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األربعاء 31 آب 2016

أواًل: املقدمة. 
اثنياً: هدن قسرية تُفضي إىل 

تغيري دميغرايف.
اثلثاً: ملخص ألبرز االنتهاكات 

اليت تسببت يف التهجري 
القسري.

رابعاً: التفاصيل. 
خامساً: االستنتاجات 

والتوصيات. 
سادساً: املرفقات.

شكر

اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب هي السبب يف التهجري القسري لداراي
حصار، أسلحة كيميائية، براميل متفجرة وصمت دويل

أواًل: املقدمة:
عن  وتبعد  الغربية  الغوطة  مدن  أكرب  من  وتُعد  دمشق  ريف  حمافظة  داراي  مدينة  تتبع 
العاصمة دمشق أقل من 8 كم، وملوقع املدينة أمهية اسرتاتيجية كوهنا تقع ابلقرب من 

مطار املزة العسكري ومقر املخابرات اجلوية الواقع ضمن بناء املطار.
النظام  عارضت  اليت  واملناطق  املدن  بقية  له  ماتعرضت  جلميع  داراي  مدينة  تعّرضت 
السوري، من عمليات قصف وتدمري واقتحام منازل واعتقال تعسفي وتعذيب وموت 
بسبب التعذيب ولدينا قوائم موثقة حبصيلة مجيع تلك االنتهاكات يف داراي، لكن لعل 
أسوأ ماتعرضت له املدينة كان اجملزرة الكربى، ففي بداية آب من عام 2012 تعرضت 
املدينة لقصف عنيف جداً، ويف 20/ آب مت اقتحام املدينة ابآلليات العسكرية وعناصر 
تلك  قامت  أايم  سبعة  وخالل  النظامي،  اجليش  من  وجنود  حملية  وميليشيات  األمن 
القوات مبختلف أنواع االنتهاكات اليت ترقى إىل جرائم ضد اإلنسانية، حيث قلت ما 
اليقل عن 524 شخصاً، بينهم 61 سيدة، و5 أطفال وقد أصدرت الشبكة السورية 
نفذهتا  اليت  امليداين  اإلعدام  وعمليات  االقتحام  تفاصيل  يوثق  تقريراً  اإلنسان  حلقوق 

القوات احلكومية يف تلك الفرتة ابلتفصيل.

يف منتصف تشرين الثاين/ 2012 فرضت القوات احلكومية حصاراً مطبقاً على املدينة 
بعد محلة عسكرية واسعة، بدأت املدينة تُعاين من تداعيات احلصار من جوع ونقص يف 
الغذاء والدواء، وترافق احلصار مع قصف شبه يومي ابلرباميل املتفجرة والصواريخ احلربية، 
العنقودية   والذخائر  الكيمائية  لألسلحة  احلكومية  القوات  استخدام  أيضاً  وثقنا  وقد 

وبراميل حمملة مبادة حارقة يُعتقد أهنا الناابمل.

مدينة  عن  داراي  مدينة  فصل  احلكومية  القوات  استطاعت   2016 شباط  بداية  يف 
املعضمية، على الرغم من توقيع اتفاقية وقف األعمال العدائية هناية شباط/ 2016، 
إال أن القوات احلكومية خرقت االتفاقية عدة مرات، ونتحدث هنا عن خمتلف ألوان 
اخلروقات، وبشكل خاص السيطرة على مناطق اخلصم، ففي املدة بني أاير/ 2016 
واسعة من  السوري ابلسيطرة على مساحات  النظام  قام  2016، حيث  متوز/  حىت 
مناطق سيطرة  ابلتايل  وتقلصت  الغربية  واجلنوبية  اجلنوبية  املناطق  الزراعية يف  األراضي 

فصائل املعارضة املسلحة حىت أقل من 4كم مربع يف آب/ 2016

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ 2011 
قبل  من  معتمدة  رحبية،  مستقلة، غري حكومية، غري  منظمة  وهي 

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/arabic/2012/09/01/2569/
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اثنياً: هدٌن قسرية تُفضي إىل تغيري دميغرايف:
مجيع اهلدن واملصاحلات طبقت على حساب إلغاء القانون الدويل اإلنساين، فلو طبقت قواعده ملا عقدت هدنة أو مصاحلة 
اإلنساين،  الدويل  القانون  وانتهاك  والقمع  القهر  حتت  متت  بذلك،  تسميتها  جاز  إن  واملصاحلات،  اهلدن  مجيع  واحدة، 
القبول ابهلدن  ويبقى خيار  املدنيني،  والسكان  املساعدات  ومنع دخول وخروج  والتجويع  العشوائي  والقصف  احلصار  عرب 
واملصاحلات هو أهون الشرور، فاليوجد رغبة أو نيَّة يف عقد أية هدنة أو مصاحلة مع النظام احلاكم، الذي قام بنقض العديد 

منها، ومارس يف عدد آخر عمليات هتجري قسري، كما حصل يف محص وداراي وابنياس بشكل صارخ.
ويف داراي حتديداً اليت يتحدث عنها التقرير، سوف نستعرض بشكل سريع ماتعرضت له املدينة منذ بداية حصارها، واختذان 
بداية احلصار نقطة بداية، وليس بداية االنتفاضة الشعبية فيها، كون احلصار وتداعياته مسبٌب رئيس ملا وصلت إليه املدينة 

من هتجري قسري.
سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عرب عمليات توثيقها اليومية ألحداث سوراي وبشكل تراكمي تعرض مدينة داراي منذ 

بداية احلصار حىت 25/ آب اجلاري إىل:
• قتل خارج نطاق القانون

• براميل متفجرة
• أسلحة كيميائية وذخائر عنقودية  

• استهداف مراكز حيوية
• اخفاء قسري

• موت بسبب احلصار

http://www.sn4hr.org
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هذا هو احلد األدىن وهو ما متكنَّا من تسجيله يف ظل ظروف احلصار وكثافة وحجم االنتهاكات، ومجيع احلوادث مسجلة 
ابلتاريخ والصورة واملكان وغري ذلك من التفاصيل، مل ُنِشر إىل دمار األبينة لصعوبة إحصائها، ومل نذكر التداعيات النفسية.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
»كل هذا احلجم من االنتهاكات اليت يرقى بعضها إىل جرائم ضد اإلنسانية، وبعضها إىل جرائم حرب، سوف 
تؤدي إىل نتيجة حتمية هي الوصول إىل اتفاق، الميكن من وجهة نظران أن نسميه هدنة، أو تسوية، وبرأيي أن 
أقرب تسمية له هو »قانون الغاب« فعندما يتم انتهاك القانون الدويل، ويتفاخر الديكتاتور بذلك، فنحن حكماً 

ضمن شريعة الغاب، اليت أجربت سكان داراي قهراً على ترك دايرهم«.

بعد هتجري السكان األصليني تقوم ميليشيات حملية موالية للنظام السوري بعمليات هنب وختريب للمنازل واملمتلكات، وقد 
حصل هذا األمر يف ابنياس ومحص، حيث مل يـَُعد أهايل مدينة ابنياس إىل مدينتهم، بل حلَّ يف بعض منازهلم مستوطنون يتبعون 

الطائفة العلوية املسيطرة على النظام الفئوي احلاكم يف سوراي.

والقصف  القتل  لعمليات  نتيجة  صارخ،  بشكل  املاضية  الست  السنوات  خالل  السكاين  االنتشار  يف  تبدُّل  ولقد حصل 
العشوائي واملتعمَّد والتدمري، حيث هتجر من سوراي ما اليقل عن 7 مليون شخص حتولوا إىل الجئني، وحتوَل 6.3 مليون 
شخص إىل انزحني، وهذا وضع قلق غري مستقر، ومن الصعوبة مبكان إعادته إىل ماكان عليه سابقاً، بل إنه يزداد سوءاً، ويف 
بعض األحيان حتت مسع وبصر األمم املتحدة واجملتمع الدول.، والتغيري الدميغرايف على هذا النحو اخلطري، ُيشكل بال أدىن 

شك هتديداً لسالمة اإلقليم كاماًل.

اثلثاً: ملخص ألبرز االنتهاكات اليت تسببت يف التهجري القسري:
تشمل اإلحصائيات املدة الواقعة منذ بداية تطبيق احلصار على مدينة داراي يف منتصف تشرين الثاين/ 2012 حىت 25/ 

آب/ 2016. استعرضنا أبرز اهلجمات املوثَّقة اليت نفذهتا القوات احلكومية وحلفاؤها.
ألف: اجملازر والقتل غري املشروع: سجلنا مقتل ما اليقل عن 817 مدنياً، بينهم 67 طفاًل، و98 سيدة. 

ابء: استهداف املراكز احليوية املدنية: سجلنا ما اليقل عن 56 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية.

جيم: اهلجمات غري املشروعة )استخدام الرباميل املتفجرة(: سجلنا ما اليقل عن 7846 برمياًل متفجراً.

دال: استخدام األسلحة غري املشروعة:
• األسلحة الكيمائية: سجلنا ما اليقل عن 8 هجمات ابألسلحة الكيمائية.

• الذخائر العنقودية: سجلنا ما اليقل عن 3 هجمات بذخائر عنقودية.  

هاء: احلصار: سجلنا مقتل 9 أشخاص بسبب احلصار يتوزعون إىل:
• نقص الطعام: 6 أشخاص، بينهم طفالن. 

• نقص الدواء: 3 أشخاص، بينهم طفلة وسيدة.
واو: االختفاء القسري: سجلنا ما اليقل عن 4311 حالة اختفاء قسري. 

http://www.sn4hr.org
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رابعاً: التفاصيل:
ألف: اجملازر والقتل غري املشروع:

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل ما اليقل عن 817 مدنياً، بينهم 67 طفاًل، و98 سيدة، على يد القوات 
احلكومية منذ منتصف تشرين الثاين/ 2012 حىت 25/ آب/ 2016، كما مت تسجيل ارتكاهبا جمزرة واحدة.

السبت 12/ كانون األول/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي برميلني متفجرين على األحياء الغربية من مدينة داراي بريف 
دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبقتل 6 أشخاص دفعة واحدة، بينهم سيدة وجنينها.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0emtiQnN1TWFYcUE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0emtiQnN1TWFYcUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eGJBM2RfRFhBc00/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dWJzQ21jS0x1ZGM/view
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ابء: استهداف املراكز احليوية املدنية:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 56 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية يف مدينة داراي على يد القوات 

احلكومية، منذ منتصف تشرين الثاين/ 2012 حىت 25/ آب/ 2016 يتوزعون إىل:
• 33 حادثة اعتداء على مراكز دينية: 28 مسجداً، و5 كنائس وأديرة 

• 15 حادثة اعتداء على مراكز حيوية تربوية )مدارس( 
• 7 حوادث اعتداء على مراكز حيوية طبية 

• حادثة اعتداء واحدة على مركز الدفاع املدين 

اإلثنني 19/ تشرين الثاين/ 2012 قصفت رامجات الصواريخ احلكومية صواريخ عدة على مسجد حزقيل؛ ما أدى 
إىل دمار جزء كبري من بناء املسجد وخروجه عن اخلدمة.

الثالاثء 23/ متوز/ 2013 قصفت املدفعية احلكومية ابلقذائف مسجد عثمان بن عفان؛ ما أدى إىل إصابة بناء 
املسجد وأاثثه أبضرار مادية كبرية. 

اخلميس 30/ كانون الثاين/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي برمياًل متفجراً على مسجد الرمحن؛ ما أدى إىل 
دمار جزئي يف بناء املسجد.

اجلمعة 4/ نيسان/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلتني برميليتني على مسجد عمر بن اخلطاب؛ ما أدى 
إىل دمار بناء املسجد بشكل شبه كامل وخروجه عن اخلدمة.

الثالاثء 12/ كانون الثاين/ 2016 قصفت مدفعية النظام قذيفة هاون على مسجد الرمحن، ما أدى إىل حدوث 
ثقب يف قبة املسجد وإصابتها أبضرار مادية بسيطة.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/Cwnz6jN43k0
https://youtu.be/9h5vVQ-ZZys
https://youtu.be/11oXuZxzOnk
https://youtu.be/cXrnQfC3zJ0
https://youtu.be/55UVL98YHJQ
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPcHBtdVNmRzV3SlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZV81dEhyRC1saFU/view
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اجلمعة 19/ آب/ 2016 ألقى الطريان املروحي احلكومي 4 براميل متفجرة حمملة مبواد حارقة يُعتقد أهنا الناابمل على 
املشفى امليداين الوحيد يف مدينة داراي، ما أدى إىل اندالع حريق يف الطابق العلوي من بناء املشفى وإصابته أبضرار 

مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/YkqPCtpIJFU
https://youtu.be/YkqPCtpIJFU
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPNzRhOGt3QUl1eFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZUJhLVFNdHh4d0U/view
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السبت 30/ كانون الثاين/ 2016 ألقى الطريان املروحي احلكومي برمياًل متفجراً أمام مركز الدفاع املدين يف املدينة، ما تسبب 
إبصابة بناء املركز أبضرار مادية كبرية.

جيم: اهلجمات غري املشروعة )استخدام الرباميل املتفجرة(:
كثَّفت القوات احلكومية من استخدامها للرباميل املتفجرة؛ حيث سجلنا ما اليقل عن 7846 برمياًل متفجراً منذ منتصف 

تشرين الثاين 2012 حىت 25/ آب/ 2016، تسبب ذلك مبقتل 204 أشخاص، بينهم 47 طفاًل، و24 سيدة.
كما استخدمت القوات احلكومية براميل حمملة مبادة حارقة نعتقد أهنا الناابمل وتوسعت يف استخدامها يف آب/ 2016، حيث 

استطعنا رصد عدة هجمات استهدفت أحدها املشفى امليداين الوحيد يف املدينة.

األربعاء 28/ تشرين األول/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي ما اليقل عن 12 برمياًل متفجراً على املدينة؛ ما 
أدى إىل مقتل 3 أشخاص بينهم سيدة وطفلها. 

السبت 21/ تشرين الثاين/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي ما اليقل عن 20 برمياًل متفجراً على املدينة؛ ما 
أدى إىل مقتل 4 أشخاص، وهم طفل و3 سيدات.

السبت 16/ كانون الثاين/ 2016 ألقى الطريان املروحي احلكومي ما اليقل عن 12 برمياًل متفجراً على املدينة؛ ما 
أدى إىل مقتل مدنينَي اثنني.

األحد 26/ حزيران/ 2016 ألقى الطريان املروحي احلكومي ما اليقل عن 28 برمياًل متفجراً على مدينة داراي، ما 
تسبب مبقتل مدين واحد.

دال: األسلحة غري املشروعة:
- األسلحة الكيمائية: وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 8 هجمات ابألسلحة الكيمائية نفذهتا القوات 

احلكومية يف املدة بني منتصف تشرين الثاين 2012 حىت 25/ آب/ 2016.

اإلثنني 13/ كانون الثاين/ 2014 قصفت القوات احلكومية اجلهة الشرقية ملدينة داراي بثالث قنابل حمملة بغاز سام؛ 
تسبب ذلك مبقتل 4 أشخاص من مسلحي املعارضة وإصابة ما اليقل عن 10 آخرين.

الثالاثء 22/ نيسان/ 2014 استهدفت القوات احلكومية اجلهة الشمالية ملدينة داراي بعدة قنابل حمملة بغاز سام؛ 
تسبب ذلك إبصابة 10 أشخاص.

اخلميس 26/ آذار/ 2016 استهدفت القوات احلكومية جمموعة من مسلحي املعارضة بقنابل يدوية حمملة بغاز سام؛ 
ما تسبب إبصابة 5 أشخاص.

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=tnVoXlpVyS4&feature=youtu.be
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العنقودية: وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 3 هجمات بذخائر عنقودية  نفذهتا القوات  - الذخائر 
احلكومية يف الفرتة بني منتصف تشرين الثاين/ 2012 حىت 25/ آب/ 2016.

األحد 18/ تشرين الثاين/ 2012 قصفت طائرات حكومية اثبتة اجلناح صاروخاً حمماًل بذخائر عنقودية من منط 
PTAB-2.5M على مدينة داراي؛ ما تسبب بتضرر عدة مباٍن سكنية مكاَن االستهداف.

فيديو يُظهر موقع سقوط إحدى الذخائر العنقودية يف مدينة داراي 
فيديو يُظهر إحدى الذخائر العنقودية اليت خّلفها القصف على مدينة داراي 

هاء: احلصار: 
فرضت القوات احلكومية حصاراً على املدينة منذ منتصف تشرين الثاين/ 2012 بعد محلة عسكرية واسعة عليها وتدهورت 

احلالة املعيشية ملا يزيد عن 8300 شخص أصبحوا يعتمدون على بعض املزروعات واحلشائش.
مل تشهد املدينة دخول أية قوافل إغاثية منذ بداية احلصار املفروض عليها. يف بداية حزيران/ 2016 دخلت بعض القوافل 

اإلغاثية برعاية األمم املتحدة، مل تتضمن القوافل سوى كمية قليلة من املواد الغذائية والتموينية ال تكفي ُثَن عدد احملاصرين.

تسبب احلصار املفروض على مدينة داراي يف مقتل 9 أشخاص يتوزعون إىل:
• نقص الطعام: 6 أشخاص، بينهم طفالن. 

• نقص الدواء: 3 أشخاص، بينهم طفلة وسيدة. 
واو: االختفاء القسري:

وأنكر  النظام ابعتقاهلم  قام  قسرايً، حيث  املختفني  داراي يف عداد  من  4311 شخصاً  ما اليقل عن  اللحظة  مازال حىت 
وجودهم، واليعلم شيئاً عن مصريهم حىت اللحظة، وهذه احلصيلة ُتشكل نسبة مرتفعه مقارنة بعدد سكان داراي سابقاً البالغ 

تقريباً 160 ألف نسمة.

نتيجة هلذه االنتهاكات املمنهجة والواسعة النطاق، وصلت املدينة إىل مرحلة استنزاف كامل، اضطر أهلها لقبول التسوية 
اليت اقرتحتها السلطات السورية على فصائل املعارضة املسلحة يف املدينة، واليت مت مبوجبها خروج مسلحي املعارضة إىل مدينة 
إدلب، ونقل بقية املدنيني إىل مراكز إيواء خاصة يف منطقة حرجلة التابعة ملدينة الكسوة بريف دمشق اخلاضعة لسيطرة القوات 

احلكومية.
وقد جرت عملية اإلجالء على مرحلتني خالل يومي 26 و27/ آب ومت خالهلا نقل ما اليقل عن 1500 شخص من 

مسلحي املعارضة وعائالهتم إىل مدينة إدلب.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/AZ2Kr0pyTHE
https://youtu.be/Zo4OhV_X6u8
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صور تظهر عملية إجالء املدنيني من مدينة داراي 26/ آب/ 2016

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dWFOaW8yRlZPaHc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MU9OalNMc09qc2c/view
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خامساً: االستنتاجات والتوصيات:
ترى الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أن عملية التهجري القسري اليت حصلت نتيجة ارتكاب جرائم ممنهجة وواسعة تشبه إىل 
حد كبري التشريد القسري املباشر ابستخدام السالح والعنف، كما أن تشريد أهايل مدينة كاملة يتجاوز أي ضرورة عسكرية.

التوصيات:
جملس األمن:

• إلزام النظام السوري إبيقاف عمليات االستطيان واإلحالل اليت يقوم هبا يف املدن واألحياء اليت يُهّجر سكاهنا.
• ضمان حق العودة لالجئني والنازحني، واحلصول على أراضيهم وممتلكاهتم كاملة.

• إن التغيري الدميغرايف يُهدُِّد اإلقليم ويُهدُِّد األراضي السورية، ويؤدي إىل زعزعة األمن واالستقرار، وإن إحالل السلم واألمان 
يف سوراي من صلب مهام ومسؤوليات وقدرات جملس األمن.

جملس حقوق اإلنسان واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
التطرق بشكل أوسع لعملية التغيري الدميغرايف وخماطرها يف سوراي، وإدانة ممارسات النظام السوري يف ذلك.

سادساً: املرفقات:
استمرار حصار داراي وحي الوعر خرق متكرر التفاق وقف األعمال العدائية ولقرارات جملس األمن

القنابل الربميلية تقصف داراي

احلكومة السورية متنع الدواء والطحني عن الغوطة الشرقية وداراي واملعضمية

شكر 
خالص الشكر والتقدير جلميع األهايل والنشطاء والشهود من مدينة داراي اليت سامهت مشاركتهم بشكل فعال يف خروج هذا 

التقرير.

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/arabic/2016/04/27/6169/
http://sn4hr.org/arabic/2014/03/28/608/
http://sn4hr.org/arabic/2013/06/18/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%B9/

