
التقريـــر السنـــوي الســــابع عــــن أبــرز انتهاكــات القــــوات 
الـــروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 

30 أيلول 2015 

مقتل 6943 مدنيا بينهم 2044 طفاًل و1243 حادثة اعتداء على مراكز 

حيوية مدنية على يد القوات الروسية

الجمعة 30 أيلول 2022

الشـــبكة الســـورية لحقوق اإلنســـان، تأسَّســــــت نهاية حزيــــران 2011، 
غيـــر حكوميـــة، ُمســـتقلة، اعتمـــدت عليهـــا المفوضيـــــــة الساميــــــــة 
لحقـــــــوق اإلنســـــــان مصـــــــــدرًا أساسيــــــــــًا في جميــــــع تحليالتهـــــا التي 

ـــا عـــن حصيلــــة الضحايـــا فـــي ســـوريا. أصدرتهـــــــ



R220916

المحتوى

2 ............................................................................................................................. أواًل: خلفية موجزة

4 .......................................................................................................................... ثانيًا: منهجية التقرير

ثالثًا: تحليل لحصيلة أبرز االنتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها
العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2022، وفق قاعـدة

بــــــيـــــانـــــــــــــات الشـــــبـــــكــــــــــــــة الســــــــــــــــوريــــــــــــــــة لحقــــــــــوق اإلنســــــــــــــان.......................................... 6

لة في العام الفائت في  رابعًا: تفاصيل تستعرض بعض الحوادث المسجَّ
قــــــــــاعــــــــــدة بيانــــــــــــات الشبكـــــــــة الـــــــــسوريـــــــــة لحقــــــــــــــوق اإلنســـــــــان.......................................... 17

خامسًا: التدخــــل العسكــــــــري الــــــروســــــي فـــــــي سوريـــــــا غيـــــر شرعـــــي............................................  24

سادسًا: أدوار روسية تخريبية في المسار السياسي واإلنساني ومحاولة 
25 ............................................ تعويم النظام السوري وتحويل سوريا لساحة اختبار أسلحـــــــة جديــــــــدة

سابعًا: االستنتاجات والتوصيــات ...................................................................................................... 28



التقرير السنوي السابع عن أبرز انتهاكات القوات الروسية 2

منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30 أيلول 2015 

أواًل: خلفية موجزة:

وقفــت روســيا ضــد إرادة التغييــر الديمقراطــي فــي ســوريا منــذ األيــام األولــى للحــراك الشــعبي، مســتخدمًة تبريــرات 
متنوعــة وفــي بعــض األحيــان متناقضــة، مــن قبيــل أن الحــراك الشــعبي مدعــوم مــن الغــرب، وبــأن التغييــر يجــب 
أن يتــم مــن داخــل النظــام الســوري، وهــي تعلــم اســتحالة أن يقــوم النظــام بــأي عمليــة تغييــر جديــة، وأنَّ الحــراك 
الجماهيــري هــو الســبيل الوحيــد لتحقيــق االنتقــال السياســي فــي ظــل نظــام شــديد القمــع واالســتبداد، قــام بتصفية 

العمــل السياســي والحزبــي فــي ســوريا.

وعلــى مــدى ســنوات قدمــت روســيا للنظــام الســوري مختلــف أشــكال الدعــم اللوجســتي سياســيًا، واقتصاديــًا، 
وعســكريًا، وفــي 30/أيلــول/2015 أعلنــت عــن تدخلهــا العســكري عبــر قواتهــا العســكرية، وبــدأت بقصــف األراضــي 
ــة المســار السياســي،  ــد فقــد لعبــت روســيا دورًا حاســمًا فــي تثبيــت النظــام الســوري، وعرقل ــكل تأكي الســورية، وب
فلــم يعــد النظــام الســوري يكتــرث بإجــراء مفاوضــات بعــد أن اســتعاد بفضــل القــوة العســكرية الروســية أراضــي 

شاســعة كانــت قــد خرجــت عــن ســيطرته.

خريطــة تظهــر تغيــر مناطــق الســيطرة لصالــح النظــام الســوري منــذ بدايــة التدخــل الروســي عســكريًا فــي عــام 
2015 حتــى اآلن:

https://eng.mil.ru/en/news_page/country/more.htm?id=12059172@egNews
https://drive.google.com/file/d/1GEbRPtTLJvfFsnGyn-mGx5GUL3qL4BoH/view
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لقــد اســتخدمت روســيا الفيتــو ضــد مصالــح الشــعب الســوري فــي االنتقــال السياســي، وحمايــة للنظــام الســوري 
17 مــرة، 4 منهــا قبــل تدخلهــا العســكري المباشــر فــي ســوريا، و13 بعــد تدخلهــا العســكري، كمــا صوتــت فــي جميــع 
دورات تواجدهــا فــي مجلــس حقــوق اإلنســان أي 21 مــرة، صوتــت ضــد كافــة قــرارات مجلــس حقــوق اإلنســان التــي 
تديــن عنــف ووحشــية النظــام الســوري، بــل وحشــدت الــدول الحليفــة لروســيا، مثــل الجزائــر وفنزويــا وكوبــا وغيرهــا 

مــن الــدول الدكتاتوريــة للتصويــت لصالــح النظــام الســوري.

واقــع اســتخدام الفيتــو الروســي فــي مجلــس األمــن لصالــح النظــام الســوري وحصيلــة الضحايــا المدنييــن الذيــن 
قتلــوا علــى يــد قــوات الحلــف الســوري الروســي بيــن كل اســتخدامين متتالييــن لحــق النقــض منــذ آذار/ 2011 حتــى 

8/ تمــوز/ 2022:

ــر اســتخدامه األســلحة  كمــا امتــدَّ الدعــم الروســي للنظــام الســوري ليشــمَل مختلــف المجــاالت، بمــا فــي ذلــك تبري
الكيميائيــة، والتشــكيك فــي تقاريــر منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، واســتغال المســاعدات اإلنســانية العابــرة 
للحــدود، )وقــد أصدرنــا ثاثــة تقاريــر موســعة حــول هــذه القضيــة(، وتســخير وســائل اإلعــام فــي البروبوغنــدا لصالــح 

النظــام الســوري، وتحســين صــورة انتهاكاتهــا.

ــه  ــذي تقــوم مــن خال ــوم مــن هــذا العــام تصــدر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تقريرهــا الســنوي ال وفــي كل ي
بتحديــث لحصيلــة الخســائر البشــرية والماديــة التــي تســبب بهــا التدخــل العســكري الروســي فــي ســوريا، وذلــك مــن 
خــال ارتــكاب كــم هائــل مــن انتهــاكات القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني، كمــا نؤكــد فيــه 
علــى عــدم شــرعية التدخــل العســكري الروســي فــي ســوريا، ونطالــب مــن خالــه روســيا بتعويــض الضحايــا وذويهــم، 
والبــدء بترميــم األضــرار الماديــة التــي تســببت بهــا، والتوقــف عــن دعــم النظــام الســوري الــذي أثبــت توحشــًا منقطــع 

النظيــر، والعمــل علــى دعــم االنتقــال السياســي فــي ســوريا.

https://snhr.org/arabic/?p=15621
https://sn4hr.org/arabic/?p=13859
https://sn4hr.org/arabic/?p=12415
https://drive.google.com/file/d/1taR8DXevmoiDzf12uyNqmLS7vS-SP1Py/view?usp=sharing
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يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:

بعــد أن تدخلــت روســيا عســكريًا فــي ســوريا بشــكل غيــر شــرعي، وارتكبــت انتهــاكات فظيعــة، بمــا فــي ذلــك 
قصــف المشــافي وأحيــاء ســكنية وقتــل مئــات المدنييــن، لــم يفــرض الغــرب أيــة عقوبــات علــى روســيا بســبب 
جميــع تلــك االنتهــاكات والتــي بلــغ بعضهــا مســتوى الجرائــم ضــد اإلنســانية، ونعتقــد أن إفــات روســيا مــن 
العقــاب فــي ســوريا شــجعها علــى المضــي قدمــًا فــي سياســتها وانتهاكهــا للقانــون الدولــي فــي أوكرانيــا، البــد 

مــن محاســبة روســيا علــى مــا قامــت بــه ضــد الشــعب والدولــة الســورية

ثانيًا: منهجية التقرير:

يقــوم فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بعمليــات مراقبــة مســتمرة للحــوادث واألخبــار عبــر شــبكة مــن 
الراصديــن الميدانييــن العامليــن معنــا، والذيــن بنــوا خــال ســنوات شــبكة عاقــات واســعة مــع عشــرات المصــادر 
المتنوعــة، وال زالــت منهجيتنــا فــي إســناد مســؤولية هجمــات بعينهــا إلــى القــوات الروســية تعتمــد علــى تقاطــع عــدد 
ــات التــي  كبيــر مــن المعلومــات وتصريحــات لمســؤولين روس، إضافــًة إلــى عــدد كبيــر مــن الروايــات، ال ســيما الرواي
يعــود معظمهــا إلــى عمــال اإلشــارة المركزيــة، الذيــن يعملــون علــى مراقبــة حركــة الطائــرات الحربيــة التــي ُتقلــع مــن 
القواعــد الجويــة الســورية أو الروســية وتحديــد مســارها، حيــث يســتطيع عمــال المراصــد فــي كثيــر مــن الهجمــات 
تحديــد طــراز المقاتــات والرمــوز التــي تحملهــا، كمــا يرصــدون بعــض التعليمــات الصــادرة عــن القواعــد العســكرية 
األرضيــة، إضافــًة إلــى ذلــك فقــد اعتمدنــا فــي كثيــر مــن األحيــان فــي تحديــد مســؤولية القــوات الروســية عــن هجمــات 
نــة علــى تفــاوت الهجمــات والقــوة التدميريــة التــي أحدثتهــا الهجمــات الروســية بالمقارنــة مــع هجمــات حكوميــة،  ُمعيَّ

فضــًا عــن قــدرة ســاح الجــو الروســي علــى التَّحليــق والقصــف ليــًا، واســتخدامهم أســلحة أرضيــة ذات دقــة.

 مضــى شــنت القــوات الروســية هجمــات أرضيــة بشــكل أكبــر، وكانــت الغالبيــة العظمــى تتــم ســابقًا 
ٍ

وفــي غضــون عــام
بواســطة قــوات النظــام الســوري، لكــن القــوات الروســية أصبحــت تقصــف باســتخدام أســلحة أرضيــة بشــكل أكبــر 
بكثيــر مــن الســنوات الماضيــة، وهــذا القصــف يختلــف عــن القصــف بســاح الطيــران الــذي نســتطيع غالبــًا مــن 
شــكل الطائــرة ونــوع الســاح، وعوامــل أخــرى أن نحــدد أنهــا طائــرة روســية، أمــا فــي حــال القصــف األرضــي فالعمليــة 
أشــد تعقيــدًا فــي تحديــد المســؤول هــل هــو النظــام الســوري أم روســيا، وإن كانــت المســؤولية تتــراوح بيــن القــوات 
الروســية أو قــوات النظــام الســوري وهمــا حلــف واحــد، ويتحمــان مســؤولية تشــاركية، فغالبيــة أســلحة النظــام 

الســوري هــي روســية، والنظــام الســوري هــو مــن اســتجلب روســيا.

ــا عليهــا عبــر حديــث مباشــر مــع الشــهود، وهــي ليســت مأخــوذة مــن  ــر علــى ثــاث روايــات حصلن يحتــوي هــذا التَّقري
مصــادر مفتوحــة، وقــد شــرحنا للشــهود الهــدف مــن المقابــات، وحصلنــا على موافقتهــم على اســتخدام المعلومات 
ــر  م أو نعــرض عليهــم أيَّــة حوافــز، كمــا حاولنــا تجنيــَب الشــهود معانــاة تذكُّ مونهــا فــي هــذا التقريــر دوَن أن ُنقــدِّ التــي ُيقدِّ
ــى  ــه فــي اســتخدام اســم مســتعار، حفاظــًا عل ــدى رغبت ــة كل مــن أب  بعــدم كشــف هوي

ٍ
ــُح ضمــان ــمَّ من االنتهــاك، وت

خصوصيــة الشــهود ومنــع تعرضهــم للمضايقــات أو الماحقــة األمنيــة، وكل ذلــك وفــق البروتوكــوالت الداخليــة 
للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان والتــي نعمــل بموجبهــا ونســعى إلــى تطويرهــا بشــكل مســتمر مــن خــال خبرتنــا 

لتراعــي أفضــل معاييــر الرعايــة والموثوقيــة.
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وقــد أثبتــت التَّحقيقــات الــواردة فــي هــذا التقريــر أنَّ المناطــق المســتهدفة كانــت عبــارة عــن مناطــق مدنيــة وال يوجــد 
فيهــا أيــة مراكــز عســكرية أو مخــازن أســلحة تابعــة للمعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي أو هيئــة تحريــر الشــام 
فــي أثنــاء الهجمــات أو حتــى قبلهــا، كمــا أنــه لــم يتــم توجيــه أي تحذيــر مــن قبــل القــوات الروســية للمدنييــن ُقبيــل 

الهجمــات كمــا يشــترط القانــون الدولــي اإلنســاني.

لــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان المقاطــع المصــورة والصــور التــي ُنشــرت عبــر  إضافــًة إلــى ذلــك فقــد حلَّ
اإلنترنــت، أو التــي أرســلها لنــا نشــطاء محليــون عبــر البريــد اإللكترونــي أو برنامــج الســكايب أو عبــر منصــات التواصــل 
هــا ناشــطون موقــع الهجمــات وجثــَث الضحايــا والمصابيــن وحجــم الدمــار  االجتماعــي، وأظهــرت مقاطــع مصــورة بثَّ

بت بــه الهجمــات. الكبيــر الــذي تســبَّ
 مــن جميــع الصــور والمقاطــع المصــورة المذكــورة فــي هــذا التقريــر ضمــن قاعــدة بيانــات إلكترونيــة 

ٍ
نحتفــظ بنســخ

عــي أننــا ُقمنــا بتوثيــق الحــاالت كافــة، وذلــك   صلبــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك ال ندَّ
ٍ

 احتياطيــة علــى أقــراص
ٍ
ســرية، ونســخ

فــي ظــلِّ الحظــر والماحقــة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وبعــض المجموعــات المســلحة األخــرى. ولمزيــد مــن 
بعــة مــن قبــل الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان. التَّفاصيــل نرجــو االطــاع علــى المنهجيــة المتَّ

أنكــرت روســيا دائمــًا قيامهــا بأيــة هجمــات ضــدَّ المدنييــن، وصــرَّح وزيــر خارجيتهــا مــرارًا أن تدخلهــا شــرعي ألنــه بطلــب 
مــن النظــام الســوري ولمحاربــة تنظيــم داعــش، وأنهــا ملتزمــة بقواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني، ولــم تقــم بفتــح 
ــورك تايمــز  ــر صحيفــة النيوي ــة وتقاري ــة والمحلي ــة والدولي ــر األممي ــد مــن التقاري ــى الرغــم مــن العدي ــق واحــد عل تحقي
وهيومــان رايتــس ووتــش والعفــو الدوليــة والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، والتــي وثقــت جميعهــا العديــد مــن 

الحــوادث التــي تورطــت فيهــا القــوات الروســية بانتهــاكات تشــكل جرائــم حــرب.

وقــد عملــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ بدايــة التدخــل العســكري الروســي علــى مراقبــة وتوثيــق 
االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا القــوات الروســية مــن قتــل وتدميــر وتشــريد قســري، وقمنــا بنشــر عــدد كبيــر مــن أخبــار تلــك 
االنتهــاكات، كمــا أصدرنــا منــذ أيلــول/ 2015 حتــى اآلن 94 تقريــرًا تحدثنــا فيهــا عــن أنمــاط متعــددة مــن االنتهــاكات التــي 

مارســتها القــوات الروســية فــي ســوريا، ويســتعرضها هــذا الرابــط

ــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال  ــل الحــدَّ األدنــى الــذي تمكنَّ مــا ورَد فــي هــذا التقريــر ُيمثِّ
يشــمل الحديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
https://www.nytimes.com/interactive/2019/12/31/world/middleeast/syria-united-nations-investigation.html
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/2089/2020/ar/ 
https://www.hrw.org/ar/report/2020/10/15/376415
https://snhr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
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ثالثــًا: تحليــل لحصيلــة أبــرز االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا القــوات الروســية 
منــذ تدخلهــا العســكري فــي ســوريا فــي 30/ أيلــول/ 2015 حتــى 30/ أيلــول/ 

2022، وفــق قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان:

ألف: حصيلة الضحايا المدنيين:

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل 6943 مدنيــًا بينهــم 2044 طفــًا و977 ســيدة )أنثــى بالغــة( علــى يــد 
القــوات الروســية منــذ تدخلهــا العســكري فــي ســوريا حتــى 30/ أيلــول/ 2022.

توزَّعت حصيلة الضحايا المدنيين على يد القوات الروسية بحسب األعوام على النَّحو التالي:

• العام األول )منذ 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2016(: 3564 بينهم 1027 طفًا، و404 سيدة 
• العام الثاني )منذ 30/ أيلول/ 2016 حتى 30/ أيلول/ 2017(: 1547 بينهم 448 طفًا، و236 سيدة
• العام الثالث )منذ 30/ أيلول/ 2017 حتى 30/ أيلول/ 2018(: 958 بينهم 354 طفًا، و211 سيدة

• العام الرابع )منذ 30/ أيلول/ 2018 حتى 30/ أيلول/ 2019(: 447 بينهم 79 طفًا، و47 سيدة
• العام الخامس )منذ 30/ أيلول/ 2019 حتى 30/ أيلول/ 2020(: 343 بينهم 97 طفًا، و71 سيدة

• العام السادس )منذ 30/ أيلول/ 2020 حتى 30/ أيلول/ 2021(: 51 بينهم 25 طفًا، و5 سيدة
• العام السابع )منذ 30/ أيلول/ 2021 حتى 30/ أيلول/ 2022(: 33 بينهم 14 طفًا، و3 سيدة.

https://drive.google.com/file/d/1bG0oesH29JZHHrF2388EJQIclvri2e-C/view?usp=sharing
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توزَّعت حصيلة الضحايا المدنيين على يد القوات الروسية بحسب المحافظات على النحو التالي: 

توزَّعت حصيلة الضحايا المدنيين على يد القوات الروسية بحسب المحافظات سنويًا على النحو التالي:
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تظهــر الحصيلــة أعــاه أن العــام األول للتدخــل الروســي قــد شــهد الحصيلــة األعلــى مــن الضحايــا بمــا نســبته قرابــة 
52 % مــن الحصيلــة اإلجماليــة، تــاه العــام الثانــي للتدخــل بمــا نســبته قرابــة 23 %. شــهدت محافظــة حلــب الحصيلــة 
ــة  ــة اإلجمالي ــة 79 % مــن الحصيل ــى أن قراب ــات إل ــا، تلتهــا محافظــة إدلــب، حيــث تشــير اإلحصائي األعلــى مــن الضحاي

للضحايــا وقعــت فيهمــا – قرابــة 41 % منهــا فــي حلــب وقرابــة 38 % فــي إدلــب.

باء: حصيلة المجازر:
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 360 مجــزرة ارتكبتهــا القــوات الروســية منــذ تدخلهــا 

العســكري فــي ســوريا حتــى 30/ أيلــول/ 2022.

توزَّعت حصيلة المجازر على يد القوات الروسية بحسب األعوام على النَّحو التالي:
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توزَّعت حصيلة المجازر على يد القوات الروسية بحسب المحافظات على النحو التالي: 

توزَّعت حصيلة المجازر على يد القوات الروسية بحسب المحافظات سنويًا على النحو التالي:
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تشــير إحصائيــات المجــازر التــي ارتكبتهــا القــوات الروســية فــي ســوريا إلــى أن العــام األول لتدخلهــا شــهد الحصيلــة 
األعلــى مــن المجــازر، والتــي بلغــت 172 مجــزرة -مــا نســبته قرابــة 48 % مــن الحصيلــة اإلجماليــة- ثــم تناقصــت هــذه 
الحصيلــة تدريجيــًا علــى مــدار الســنوات الســت لتصــل فــي العاميــن األخيريــن إلــى مــا نســبته قرابــة 1 % مــن الحصيلــة 

اإلجماليــة. توزعــت الحصيلــة األكبــر مــن المجــازر علــى محافظــات حلــب ثــم إدلــب فديــر الــزور.

تاء: حصيلة الضحايا من الكوادر الطبيَّة:
وثقنــا مقتــل 70 مــن الكــوادر الطبيــة، بينهــم 12 ســيدة )أنثــى بالغــة(، علــى يــد القــوات الروســية منــذ تدخلها العســكري 

فــي ســوريا حتى 30/ أيلــول/ 2022.

توزَّعت حصيلة ضحايا الكوادر الطبية على يد القوات الروسية بحسب األعوام على النَّحو التالي:

توزَّعت حصيلة ضحايا الكوادر الطبية على يد القوات الروسية بحسب المحافظات على النحو التالي: 
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توزَّعت حصيلة ضحايا الكوادر الطبية على يد القوات الروسية بحسب المحافظات سنويًا على النحو التالي:

تؤكــد اإلحصائيــة المذكــورة أعــاه علــى الــدور الــذي لعبتــه القــوات الروســية فــي تدهــور الواقــع الطبــي بقتلهــا الكــوادر 
الطبيــة، والتســبب فــي نــزوح المئــات منهــم خشــية القتــل. كانــت الحصيلــة الســنوية األعلــى لضحايــا الكــوادر الطبيــة 
فــي العــام األول للتدخــل العســكري الروســي، بـــ 39 ضحيــة، جلهــم فــي محافظــة حلــب )25 ضحيــة( تليهــا محافظــة 

إدلــب )11 ضحيــة(.

ثاء: حصيلة الضحايا من كوادر الدفاع المدني:
ســجلنا مقتــل 44 مــن كــوادر الدفــاع المدنــي، علــى يــد القــوات الروســية منــذ تدخلهــا العســكري فــي ســوريا حتــى 30/ 

أيلــول/ 2022.

توزَّعت حصيلة ضحايا كوادر الدفاع المدني على يد القوات الروسية بحسب األعوام على النَّحو التالي:
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توزَّعت حصيلة ضحايا كوادر الدفاع المدني على يد القوات الروسية بحسب المحافظات على النحو التالي:

ــى النحــو  ــد القــوات الروســية بحســب المحافظــات ســنويًا عل ــى ي ــي عل ــا كــوادر الدفــاع المدن ــة ضحاي عــت حصيل توزَّ
ــي: التال

عملــت القــوات الروســية علــى اســتهداف منظمــة الدفــاع المدنــي ســواء عبــر قصــف مقراتهــا أو عبــر سياســة 
ــي  ــى وجــه الخصــوص مــن عناصــر الدفــاع المدن ــا وعل ــة الضحاي ــي تتســبب فــي ارتفــاع حصيل ــة المزدوجــة، الت الضرب
والمســعفين، وهــذا مــا تبــرزه الحصائــل المذكــورة أعــاه، تظهــر هــذه اإلحصائيــات أن العــام األول للتدخــل الروســي 
شــهد الحصيلــة األعلــى للضحايــا )15 ضحيــة( -مــا نســبته قرابــة 35 % مــن الحصيلــة اإلجماليــة- ثــم العــام الثانــي )10 
ضحايــا( -مــا نســبته قرابــة 23 % مــن الحصيلــة اإلجماليــة-. الحصيلــة األعلــى مــن الضحايــا كانــت فــي محافظــة إدلــب 
ــي، ثــم فــي  ــدًا فــي العاميــن الرابــع والثالــث للتدخــل الروســي علــى التتال بنســبة 50 % مــن الحصيلــة اإلجماليــة، تحدي

محافظــة حلــب بنســبة 25 % مــن الحصيلــة اإلجماليــة، وجلهــا فــي العــام األول للتدخــل.
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جيم: حصيلة الضحايا من الكوادر اإلعامية:

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل 24 مــن الكــوادر اإلعاميــة، علــى يــد القــوات الروســية منــذ تدخلهــا 
العســكري فــي ســوريا حتــى 30/ أيلــول/ 2022.

توزَّعت حصيلة ضحايا الكوادر اإلعامية على يد القوات الروسية بحسب األعوام على النَّحو التالي:

توزَّعت حصيلة ضحايا الكوادر اإلعامية على يد القوات الروسية بحسب المحافظات على النحو التالي:
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توزَّعت حصيلة ضحايا الكوادر اإلعامية على يد القوات الروسية بحسب المحافظات سنويًا على النحو التالي:

تظهــر اإلحصائيــات المذكــورة أعــاه اســتهداف القــوات الروســية للكــوادر اإلعاميــة فــي محافظتــي حلــب وإدلــب، وقد 
توزعــت الحصيلــة اإلجماليــة للضحايــا بيــن هاتيــن المحافظتيــن مناصفــة. وقــد شــهد العــام األول للتدخــل الروســي 
نصــف الحصيلــة اإلجماليــة لضحايــا الكــوادر اإلعاميــة بـــ 12 ضحيــة، بنســبة 50 % مــن الحصيلــة اإلجماليــة، يليــه العــام 

الثالــث بـــ 4 ضحايــا، بنســبة 17 % مــن الحصيلــة اإلجماليــة.

حاء: حصيلة حوادث االعتداء على المراكز الحيوية المدنيَّة:
ــة، و60  ــة، بينهــا 223 مدرســة، و207 منشــأة طبي ــة مدنيَّ ــى مراكــز حيوي ــداء عل ــة اعت ــا مــا ال يقــل عــن 1243 حادث وثقن

ــول/ 2022. ــى 30/ أيل ــذ تدخلهــا العســكري فــي ســوريا حت ــد القــوات الروســية من ــى ي ســوقًا، عل

حــو  ــة علــى يــد القــوات الروســية بحســب األعــوام علــى النَّ عــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيَّ توزَّ
التالي:
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ــة علــى يــد القــوات الروســية بحســب المحافظــات علــى  عــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيَّ توزَّ
النحــو التالــي:

ــة علــى يــد القــوات الروســية بحســب المحافظــات  عــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيَّ توزَّ
ســنويًا علــى النحــو التالــي:

تعكــس الحصيلــة المذكــورة أعــاه حجــم الدمــار الكبيــر الــذي ألحقتــه القــوات الروســية جــراء تدخلهــا فــي ســوريا، علــى 
وجــه الخصــوص فــي العاميــن األول والثانــي مــن تدخلهــا، حيــث شــهد العــام األول 452 حادثة اعتداء علــى مراكز حيوية 
مدنيــة -مــا نســبته قرابــة 37 % مــن الحصيلــة اإلجماليــة للحــوادث-، 257 منهــا فــي محافظــة حلــب و112 فــي محافظــة 
إدلــب، بينمــا شــهد العــام الثانــي 309 حادثــة اعتــداء -مــا نســبته قرابــة 25 % مــن الحصيلــة اإلجماليــة للحــوادث-، 
178 منهــا فــي محافظــة إدلــب، و102 فــي محافظــة حلــب. وقــد شــهدت محافظــة إدلــب الحصيلــة األعلــى لحــوادث 

االعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة والتــي بلغــت 626 حادثــة -مــا نســبته 51% مــن الحصيلــة اإلجماليــة للحــوادث-.
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خاء: حصيلة استخدام الذخائر العنقودية:
تها القــوات الروســية منــذ  وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 237 هجومــًا بذخائــر عنقوديــة، شــنَّ

تدخلهــا العســكري فــي ســوريا حتى 30/ أيلــول/ 2022.

توزَّعت حصيلة استخدام الذخائر العنقودية على يد القوات الروسية بحسب األعوام على النَّحو التالي:

تشــير اإلحصائيــة المذكــورة أعــاه إلــى كثافــة العمليــات العســكرية التــي اســتخدمتها القــوات الروســية فــي األعــوام 
ــة،  ــر العنقودي ــة بالذخائ ــة الهجمــات اإلجمالي ــة 62 % مــن حصيل ــى لتدخلهــا، حيــث ســجلنا فــي العــام األول قراب األول

لتنخفــض فــي العــام الثانــي إلــى مــا نســبته قرابــة 28 %.

دال: حصيلة استخدام األسلحة الحارقة:
تها القــوات الروســية منــذ  وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 125 هجومــًا بأســلحة حارقــة، شــنَّ

تدخلهــا العســكري فــي ســوريا حتــى 30/ أيلــول/ 2022.

توزَّعت حصيلة استخدام األسلحة الحارقة على يد القوات الروسية بحسب األعوام على النَّحو التالي:

وفــق مــا تمكنــا مــن توثيقــه مــن هجمــات روســية باألســلحة الحارقــة فقــد اقتصــر هــذا االســتخدام علــى األعــوام 
الثاثــة األولــى مــن تدخلهــا، كانــت الحصيلــة األكبــر منهــا فــي العــام الثانــي )قرابــة 46 % مــن الحصيلــة اإلجماليــة 
للهجمــات( تاهــا العــام األول )قرابــة 39 % مــن الحصيلــة اإلجماليــة للهجمــات( وفــق مــا تظهــره الحصائــل أعــاه.

ذال: التَّشريد القسري:
ــزوح والتَّشــريد القســري،  لقــد كان لحجــم العنــف المتصاعــد الــذي مارســته القــوات الروســية األثــر األكبــر فــي حركــة النُّ
ــون  ــة 4.8 ملي ــي فــي تشــريد قراب ها الحلــف الســوري اإليران ــوازي مــع الهجمــات التــي شــنَّ وســاهمت هجماتهــا بالت

نســمة معظــم هــؤالء المدنييــن تعرضــوا للنــزوح غيــَر مــرة.
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رابعــًا: تفاصيــل تســتعرض بعــض الحوادث المســجَّلة فــي العام الفائت 
في قاعدة بيانات الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان:

ألف: أبرز حوادث القتل خارج إطار القانون على يد القوات الروسية في العام السابع لتدخلها:
الخميــس 11/ تشــرين الثانــي/ 2021 قرابــة الســاعة 10:05 بالتوقيــت المحلــي، قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه 
روســي بالصواريــخ منطقــة زراعيــة تقــع إلــى الشــمال مــن مدينــة إدلــب بيــن مدينــة معــرة مصريــن ومدينــة إدلــب، 
ســقطت الصواريــخ علــى مدجنــة لتربيــة الطيــور وبمحاذاتهــا منــزل تابــع لهــا يقطنــه نازحــون مــن ريــف محافظــة حلــب 
الجنوبــي؛ تســبب القصــف فــي مقتــل 5 مدنييــن مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 3 أطفــال، و1 ســيدة، إضافــًة إلــى دمــار كبيــر 
فــي بنــاء المدجنــة والمنــزل. تخضــع المنطقــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة 

تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

اإلثنيــن 22/ تشــرين الثانــي/ 2021 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ طريقــًا زراعيــًا علــى 
أطــراف قريــة تلتيتــا الواقعــة فــي منطقــة جبــل الســماق بريــف محافظــة إدلــب الغربــي؛ مــا أدى إلــى مقتــل مدنييــن 
ــل فــي المعارضــة  ــا لســيطرة مشــتركة بيــن فصائ ــة تلتيت ــم. تخضــع قري ــم إبراهي ــن، همــا أيمــن القــوده وإبراهي اثني

ــة. ــر الشــام وقــت الحادث ــة تحري المســلحة وهيئ

دمار إثر هجوم جوي روسي على مدجنة شمال مدينة إدلب، ما تسبب بمجزرة، 
في 11/ تشرين الثاني/ 2021 – بعدسة: أحمد رحال

https://www.google.com/maps/place/35%C2%B058'04.7%22N+36%C2%B038'51.5%22E/@35.9679765,36.6498276,687m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xc1dae99cb50bb13c!8m2!3d35.9679722!4d36.6476389?hl=ar
https://drive.google.com/file/d/132Re53d93l-e1ijpANLAQlB9YC81HvU8/view
https://www.youtube.com/watch?v=xNP-Qgl3d-g
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2021%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%AF%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D9%8A%D9%82%D8%B7%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%88%D9%86%20%D8%AC%D9%802%2011%2011%202021%2Emp4&ga=1
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2021%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%AF%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D9%8A%D9%82%D8%B7%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%88%D9%86%20%D8%AC%D9%802%2011%2011%202021%2Emp4&ga=1
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2021%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%AF%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D9%8A%D9%82%D8%B7%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%88%D9%86%20%D8%AC%D9%801%2011%2011%202021%2Emp4&ga=1
https://drive.google.com/file/d/1gPCigTOwlvAXnypa42RsQwPN49of6ixA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gPCigTOwlvAXnypa42RsQwPN49of6ixA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15NlJD5mzo9dcNlTV4wdk7SDSyTlJSMzq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lZwsfNhqePO8rrb-cqMsoSsR6nkg7CgR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X21aYS35cfvp8JXz6gaNBu7f16qltdGv/view
https://drive.google.com/file/d/1-d1f99D589A5u2LzE_Humz1119IcnKJv/view
https://drive.google.com/file/d/1GHNwQdX_3TlgyY_Qv2Ki6rlLNd8XGYr6/view
https://drive.google.com/file/d/1GHNwQdX_3TlgyY_Qv2Ki6rlLNd8XGYr6/view
https://drive.google.com/file/d/1JlQh4URPq5pPK2ZcjnrEKjUt35IY6dHd/view
https://drive.google.com/file/d/132Re53d93l-e1ijpANLAQlB9YC81HvU8/view
https://drive.google.com/file/d/1bHJUwyhsRhaqZeG1fI5VLspaRpMVUYIM/view
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منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30 أيلول 2015 

الخميــس 9/ كانــون األول/ 2021 قضــى الطفــل عبــد العزيــز خليــل الهجــر، مــن أبنــاء قريــة صبيخــان بريــف محافظــة 
ديــر الــزور والبالــغ مــن العمــر 17 عامــًا، إثــر إصابتــه برصــاص عناصــر دوريــة تابعــة للقــوات الروســية قامــوا بإطــاق النــار 
فــي الشــارع العــام فــي حــي الجــورة بمدينــة ديــر الــزور بشــكل عشــوائي ودون معرفــة الســبب. يخضــع الحــي لســيطرة 

قــوات النظــام الســوري وقــت الحادثــة.

الســبت 1/ كانــون الثانــي/ 2022 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ منــزل وخيــم لنازحيــن 
يعملــون فــي رعــي األغنــام فــي األطــراف الشــرقية مــن منطقــة النهــر األبيــض التابعــة لمدينــة جســر الشــغور بريــف 
محافظــة إدلــب الغربــي؛ مــا أدى إلــى مقتــل 3 مدنييــن، هــم طفلتــان وســيدة، إضافــًة إلــى أضــرار ماديــة أصابــت 
المنــزل والخيــم ونفــوق عــدد مــن رؤوس األغنــام. تخضــع المنطقــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة 

ــة. ــر الشــام وقــت الحادث المســلحة وهيئــة تحري

أضرار مادية في خيمة يقطنها نازحون إثر هجوم جوي روسي شرق منطقة النهر األبيض/ إدلب 
في 1/ كانون الثاني/ 2022 – بعدسة: سعد الدين زيدان

https://drive.google.com/file/d/1dvtu80tA-NCklsQ9qmQwqokvUEaqwdO9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14sndyyezsITx1_X6eWSUd_18FaYnEQ8C/view
https://drive.google.com/file/d/1srYvRqn3Z7KH9ooRpW-H0X2PgnZW9jNv/view
https://drive.google.com/file/d/1G6hrNyuH4zNIvo3P_AMsw2kSxaA0IeUF/view
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منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30 أيلول 2015 

ــه روســي، مــن طــراز Su-34، 4 غــارات  ــاح نعتقــد أن ــت الجن ــران ثاب فجــر الجمعــة 22/ تمــوز/ 2022 شــنَّ طي
)غارتيــن مزدوجتيــن( علــى موقعيــن فــي أطــراف قريــة الجديــدة، الخاضعــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل 
فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة، أســفرت الغــارات عــن مقتــل 7 مدنييــن، 
بينهــم 4 أطفــال أشــقاء )3 إنــاث وذكــر(، وفيمــا يلــي عــرض لمــا تمكنــا مــن توثيقــه عــن تفاصيــل الهجمــات 

الجويــة الروســية علــى الموقعيــن:

الموقع األول:
قرابــة الســاعة 5:50 شــنَّ طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي غــارة بصــاروخ ســقط قــرب الواجهــة 
الشــرقية لمــأوى للنازحيــن -عبــارة عــن بنــاء لتربيــة المواشــي ســابقًا- يقيــم فيــه عائــات 3 أشــقاء مــن عائلــة 
مظــان النازحــة مــن قريــة زيــزون فــي ريــف حمــاة الغربــي، يقــع علــى بعــد قرابــة 350 متــرًا شــمال قريــة 
الجديــدة، وبعــد قرابــة عشــر دقائــق وبعــد تجمــع المدنييــن إلســعاف المصابيــن وانتشــال العالقيــن مــن 
تحــت أنقــاض البنــاء شــنَّ الطيــران الروســي ذاتــه غــارة ثانيــة بصاروخيــن ســقطا علــى بعــد قرابــة 25 متــرًا 
مــن الصــاروخ األول )أحدهمــا ســقط فــي الطريــق المــؤدي للمــأوى(، أســفر الهجــوم عــن مقتــل 6 مدنييــن، 

بينهــم 4 أطفــال، وانهيــار بنــاء المــأوى، وهــذا الهجــوم يشــكل مجــزرة بحــق المدنييــن.

الموقع الثاني:
بعــد قرابــة ربــع ســاعة مــن الهجــوم الجــوي الروســي علــى الموقــع األول شــنَّ طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد 
أنــه روســي غارتيــن متتاليتيــن بفــارق قرابــة عشــر دقائــق، كل غــارة بصاروخيــن، علــى منزليــن متجاورين جنوب 
قريــة الجديــدة )علــى بعــد قرابــة 550 متــر -خــط نظــر-( واقعيــن على حافة طريــق الجديدة- الجانودية، تســبب 

الهجــوم فــي مقتــل مدنــي كان يســتقل دراجــة ناريــة علــى الطريــق العــام، وفــي دمــار كبيــر فــي المنزليــن.

وقد أصدرت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تقريرًا مفصًا عن الهجوم

جثامين 4 أطفال أشقاء داخل سيارة اإلسعاف قتلوا إثر هجوم جوي روسي على مأوى نازحين 
شمال قرية الجديدة/ إدلب في 22/ تموز/ 2022

https://drive.google.com/file/d/1z2sNa4ay0mdZu4X3mxIJ3L8yasUbX3tW/view
https://drive.google.com/file/d/1dJX1iP9SHTg3sOTIlSblx2KMsLB-SkTB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Czwb5MQEFEAcLuWeRU5YPz5VVALc-ICB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Czwb5MQEFEAcLuWeRU5YPz5VVALc-ICB/view?usp=sharing
https://snhr.org/arabic/?p=15978
https://drive.google.com/file/d/1G6hrNyuH4zNIvo3P_AMsw2kSxaA0IeUF/view
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منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30 أيلول 2015 

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع جهــاد مظــان1 ، عــم الضحايــا األطفــال، وأحــد الناجيــن مــن 
الهجــوم، مــن أبنــاء قريــة الزياديــة بريــف إدلــب الغربــي، كان يقيــم مــع عائلتــه فــي قريــة زيــزون بريــف حمــاة 
الغربــي ونزحــوا منهــا قبــل قرابــة ســت ســنوات إلــى قريــة الجديــدة وأقامــوا فــي بنــاء حظيــرة2 )يعرفــه أبنــاء 
المنطقــة باســم مدجنــة( مهجــور علــى األطــراف الجنوبيــة لقريــة الجديــدة بعــد تأهيلــه، والــذي أفادنــا بمــا 
يلــي: “تقاســمنا أنــا وأخــي أيهــم البنــاء حيــث أقــام مــع عائلتــه فــي الجــزء الشــرقي منــه وأنــا فــي الجــزء 
الغربــي، والحقــًا قــام أخــي الثالــث رفعــت ببنــاء غرفتيــن بســقف عــازل علــى ســطح هــذا البنــاء واإلقامــة 
فيــه مــع عائلتــه، وفــي يــوم 22/ تمــوز وبينمــا كنــا نيامــًا تعــرض “منزلنــا” للقصــف بصــاروخ ولشــدة 
ارتطامــه شــعرت باهتــزاز عنيــف ووجــدت قدمــي تحــت الحجــارة لكننــي قمــت علــى الفــور وقمــت بإخــراج 
ابنتــي اللتــان كانتــا بجــواري ثــم انتشــلت ولــدّي مــن تحــت ســقف غرفتهــم ونقلتهــم إلــى المشــفى، 
كان أخــي أيهــم الــذي قذفتــه الغــارة األولــى مــن ســريره يبحــث عــن أطفالــه العالقيــن تحــت ســقف 
البنــاء، لقــد ســقط الصــاروخ أمــام مدخــل منزلــه وكان الدمــار كبيــرًا فــي منزلــه، قبــل أن يتــم إخراجهــم 
عــاد الطيــران الحربــي وشــنَّ غــارة بصاروخيــن فــي موقــع قريــب جــدًا مــن الموقــع األول، أحــدث أحــد 
الصواريــخ حفــرة كبيــرة فــي الطريــق أمــام منزلنــا وســقط الصــاروخ الثانــي علــى بعــد قرابــة 3 أمتــار مــن 
الصــاروخ األول، استشــهد شــابان كانــوا فــي الموقــع يعملــون علــى إســعاف الجرحــى كمــا أصيبــت 
والدتــي فــي الغــارة الثانيــة” أضــاف جهــاد أن عناصــر الدفــاع المدنــي باشــروا عمليــات انتشــال األطفــال مــن 

تحــت األنقــاض بعــد الغــارة الثانيــة لكنهــم فارقــوا الحيــاة. 

تحدثنــا مــع دريــد حــاج حمــود3 ، عنصــر فــي الدفــاع المدنــي، والــذي توجــه إلــى موقــع الهجــوم األول وأخبرنــا بمــا 
يلــي: “لــدى وصولــي إلــى المــكان كان الدفــاع المدنــي قــد انتهــى مــن إجــاء الضحايــا والجرحــى وشــاهدت 
دمــارًا كبيــرًا فــي الموقــع وحفــرة كبيــرة فــي الطريــق الواصــل إلــى “المدجنــة” والواقــع شــرقها” أخبرنــا 
دريــد أنــه توجــه إلــى مشــفى القنيــة حيــث شــاهد جثــث األطفــال األربعــة وجثــة موضوعــة داخــل كيــس 
باإلضافــة لســتة أطفــال جرحــى إصاباتهــم متفاوتــة “ذهبــت إلــى موقــع الهجــوم الثانــي حيــث شــاهدت 
دمــارًا كبيــرًا فــي الموقــع، جنــوب قريــة الجديــدة قــرب طريــق الجديــدة- الجانوديــة، شــاهدت حفرتيــن 

كبيرتيــن تســببتا بدمــار كبيــر فــي المنزليــن الموجوديــن فــي الموقــع المســتهدف”.

3  عبر تطبيق الواتساب في 26/ تموز/ 2022

1  عبر تطبيق الواتساب في 27/ تموز/ 2022

2  أبعاده قرابة 12 × 8 متر
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منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30 أيلول 2015 

تحليل بصري يظهر مواقع هجمات جوية روسية على قرية الجديدة في محافظة إدلب 
في 22/ تموز/ 2022

الخميــس 8/ أيلــول/ 2022 شــن طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي ثــاث غــارات بالصواريــخ علــى 
منطقــة جبليــة جنــوب قريــة حفســرجة بريــف محافظــة إدلــب الغربــي، ســقطت الصواريــخ علــى منشــرة 
لقــص الحجــر ومنــازل فــي محيطهــا؛ أســفر القصــف عــن مقتــل ســبعة مدنييــن، بينهــم طفــان، وإصابــة 
نحــَو 11 آخريــن بجــراح، جلهــم مــن عمــال المنشــرة، إضافــة إلــى دمــار كبيــر فــي بنــاء المنشــرة ومنــازل عــدة، 
كمــا تضــررت خيــام لنازحيــن تبعــد قرابــة 200م عــن المنشــرة أصابهــا بعــض الشــظايا الناتجــة عــن القصــف. 

تخضــع المنطقــة لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

https://drive.google.com/file/d/1i0KK_i8XNFR59quDGPqDSNyYIiSOy34-/view
https://drive.google.com/file/d/1WGB-9WDa-vJ5o1WAz8tELmxPROh77W8S/view
https://drive.google.com/file/d/1NQE0-fAHANUAvu1sC1tfJsuX06svTtpY/view
https://drive.google.com/file/d/17X9D3FJCjv3w-EIV1lyd4b3irnqt_7qi/view
https://drive.google.com/file/d/1sUJ0M1ue4ycOM_SRNEjfrAjVhvYNl7fT/view
https://drive.google.com/file/d/1M0ltYwAO5uUc3vnOeA9R5Ej-Eyp_WELZ/view
https://drive.google.com/file/d/1b3_EfPyPN8ZuDNVXmBoovcrZgicQQ3Xz/view
https://drive.google.com/file/d/1wImTF_ZPK-1C-2VECqNEJb4TTH2qpFO0/view
https://drive.google.com/file/d/1PLSBezYL0W-XNjbbgu8s8zYUBcubbCoZ/view
https://drive.google.com/file/d/1XVuYbGs6elBZQdgvZPCYl5fU9q04l3cO/view?usp=sharing
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منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30 أيلول 2015 

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع أحمــد األحمــد 4، ناشــط إعامــي مــن قريــة حفســرجة 
وشــاهد علــى المجــزرة، الــذي أخبرنــا أنــه فــي 8/ أيلــول بتمــام الســاعة 11:00 عممــت مراصــد الطيــران عــن 
 

ٍ
إقــاع طيــران روســي مــن مطــار حميميــم بريــف الاذقيــة، وأضــاف: “نفــذ الطيــران ثــاث غارات علــى أراض

ومــزارع تبعــد حوالــي 2كــم عــن القريــة، كانــت اثنتــان منهمــا علــى منشــرة لقــص الحجــر وبيــت يجاورهــا 
عائديــن البــن عمــي والثالثــة نفذهــا الطيــران علــى بعــد أكثــر مــن 200م، بعــد الغــارة األولــى توجهــت إلــى 
موقــع القصــف، وعنــد وصولــي دخلــت إلــى المنشــرة وقمــت مــع بعــض الشــباب اآلخريــن بانتشــال 
جريــح واثنيــن مــن الشــهداء، ثــم ابتعدنــا قليــًا نظــرًا لعــودة الطيــران وقيامــه بقصــف المنشــرة مــرة 
أخــرى، بعــد انتهــاء القصــف ومغــادرة الطيــران األجــواء عملــت فــرق الدفــاع المدنــي علــى انتشــال 
باقــي الشــهداء وإســعاف الجرحــى”. قــال أحمــد إّن الزمــن المقــدر بيــن كل غــارة وأخــرى كان بيــن 10 إلــى 15 
دقيقــة، وإّن الغــارة األولــى كانــت بصاروخيــن بينمــا الثانيــة بثاثــة صواريــخ كمــا أضــاف: “حصيلــة الشــهداء 
7، بينهــم طفــان، 3 مــن قريــة حفســرجة و4 مــن مناطــق أخــرى فــي إدلــب، كمــا أصيــب حوالــي 12 

شــخصًا، بعضهــم حالتهــم حرجــة”.

باء: أبرز حوادث االعتداء على المراكز الحيوية المدنية على يد القوات الروسية في العام السابع لتدخلها:
األحــد 26/ كانــون األول/ 2021 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ مدجنــة تقــع قــرب 
قريــة حــزرة علــى الطريــق الواصــل بيــن مدينــة دارة عــزة وقريــة ترمانيــن بريــف محافظــة حلــب الغربــي؛ مــا 
أدى إلــى مقتــل عــدد مــن الطيــور الداجنــة، إضافــًة إلــى دمــار جزئــي فــي بنــاء المدجنــة. تخضــع المنطقــة 

لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

األحــد 2/ كانــون الثانــي/ 2022 قرابــة الســاعة 13:25 بالتوقيــت المحلــي، قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد 
GOAL اإلنســانية-  أنــه روســي بالصواريــخ قــرب محطــة ميــاه العرشــاني -مدعومــة مــن قبــل منظمــة 
الواقعــة علــى تلــة جبليــة شــمال غــرب مدينــة إدلــب، مــا أدى إلــى دمــار كبيــر فــي منشــأة المحطــة وســورها، 
وإصابــة خــط ضــخ الميــاه الرئيــس ومعــدات المحطــة بأضــرار ماديــة كبيــرة وانقطــاع الميــاه عــن المحطــة، 
كمــا تســبب القصــف فــي إصابــة أحــد العامليــن فــي المحطــة بجــراح. ُتشــير الشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان إلــى أّن محطــة ميــاه العرشــاني هــي محطــة فرعيــة ُتغــّذي مدينــة إدلــب بالميــاه، وقــد تســبب 
القصــف بانقطــاع الميــاه عــن مدينــة إدلــب بشــكل مؤقــت قبــل أن يتــم تحويــل الضــخ إليهــا مــن محطــات 
أخــرى. تخضــع المنطقــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام 

وقــت الحادثــة.

4  عبر تطبيق الواتساب في 21/ أيلول/ 2022

https://drive.google.com/file/d/1o4urZf1JmVBWmerRqfnl2MosFFsKJ4xq/view
https://www.youtube.com/watch?v=BRhwRW7LX7A
https://drive.google.com/file/d/1o4urZf1JmVBWmerRqfnl2MosFFsKJ4xq/view
https://www.google.com.tr/maps/place/35°56'55.4"N+36°33'21.6"E/@35.9481501,36.5555974,500m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x7f04b6aa569785f7!8m2!3d35.9487222!4d36.556?hl=en
https://drive.google.com/file/d/1EBV3l3KIils7AKv0aKWC9srmAg4YUEIS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SY8SwPJ5j8917viWLXjCdb7-IoykViPy/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=jLcOBIIHfto
https://www.youtube.com/watch?v=gUXM3W9JOHM
https://drive.google.com/file/d/1DHU5JZmSlL_1IeYChTb5zHogF_EzUw3W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EBV3l3KIils7AKv0aKWC9srmAg4YUEIS/view?usp=sharing
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اإلثنيــن 3/ كانــون الثانــي/ 2022 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ مدجنــة لتربيــة 
ــاز بريــف محافظــة إدلــب الغربــي؛ مــا أدى  الطيــور معروفــة »بمدجنــة رضــوان األفنــدي« شــمال بلــدة أرمن
إلــى إصابــة مدنييــن عــدة بينهــم أطفــال بجــراح، إضافــًة إلــى دمــار كبيــر فــي بنــاء المدجنــة المكــّون مــن ثاثــة 
طوابــق وإصابــة تجهيزاتهــا بأضــرار ماديــة كبيــرة. تخضــع المنطقــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي 

المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

دمار إثر هجوم جوي روسي على محطة مياه العرشاني شمال غرب مدينة إدلب في 2/ كانون 
الثاني/ 2022 – بعدسة عمر البم

دمار إثر هجوم جوي روسي على مدجنة “رضوان األفندي” في بلدة أرمناز/ إدلب 
في 3/ كانون الثاني/ 2022 – بعدسة: سعد الدين زيدان

https://www.youtube.com/watch?v=QI1yQX7IrWk
https://www.google.com/maps/place/Armanāz,+Syria/@36.0775955,36.5012368,14.29z/data=!4m5!3m4!1s0x1525a3b56cd57649:0x8d5257e23372f6fd!8m2!3d36.0858893!4d36.5040446
https://drive.google.com/file/d/1_jnd1OvXMAJJI_IpKhctR8P1H4z4my0v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yuldFt1WO5NQKtIADW4aiAivUQDpDAwO/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=6BJP4WJXZ5I
https://drive.google.com/file/d/1OrNxwXamuoN4-HnUGms_CvgMlp5TRtyM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_jnd1OvXMAJJI_IpKhctR8P1H4z4my0v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10G4m7mXPqpS0KAf1mwtYeDTPPQgTGZXg/view
https://drive.google.com/file/d/1_EVXqmLKlj7dfdoDVHdbpePBb2nM90sc/view?usp=sharing
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الخميــس 12/ أيــار/ 2022 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ مدجنــًة لتربيــة طيــور 
الدجــاج قــرب قريــة منطــف فــي منطقــة جبــل األربعيــن بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي؛ مــا أدى إلــى إصابــة 
ــور الدجــاج.  ــاء المدجنــة ومحيطــه ومقتــل العشــرات مــن طي ــي فــي بن ــى دمــار جزئ ــي بجــراح، إضافــة إل مدن
تخضــع المنطقــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت 

الحادثــة.

خامسًا: التدخل العسكري الروسي في سوريا غير شرعي:

اســتعرضنا فــي الفقــرات الســابقة حصيلــة ألبــرز االنتهــاكات التــي مارســتها القــوات الروســية فــي ســوريا 
للقانــون الدولــي، وقــد بلغــت بعــض هــذه االنتهــاكات مثــل القتــل والتشــريد القســري مســتوى جرائــم ضــد 
اإلنســانية، لكــن روســيا مــا تفتــأ تذكــر العالــم بــأن تدخلهــا فــي ســوريا قانونــي اســتنادًا إلــى “مبــدأ الدعــوة فــي 
القانــون الدولــي” وأن بشــار األســد هــو الــذي طلــب منهــا التدخــل عســكريًا، وبأنــه نظــام منتخــب وشــرعي 
فــي ســوريا، كمــا تســتند إلــى قــرار مجلــس األمــن رقــم 2249 الــذي صــدر فــي تشــرين الثانــي/ 2015 أي بعــد 
قرابــة شــهرين مــن تدخلهــا، وهــذا القــرار دعــا “الــدول األعضــاء التــي لديهــا القــدرة المطلوبــة التخــاذ جميــع 
التدابيــر الازمــة لمنــع وقمــع ]...[ األعمــال اإلرهابيــة علــى األراضــي الواقعــة تحــت ســيطرة ]داعــش[ فــي 

ســوريا والعــراق”.

دمار إثر هجوم جوي روسي على مدجنة قرب قرية منطف/ إدلب في 12/ أيار/ 2022 – 
بعدسة محمد الضاهر 

https://drive.google.com/file/d/1dQm_RoussEIOckl5p3pCWmdTMcqZcp6R/view
https://drive.google.com/file/d/1nOIBEAqJtGpw9WfoCjHHYsp8bGBgXpYr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bRl8l9yVQzRd2jHi2ybhZFoqaco51J15/view
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/384/11/PDF/N1538411.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/384/11/PDF/N1538411.pdf?OpenElement
https://drive.google.com/file/d/1R6p7amIl_fLpl3GbDiLd1_wFPW1DYQ7_/view?usp=sharing
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ونعتقــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن التدخــل العســكري الروســي فــي ســوريا غيــر شــرعي 
لألســباب الرئيســة التاليــة:

1.ال يكفــي لصحــة التدخــل عــن طريــق الدعــوة موافقــة الدولــة، بــل ال بــدَّ مــن أن تكــون الســلطة التــي قامــت 
بالدعــوة شــرعية، وإن النظــام الســوري اســتولى علــى الســلطة عبــر انتخابــات تحــت تهديــد وقمــع وإرهــاب 
األجهــزة األمنيــة، ولــم تحصــل انتخابــات حــرة ونزيهــة، ولــم يكتــب دســتور بشــكل قانونــي، فهــو نظــام 
 ألبســط مبــادئ حقــوق اإلنســان، إضافــة إلــى كل ذلــك، فــإن النظــام الســوري متــورط فــي 

ٍ
دكتاتــوري معــاد

ارتــكاب جرائــم ضــدَّ اإلنســانية بحــق الشــعب الســوري وفقــًا لتقاريــر لجنــة التحقيــق األمميــة، إضافــة إلــى 
العديــد مــن األســباب التــي تطعــن فــي شــرعية النظــام الســوري الحالــي.

2. إنَّ التدخــل العســكري الروســي قــد انتهــك التزامــات روســيا أمــام القانــون الدولــي، فروســيا عبــر تدخلهــا 
إلــى جانــب نظــام متــورط فــي ارتــكاب جرائــم ضــدَّ اإلنســانية، بمــا فــي ذلــك التعذيــب، اســتخدام األســلحة 
الكيميائيــة، اإلخفــاء القســري، وغيرهــا، تنتهــك العديــد مــن قواعــد القانــون الدولــي اآلمــرة، بــل ويجعــل منهــا 

شــريكة فــي االنتهــاكات التــي يمارســها النظــام الســوري.
3. إن القــوات الروســية نفســها تورطــت فــي ارتــكاب آالف االنتهــاكات الفظيعــة فــي ســوريا، التــي ُيشــكل 
بعضهــا مثــل القتــل خــارج نطــاق القانــون، التشــريد القســري، جرائــم ضــد اإلنســانية، وُيشــكل بعضهــا 
جرائــم حــرب مثــل قصــف المشــافي ومراكــز الدفــاع المدنــي، وهــذا مثبــت فــي العديــد مــن التقاريــر الدوليــة، 

وتقاريــر وبيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان. 

واإلنســاني  السياســي  المســار  فــي  تخريبيــة  روســية  أدوار  سادســًا: 
ومحاولة تعويم النظام الســوري وتحويل ســوريا لســاحة اختبار أســلحة 

جديــدة:

وظفــت روســيا ثقلهــا العســكري والسياســي لدعــم النظــام الســوري فــي عــدة نواحــي، مــن أبرزهــا عرقلــة 
المســار السياســي األممــي، وعرقلــة دخــول المســاعدات اإلنســانية األمميــة، ومحاولــة تعويــم النظــام 

الســوري.

)1( عرقلة مسار االنتقال السياسي:
بذلــت روســيا جهــودًا دبلوماســية ضخمــة لعرقلــة أي مســار حــل سياســي بــدءًا مــن بيــان جنيــف واحــد وحتــى 
اآلن، وحاولــت خلــق مســار سياســي تحــت ســيطرتها ُأطلــق عليــه اســم مســار أســتانة، كمــا ســاهمت فــي 
تقزيــم الحــل السياســي وحصــره فــي لجنــة دســتورية لــم تنجــح فــي كتابــة ســطر واحــد منــذ ســنوات. ومنــذ 
حزيــران/2012 وحتــى اآلن لــم يتقــدم المســار السياســي خطــوة واحــدة بــل هــو فــي حالــة جمــود وتراجــع، وقــد 
ســاهمت عوامــل عديــدة فــي ذلــك، مــن ضمنهــا عــدم اكتــراث دولــي بإيجــاد حــل سياســي فــي ســوريا، لكــن 

العرقلــة الروســية كانــت عامــًا حاســمًا فــي إفشــال االنتقــال السياســي.
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)2( محاولة إحكام قبضة النظام السوري على المساعدات اإلنسانية األممية:

ضمــن إطــار مســاعدة النظــام الســوري فــي الســيطرة علــى المســاعدات األمميــة المخصصــة لشــمال 
غــرب ســوريا ونهــب أكبــر قــدر ممكــن منهــا، اســتخدمت روســيا خــال العــام المنصــرم الفيتــو ضــد تجديــد 

آليــة إدخــال المســاعدات األمميــة عبــر الحــدود، للمــرة الرابعــة بهــذا الخصــوص تحديــدًا.
وكان مســؤولون روســيون قــد صرحــوا فــي أكثــر مــن مناســبة بــأّن روســيا ال تــرى ضــرورة فــي اســتمرار آليــة 
ــرة للحــدود إلــى منطقــة شــمال غــرب ســوريا، فقــد قــال ديمتــري بوليانســكي،  تســليم المســاعدات العاب
ــار/  ــدى األمــم المتحــدة، خــال اجتمــاع لمجلــس األمــن حــول ســوريا فــي 20/ أي ــم لروســيا ل المنــدوب الدائ
2022، إّن آليــة تســليم المســاعدات عبــر الحــدود “تنتهــك ســيادة ســوريا وســامتها اإلقليميــة”. وفــي 15/ 
حزيــران نقلــت وكالــة ريــا نوفوســتي الروســية عــن ألكســندر الفرنتييــف، الممثــل الخــاص للرئيــس الروســي 
لــدى ســوريا، قولــه إّن روســيا “تؤيــد إلغــاء آليــة تســليم المســاعدات عبــر الحــدود فــي ســوريا”، وذلــك خــال 

كلمــة لــه فــي اجتمــاع أســتانا 18.

مــن  القادمــة  بهــا  والمقصــود  التمــاس،  خطــوط  عبــر  المســاعدات  مفهــوم  روســيا  أدخلــت  أن  وبعــد 
مناطــق النظــام الســوري نحــو الشــمال الســوري تمهيــدًا إلغــاق المعبــر الحــدودي الوحيــد، فــي نــص القــرار 
2585 )تمــوز/ 2021(، اســتخدمت فــي 8/ تمــوز/ 2022 حــق النقــض “الفيتــو” خــال جلســة لمجلــس األمــن 
لمناقشــة تمديــد عمــل آليــة تســليم المســاعدات عبــر الحــدود مــع تركيــا إلــى منطقــة شــمال غــرب ســوريا. 
ليتبنــى مجلــس األمــن الدولــي، فــي 12/ تمــوز مشــروع قــرار تقدمــت فيــه أيرلنــدا والنرويــج فيمــا يخــص آليــة 
تســليم المســاعدات عبــر الحــدود إلــى منطقــة شــمال غــرب ســوريا، وقضــى قــرار مجلــس األمــن الجديــد 
رقــم 2642 )تمــوز/ 2022( بتجديــد آليــة تســليم المســاعدات اإلنســانية عبــر معبــر بــاب الهــوى مــع تركيــا 
حتــى كانــون الثانــي/ 2023، وقــد بّيــن نــص القــرار أن تمديــدًا إضافيــًا مدتــه ســتة أشــهر أخــرى ســيتطلب 
قــرارًا منفصــًا، وبذلــك أدخلــت روســيا مفهومــًا جديــدًا لآلليــة يقضــي بضــرورة التصويــت عليهــا بعــد ســتة 
أشــهر، ممــا ســيتيح لهــا ابتــزاز األمــم المتحــدة والــدول المانحــة مــرة أخــرى واســتخدام ملــف المســاعدات 
ــر عــدة علــى أن  ــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تقاري اإلنســانية لتحقيــق غاياتهــا. وقــد أكدن
دخــول المســاعدات األمميــة عبــر الحــدود هــو عمــل قانونــي ليــس بحاجــة إلــى قــرار مــن مجلــس األمــن، وأن 
المســاعدات العابــرة لخطــوط التمــاس لــن تكــون قــادرة علــى الوفــاء باحتياجــات المدنييــن القاطنيــن فــي 

شــمال غــرب ســوريا.

)3( محاولة إعادة تعويم النظام السوري عبر بوابة الجامعة العربية:

ــى الجامعــة  ــة إعــادة النظــام الســوري إل ــى محاول ــري إل ــر حليفهــا القــوي النظــام الجزائ ســعت روســيا عب
العربيــة، وقامــت الجزائــر بجولــة عربيــة واســعة لمحاولــة إقنــاع عــدد مــن الــدول العربيــة بعــدم عرقلــة إعــادة 
النظــام الســوري إلــى الجامعــة العربيــة، لكــن جهودهــا بــاءت بالفشــل، وتتميــز الجزائــر بموقــف مشــابه 
ــح  تــت لصال ــى مطالــب الشــعب الســوري فــي االنتقــال السياســي، فقــد صوَّ لموقــف روســيا بالنســبة إل
النظــام الســوري فــي مجلــس حقــوق اإلنســان وذلــك عقــب انتخابهــا فيــه، حيــث صوتــت لصالــح النظــام 
الســوري 9 مــرات، أي فــي جميــع الفتــرات التــي كانــت فيهــا ممثلــة فــي مجلــس حقــوق اإلنســان، وقــد تحدثنــا 

عــن الــدور المؤيــد الــذي تلعبــه الجزائــر لصالــح النظــام الســوري فــي تقريــر أصدرنــاه فــي آذار/ 2022.

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/funding-not-enough-meet-rising-humanitarian-needs-syria-top-official-tells-security-council-members-diverge-over-delivery-methods
https://ria.ru/20220615/siriya-1795348204.html
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/186/70/PDF/N2118670.pdf?OpenElement
https://www.france24.com/en/live-news/20220708-un-security-council-extends-talks-on-cross-border-aid-to-syria
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/186/70/PDF/N2118670.pdf?OpenElement
https://news.un.org/en/story/2022/07/1122332?fbclid=IwAR31Ao_fyuZucf-5b6Paxk3qCsmRTplT3_ObBT-RCfX6Ba3U3sza5EKe_1c
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/421/69/PDF/N2242169.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/421/69/PDF/N2242169.pdf?OpenElement
https://snhr.org/arabic/?p=15621
https://snhr.org/arabic/2022/03/29/إدانة-محاولات-الجزائر-تكريس-إفلات-الن/
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)4( اللعب على وتر الاجئين السوريين:
اســتمرت روســيا ومــن خلفهــا النظــام الســوري بالعمــل علــى الترويــج لفكــرة أن ســوريا آمنــة ومســتقرة 
فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام الســوري، وجاهــزة الســتقبال الاجئيــن العائديــن، وتابــع النظــام 
مــن  سلســلة  عقــد  طريــق  عــن  الاجئيــن”  “عــودة  لملــف  الترويجيــة  حملتــه  روســي،  بطلــب  الســوري، 
االجتماعــات لمــا أســمياه “المؤتمــر الدولــي حــول عــودة الاجئيــن الســوريين”، كان آخرهــا المؤتمــر الرابــع 

الــذي عقــد فــي 14/ حزيــران/ 2022 متجاهليــن أنهمــا الســبب فــي التدميــر وتشــريد ماييــن الســوريين.

تهــدف روســيا مــن وراء ذلــك إلــى فــكِّ عزلــة النظــام الســوري، وابتــزاز الــدول األوروبيــة عبــر األحــزاب اليمينيــة 
المتطرفــة، وإعــادة الاجئيــن الســوريين مقابــل المســاهمة فــي ملــف إعــادة اإلعمــار، وتصويــر أن المبانــي 

والمراكــز الحيويــة المتضــررة هــي الســبب وراء عــدم عــودة الاجئيــن.

)5( تحويل سوريا لساحة اختبار ألسلحة روسية جديدة:
صــرح المســؤولون الــروس فــي أكثــر مــن مناســبة عــن تجربــة روســيا لذخائــر جديــدة فــي ســوريا وعــن دور 
ذلــك فــي رفــع القــدرة القتاليــة للقــوات الروســية، وقــد أعلنــت القــوات الروســية خــال عامهــا الســابع مــن 
تدخلهــا فــي ســوريا عــن إدخــال أســلحة نوعيــة جديــدة إلــى ترســانتها العســكرية بعــد التأكــد مــن فاعليتهــا 
وتجريبهــا فــي ســوريا، حيــث قالــت وكالــة ســبوتنيك الروســية في 6/ كانــون األول/ 2021 إن الجيش الروســي 
ــار تجــارب االســتخدام  ــة، “أخــذ صّناعهــا فــي االعتب ــدأ يســتلم مروحيــات Mi-8AMTSh-VN، وأضافــت الوكال ب
ــز قدرتهــا علــى تحمــل  ــادة فعاليتهــا وتعزي ــم عامــة وفــي ســوريا خاصــة، لزي ــات فــي العال ــي للمروحي القتال
أقســى الظــروف الممكــن مواجهتهــا فــي ســاحة المعركــة”. وفــي 21/ كانــون األول نقلــت وكالــة روســيا 
اليــوم أن ســيرغي شــويغو، وزيــر الدفــاع الروســي، “قــد أطلــع الرئيــس الروســي فاديميــر بوتيــن علــى عنصــر 

حديــث فــي النظــام الموحــد إلدارة الفصيــل التكتيكــي، اســتخدمته القــوات الروســية فــي ســوريا”.

ــة ســبوتنيك الروســية فــي 15/ شــباط عــن وزارة الدفــاع الروســية إعانهــا أّن “مقاتــات  كمــا نقلــت وكال
)MiG-31K( وقاذفــات )Tu-22M3( التــي تحمــل صواريــخ )الخنجــر( التــي تفــوق ســرعتها ســرعة الصــوت 
وصلــت إلــى قاعــدة حميميــم الجويــة الروســية فــي ســوريا فــي إطــار تدريبــات بحريــة” جــرت فــي البحــر 
المتوســط مــن “المركــز اللوجســتي للبحريــة الروســية فــي طرطوس” بحضور ســيرجي شــويغو، وزير الدفاع 
 لهــا علــى موقعهــا الرســمي. وقــد جربــت القــوات 

ٍ
الروســي، حســبما أعلنتــه وزارة الدفــاع الروســية فــي بيــان

الروســية خــال تلــك المنــاورات صواريــخ كينجــال )الخنجــر(، حيــث قالــت صحيفــة “إزفيســتيا” الروســية فــي 
19/ شــباط/ 2022 “اختبــر الطيــارون الــروس صواريــخ كينجــال )الخنجــر( األســرع مــن الصــوت ألول مــرة 
ــرات طــراز MiG-31K، مــزودة بصواريــخ كينجــال  ــدًا مــن طائ فــي ســوريا”، وأضافــت الصحيفــة أّن فوجــًا جدي
)الخنجــر(، حلقــت فــوق البحــر األبيــض المتوســط ألول مــرة إلجــراء تدريبــات، وعــن الصواريــخ الجديــدة هــذه 
أشــارت الصحيفــة إلــى أّن صواريــخ كينجــال الجويــة هــي أحــدث أنــواع األســلحة االســتراتيجية الروســية، والتــي 
أعلــن عنهــا الرئيــس الروســي فاديميــر بوتيــن فــي رســالة إلــى الجمعيــة الفيدراليــة الروســية فــي عــام 2018.

http://www.sana.sy/?p=1672919
https://www.sana.sy/?p=1252823 
https://sputnikarabic.ae/20211206/مروحية-متميزة-تدعم-القوات-الخاصة-الروسية-1053606817.html
https://arabic.rt.com/russia/1306940-شويغو-يعرض-على-بوتين-نظاما-لإدارة-القوات-استخدم-في-سوريا/
https://sputnikarabic.ae/20220215/قاذفات-فرط-صوتية-روسية-تصل-مطار-حميميم-في-سوريا-1058650350.html
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12409035@egNews
https://iz.ru/1293832/2022-02-19/rossiiskie-letchiki-vypolnili-puski-kinzhalov-v-sirii
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كمــا نقلــت وكالــة ريــا نوفوســتي الروســية فــي 18/ شــباط/ 2022 عــن مصــدر عســكري روســي أّن القــوات 
الروســية اســتخدمت “كنــوع مــن االختبــار” نســخة جديــدة مــن الطائــرات االنتحاريــة دون طيــار النتســيت-3 
ــم اســتخدام هــذه  ــه ت ــى أن ــة أيضــًا إل ــر فــي ســوريا، حيــث أشــارت الوكال ــي كبي ــى حمــل رأس حرب القــادرة عل

الطائــرة فــي ســوريا ضــد عــدة أهــداف ولعــدة مــرات. 

سابعًا: االستنتاجات والتوصيات:

االستنتاجات القانونية:
1. لقــد تــورَّط النظــام الروســي فــي دعــم النظــام الســوري الــذي ارتكــب جرائــم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم حــرب 
بحــق الشــعب الســوري، عبــر الدفــاع عنــه سياســيًا، وفــي مختلــف المحافــل الدوليــة، وعبــر تزويــده بالســاح 
ــه، وإنَّ دعــم  ــى جانب ــرات العســكرية، وتجلــى ذلــك بشــكل صــارخ فــي التدخــل العســكري المباشــر إل والخب
ل انتهــاكًا واضحــًا للقانــون الدولــي ويجعــل النظــام الروســي  نظــام متــورط فــي جرائــم ضــدَّ اإلنســانية ُيشــكِّ

عرضــة للمحاســبة.
2. التدخــل الروســي العســكري فــي ســوريا هــو تدخــل غيــر قانونــي وإن كان بطلــب مــن النظــام الســوري، ألن 
النظــام الســوري نظــام وصــل إلــى الســلطة بطريقــة غيــر شــرعية، كمــا أن هــذا التدخل العســكري اســتخدم 
ل كثيــر منهــا جرائــم ضــدَّ اإلنســانية  الســتمرار ارتــكاب النظــام النتهــاكات بحــق الشــعب الســوري تشــكِّ
وجرائــم حــرب، إضافــة إلــى ذلــك فــإن القــوات الروســية نفســها متورطــة فــي ارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية 

وجرائــم حــرب، ولهذيــن الســببين معــًا فــإن التدخــل مخالــف للقانــون الدولــي بــل هــو تــورط فــي الجرائــم.

طائرة روسية من طراز MiG31K تحمل صاروًخا من طراز Kh 47M2 Kinzhal خال عرض عسكري 
في 9/ أيار/ 2018 - المصدر وكالة الصحافة الفرنسية

https://ria.ru/20220218/lantset-1773465986.html
https://drive.google.com/file/d/1nSQHfFQFuDbmNx0vBm3hWJLfV9C_vpNY/view
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3. لقــد اســتخدمت روســيا الفيتــو 13 مــرة بعــد تدخلهــا العســكري المباشــر، وعلــى الرغــم مــن أنهــا أصبحــت 
فهــا  طرفــًا فــي النــزاع الســوري وهــذا مخالــف لميثــاق األمــم المتحــدة، كمــا أن هــذه االســتخدامات قــد وظَّ
اســتخدامات تعســفية  لــه حصانــة مطلقــة، فهــي  لت  العقــاب، وشــكَّ مــن  لإلفــات  الســوري  النظــام 

وتعــارض حقــوق اإلنســان.
 مــن الهجمــات الــواردة فــي هــذا التقريــر أو فــي 

ٍ
4. لــم َتقــم الســلطات الروســية بأيــة تحقيقــات جديــة عــن أي

ــادة الروســية ســواء العســكرية منهــا أو السياســية المســؤولية عــن هــذه  ــر ســابقة، وتتحمــل القي تقاري
الهجمــات اســتنادًا إلــى مبــدأ مســؤولية القيــادة فــي القانــون الدولــي اإلنســاني5، فهــم لــم يمنعــوا الهجمــات، 
ــوا المســؤولين عنهــا، بــل إن الهجمــات المتكــررة الواســعة تــدل علــى أنهــا ال يمكــن أن تكــون  ــم يعاقب ول
ســوى سياســة دولــة مــن أعلــى القيــادة الروســية؛ ممــا يجعلهــم متورطيــن فــي جرائــم ضــد اإلنســانية 
وجرائــم حــرب، وال بــدَّ مــن فــرض عقوبــات مــن قبــل مختلــف دول العالــم تســتهدف كافــة المتورطيــن فــي 

هــذه الهجمــات البربريــة.
5. خــرَق النظــام الروســي بشــكل ال يقبــل التَّشــكيك قــراري مجلــس األمــن رقــم 2139 و2254 القاضَييــن 
ــون رومــا  ــة مــن قان ــل العمــد المــادة الثامن ــر جريمــة القت بوقــف الهجمــات العشــوائية، وأيضــًا انتهــك عب

ل جرائــم حــرب. األساســي، مــا ُيشــكِّ
ــد علــى أنَّ حــوادث القصــف التــي وردت فــي التقريــر قــد اســتهدفت أفــرادًا مدنييــن عــزل، وبالتالــي فــإنَّ  6. نؤكِّ
القــوات الروســية قــد انتهكــت أحــكام القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، الــذي يحمــي الحــق فــي الحيــاة. 
 واســع وبشــكل هجــوم واســع النطــاق 

ٍ
إضافــًة إلــى أنهــا ارتكبــت فــي ظــلِّ نــزاع مســلح غيــر دولــي وعلــى نحــو

فــي كثيــر مــن الهجمــات، فهــي ترقــى إلــى جرائــم حــرب، وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة.
7. عرقلــت روســيا العمليــة السياســية، وتســببت فــي أزمــة إنســانية خانقــة لماييــن النازحين داخليــًا عبر منع 
المســاعدات األمميــة العابــرة للحــدود مــن الدخــول بحريــة إلــى ســوريا، وقــد تورطــت مــع النظــام الســوري 

فــي تشــريد الغالبيــة العظمــى مــن النازحيــن داخليــًا.

التوصيات:
إلى مجلس األمن:

• يجــب أال يكــون هنــاك اســتخدام للفيتــو فــي حالــة الدولــة المنخرطــة فــي النــزاع، وروســيا منخرطــة بشــكل 
مباشــر ضمــن النــزاع الســوري وتســتخدم الفيتــو لصالحهــا ولصالــح النظــام الســوري وهــم أطــراف فــي 

هــذا النــزاع المســلح.
ــذي نــصَّ بشــكل واضــح علــى “توقــف فــورًا أي  ــة بعــد صــدور القــرار رقــم 2254، ال • اتخــاذ إجــراءات إضافي
هجمــات موجهــة ضــد المدنييــن واألهــداف المدنيــة فــي حــد ذاتهــا، بمــا فــي ذلــك الهجمــات ضــد المرافــق 
الطبيــة والعامليــن فــي المجــال الطبــي، وأي اســتخدام عشــوائي لألســلحة، بمــا فــي ذلــك مــن خــال القصف 

المدفعــي والقصــف الجــوي”.
• إحالــة الملــف الســوري إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحاســبة جميــع المتورطيــن، بمــن فيهــم النظــام 

الروســي بعــد أن ثبــت تورطــه فــي ارتــكاب جرائــم حــرب.
• العمــل بشــكل جــدي علــى تحقيــق االنتقــال السياســي وفقــًا لبيــان جنيــف واحــد وقــرار مجلــس األمــن رقــم 

.2254
• فــرض عقوبــات أمميــة اقتصاديــة وعســكرية علــى النظــام الســوري واإليرانــي المتورطيــن بشــكل مباشــر 

فــي ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية ضــد الشــعب الســوري.

 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule152 ،152 5 اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني، المادة

 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule153 ،153 اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني، المادة

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule152 
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule152 
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule153 
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule153 
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إلى المجتمع الدولي:
• فــي ظــلِّ انقســام مجلــس األمــن وشــلله الكامــل، يتوجــب التَّحــرك علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي 
ــعي  عيــد اإلغاثي. والسَّ مــة علــى الصَّ إلقامــة تحالفــات لدعــم الشــعب الســوري. وزيــادة جرعــات الدعــم المقدَّ
إلــى ممارســة الواليــة القضائيــة العالميــة بشــأن هــذه الجرائــم أمــام المحاكــم الوطنيــة، فــي محاكمــات عادلة 

لجميــع األشــخاص المتورطيــن.
• دعــم عمليــة االنتقــال السياســي والضغــط إللــزام األطــراف بتطبيــق االنتقــال السياســي ضمــن مــدة 
زمنيــة ال تتجــاوز ســتة أشــهر كــي تتوقــف غالبيــة االنتهــاكات ويتمكــن ماييــن المشــردين مــن العــودة اآلمنــة 

والمســتقرة إلــى منازلهــم.
• فــي ظــل اســتمرار الفيتــو الروســي علــى الرغــم مــن اســتمرار ارتــكاب النظــام الســوري جرائــم ضدَّ اإلنســانية 
وجرائــم حــرب، ال بــدَّ مــن العمــل علــى تشــكيل تحالــف دولــي حضــاري خــارج نطــاق مجلــس األمــن يهــدف إلــى 

حمايــة المدنييــن فــي ســوريا مــن الهجمــات الروســية وهجمــات النظام الســوري.
• فــرض عقوبــات اقتصاديــة علــى النظــام الروســي بســبب ارتكابــه جرائــم ضــد اإلنســانية وحــرب فــي ســوريا، 
وبســبب اســتمراره فــي خــرق العقوبــات المفروضــة علــى النظــام الســوري، ومســاعدته فــي خــرق قــرارات 
مجلــس األمــن بمــا فيهــا المتعلقــة بعــدم تكــرار اســتخدام األســلحة الكيميائيــة والبراميــل المتفجــرة، علــى 

غــرار العقوبــات المفروضــة عليــه بســبب تدخلــه الغيــر قانونــي فــي أوكرانيــا.
• دعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــرارًا وتكــرارًا فــي عشــرات الدراســات والتقاريــر وباعتبارها عضو 
فــي “التحالــف الدولــي مــن أجــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة )ICRtoP(”، إلــى تطبيــق مبــدأ مســؤولية 
الحمايــة )R2P(، وقــد تــمَّ اســتنفاذ الخطــوات السياســية عبــر اتفاقيــة الجامعــة العربيــة ثــم خطــة الســيد 
كوفــي عنــان ومــا جــاء بعدهــا مــن بيانــات لوقــف األعمــال العدائيــة واتفاقــات أســتانا، وبالتالــي ال بــدَّ بعــد تلــك 
تــه الجمعيــة العامــة  المــدة مــن اللجــوء إلــى الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة، الــذي أقرَّ

لألمــم المتحــدة، ومــا زال مجلــس األمــن ُيعرقــل حمايــة المدنييــن فــي ســوريا.
غط على مجلس األمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. • تجديد الضَّ

• السعي إلى نقل معالجة الملف السوري إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة.
• إدانــة انتهــاكات النظــام الروســي بشــكل واضــح، وتحميلــه المســؤولية القانونيــة والماديــة عــن عمليــات 
تدميــر المبانــي والمنشــآت الحيويــة فــي ســوريا التــي قصفتهــا القــوات الروســية، وعــن تعويــض كافــة 

الضحايــا المتضرريــن مــن االنتهــاكات الروســية. 

:COI إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة
• القيــام بتحقيقــات موســعة فــي الحــوادث الــواردة فــي التقريــر، وتحميــل المســؤولية للقــوات الروســية 

ــة كافيــة عــن تورطهــا. ــى أدل بشــكل واضــح فــي حــال التوصــل إل
  

إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
ــى تدخلهــا  ــة النتهــاكات القــوات الروســية فــي ســوريا بمناســبة مــرور ســبع ســنوات عل ــان إدان • إصــدار بي
العســكري فــي ســوريا وتوضيــح التداعيــات الكارثيــة علــى الشــعب والدولــة الســورية جــراء ذلــك التدخــل، 

ــح النظــام الســوري. ــة اســتخدام روســيا للفيتــو لصال وإدان
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إلى المبعوث األممي إلى سوريا:
• اإلســراع فــي تطبيــق تغييــر سياســي ديمقراطــي يعيــد حقــوق الضحايــا ويجســد مبــادئ العدالــة االنتقاليــة، 

وعــدم حصــر الحــل السياســي فــي اللجنــة الدســتورية.

إلى النظام الروسي:
• التوقــف عــن دعــم النظــام الســوري الحالــي واالعتــذار للشــعب الســوري عــن كافــة االنتهــاكات التــي 

الروســية. القــوات  مارســتها 
• دعــم عمليــة انتقــال سياســي حقيقــي بعيــدًا عــن العائلــة الحاكمــة وأجهــزة األمــن المتوحشــة هــو الســبيل 

الوحيــد للوصــول إلــى األمــن واالســتقرار وإعــادة البنــاء.
ــر، وإطــاع المجتمــع الســوري علــى نتائجهــا، ومحاســبة  ــواردة فــي التَّقري • فتــح تحقيقــات فــي الحــوادث ال

المتورطيــن.
رة كافــة، وإعــادة بنائهــا وتجهيزهــا مــن جديــد، وتعويــض ُأســر  • تعويــض المراكــز والمنشــآت المتضــرِّ

الضحايــا والجرحــى كافــة، الذيــن قتلهــم النظــام الروســي الحالــي.
ــة واحتــرام القانــون  • التَّوقــف التــام عــن قصــف المشــافي واألعيــان المشــمولة بالرعايــة والمناطــق المدنيَّ

العرفــي اإلنســاني.
• إعــادة إعمــار وترميــم المبانــي الســكنية والمحــات التــي قامــت القــوات العســكرية الروســية بتدميرهــا، 

ــي تشــردوا فيهــا. ــرة الت ــا طــوال الفت وتعويــض الضحاي

إلى الدول األوروبية واالتحاد األوروبي:
• تطبيــق عقوبــات اقتصاديــة علــى روســيا نظيــرًا لمــا ارتكبتــه مــن جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب فــي 

ســوريا.
• اإلدانــة الواضحــة النتهــاكات روســيا الفظيعــة فــي ســوريا، وإتاحــة المجــال أمــام الواليــة القضائيــة العالمية 

لماحقتهــا علــى تلــك االنتهاكات.
• دعــم المشــردين مــن الهجمــات الروســية وبشــكل خــاص مئــات المخيمــات فــي شــمال غــرب ســوريا 

وعلــى الحــدود الســورية/التركية. 

شكر وعزاء
ــا مــن التَّعــرف عليهــم وتوثيــق أســمائهم،   الضحايــا والمتضرريــن الذيــن تمكنَّ

ِ
خالــص العــزاء لجميــع ُأســر

ــن مــن بنــاء  وكل الشــكر لألهالــي والنشــطاء المحلييــن وذوي الضحايــا، الذيــن لــوال تعاونهــم لــم نكــن لنتمكَّ
مثــل هكــذا قاعــدة بيانــات وإصــدار هــذا التقريــر.
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