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اخلميس 31 أاير 2018

صور أقمار صناعية تُثبت أنَّ 
اهلجمات الروسية مسحت بلدات 

يف الغوطة الشرقية من الوجود

قرابة 3 مليون مسكن ُمدمَّر أو شبه 
مدمر يف سوراي، 90% منها على 

يد قوات النظام السوري وروسيا
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أواًل: املقدمة واملنهجية:
ال ُتشابه محلة القصف الكثيف الوحشي على الغوطة الشرقية اليت بدأت يف شباط املنصرم، واليت نفَّذهتا روسيا بشكل أساسي 
بقواهتــا اجلويــة واملدفعيــة، وإيــران والنظــام الســوري اتليــاً أايً ممــا حصــل منــذ انــدالع احلــراك الشــعيب يف ســوراي يف آذار/ 2011، مبــا 
يف ذلــك اهلجمــات الوحشــية علــى أحيــاء حلــب الشــرقية هنايــة عــام 2016، وعلــى الرغــم مــن أنَّ النظــام الســوري قــد تعمَّــد تدمــري 
املســاكن بدايــة يف مدينــة محــص، إال أنَّــه متــدَّد بعــد ذلــك إىل مجيــع املناطــق الــيت اثرت ضــدَّه؛ هبــدف تشــريد ســكاهنا قســرايً بعــد 
أن فقــدوا مســاكنهم، أو مقــرات أعماهلــم، مــا يعــي عمليــاً إهنــاء أيــة مقاومــة ضــدَّه يف هــذه البقعــة مــن اجلغرافيــا الســورية، وإن كان 
ذلــك علــى حســاب تدمــري البنيــة التحتيــة واملراكــز احليويــة واملســاكن، بــل حــى إن كان ذلــك علــى حســاب حتطيــم الدولــة الســورية 
بــكلِّ مــا فيهــا، وحتتــوي قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عشــرات آالف حــوادث القصــف، الــذي أدى إىل تدمــري 
مــا متَّ ذكــره، وتبــنَّ لنــا أنَّ القصــف اجلــوي مســؤول عــن 70% مــن إمجــايل الدمــار احلاصــل، وســاح اجلــو ال ميلكــه ســوى النظــام 
الســوري وروســيا، كمــا متتلكــه قــوات التحالــف الــدويل، إالَّ أنَّ الدمــاَر الناتــَج عــن القصــف اجلــوي لقــوات التحالــف الــدويل ال 

يُقــارن مطلقــاً مبــا أحدثَــه القصــف اجلــوي لقــوات النظــام الســوري وروســيا.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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تعمَّــد النظــام الســوري وروســيا الحقــاً قصــف وتدمــري أكــرب قــدر ممكــن مــن املســاكن، وخاصــة املنشــآت احليويــة، ومعظــم عمليــات 
القصــف تلــك كانــت دون وجــود مــربر عســكري حبســب مــا يقتضيــه قانــون احلــرب، بــل لقــد كان هــذا التَّدمــري الواســع مقصــوداً 
ضمــن تكتيــك يهــدف إىل إيصــال رســالة إىل املناطــق الــيت تُفكِّــر ابخلــروج عــن ســيطرة النظــام الســوري أبن مصريهــا التدمــري 
والتخريــب، ولــن حيميهــا أحــد، مــن أمــم متحــدة أو جملــس أمــن، وهــذا التَّكتيــك ذاتــه هــو املتبــع يف عمليــات التَّعذيــب واإلفــراج 

عــن بعــض الناجــن؛ هبــدف إبــاغ اجملتمــع مبــا مارســه النظــام الســوري مــن عمليــات تعذيــب بربريــة حبقهــم.

لقــد تضــرَّر قرابــة 3 مليــون مســكن بشــكل جزئــي أو كامــل، وابلتــايل خســر مايــن مــن الســورين مســاكنهم، والســكن ابلنســبة 
لكثــري مــن الســورين يعــي خســارة ربــع قــرٍن مــن العمــل هبــدف حتصيــل مســكن، وقســم كبــري منهــم توارثــه عــرب األجيــال، ولقــد 
تبــنَّ لنــا عــرب عشــرات مــن التقاريــر السَّــابقة، وبشــكل خــاص التَّقريــر الشــهري املتعلِّــق ابســتهداف املراكــز احليويــة، أنَّ التَّدمــري قــد 
اســتخدم مــن قبــل النظــام الســوري علــى حنــو واســع كأداة ختطيــط؛ للحــرب ضــدَّ كل مــن خــرج ضــدَّه، وهــدَف عــربه إىل إهنــاء 
وحتطيــم كل أشــكال املعارضــة للحكــم وهتشــيم اجملتمــع بشــكل كامــل، والنظــام الســوري وحلفــاؤه كانــوا وال يزالــون ميتلكــون التفــوُّق 

العســكري األكــرب وبشــكل خــاص ســاح اجلــو؛ مــا مينحهــم القــدرة األعظــم علــى هندســة عمليــات التَّدمــري.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“تُثبــُت صــور األقمــار الصناعيــة الــيت لدينــا، وهنــُج النِّظــام الســوري منــذ بــداايت عمليــات القصــف أنَّ التَّدمــري 
هــو غــرض أساســي وجوهــري ضمــن اســرتاتيجية النِّظــام احلــايل، لقــد الحظنــا منــذ عــام 2012 اســرتاتيجية “قتــل 
املــدن”، أي املناطــق الــيت خرجــت ضــدَّه حتديــداً؛ هبــدف تشــريد أهلهــا، مث هنبهــا، وابلتــايل االحتفــاظ هبــا متامــاً، وهــذه 
ــن أيضــاً كّمــاً صارخــاً مــن االنتهــاكات الــيت ُتشــكِّل جرائــم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم حــرب”.  االســرتاتيجية الرببريــة تتضمَّ

منهجية التقرير:
هــذا التَّقريــر ُمصــص إلظهــار منــوذج تدمــري قامــت بــه روســيا بشــكل أساســي بوحشــية وبربريــة، والنظــام الســوري وإيــران، ويتنــاول 
بلــدات ومناطــق يف الغوطــة الشــرقية، ويُقــارن بــن مــا تعرَّضــت لــه مــن دمــار منــذ حصارهــا يف تشــرين األول/ 2013، حــى آذار/ 
ــن التقريــر  2018، عــرب صــور أقمــار صناعيــة متتلكهــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان الُتقطــت يف ذلــك التاريــخ، كمــا يتضمَّ

حتليــًا ُمبسَّــطاً لعمليــة التَّقــدم العســكري واالســرتاتيجية الــيت مت تطبيقهــا للســيطرة علــى قــرى وبلــدات الغوطــة الشــرقية.

http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9/
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اعتمــدان يف هــذا التقريــر علــى مقاطعــة املعلومــات الــيت حصلنــا عليهــا مــن رواايت لناجــن وشــهود عيــان وانشــطن إعاميــن شــهدوا 
عمليــات القصــف املنهجــي، ومتكَّنــوا مــن توثيــق الدمــار الكبــري الــذي حــلَّ ببلــدات الغوطــة الشــرقية ال ســيما البلــدات الطرفيــة منهــا، 
إضافة إىل مراجعة الصور والفيديوهات اليت وردتنا وحتقَّقنا من صدقيتها عرب برامج خاصة لدينا. وحنتفظ بنسٍخ من مجيع املقاطع 

املصــّورة والصــور املذكــورة يف هــذا التقريــر ضمــن قاعــدة بيــاانت إلكرتونيــة ســرية، ونســٍخ احتياطيــة علــى أقــراٍص صلبــة. 

البــدَّ مــن اإلشــارة إىل أنَّ هــذا هــو احلــد األدىن يف ظــلِّ صعــوابت اســتثنائية -أمنيــة بشــكل خــاص-، األدىن ألنَّ مجيــع العاملــن 
واملتعاونــن معنــا يف الغوطــة الشــرقية كانــوا قــد جلــؤوا إىل األقبيــة حتــت األرض، األمــر الــذي زاَد مــن صعوبــة تســجيل االنتهــاكات 
الــيت وقعــت، كمــا جيــب أن نذكــر أنَّ معظــم أهــايل الغوطــة الشــرقية وســوراي قــد فقــدوا جــدوى عمليــات التَّوثيــق؛ إثــَر حجــم 
االنتهــاكات الــيت شــهدوها طيلــة السَّــنوات السَّــبع املاضيــة، وعجــِز اجملتمــع الــدويل املخــزي عــن إيقــاف وحماســبة النِّظــام الســوري، 

وبقيــة مرتكــيب االنتهــاكات، وال يشــمل التقريــر احلديــث عــن األبعــاد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.

اثنياً: حصيلة الرباميل املتفجرة وحدها تُعادل 7 قنابل نووية:
اســتخدم النِّظــام الســوري وروســيا متلــَف أنــواع األســلحة يف قصــف املــدن والبلــدات الســورية، كاملدفعيــة والــدابابت، وســاح 
الطــريان املروحــي واثبــت اجلنــاح، وصواريــخ ســكود، والقنابــل الفراغيــة، والذخائــر العنقوديــة وغريهــا، ومتيَّــزت دائمــاً اســرتاتيجية 
النِّظــام الســوري يف تدمــري املــدن والبلــدات الــيت خرجــت ضــدَّه، يف أنَّ التَّدمــري يقــع غالبــاً بعيــداً عــن جبهــات القتــال، أمــا فيمــا 
يتعلــق حتديــداً حبصيلــة الرباميــل املتفجــرة، الــيت خنصُّهــا بتقريــر يصــدر شــهرايً؛ نظــراً لصــدور قــرار مــن جملــس األمــن الــدويل حيظــر 
اســتخدامها ابالســم يف ســوراي، -إالَّ أنــه مل يُنفــذ علــى غــرار بقيــة قــرارات جملــس األمــن يف ســوراي-، فقــد أصــدران ســابقاً تقريــراً 
موســعاً بيَّنــا فيــه أنَّ حصيلــة الرباميــل الــيت ألقهــا النظــام الســوري علــى اجلغرافيــا الســورية قــد بلــَغ ابحلــدِّ األدىن 70 ألــف برميــل 
متفجــر، وإذا كان الربميــل املتفجــر الواحــد حيتــوي علــى مــا يعــادل 200 كــغ مــن tnt فــإنَّ اســتخدام 70 ألــف برميــل متفجــر 

يكــون حبســب التــايل: 70000 × 200= 14 مليــون كــغ مــن tnt وهــذا يُعــادل اســتخدام 7 قنابــل نوويــة علــى األقــل.

اثلثاً: الغوطة الشرقية، حصار طويل وقصف وتدمري ُمكثَّف:
خضعــت بلــدات الغوطــة الشــرقية حلصــار فرضتــه قــوات النظــام الســوري منــذ تشــرين األول 2013، حتــوَّل احلصــار تدرجييــاً إىل 
شــكل مــن أشــكال العقــوابت اجلماعيــة، وابلتــوازي مــع سياســة التَّجويــع الشــاملة، اســتمرَّ القصــف اجلــوي واملدفعــي، لكــنَّ قــوات 
النظــام الســوري واإليــراين مل تتمكــن مــن اقتحــام الغوطــة الشــرقية؛ إىل أن قــرَّرت روســيا التَّدخــل بســاحها اجلــوي بدايــة عــام 
2018، حيــث تعرَّضــت الغوطــة الشــرقية بــن 18/ شــباط/ 2018 حــى 12/ نيســان/ 2018 للقصــف مبختلــف أنــواع 

http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9/
http://sn4hr.org/arabic/2017/12/25/9353/
http://sn4hr.org/arabic/2017/12/25/9353/
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األســلحة والذخائــر شــديدة التدمــري، وشــاهد أهــايل الغوطــة أســراابً مــن الطــريان احلــريب بشــكل خــاص الروســي، حُتلِّــق وتقصــف 
لتأيت بعدها أســراب أخرى بشــكل متتاٍل ومتناوب، إضافة إىل اشــرتاك طائرات النظام الســوري املروحية واثبتة اجلناح يف قصف 

الصواريــخ وإلقــاء الرباميــل املتفجــرة.
لقــد شــاركت القــوات الروســية بشــكل ملحــوظ يف العمليــة العســكرية األخــرية يف 18/ شــباط/ 2018 وعلــى الرغــم مــن نفــي 
وزارة الدفاع الروسية ذلك إال أنَّ مجيع الرواايت اليت حصلنا عليها مبا فيها رواايت عمال اإلشارة املركزية أمجعت على مشاركة 
الطــريان الروســي )SU-35, SU-22, SU-24( بشــكل كثيــف، وعلــى تنفيــذ غــارات مــن طائــرات حربيــة أقلعــت مــن 

مطــار محيميــم، الــذي يُعتــرب قاعــدة عســكرية روســية.

اســتخدمت قــوات النِّظــام الســوري الرباميــل املتفجــرة بكثافــة، كمــا اســتخدمت أســلحة كيميائيــة، وذخائــر عنقوديــة، حيــث 
ســجَّلنا اســتخدام ذخائــر عنقوديــة مــن منــط SBPE، وAO-2.5RT ، وAO-2.5RTM كانــت حممولــة ضمــن 

 .RBK-500حواضــن مــن منــط

وخــال هــذه احلملــة العســكرية الحظنــا تصاعــداً يف اســتخدام الذخائــر احلارقــة ســواء امللقــاة مــن اجلــو أو مــن رامجــات الصواريــخ، 
وقد اســتهدفت مناطق مأهولة ابلسُّــكان، أي بعيدة عن خطوط املواجهة األوىل، وقد أدى ذلك إىل اشــتعال حرائق يف املنازل 
والبــى التحتيــة، واألراضــي الزراعيــة، كمــا تســبَّب يف إصــاابت بليغــة يف صفــوف املدنيــن؛ كل ذلــك كان هبــدف الضَّغــط علــى 

اجلميــع ودفعهــم لاستســام.

ســجَّلنا أيضاً اســتخدام خراطيم متفجرة على أطراف مدن عربن وحرســتا، وهي ذخائر مرجتلة ُتطلقها كاســحة األلغام الروســية 
UR-7 وحُيــدث انفجارهــا تدمــرياً هائــًا علــى امتــداد عشــرات األمتــار.

كمــا نُفــذت هجمــات بذخائــر أرضيــة علــى نطــاق واســع، فقــد اســتخدمت قــوات النظــام الســوري صواريــخ متوســطة املــدى 
أطلقتهــا مــن الفــوج 89 املوجــود يف بلــدة جبــاب مشــال حمافظــة درعــا، إضافــة إىل صواريــخ أرض – أرض حمليَّــة الصنــع.

 
ــزت 85 % مــن عمليــات القصــف واهلجمــات علــى مناطــق ســكنيَّة بعيــدة عــن خطــوط املواجهــة األوىل، ومعظــم تلــك  تركَّ
اهلجمات حتمل طابعاً عشوائياً مرجتًا، ويف بعض األحيان استهدفت مراكز حيوية على حنو مقصود وموجَّه، ويف ظلِّ الظروف 
والتحــدِّايت االســتثنائية بلغــت حصيلــة مــا متكنَّــا مــن تســجيله مــن هجمــات -بعــدة أنــواع مــن األســلحة منهــا أســلحة حمرمــة دوليــاً 

https://arabic.rt.com/middle_east/932662-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.rt.com/middle_east/932662-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9/
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وأســلحة حمظــور اســتخدامها يف املناطــق املأهولــة ابلســكان-، نفَّذهتــا قــوات احللــف الســوري الروســي منــذ 18/ شــباط/ 2018 
حــى 12/ نيســان/ 2018: 

صاروخ أرض – أرض: 3968 
الرباميل املتفجرة: 1674

قذائف مدفعية وقذائف هاون: 5281 
اخلراطيم املتفجرة: 4 
الذخائر احلارقة: 60 

الذخائر العنقودية: 45
 

ــن فريقنــا يف الغوطــة الشــرقية مــن تســجيله، ونؤكِّــد علــى أنــه مل يســبق أن تعرَّضــت منطقــة يف ســوراي  هــذا الكــمُّ اهلائــل هــو مــا متكَّ
هلــذا احلجــم مــن القصــف املركَّــز، وهــو مــا تســبَّب يف دمــار مرعــب، وهــذا مــا تظهــره صــور األقمــار الصناعيــة الــيت متتلكهــا الشــبكة 

الســورية حلقــوق اإلنســان يف كل مــن املناطــق التاليــة: الشــيفونية، بيــت ســوا، دومــا، مســرااب. 
 

صــوراتن ملتقطتــان ابألقمــار الصناعيــة ُتظهــران حجــم الدمــار يف بلــدة الشــيفونية؛ نتيجــة اهلجمــات الســورية الروســية بــن تشــرين 
األول 2013 وآذار 2018

https://drive.google.com/file/d/1tYf07OFUUQa00M1Iz7G375v4WdhPG3O8/view
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صــور ملتقطــة ابألقمــار الصناعيــة ُتظهــر حجــم الدمــار يف بلــدة مســرااب؛ نتيجــة اهلجمــات الســورية الروســية بــن تشــرين األول 
2013 وآذار 2018

صــوراتن ملتقطتــان ابألقمــار الصناعيــة ُتظهــران حجــم الدمــار يف بلــدة بيــت ســوا؛ نتيجــة اهلجمــات الســورية الروســية بــن تشــرين 
األول 2013 وآذار 2018

https://drive.google.com/file/d/1zwcjd250wHT045Vtn-LWXHtEZb3-umCg/view
https://drive.google.com/file/d/1yfbdEuFdjGt3tr9bbRpqixFybcwaTDgy/view
https://drive.google.com/file/d/101BQPo-DlvCQKFBdfLeClwkWo_gZJ_z8/view
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صــوراتن ملتقطتــان ابألقمــار الصناعيــة ُتظهــران حجــم الدمــار يف مدينــة دومــا؛ نتيجــة اهلجمــات الســورية الروســية بــن تشــرين 
األول 2013 وآذار 2018

رابعاً: اسرتاتيجية األرض احملروقة القتحام وتدمري الغوطة الشرقية:
 ألف: أبرز القوات الربيَّة املشاركة يف االقتحام مث النَّهب:

بعــد أن نفَّــذ ســاح الطــريان الروســي بشــكل أساســي آالف الغــارات اجلويــة، )نقدرهــا بقرابــة 3000 غــارة للطــريان الروســي 
وحــده منــذ شــباط حــى نيســان 2018(، جــاء دور القــوات الربيَّــة، وقــد متكنَّــا مــن التَّعــرف علــى أبــرز القــوات الربيَّــة املشــاركة يف 

اقتحــام وتدمــري مث هنــب مناطــق يف الغوطــة الشــرقية:
• قوات اتبعة للمخابرات اجلوية بقيادة العميد املقرَّب من روسيا سهيل احلسن.

• نسور الزوبعة - الذراع العسكري للحزب القومي السوري.
• قوات الغيث من الفرقة الرابعة التَّابعة للنظام السوري بقيادة ماهر األسد.

• اللواَءين 104 و 105 التَّابعن لقوات احلرس اجلمهوري.
• الفرقة الثالثة والفرقة التاسعة والفرقة العاشرة مدرعات التَّابعة للجيش السوري.

• ميليشيا الدفاع الوطي، مثل: سرااي ركن الدين.
• ميليشيات درع الوطن التَّابعة جلمعية البستان اليت يدعمها رامي ملوف.

• وحدات حفظ النظام من األمن اجلنائي، إضافة إىل وحدات من األمن العسكري والسياسي، وأمن الدولة.
كما شاركت وبشكل واضح ميليشيات شيعية عراقية هي:

• ميليشيا لواء اإلمام احلسن.
• ميليشيا لواء السيدة زينب.

• ميليشيا أبو الفضل العباس وذو الفقار.

https://drive.google.com/file/d/1c00CvlUqX9zo7AhwDzBkEKcAw4CQwEB2/view
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وسجَّلت قوات من جنسيات أخرى مشاركتها يف العمليات العسكرية، أبرزها:
• احلرس القومي العريب )ميليشيا تضم مرتزقة ومتطوعن من دول عربية(

• لواء القدس الفلسطيي.
• احلرس الثوري اإليراين.

 إضافة إىل ما سبق، سجَّلنا وجوداً روسياً بريَــّاً عرب فرقة عسكرية ومركز للعمليات يُديره ضباط روس.
 

ابء: اسرتاتيجية االقتحام بغض النَّظر عن الكلفة البشريَّة والتدمريية:
اختــذَّت قــوات النظــام الســوري وامليليشــيات اإليرانيــة املتحالفــة معــه مخســة حمــاور لاقتحــام وهــي: جبهــة مدينــة حرســتا، وجبهــة 
ــابية، إضافــة  املشــايف بــن مدينــيت دومــا وحرســتا، وجبهــة األتســرتاد الــدويل محــص – دمشــق، وجبهــة بلــديت حــوش الضواهــرة والنشَّ
إىل جبهــة بلــدة الشــيفونية وهــي األهــم. وســَعت قــوات النظــام الســوري مــن خــال عملياهتــا إىل تقســيم الغوطــة الشــرقية إىل ثاثــة 
قطاعــات، وبــدأت مــن الناحيــة الشــرقية للغوطــة مســتخدمًة اســرتاتيجية “السَّــد الزاحــف” وهــي عبــارة عــن جــدار انري ُمتحــّرِك 
حيتــاج إىل عــدد كبــري مــن املدافــع واملقاتــات، وكميَّــة هائلــة مــن القذائــف عدميــة التمييــز؛ ويهــدف هــذا التَّكتيــك إىل إيقــاع أكــرب 
عــدد مــن الضحــااي، وأكــرب قــدر ممكــن مــن التدمــري، وقــد اســتخدمت هــذه االســرتاتيجية مــن قبــل روســيا يف احلــرب العامليــة الثانيــة 

لصــدِّ اهلجــوم النَّــازي األملــاين علــى مدينــة ســتالن غــراد.

لقــد كشــفت صــور األقمــار الصناعيــة الــيت لدينــا حجــم الدمــار الشــامل الــذي تعرَّضــت لــه بلــدات الشــيفونية ومســرااب، وبيــت 
ســوا، ومدينــة دومــا، الــيت تقــدَّم النظــام الســوري عربهــا بعــد أن شــهدت غــارات جويَّــة عنيفــة جــداً وكثيفــة مــن حيــث الكــمِّ والنــوع.
ــح األضــرار النَّاجتــة عــن عمليــات القصــف يف مناطــق الغوطــة  كمــا نشــَر معهــد األمــم املتحــدة للتَّدريــب والبحــث خريطــة حتليليــة توضِّ
الشرقية مستخدماً صور أقمار صناعية متَّ مجعها يف 6/ آذار/ 2018 ومتَّت مقارنتها بصور مت اقتناؤها يف 23/ شباط/ 2018، 
ــمت اخلريطــة إىل خــااي لتمييــز األضــرار اجلديــدة،  ومت تقييــم األضــرار علــى مســاحة إمجاليــة تُقــدَّر بـــ 94,7 كيلومــرتاً مربعــاً، وُقسِّ
ورصد املعهد أتثُّر 28 % من اخلااي أبضرار جديدة، 14 % منها كان قد تعرَّض ألضرار كبرية، و14 % منها تعرَّض ألضرار 

بســيطة، معظــم هــذه األضــرار تركَّــزت يف بلــدات مســرااب ومحوريــة، وبيــت ســوا، وحرســتا.

الشيفونية:
تعرَّضــت البلــدة منــذ 18/ شــباط حــى ســيطرة قــوات النظــام الســوري عليهــا هنايــة الشــهر ذاتــه للنَّصيــب األكــرب مــن اهلجمــات 
ــا قــد أُمطــَرت بـــقرابة 204 غــارة  العشــوائية واملتعمَّــدة، وعلــى الرغــم مــن أنَّ بلــدة الشــيفونية ال تتعــدى مســاحتها 5.4 كــم2 إال أهنَّ

http://unosat-maps.web.cern.ch/unosat-maps/SY/CE20130604SYR/UNOSAT_A3_Damascus_damage_assessment_20180306_Portrait_Optimized.pdf
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جوية شنَّتها املقاتات الروسية السورية، إضافة إىل إلقاء املروحيات احلكومية قرابة 115 برمياً متفجراً، وأطلقت عليها رامجات 
الصواريــخ قرابــة 195 صــاروخ أرض - أرض و285 قذيفــة مدفعيــة، وجتــاوزت نســبة الدمــار الــذي حــلَّ ابلبلــدة نســبة 75 %.

تســبَّبت العمليــات العســكرية يف نــزوح قرابــة 6000 مــدين هــم جممــل ســكان الشــيفونية قُبيــل اهلجــوم األخــري منتصــَف شــباط، 
نــزح قرابــة 85 % منهــم إىل بلــدات ســقبا ومحوريــة وعــن ترمــا، يف حــن نــزح 15 % إىل مدينــة دومــا.

بلدة مسرااب:
اتبعــت قــوات النِّظــام الســوري تقدُّمهــا غــرابً بعــد ســيطرهتا علــى بلــدة الشــيفونية للســيطرة علــى بلــدة مســرااب وبعــض القــرى احمليطــة 
هبــا، مثــل: مديــرا وبيــت ســوا، ســجلنا تعــرُّض بلــدة مســرااب، الــيت تُقــدَّر مســاحتها بقرابــة 1.8 كــم2 إىل قصــف عنيــف بشــى أنــواع 
األســلحة، وســجَّلنا 149 غــارة جويــة روســية ســورية، ومــا ال يقــل عــن 271 صــاروخ أرض - أرض و284 قذيفــة مدفعيــة 
وهــاون، إضافــة إىل 95 برميــًا متفجــراً ألقتهــا املروحيــات احلكوميــة منــذ 18/ شــباط حــى ســيطرة قــوات النظــام الســوري الكاملــة 
علــى البلــدة يف 9/ آذار. مــن خــال حتليــل الصــور واملقاطــع املصــوَّرة وصــور األقمــار الصناعيــة مُيكــن أن نُقــدر نســبة الدمــار 

الكامــل أو شــبه الكامــل الــذي حــلَّ ابلبلــدة بقرابــة 60 % مــن البــى التحتيــة واألحيــاء الســكنيَّة.

بلــغ عــدد ســكان مســرااب قُبيــل اهلجــوم األخــري قرابــة 36 ألــف نســمة نــزح 80 % منهــم ابجتــاه مدينــة دومــا، وأفــادت رواايت 
بعــض الناجــن عــن بقــاء مئــات العائــات حماصــرًة داخــل أقبيــة، مل تســتطع النــزوح بســبب كثافــة القصــف مــا يُثــري املخــاوف مــن 

تنفيــذ قــوات النظــام الســوري إعدامــات ميدانيــة انتقاميــة حبــق مــن تبقــى مــن الســكان. 

قرية مديرا:
نتــَج عــن ســيطرة قــوات النظــام الســوري علــى قريــة مديــرا يف 11/ آذار شــطر الغوطــة الشــرقية إىل قطاعــن، ذلــك بعــد التقــاء 
القــوات املقتحمــة مــع القــوات العســكرية املتمركــزة يف جبهــة إدارة املركبــات يف مدينــة حرســتا، تعرَّضــت القريــة الــيت تبلــغ مســاحتها 
1.3 كم2 منذ 18/ شباط حى 11/ آذار إىل قرابة 103 غارة جوية سورية روسية، و65 صاروخ أرض - أرض، و175 
بــن قذيفــة مدفعيــة وهــاون، إضافــة إىل إلقــاء املروحيــات احلكوميــة مــا ال يقــل عــن 75 برميــًا متفجــراً، وتُقــدَّر نســبة الدمــار الــذي 
حــلَّ ابلقريــة مبــا يزيــد عــن 85 %، وكان حــي اجلــورة وكــرم الذئــب أكثــر األحيــاء تضــرراً، حيــث ُمســحت معاملهمــا بشــكل كامــل.

بلغ عدد سكان قرية مديرا قُبيل اهلجوم األخري 4500 شخص نزح معظمهم إىل مناطق زملكا وعن ترما.
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مدينة حرستا:
شــهَدت مدينــة حرســتا، الــيت تُقــدَّر مســاحتها بـــ 10 كــم2 قرابــة 700 غــارة جويــة، وأمطَرهتــا قــوات النظــام الســوري مبــا ال يقــل 
عــن 1430 صــاروخ أرض – أرض، وقرابــة 926 قذيفــة هــاون ومدفعيــة منــذ 18/ شــباط حــى 21/ آذار وهــو اتريــخ االتفــاق 
الــذي أُبــرَِم بــن قــوات النظــام الســوري وفصائــل املعارضــة املســلحة املســيطرة علــى املدينــة. بلغــت نســبة الدمــار الشــامل يف املدينــة 

قرابــة 40 %، حيــث توجــد فيهــا أحيــاء مدمــرة بشــكل شــبه كامــل.

خامساً: حصيلة اخلسائر البشرية يف ظلِّ محلة القصف والتدمري األخرية:
خلَّفــت كميــة القصــف الوحشــي الكثيــف دمــاراً رهيبــاً كمــا أوضحــت ذلــك صــور األقمــار الصناعيــة، وخلَّفــت أيضــاً ســقوط 
أعــداد كبــرية مــن الضحــااي قُتِــَل كثــري منهــم حتــت أنقــاض منزلــه أو حملِّــه التجــاري، وعلــى الرَّغــم مــن اختبــاء معظــم أهــايل الغوطــة 
الشــرقية يف أقبيــة املنــازل واختاذهــا ماجــئ بدائيــة، إال أنَّ ذلــك مل مينــع مــن ســقوط عــدد واســع مــن الضحــااي بســبب حجــم 
ونوعيــة القصــف وطريقتــه غــري املســبوقة ضــدَّ مــدن ســكنيَّة، ونســتعرض حصيلــًة ألبــرز أمنــاط االنتهــاكات الــيت ارتكبتهــا قــوات 
احللــف الســوري الروســي يف الغوطــة الشــرقية والــيت متكَّــن فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن تســجيلها منــذ بدايــة اهلجمــة 

العســكرية حــى هنايتهــا، 18/ شــباط/ 2018 حــى 12/ نيســان/ 2018:

• قتلت ما ال يقل عن 1843 مدنياً، بينهم 317 طفًا، و 280سيدة )أنثى ابلغة(
• قتلت 15 من الكوادر الطبية بينهم 3 سيدات، و12 من كوادر الدفاع املدين
• قضى 5 مدنين بينهم 1 سيدة بسبب نقص الغذاء والدواء بسبب احلصار. 

• ارتكبت ما ال يقل عن 68 جمزرة.
• شنَّت قرابة 61 هجوماً على مراكز حيويَّة مدنيَّة.

سادساً: القتل والتدمري هبدف التَّشريد القسري:
تســبَّب الّتدخــل الروســي هبــذا الكــم الكبــري مــن ســاح الطــريان، وشــنِّ الغــارات املتصلــة يوميــاً، يف تدمــري مــدن وبلــدات وقتــل 
أعــداد كبــرية مــن املدنيــن، واهلــدف هــو دفــع األهــايل إىل االستســام، وتوقيــع اتفاقيــات إجــاء أو البقــاء ضمــن شــروط ُمهينــة 
خُتالــف القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، وقــد جنحــت القــوات الروســية يف ذلــك، ابلتَّنســيق مــع إيــران والنظــام الســوري، الــذي 
عمــَد مباشــرة إىل إصــدار املرســوم رقــم 10، الــذي يُتيــح مصــادرة ممتلــكات كل مــن مل يتمكَّــن مــن العــودة إلثبــات ملكيتــه للسَّــكن 

اخلــاص بــه، وكل هــذا يصــبُّ يف عمليــة التغيــري الدميغــرايف، الــيت تســعى إيــران والنظــام الســوري إىل حتقيقهــا.
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يف 21/ آذار/ 2018 جــرت مفاوضــات بــن النظــام الســوري وفصائــل يف املعارضــة املســلحة املســيطرة علــى مدينــة حرســتا، 
ذلــك بعــد أن أطبقــت قــوات النِّظــام احلصــار علــى املدينــة يف احلــادي عشــر مــن الشــهر ذاتــه، وقــد أفضــت املفاوضــات إىل اتفــاق 
نــصَّ علــى خــروج املقاتلــن واملدنيــن إىل حمافظــة إدلــب وتســوية أوضــاع مــن أراد البقــاء مــن ســكان املدينــة بشــروط ُمهينــة ومالفــة 
للقانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، كمــا حصــل اتفــاق مماثــل يف 23/ آذار مشــَل مــدن وبلــدات القطــاع األوســط مــن الغوطــة 

الشــرقية )عربــن، زملــكا، عــن ترمــا، حــزة(.

يف 25/ آذار/ 2018 بــدأت املفاوضــات مــع الفصائــل العســكرية املســيطرة علــى مدينــة دومــا، واســتمرت عــدة أايم الحقــة 
خرجــت فيهــا آالف مــن الســكان، ويف 6/ نيســان/ 2018 عــاودت قــوات احللــف الســوري الروســي قصــف مدينــة دومــا بعــد 
تعرقــل املفاوضــات ومل تكتــِف بتصعيــد هجماهتــا بشــكل غــري مســبوق بــل وصلــت حــدَّ اســتخدام األســلحة الكيميائيــة هبــدف 
الضغــط علــى األهــايل واحلاضنــة الشــعبية كلهــا مــن أجــل دفــع املقاتلــن للرضــوخ والتَّســليم، وهــذا مــا حصــل فعــًا، حيــث متَّ 
اســتكمال خــروج بقيــة الدَّفعــات يف اليــوم التــايل هلجــوم دومــا الكيميائــي 7/ نيســان حــى آخــر دفعــة يف 12/ نيســان/ 2018.

أدَّت مجيــع هــذه االتفاقيــات إىل إجــاء قرابــة 65 ألــف شــخص مــن متلــف مناطــق الغوطــة الشــرقية إىل مناطــق الشــمال 
الســوري، إضافــة إىل خــروج قرابــة 130 ألــف شــخص عــرب معابــر افتتحهــا النظــام الســوري يف مــدن دومــا وحرســتا ومحوريــة إىل 
مناطق ختضع لســيطرة النظام الســوري، حيث مت احتجاز النَّازحن يف تســعة مراكز إيواء مؤقتة يف ريف دمشــق، وفصلت قوات 
النظــام الذكــور عــن اإلانث ومنعتهــم مــن املغــادرة حنــو مدينــة دمشــق إال بوجــود كفيــل، وبعــد أن تتــمَّ تســوية أوضاعهــم األمنيــة.

 
ومل يســلم املدنيون من عمليات االعتقال، حيث ســجَّلنا منذ منتصف آذار حى منتصف أاير 2018 ما ال يقل عن 78 حالة 

اعتقال نفَّذها النظام الســوري يف مراكز اإليواء.

أحــد بنــود املفاوضــات اخلاصــة مبدينــة حرســتا نــصَّ بشــكل واضــح علــى السَّــماح للسُّــكان ابلعــودة إىل املدينــة بعــد انتهــاء عمليــة 
التَّمشــيط، الــيت تقــوم هبــا قــوات النظــام الســوري، بينمــا مل يُذكــر هــذا البنــد يف املفاوضــات اخلاصــة ببقيــة مناطــق الغوطــة الشــرقية، 
ولكــن ابلنَّظــر إىل التَّدمــري املمنهــج الــذي خضعــت لــه مــدن وبلــدات الغوطــة الشــرقية فــإنَّ أيَـّـــاً منهــا لــن يكــون مؤهــًا لعــودة 
الســكان، وحتتــاج إىل إعــادة إعمــار واســع النِّطــاق وأتهيــل كبــري للبــى التَّحتيــة واخلدميــة، وهــو مــا قــد يُعرقــل عمليــة العــودة وُيســهل 
للنظــام الســوري عمليــة طــرح مططــات تنظيــم عمــراين جديــدة قــد حتمــل معهــا تغيــرياً كبــرياً يف الطبيعــة الدميغرافيــة للمناطــق 

ــكان األصليــن يف العــودة. املتضــررة مقوِّضــًة بذلــك حــقَّ السُّ
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منتصــف أاير 2018 ســجَّلنا مســاح قــوات النظــام الســوري ملئــات العائــات ابلعــودة حنــو مدينــة دومــا بعــد انتهــاء عمليــة التَّســوية 
األمنيــة، وبعــد عودهتــم أبايم بــدأت قــوات النِّظــام الســوري بشــنِّ عمليــات دهــم واعتقــال شــبه يوميــة اســتهدفت شــباانً تــرتاوح 
أعمارهــم بــن 20 - 38 عامــاً هبــدف السَّــوق إىل اخلدمــة العســكرية اإللزاميــة أو االحتياطيــة، وقــد وثَّقــت الشــبكة الســورية 
حلقــوق اإلنســان اعتقــال مــا ال يقــل عــن 58 شــخصاً بينهــم 11 تتجــاوز أعمارهــم الـــ 45 عامــاً وهــم ممَّــن خضعــوا لعمليــات 

التَّســوية ضمــَن مراكــز اإليــواء، وال يــزال مصــري هــؤالء املعتقلــن جمهــواًل ابلنســبة لنــا.
 

املناطق اليت شــهدت اتفاقيات مماثلة يف األعوام املاضية ســواء يف أحياء محص القدمية أو أحياء حلب الشــرقية، وبلدات ومدن 
الغوطــة الغربيــة مل تشــهد عمليــات عــودة فعليَّــة للسُّــكان إذ يشــرتط النظــام الســوري إجــراءات إلثبــات امللكيــة وتوثيــق عقــود البيــع 
كاحلصــول علــى موافقــات أمنيــة، إضافــة إىل اختــاذه إجــراءات تتــمُّ مبوجبهــا مصــادرة بعــض املنــازل والعقــارات الــيت تعــود ملكيتهــا 
إىل عائات مقاتلن يف فصائل يف املعارضة املســلحة أو انشــطن حقوقين، وهذا ما ســنفرُِد له حبثاً مطواًل يتناول مجيع املناطق 

الــيت شــهدت اتفاقيــات إجــاء قســري ومــا تبعهــا مــن عمليــات إحــال ســكاين جديــد.

سابعاً: املرفقات:
مقطع مصوَّر بثَّته وكالة األنباء الفرنسية يُظهر حجم الدمار اهلائل يف مدينيت عربن وحرستا ابلغوطة الشرقية – آذار 2018

تصوير جوي بثَّته وكالة روسيا اليوم يُظهر دماراً هائًا يف الغوطة الشرقية - نيسان 2018
تصوير جوي يُظهر دماراً كبرياً يف مدينة دوما ابلغوطة الشرقية - نيسان 2018

تصوير جوي بثَّته وكالة روسيا اليوم يُظهر دماراً هائًا يف مدينة سقبا ابلغوطة الشرقية - آذار 2018

اثمناً: االستنتاجات والتوصيات:
1. خرقــت قــوات احللــف الســوري اإليــراين الروســي بشــكل ال يقبــل التَّشــكيك قــرار جملــس األمــن رقــم 2401 القاضــي بوقــف 
االعمــال القتاليــة ومــا ســبقه مــن قــرارات 2139 و2254 القاضَيــن بوقــف اهلجمــات العشــوائية، وأيضــاً انتهكــت عــرب جرميــة 

القتــل العمــد املادتــن الســابعة والثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي؛ مــا ُيشــكل جرائــم حــرب.
2. اســتخدمت قــوات احللــف الســوري الروســي أســلحة عشــوائية عدميــة التمييــز وشــديدة التدمــري كمــا اســتخدمت أســلحة حمرَّمــة 

كالذخائــر العنقوديــة واألســلحة الكيميائيــة.
3. إنَّ عمليــات القصــف، قــد تســبَّبت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف 
إحلــاق الضــرَّر الكبــري ابألعيــان املدنيَّــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أبنَّ الضَّــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن 

ابلفائــدة العســكرية املرجــوة. 

https://www.youtube.com/watch?v=ry11_dd-67A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=moXavYm9Jfg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rBsVAnend1M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3--aPsR1WTU&feature=youtu.be
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التوصيات:
إىل جملس األمن الدويل:

• يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القــرار رقــم 2401 الــذي نــصَّ بشــكل واضــح علــى وقــف 
ــذ علــى أرض الواقــع.  العمليــات القتاليــة وتيســري دخــول املســاعدات اإلنســانية إىل املناطــق احملاصــرة، وهــو مــا مل يُنفَّ

• إصــدار قــرار ُملــزم مينــع ويعاقــب علــى جرميــة التَّشــريد القســري، وجيــرب علــى وقــف عمليــات التهجــري القســري، وينــصُّ بشــكل 
صريــح علــى حــقِّ النازحــن قســراً ابلعــودة اآلمنــة إىل منازهلــم، وجــرب مــا وقــَع عليهــم مــن أضــرار.

• إلزام النظام السوري إبيقاف عمليات االستيطان واإلحال اليت يقوم هبا يف املدن واألحياء اليت يُهجَّر سكَّاهنا.
• إنَّ التَّشــريد القســري يُهدُِّد اإلقليم ويُهدُِّد األراضي الســورية، ويؤدي إىل زعزعة األمن واالســتقرار، وإنَّ إحال الســلم واألمان 

يف ســوراي مــن صلــب مهــام ومســؤوليات وقــدرات جملــس األمــن.
• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــن، مبــن فيهــم النِّظــام الروســي بعــد أن ثبــَت 

تورطُـّـه يف ارتــكاب جرائــم حــرب.
ــام وتطبيــق مبــدأ مســؤولية محايــة املدنيــن، حلفــظ أرواح الســورين وتراثهــم وفنوهنــم مــن الدمــار والنَّهــب  • إحــال األمــن والسَّ

والتخريــب. 
• توســيع العقــوابت لتشــمل النظــام الســوري والروســي واإليــراين املتورطــن بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــدَّ 

اإلنســانية ضــدَّ الشــعب الســوري.

إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظلِّ انقســام جملس األمن وشــَلله الكامل، يتوجب التَّحرك على املســتوى الوطي واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشَّــعب 
مــة علــى الصَّعيــد  الســوري، ويتجلَّــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزايدة جرعــات الدعــم املقدَّ
اإلغاثــي. والسَّــعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة، يف حماكمــات عادلــة جلميــع 

األشــخاص املتورطــن.
• دعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــراراً وتكــراراً يف عشــرات الدراســات والتقاريــر وابعتبارهــا عضــو يف “التحالــف 
الــدويل مــن أجــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )ICRtoP(”، إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )R2P(، وقــد متَّ اســتنفاذ 
اخلطــوات السياســية عــرب اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة الســيد كــويف عنــان ومــا جــاء بعدهــا مــن بيــاانت لوقــف األعمــال العدائيــة 
واتفاقــات أســتانة، وابلتــايل ال بــدَّ بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة، الــذي أقرَّتــه 

اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، ومــازال جملــس األمــن يُعرقــل محايــة املدنيــن يف ســوراي. 
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• جتديد الضَّغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.
• السَّــعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة واحملاســبة يف ســوراي عــرب اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس حقــوق اإلنســان، واســتخدام 

مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة.

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
• املســاعدة علــى العمــل يف بنــاء داات مركزيــة للمســاكن والعقــارات يف ســوراي، هبــدف حتقيــق نيــل التَّعويــض وتنفيــذ برامــج العــودة 
الطَّوعيــة ورد املســاكن واألراضــي والعقــارات وفقــاً لـــ “مبــادئ األمــم املتحــدة بشــأن ردِّ املســاكن والعقــارات لاجئــن والنازحــن” 

مبــادئ بينهــريو.
 

إىل املبعوث األممي إىل سوراي:
• عدم اقتصار اإلحاطة أمام جملس األمن على انتهاكات جبهة النصرة وتنظيم داعش.

• إدانة مرتكيب اجلرائم واجملازر واملتسببن األساسين يف خرق قرارات جملس األمن.

إىل النظام الروسي:
• التَّعهد بضمان سامة املدنين الراغبن ابخلروج وعدم التَّعرض هلم ابالعتقال واإلخفاء القسري.  

• التَّوقف الفوري عن عمليات قصف وقتل املدنين واستهداف مراكزهم احليوية ومنازهلم. 
• التَّوقف عن دعم النظام السوري يف جملس األمن واستخدام حق النَّقض الفيتو ملنع مترير أي قرار دويل يعاقب النظام السوري. 

• إعادة اإلعمار بشكل خاص املراكز الطبية واملدارس اليت دمَّرهتا القوات الروسية.

شكر وعزاء
خالص الشكر والعزاء جلميع األهايل والنُّشطاء احمللين الذين أغنت مسامهاهتم هذا التَّقرير بشكل فعال.
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