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 التطهير الطائفي الصامت
 الدور اإليراني في التدمير والتهجير في سوريا

 

  
 

 2015نامه شام، الطبعة األولى، أيار/مايو 

 

- 1- صور و خرائط  
 
 

 أدلة تقارير، أ. إشاعات،
 

 
مدنيون سوريون يبحثون بين الركام واألبنية المدمرة في حي جبل بدرو في حلب بعيد قصف جوي من قبل قوات النظام 

 . 2013شباط/فبراير  19السوري، 
 مركز حلب اإلعالمي  ©
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 تدمير .1
 

 
. المصدر: برنامج 2014تشرين الثاني/نوفمبر  3الدمار في حي جوبر في دمشق. التقطت صور األقمار الصناعية بتاريخ 

 (.Unitar( التابع لمعهد األمم المتحدة للتدريب والبحث )UNOSATتطبيقات األقمار الصناعية التشغيلية )
http://maps.unosat.org/SY/CE20130604SYR/UNOSAT_A4_Report_Damascus_20141103.pdf  

 
 

 
( التابع لمعهد األمم المتحدة UNOSATتقييم الدمار في حلب. المصدر: برنامج تطبيقات األقمار الصناعية التشغيلية )

 (.Unitarللتدريب والبحث )
http://unosat-maps.web.cern.ch/unosat-
maps/SY/CE20130604SYR/UNOSAT_A3_Landscape_CE20130604SYR_Aleppo_20141106.pdf  

 

http://maps.unosat.org/SY/CE20130604SYR/UNOSAT_A4_Report_Damascus_20141103.pdf
http://maps.unosat.org/SY/CE20130604SYR/UNOSAT_A4_Report_Damascus_20141103.pdf
http://unosat-maps.web.cern.ch/unosat-maps/SY/CE20130604SYR/UNOSAT_A3_Landscape_CE20130604SYR_Aleppo_20141106.pdf
http://unosat-maps.web.cern.ch/unosat-maps/SY/CE20130604SYR/UNOSAT_A3_Landscape_CE20130604SYR_Aleppo_20141106.pdf
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( التابع لمعهد األمم المتحدة UNOSATمار في حمص. المصدر: برنامج تطبيقات األقمار الصناعية التشغيلية )تقييم الد

 (.Unitarللتدريب والبحث )
http://unosat-maps.web.cern.ch/unosat-
maps/SY/CE20130604SYR/UNOSAT_A3_Portrait_CE20130604SYR_Homs_20141106.pdf  

 
 

 هدم. 2
 

 
األحياء المهدمة في دمشق. المصدر: هيومان رايتس ووتش، "التسوية باألرض: عمليات الهدم غير المشروع ألحياء سكنية في 

 .2014"، كانون الثاني/يناير 2013-2012سوريا في 
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0114webwcover.pdf  

 

http://unosat-maps.web.cern.ch/unosat-maps/SY/CE20130604SYR/UNOSAT_A3_Portrait_CE20130604SYR_Homs_20141106.pdf
http://unosat-maps.web.cern.ch/unosat-maps/SY/CE20130604SYR/UNOSAT_A3_Portrait_CE20130604SYR_Homs_20141106.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0114webwcover.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0114webwcover.pdf
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و حزيران/يونيو  2012تشرين األول/أكتوبر  –ليو المناطق المهدمة في حي القابون، دمشق. التاريخ التقريبي للهدم: تموز/يو

 هكتاراً. 18. المساحة التقديرية للمناطق المهدمة: 2013تموز/يوليو  –
-2012المصدر: هيومان رايتس ووتش، "التسوية باألرض: عمليات الهدم غير المشروع ألحياء سكنية في سوريا في 

 .2014"، كانون الثاني/يناير 2013
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0114webwcover.pdf 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0114webwcover.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0114webwcover.pdf
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 فيديو يظهر استخدام آليات عسرية في عمليات الهدم في القابون.

 
 

 

 
 القابون، دمشق. 

-2012المصدر: هيومان رايتس ووتش، "التسوية باألرض: عمليات الهدم غير المشروع ألحياء سكنية في سوريا في 
 .2014"، كانون الثاني/يناير 2013

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0114webwcover.pdf 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0114webwcover.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0114webwcover.pdf
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. المساحة 2012تشرين الثاني/نوفمبر  29 –أيلول/سبتمبر  8المناطق المهدمة في حي القابون، دمشق. تاريخ الهدم: 

 هكتاراً. 15.5التقديرية للمناطق المهدمة: 
-2012حياء سكنية في سوريا في المصدر: هيومان رايتس ووتش، "التسوية باألرض: عمليات الهدم غير المشروع أل

 .2014"، كانون الثاني/يناير 2013
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0114webwcover.pdf 

 
 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0114webwcover.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0114webwcover.pdf


Page 7 of 7 
 

7 
 

 
وكانون األول/ديسمبر  2012المناطق المهدمة حول مطار المزة العسكري، دمشق. التاريخ التقريبي للهدم: آب/أغسطس 

 هكتاراً. 41.6. المساحة التقديرية للمناطق المهدمة: 2013إلى آذار/مارس  2012
-2012نية في سوريا في المصدر: هيومان رايتس ووتش، "التسوية باألرض: عمليات الهدم غير المشروع ألحياء سك

 .2014"، كانون الثاني/يناير 2013
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0114webwcover.pdf 

 
المناطق المهدمة في حماة. المصدر: هيومان رايتس ووتش، "التسوية باألرض: عمليات الهدم غير المشروع ألحياء سكنية في 

 .2014"، كانون الثاني/يناير 2013-2012سوريا في 
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0114webwcover.pdf 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0114webwcover.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0114webwcover.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0114webwcover.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0114webwcover.pdf

