء احلديثة على ال�سفة ال�سمالية والغربية ويف جميع االجتاهات. حتيط بها ب�ساتني غوطة دم�سق وجبل قا�سيون وربوة دم�سق، وتعترب دم�سق اأقدم 

 التاريخ ُرقم مدينة اإيبال العائدة اإىل حوايل عام ٢٠٠٠ ق.م، 
ّ
مدينة ما زالت ماأهولة يف العامل واأقدم عا�سمة يف التاريخ.ومن اأقدم الوثائق التي ذكرت فيها دم�سق على مِر

ى داما�سكي. اإذ ورَد ذكرها هناك حتَت ُم�سَمّ

ويحيط الريف،و هو )حمافظة م�ستقلة ( بدم�سق ب�سكل �سبه دائري لت�سكل قو�ساً من اخل�سرة وب�ساتني الفاكهة.  

خرجت اأوىل املُظاهرات املناه�سة للنظام يف ريف دم�سق يوم 25 اآذار حتت �سعار جمعة العزة، عندما �سهدت عدة بلدات مظاهرات �سخمة، كفر�سو�سة والتل ومع�سمية 

 �سل�سلة من احل�سارات 
َ

ت اإليهم باعت�سام بعَد منت�سف الليل) ف�سه االأمن الحقاً ( يف اليوم ذاته، وكانت اجتياحات ريف دم�سق هي ال�سام، باالإ�سافة اإىل دوما التي ان�سَمّ

الع�سكرَيّة التي �سنتها ال�سلطات ال�سورَيّة على بلدات خُمتلفة يف حمافظة ريف دم�سق خالل عام ٢٠١١ رداً على الثورة فيها. وكانت دوما اأوىل بلدات الريف التي 

حو�سرت عندما دخلها اجلي�س ال�سوري يوم 25 ني�سان.



www.vdc-sy.org ٭ الم�سدر: مركز توثيق االنتهاكات - يعمل على توثيق انتهاكات حقوق االن�سان وب�سكل خا�س اأ�سماء �سهداء ومعتقلي الثورة

دولتي هي م�سروع غري ربحي لبناء القدرات و العمل على اأر�سفة االعمال الفنية التي تخ�س �سوريا 

العدالة  و  الدميقراطي  التحول  عن  ن�سية  و  �سمعية  و  ب�سرية  تدريب  مواد  تطوير  و  ال�سورية  الثورة  و 

االنتقالية و �سيادة القانون يف �سوريا.

Tammam Azzam © https://www.facebook.com/Syrian.Revolution.Places

٭

بلغ عدد ال�سهداء فيها 3764 �سهيداً اعتباراً  من ١8 / 3 / ٢٠١١ و لـغايــة ١ / ١٢ / ٢٠١٢ 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

June 2013

درعـــا 

من اأقدم املدن العربية، كانت تاريخياً عا�سمة اإقليم حوران الذي ميتد من جنوب �سوريا اإىل منطقة �سمال االأردن، والذي ي�سم عدة مدن مثل طف�س وازرع وداعل وخربة 

غزالة واحلراك وابطع ونوى وال�سيخ م�سكني وانخل وجا�سم وال�سنمني والطيبة. ولي�س من ال�سهل حتديد الفرتة التي �سكن فيها االإن�سان القدمي هذه املنطقة من حوران 

ولكن التحريات االأثرية القليلة اأثبتت اأن البيوت القائمة حالًيا تدل على وجود مدينة قدمية بائدة قائمة حتت املدينة احلالية تتاألف من �سبكة وا�سعة من املمرات وامل�ساكن 

والغرف واملعابر املحفورة بفعل املياه الباطنية، وقد �ســكنها ان�سـان الكهوف يف الع�سر احلجري احلديث من االألف ال�ساد�سة اإىل االألف الرابعـة قبل امليالد وعمل على 

نحتها وت�سكيلها بال�سورة التي يرغبها، وخرج منها الكثري من علماء الدين واالأدباء وال�سعراء، االإمام النووي ن�سبة اإىل نوى، ال�ساعر اأبو متام من مدينة جا�سم، وتغنى بها 

ال�سعراء قدميا با�سم )اأدُرعات(.

اأْن َتكون م�سدَر ثورة �سد النظام ال�سوري مل ي�سهدها تاريخ �سوريا منذ 50 �سنة، فقامت االأجهزة االأمنية التابعة للنظام احلاكم يف �سوريا بح�سار املدينة  َر لدرعا  ُقـِدّ

ال�سامدة وقطع املاء والكهرباء واالت�ساالت عنها، وقطعت الغذاء واالدوية كي ترغم االهايل على اخلنوع واال�ست�سالم للنظام، لكن اهايل املدينة رف�سوا ذلك وا�ستمروا 

رغم ازدياد اأعداد ال�سهداء .



www.vdc-sy.org ٭ الم�سدر: مركز توثيق االنتهاكات - يعمل على توثيق انتهاكات حقوق االن�سان وب�سكل خا�س اأ�سماء �سهداء ومعتقلي الثورة

دولتي هي م�سروع غري ربحي لبناء القدرات و العمل على اأر�سفة االعمال الفنية التي تخ�س �سوريا 

العدالة  و  الدميقراطي  التحول  عن  ن�سية  و  �سمعية  و  ب�سرية  تدريب  مواد  تطوير  و  ال�سورية  الثورة  و 

االنتقالية و �سيادة القانون يف �سوريا.

Tammam Azzam © https://www.facebook.com/Syrian.Revolution.Places

٭

بلغ عدد ال�سهداء فيها 3١4 �سهيداً اعتباراً  من ١8 / 3 / ٢٠١١ و لـغايــة ١3 / ١٢ / ٢٠١٢ 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

July 2013

احل�ســكة 

تعترب املورد الرئي�سي للبرتول يف �سوريا، كما ومير بها نهر اخلابور الذي ياأتي من مدينة راأ�س العني �سمااًل ماراً بها هبوطاً اإىل اجلنوب حيث يتحد مع نهر الفرات لذلك 

�سميت قدمياً با�سم )نهرين(، تنتج الكثري من خريات �سوريا الطبيعية كالنفط والغاز واملنتوجات الزراعية كاحلبوب والقطن. كما وتتميز بخ�سوبة اأرا�سيها ووفرة مياهها 

وجمال طبيعتها وكثرية مواقعها االأثرية، قامت فيها اأعرق واأقدم احل�سارات يف منطقة اجلزيرة ال�سورية وحتديداً موقع مدينة احل�سكة احلديثة والذي هو املوقع االأثري ملدينة 

نهارين اأو نهرين وعلى امتداد االأرا�سي يف احل�سكة يوجد ما يزيد على 8٠٠ موقع اأثري يعود اأقدمها اإىل حوايل ثمانية اآالف عام قبل امليالد. وبذلك تعد هذه املنطقة 

من �سوريا من اأقدم مناطق احل�سارات.

متتاز حمافظة احل�سكة بخليط �سكاين وا�سع حيث ت�سم العرب واالأكراد وال�سريان واالأرمن وااليزيدية واالآ�سوريون والرتكمان وال�سي�سان. وفيها مواقع اأثرية متنوعة مثل 

حموقار التي يعتربها علماء االأثار من اأقدم مدن العامل، وتل حلف، وتل براك، وتل �ساغر بازار)تل حطني(.

وكانت مدينة احل�سكة قد �سهدت خالل الثورة ال�سورية اإحراق �سورة عمالقة لب�سار االأ�سد يف حرم اجلامعة يف االأيام االأوىل لبدء الثورة. ف�سنت قوات االأمن حملة 

اعتقاالت وا�سعة واطالق ر�سا�س باجتاه املتظاهرين ما اأدى اىل �سقوط الكثري من ال�سهداء فيها.



www.vdc-sy.org ٭ الم�سدر: مركز توثيق االنتهاكات - يعمل على توثيق انتهاكات حقوق االن�سان وب�سكل خا�س اأ�سماء �سهداء ومعتقلي الثورة

دولتي هي م�سروع غري ربحي لبناء القدرات و العمل على اأر�سفة االعمال الفنية التي تخ�س �سوريا 

العدالة  و  الدميقراطي  التحول  عن  ن�سية  و  �سمعية  و  ب�سرية  تدريب  مواد  تطوير  و  ال�سورية  الثورة  و 

االنتقالية و �سيادة القانون يف �سوريا.

Tammam Azzam © https://www.facebook.com/Syrian.Revolution.Places

٭

بلغ عدد ال�سهداء فيها ١٢6 �سهيداً اعتباراً  من ١8 / 3 / ٢٠١١ و لـغايــة ١3 / ١٢ / ٢٠١٢ 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

August 2013

ال�ســـويداء

تتميز ال�سويداء مبناخها املعتدل �سيفاً وبالبارد �ستاًء حيث تت�ساقط الثلوج يف بع�س مناطقها لتغطي املدن والبلدات، كما تتميز ب�سخورها الربكانية وتربتها الر�سوبية، ويعود 

ا�سمها اإىل �سخورها الربكانية ال�سوداء.

تعد متحفاً مفتوحاً لالآثار واالأوباد االأثرية التي تعود الآالف ال�سنني، حيث عرث فيها على منحوتات م�ستخدمة من قبل االإن�سان يف فرتة ما قبل التاريخ، وت�سري بع�س 

اللقى االأثرية فيها اإىل الع�سر الربونزي.

جعل منها الرومان اأهم املدن االمرباطورية، ف�سيدوا املباين والق�سور واملعابد والدور الدينية وامل�سارح واحلمامات الرومانية واالأ�سواق واالأقنية ونظم الري و�سقوا فيها 

العديد من الطرق.  

ت�سكلت يف ال�سويداء خلية ت�سم مموعة من النا�سطات تركز عملهن يف البداية على جمع امل�ساعدات كما تولت مموعة من ال�سبان اإي�سالها اإىل قرى درعا املجاورة.

ومع ت�ساعد االأحداث وتطورها وبداية عمليات نزوح العائالت من ريف حم�س وبع�س املدن ال�سورية التي كانت وما زالت تتعر�س لق�سف مدفعية اجلي�س تو�سع عمل 

هذه اخللية ال�ستقبال االأ�سر الهاربة من العنف وتاأمني متطلباتها عرب التعاون مع اجلهات التي تعمل يف االإغاثة.



www.vdc-sy.org ٭ الم�سدر: مركز توثيق االنتهاكات - يعمل على توثيق انتهاكات حقوق االن�سان وب�سكل خا�س اأ�سماء �سهداء ومعتقلي الثورة

دولتي هي م�سروع غري ربحي لبناء القدرات و العمل على اأر�سفة االعمال الفنية التي تخ�س �سوريا 

العدالة  و  الدميقراطي  التحول  عن  ن�سية  و  �سمعية  و  ب�سرية  تدريب  مواد  تطوير  و  ال�سورية  الثورة  و 

االنتقالية و �سيادة القانون يف �سوريا.

Tammam Azzam © https://www.facebook.com/Syrian.Revolution.Places

٭

بلغ عدد ال�سهداء فيها ٢99 �سهيداً اعتباراً  من ١8 / 3 / ٢٠١١ و لـغايــة ١3 / ١٢ / ٢٠١٢ 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

September 2013

الـرقة

فيها متحف تاريخي �سغري ي�سمى متحف الرقة، وقد ك�سفت احلفريات فيها عن اآثار تعود اإىل الع�سر العبا�سي )750 هـ - 1258 م(. اأن�سئت الرقة عام ٢44 اأو ٢4٢ قبل 

امليالد و�سميت يف البداية كالينيكو�س، ن�سبة اإىل �سلوق�س االأول، موؤ�س�س املدينة، ويف العام 639 فتحتها اجليو�س العربية االإ�سالمية وحتولت ت�سميتها اإىل الرقة وتعني يف 

اللغة العربية ال�سخرة امل�سّطحة، من اأهم االآثار الباقية يف املحافظة ق�سر البنات، واجلامع الكبري الذي بني يف القرن الثامن امليالدي، باب بغداد، اأ�سوار الرافقة، متحف 

الرقة، ق�سر هرقلة، قلعة جعرب، اجلامع العتيق.  كما حتوي على اأ�سرحة عدد من رجال الدين، منهم: ال�سحابي عمار بن يا�سر واأوي�س القرين.

يف الذكرى ال�سنوّية االأوىل للثّورة، وعلى امتداد ثالثة اأيام، اأزهقت قوات االأمن واجلي�س اأرواح ثالثة ع�سر مواطناً �سورّياً دفاعاً عن متثال حلافظ االأ�سد حاول املتظاهرون 

قاويون حتطيمه.
ّ
الر



www.vdc-sy.org ٭ الم�سدر: مركز توثيق االنتهاكات - يعمل على توثيق انتهاكات حقوق االن�سان وب�سكل خا�س اأ�سماء �سهداء ومعتقلي الثورة

دولتي هي م�سروع غري ربحي لبناء القدرات و العمل على اأر�سفة االعمال الفنية التي تخ�س �سوريا 

العدالة  و  الدميقراطي  التحول  عن  ن�سية  و  �سمعية  و  ب�سرية  تدريب  مواد  تطوير  و  ال�سورية  الثورة  و 

االنتقالية و �سيادة القانون يف �سوريا.

Tammam Azzam © https://www.facebook.com/Syrian.Revolution.Places

٭

بلغ عدد ال�سهداء فيها ١١93 �سهيداً اعتباراً  من ١8 / 3 / ٢٠١١ و لـغايــة ١3 / ١٢ / ٢٠١٢ 

October 2013
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

الالذقيـــــة

نعتت بعدد وافر من االأ�سماء، ح�سب تطورها التاريخي ولكن اأكرث االأ�سماء �سيوعاً )الوديكيا( حيث اأ�سماها االمرباطور �سلوق�س نيكاتور يف القرن الرابع امليالدي على 

ا�سم اأمه، تطل على البحر االأبي�س املتو�سط، وفيها ميناء كبري، تغطيها الغابات والب�ساتني ولها حدود مع تركيا. تتبعها العديد من املناطق ال�سورية الهامة، مثل: جبلة، 

احلفة، �سلنفة، ك�سب، راأ�س الب�سيط، ال�سمرا، وغابات الفرلق...

ت�ستهر بجمال طبيعتها حيث تتمو�سع على ال�ساحل وفيها العديد من امل�سايف التي تقع يف اأح�سان اجلبال اخل�سراء التي تك�سوها الغابات الطبيعية، وبها عدد من االأنهار 

الق�سرية والبحريات والكثري من ينابيع املياه الطبيعية وال�سالالت.  

بداأت ثورة وانتفا�سات الالذقية يف اخلام�س والع�سرين من اآذار عام ٢٠١١ ، يف هذا اليوم قرر �سعب الالذقية نف�س الغبار عن �سنوات الذل والهوان وخرج بع�سرات 

االآالف يف م�سريات عفوية و�سلمية مطالباً باحلريات قابلتها قوات االأمن بالقمع و ال�سرب و اطالق الر�سا�س احلي ف�سقط على اإثرها العديد بني قتيل وجريح .

تاأججت ثورة الالذقية يف اليوم التايل عندما انطلق )ال�سبيحة( يف �سياراتهم مع ا�سلحتهم يف �سوارع الالذقية ليطلقو الر�سا�س يف الهواء وعلى البيوت وعلى املتظاهرين 

حماولني اإرهاب �سكان الالذقية .



www.vdc-sy.org ٭ الم�سدر: مركز توثيق االنتهاكات - يعمل على توثيق انتهاكات حقوق االن�سان وب�سكل خا�س اأ�سماء �سهداء ومعتقلي الثورة

دولتي هي م�سروع غري ربحي لبناء القدرات و العمل على اأر�سفة االعمال الفنية التي تخ�س �سوريا 

العدالة  و  الدميقراطي  التحول  عن  ن�سية  و  �سمعية  و  ب�سرية  تدريب  مواد  تطوير  و  ال�سورية  الثورة  و 

االنتقالية و �سيادة القانون يف �سوريا.

Tammam Azzam © https://www.facebook.com/Syrian.Revolution.Places

٭

بلغ عدد ال�سهداء فيها 3542 �سهيداً اعتباراً  من ١8 / 3 / ٢٠١١ و لـغايــة ١3 / ١٢ / ٢٠١٢ 

November 2013
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

حمـــاه

تعني )قلعة اأو ح�سن( و�سميت بهذا اال�سم ن�سبة اإىل قلعتها، اأطلق عليها ا�سم مدينة )اأبي الفداء( ن�سبة اإىل ملكها االأيوبي العامل واملوؤرخ واجلغرايف.

تعد من اأقدم املناطق امل�سكونة يف ال�سرق االأو�سط، ويرجع تاريخها اإىل ع�سور موغلة، وتوؤكد البعثات االأثرية اإن حو�س نهر العا�سي كان مرتعاً للحياة البدائية واالإن�سان 

احلجري القدمي.

تتميز بتنوعها ال�سكاين املتعاي�س منذ اآالف ال�سنني وهي اأي�ساً مزيج من ال�سهول واجلبال والبوادي التي ين�ساب خاللها مرى نهر العا�سي ب�سريطه االأخ�سر املمتد 

اإىل جانب الغابات الوارفة والينابيع املتدفقة واملنازل واملتاحف املتميزة بطبيعة بنائها اخلا�س،  ومن اأهم معاملها: نواعري حماه التي اأن�ساأها الرومان على نهر العا�سي، وقلعة 

امل�سيق، واجلامع االأعلى الكبري.  

تعترب حماة يف �سوريا »�سوكة يف احللق« بالن�سبة للبعث، فقد ثارت حماة ثالث مرات على البعثيني االأوىل عام ١964 والثانية مع حلب وج�سر ال�سغور بني اعوام ١979-

١98٢ التي انتهت عام ١98٢ بدخول اجلي�س اإىل حماة وقتل حوايل4٠ الف من �سكان املدينة.

الثالثة اأثناء ثورة 15 اآذار يف �سورية ، وكانت احتجاجات حماة هي االأكرب يف �سوريا �سارك فيها مئات االآالف من املتظاهرين الذين احت�سدوا يف �ساحة ال�سهداء و�سط 

املدينة.



www.vdc-sy.org ٭ الم�سدر: مركز توثيق االنتهاكات - يعمل على توثيق انتهاكات حقوق االن�سان وب�سكل خا�س اأ�سماء �سهداء ومعتقلي الثورة

دولتي هي م�سروع غري ربحي لبناء القدرات و العمل على اأر�سفة االعمال الفنية التي تخ�س �سوريا 

العدالة  و  الدميقراطي  التحول  عن  ن�سية  و  �سمعية  و  ب�سرية  تدريب  مواد  تطوير  و  ال�سورية  الثورة  و 

االنتقالية و �سيادة القانون يف �سوريا.

Tammam Azzam © https://www.facebook.com/Syrian.Revolution.Places

٭

بلغ عدد ال�سهداء فيها 39٠ �سهيداً اعتباراً  من ١8 / 3 / ٢٠١١ و لـغايــة ١3 / ١٢ / ٢٠١٢ 

December 2013
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

طـــرطـــو�س

ت�سكل جزءاً من الواجهة البحرية الغربية ل�سوريا، ب�ساطئ ميتد من احلدود اللبنانية جنوباً حتى نهر ال�سن �سمااًل، وتتناثر فيها عدة جزر، مثل: اأرواد، العبا�س، النمل، اأبو 

علي، لكن اجلزيرة املاأهولة الوحيدة هي جزيرة اأرواد.

تتوزع فيها العديد من املناطق االأثرية واملدن والقالع من قمم اجلبال حتى �ساحل البحر. ومن اآثارها: قلعة القدمو�س، الكهف، املرقب، يحمور، اخلوابي، اإ�سافة اإىل قلعة 

اأرواد، برج �سافيتا، مدينة عمريت، مغارة القا�سومية، وتتمتع بجمال الطبيعة حيث فيها اجلبال اخل�سراء والغابات البحريات وال�سواطئ والقرى ال�سياحية وامل�سايف.    

كانت طرطو�س من اأوىل املدن املنتف�سة بعد درعا وبانيا�س والالذقية وجبلة فقد خرجت اأكرث من 8 مظاهرات كبرية بداأت منذ اجلمعة الثالثة لبداية الثورة ويف كل يوم 

جمعة تلتها، بعد خروج هذه املظاهرات ازداد تواجد ال�سبيحة واالأمن ب�سكل ال يو�سف يف مناطق املظاهرات واأ�سبحوا يتواجدون ب�سكل دائم عند كل وقت �سالة اأمام 

امل�ساجد وبعدد يفوق اأحياناً اأعداد املتظاهرين.


