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ً
أوال :عدم مشروعية التدخل العسكري الروسي في سوريا:
فــي مثــل هــذه اليــوم قبــل ســتة ســنوات أعلنــت روســيا عــن تدخلهــا عســكري ًا فــي النــزاع المســلح الداخلــي فــي ســوريا،
الــذي اصطفــت فيــه إلــى جانــب النظــام الســوري ،وبــدأت القــوات الروســية عمليــات القصــف التــي تســببت فــي مقتــل
مدنييــن منــذ اليــوم األول لتدخلهــا العســكري ،ومــا زالــت مســتمرة فــي ارتــكاب العديــد مــن االنتهــاكات حتــى اآلن.
تبنــي روســيا شــرعية تدخلهــا فــي ســوريا علــى أن التدخــل كان بنــاء علــى دعــوة مــن النظــام الســوري بقيــادة بشــار
األســدَّ ،
وأن النظــام الســوري هــو نظــام شــرعي ويتحــدَّ ث باســم الدولــة ،ثــم أضافــت إلــى ذلــك ،أنهــا تســتند إلــى قــرار
مجلــس األمــن رقــم  2249الــذي صــدر فــي تشــرين الثانــي 2015 /أي بعــد قرابــة شــهرين مــن تدخلهــا ،وهــذا القــرار دعــا
“الــدول األعضــاء التــي لديهــا القــدرة المطلوبــة التخــاذ جميــع التدابيــر الالزمــة لمنــع وقمــع [ ]...األعمــال اإلرهابيــة
علــى األراضــي الواقعــة تحــت ســيطرة [داعــش] فــي ســوريا والعــراق”.
كــررت روســيا هذيــن الســببين عشــرات المــرات ،وسـ َّ
ـخرت عــدد ًا مــن القانونييــن واإلعالمييــن لكتابــة مقــاالت ُتشــرعن
تدخلهــا العســكري فــي ســوريا ،لكننــا نعتقــد 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 بالدعوة
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 دكتاتــوري معــاد
ٍ
ألبســط مبــادئ حقــوق اإلنســان ،إضافــة إلــى كل ذلــك ،فــإن النظــام الســوري متــورط فــي ارتــكاب جرائــم ضــدَّ
اإلنســانية بحــق الشــعب الســوري وفقـ ًا لتقاريــر لجنــة التحقيــق األمميــة ،إضافــة إلــى العديــد مــن األســباب التــي
تطعــن فــي شــرعية النظــام الســوري الحالــي.
َّ 2 .
إن 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 يُشــكل بعضهــا
مثــل القتــل خــارج نطــاق القانــون ،التشــريد القســري ،جرائــم ضــد اإلنســانية ،ويُشــكل بعضهــا جرائــم حــرب مثــل
قصــف المشــافي ومراكــز الدفــاع المدنــي ،وهــذا مثبــت فــي العديــد مــن التقاريــر الدوليــة ،وتقاريــر وبيانــات الشــبكة
الســورية لحقــوق اإلنســان.
لجميــع هــذه األســباب ،نعتقــد بعــدم شــرعية التدخــل العســكري الروســي ،وعلــى جميــع األحــوال ،فــإن روســيا ال
تكتــرث بالقانــون الدولــي ،ولكنهــا فــي الوقــت ذاتــه تســعى لتبريــر أفعالهــا وتدخلهــا أمــام جمهورهــا ،ألن الدعــم
الروســي للنظــام الســوري بــدأ منــذ األيــام األولــى للحــراك الشــعبي الســوري فــي آذار 2011 /ضــد النظــام الســوري ،عبــر
إمــداده بالخبــرات واالستشــارات واألســلحة ،وعبــر اســتخدام الفيتــو مــرار ًا وتكــرار ًا فــي مجلــس األمــن (اســتخدمت
روســيا الفيتــو  16مــرة لصالــح النظــام الســوري) ،وعبــر التصويــت الدائــم فــي مجلــس حقــوق اإلنســان ضــد القــرارات
التــي تديــن عنــف ووحشــية النظــام الســوري ،بــل وحشــد الــدول الحليفــة لروســيا للتصويــت لصالــح النظــام الســوري.
ليشــمل مختلــف المجــاالت ،بمــا فــي ذلــك تبريــر اســتخدامه األســلحة
امتــدَّ الدعــم الروســي للنظــام الســوري
َ
الكيميائيــة ،والتشــكيك فــي تقاريــر منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة ،واســتغالل المســاعدات اإلنســانية العابــرة
للحــدود( ،وقــد أصدرنــا تقريريــن موســعين حــول هــذه القضيــة) ،وتســخير وســائل اإلعــام فــي البروبوغنــدا لصالــح
النظــام الســوري ،وتحســين صــورة انتهاكاتهــا.
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وقــد انتشــرت القــوات الروســية فــي مناطــق متنوعــة مــن ســوريا ،وتظهــر الخريطــة التاليــة أبــرز المواقــع والنقــاط
العســكرية الروســية فــي ســوريا:

لالطالع على تفاصيل المواقع والنقاط الواردة في الخريطة أعاله عبر رابط الخريطة التفاعلية.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:
لقــد أخطــأت روســيا بوقوفهــا إلــى جانــب نظــام فئــوي اســتبدادي قمعــي ،وتورطــت فــي دعمــه
وفــي الدفــاع عنــه ،بــل وارتكبــت قواتهــا انتهــاكات تصــل إلــى جرائــم ضــدَّ اإلنســانية ،يجــب علــى
روســيا مراجعــة تدخلهــا العســكري الالشــرعي فــي ســوريا ،وفتــح تحقيقــات فــي االنتهــاكات التــي
قامــت بهــا ،وتعويــض الضحايــا ،ولــن يكــون هنــاك أي اســتقرار فــي ســوريا وعــودة لالجئيــن مــع
بقــاء النظــام الســوري الحالــي ،لــذا يجــب التوقــف عــن دعمــه ،والضغــط عليــه للوصــول إلــى انتقــال
سياســي حقيقــي.
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ثاني ًا :منهجية التقرير:
يســتعرض هــذا التقريــر تحديثـ ًا لحصيلــة أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي ارتكبتهــا القــوات الروســية منــذ تدخلهــا
العســكري فــي ســوريا فــي  /30أيلــول 2015 /حتــى  /30أيلــول ،2021 /كمــا يتضمــن نمــاذج عــن أبــرز الحــوادث التــي
ســجلتها الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي العــام األخيــر أي منــذ  /30أيلــول 2020 /حتــى  /30أيلــول.2021 /
خــال عمليــات المراقبــة المســتمرة للحــوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ،وعبــر
شــبكة عالقــات واســعة مــع عشــرات المصــادر المتنوعــة مــن خــال تراكــم عالقــات ممتــدة منــذ بدايــات عملنــا حتــى
اآلن ،فعندمــا تردنــا أو ُنشــاهد عبــر شــبكة اإلنترنــت ووســائل اإلعــام أخبــار ًا عــن انتهــاك نقــوم بمتابعــة الخبــر ومحاولة
َّ
التحقــق وجمــع أدلــة وبيانــات ،وال زالــت منهجيتنــا فــي إســناد مســؤولية هجمــات بعينهــا إلــى القــوات الروســية تعتمــد

علــى تقاطــع عــدد كبيــر مــن المعلومــات وتصريحــات لمســؤولين روس ،إضافــة إلــى عــدد كبيــر مــن الروايــات ،ال ســيما
الروايــات التــي 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 ،إضافــة إلــى ذلــك فقــد اعتمدنــا فــي كثيــر مــن األحيــان فــي تحديــد مســؤولية القــوات الروســية عــن
هجمــات مُ عيَّنــة علــى تفــاوت الهجمــات والقــوة التدميريــة التــي أحدثتهــا الهجمــات الروســية بالمقارنــة مــع هجمــات
ـا عــن قــدرة ســاح الجــو الروســي علــى َّ
التحليــق والقصــف ليـ ً
حكوميــة ،فضـ ً
ـا ،واســتخدامهم أســلحة أرضيــة ذات دقــة
عاليــة ولالطــاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل عــن منهجيــة عملنــا نرجــو زيــارة الرابــط التالــي.
وفــي غضــون عــام مضــى َّ
كثفــت القــوات الروســية مــن هجماتهــا األرضيــة ،وهــذه الهجمــات كانــت ســابق ًا تتــم غالبـ ًا
ٍ
بواســطة قــوات النظــام الســوري ،لكــن القــوات أصبحــت تقصــف باســتخدام أســلحة أرضيــة بشــكل أكبــر بكثيــر مــن
الســنوات الماضيــة ،وهــذا القصــف يختلــف عــن القصــف بســاح الطيــران الــذي نســتطيع غالبـ ًا مــن شــكل الطائــرة
ونــوع الســاح ،وعوامــل أخــرى أن نحــدد أنهــا طائــرة روســية ،أمــا فــي حــال القصــف األرضــي فالعمليــة أشــد تعقيــد ًا
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.
يحتــوي هــذا َّ
التقريــر علــى  4روايــات حصلنــا عليهــا عبــر حديــث مباشــر مــع الشــهود ،وهــي ليســت مأخــوذة مــن مصــادر
مفتوحــة ،وقــد شــرحنا للشــهود الهــدف مــن المقابــات ،وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام المعلومــات
َ
دون أن ُنقــدِّ م أو نعــرض عليهــم أ َّيــة حوافــز ،كمــا حاولــت الشــبكة الســورية لحقــوق
التــي يُقدِّ مونهــا فــي هــذا التقريــر
ـب الشــهود معانــاة ُّ
ـم منـ ُ
تذكــر االنتهــاك ،وتـ َّ
ـح ضمــان بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه فــي
اإلنســان تجنيـ َ
ٍ
اســتخدام اســم مســتعار ،حفاظـ ًا علــى خصوصيــة الشــهود ومنــع تعرضهــم للمضايقــات أو المالحقــة 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 َّ
التحقيقــات الــواردة فــي هــذا التقريــر َّ
أن المناطــق المســتهدفة كانــت عبــارة عــن مناطــق مدنيــة وال يوجــد
فيهــا أيــة مراكــز عســكرية أو مخــازن أســلحة تابعــة للمعارضــة المســلحة /الجيــش الوطنــي تنظيــم داعــش ،أو هيئــة
تحريــر الشــام فــي أثنــاء الهجمــات أو حتــى قبلهــا ،كمــا أنــه لــم يتــم توجيــه أي تحذيــر مــن قبل القــوات الروســية للمدنيين
ُقبيــل الهجمــات كمــا يشــترط القانــون الدولــي اإلنســاني.
ح َّللــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان المقاطــع المصــورة والصــور التــي ُنشــرت عبــر اإلنترنــت ،أو التــي أرســلها
لنــا نشــطاء محليــون عبــر البريــد اإللكترونــي أو برنامــج الســكايب أو عبــر منصــات التواصــل االجتماعــي ،كمــا أظهــرت
مقاطــع مصــورة َّ
بثهــا ناشــطون موقــع الهجمــات وجثـ َ
ـث الضحايــا والمصابيــن وحجــم الدمــار الكبيــر الــذي تس ـبَّب
بــه القصــف.
نحتفــظ بنســخ مــن جميــع الصــور والمقاطــع المصــورة المذكــورة فــي هــذا التقريــر ضمــن قاعــدة بيانــات إلكترونيــة
ســرية ،ونســخ ٍ احتياطيــة علــى أقــراص صلبــة ،وعلــى الرغــم مــن ذلــك ال ندَّ عــي أننــا ُقمنــا بتوثيــق الحــاالت كافــة ،وذلــك
ٍ
ٍ
الحظــر والمالحقــة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وبعــض المجموعــات المســلحة األخــرى.
ـل
فــي ظـ ِّ
أنكــرت روســيا دائمـ ًا قيامهــا بأيــة هجمــات ضــدَّ المدنييــن ،وصـرَّح وزيــر خارجيتهــا مــرار ًا أن تدخلهــا شــرعي ألنــه بطلــب
مــن النظــام الســوري ولمحاربــة تنظيــم داعــش ،وأنهــا ملتزمــة بقواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني ،ولــم تقــم بفتــح
تحقيــق واحــد علــى الرغــم مــن العديــد مــن التقاريــر األمميــة والدوليــة والمحليــة وتقاريــر صحيفــة النيويــورك تايمــز
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  92تقريــر ًا تحدثنــا فيهــا عــن أنمــاط متعــددة مــن االنتهــاكات التــي
مارســتها القــوات الروســية فــي ســوريا ،ويســتعرضها الرابــط التالــي:
مــا وردَ فــي هــذا التقريــر ي ِّ
َّ
تمكنــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل ،كمــا ال
ُمثــل الحــدَّ األدنــى الــذي
ـث األبعــادَ االجتماعيــة واالقتصاديــة َّ
يشــمل الحديـ ُ
والنفســية.

ثالث ًا :النظام الروسي أعلن مرات عدة أن سوريا ساحة الختبار
األسلحة الروسية:
لقــد رصدنــا فــي العام الســادس من التدخل الروســي ،اســتمرار
القــوات الروســية فــي اســتقدام أســلحة جديــدة مــن طائــرات
ومدافــع ،واســتخدامها فــي ســوريا ،وظهــر ذلــك بشــكل
واضــح خــال الحملــة العســكرية األخيــرة التــي شــنتها مــع
قــوات النظــام الســوري علــى منطقــة جبــل الزاويــة وجوارهــا
(منــذ بدايــة حزيــران ،)2021 /التــي اعتمــدت فيهــا علــى القصــف
عبــر أســلحة أرضيــة ،فقــد رصدنــا خــال تلــك الحملــة أنواعــ ًا
جديــدة مــن القذائــف لــم نشــهد اســتخدامها ســابق ًا فــي النــزاع
الســوري ،وهــي ذات دقــة عاليــة وأثــر تدميــري كبيــر.

مخلفــات ذخيــرة روســية تــم اســتخدامها فــي هجــوم
أرضــي ســوري /روســي علــى بلــدة إحســم فــي إدلــب ،فــي
 /17تمــوز 2021- /بعدســة :كنانــة هنــداوي
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لقــد اســتخدمت روســيا األراضــي والشــعب الســوري كســاحة لتجريــب أســلحتها وتطويرهــا والترويــج لهــا ،وقــد أعلــن
النظــام الروســي غيـ َر مــرة عــن تجــارب ألســلحة روســية فــي ســوريا مــن ضمنهــا ،طائــرات حربيــة ومروحيــة وروبوتــات
ـب جميعهــا لصالــح شــركات األســلحة الروســية ،وهــي
وقذائــف متنوعــة ،وفيمــا يلــي أبــرز تلــك التصريحــات ،التــي تصـ ُّ
بحســب العديــد مــن التقاريــر الصحفيــة والبحثيــة علــى عالقــة وطيــدة مــع الرئيــس الروســي وويزيــر خارجيتــه والعديــد
مــن المســؤولين فــي النظــام الروســي.
فــي  /7تشــرين الثانــي 2020 /نشــرت وســائل إعــام روســية تصريح ـ ًا لســيرغي شــويغو ،وزيــر الدفــاع الروســي ،ذكــر
فيــه أن الحملــة العســكرية فــي ســوريا كانــت اختبــار ًا لفعاليــة كافــة أســلحة الجيــش الروســي تقريب ـ ًا ،وأتاحــت أيض ـ ًا
اختبــار فعاليــة نظــام التعليــم العســكري فــي روســيا.
فــي  /7كانــون األول 2020 /أعلــن ســيرغي تشــيميزوف ،المديــر التنفيــذي لشــركة الصناعــات الدفاعيــة الروســية
“روســتيخ” ،أنــه تــم اختبــار الطائــرات المســيرة الهجوميــة “كالشــينكوف” خــال األعمــال القتاليــة فــي ســوريا.
فــي  /16نيســان 2021 /نشــرت وكالــة انترفاكــس الروســية تصريحـ ًا لســيرغي شــويغو ،وزيــر الدفــاع الروســي ،نقلــت
عنــه أن ســوريا ال تــزال بالنســبة لروســيا ســاحة الختبــار أســلحتها العســكرية وقــدرات جنودهــا.
فــي  /17نيســان 2021 /كشــفت وســائل إعــام روســية ،مــن بينهــا وكالــة فيســتي عــن اســتخدام القــوات الروســية
طائــرة مســيرة انتحاريــة فــي ســوريا منــذ عــدة ســنوات ضــدَّ مــن أســمتهم باإلرهابييــن.
فــي  /25أيــار 2021 /نقلــت وكالــة تــاس الرســمية تصريحــات الرئيــس الروســي فالديميــر بوتيــن فــي افتتــاح مؤتمــرات
دفاعيــة فــي مدينــة سوتشــي ّ
أن أزيــد مــن  % 85مــن قــادة التشــكيالت واألفــواج تلقــوا خبــرة قتاليــة فــي ســوريا.
فــي  /5آب 2021 /أعلــن ســيرغي شــويغو ،وزيــر الدفــاع الروســي ،عبــر تلفزيــون القــوات المســلحة الروســية “زفيــزدا”
عــن تقليــص مــدة تحميــل مهمــة الطيــران المطلــوب تحقيقهــا ألســلحة الطائــرة مــن طــراز  SU-34ثــاث مــرات ،وأنــه
تــم اختبــار هــذا أثنــاء القتــال فــي ســوريا.
فــي  /14آب 2021 /نشــرت وكالــة تــاس الروســية نقـ ً
ـا عــن اللــواء ألكســندر ماكسيمتســيف ،نائــب رئيــس القــوات
الجويــة للعمــل العســكريَّ ،
أن “عــدد الطياريــن القناصيــن الــروس ازداد بســبب العمليــة العســكرية فــي ســوريا”.
فــي  /30آب 2021 /صــرح ســيرجي شــويغو ،وزيــر الدفــاع الروســي ،فــي مقابلــة حصريــة لقنــاة “ ،Solovyov-Liveإنــه تــم
اختبــار جميــع أنظمــة األســلحة الروســية الحديثــة فــي عمليــة مكافحــة اإلرهــاب فــي ســوريا” وأضــاف “فــي ســوريا،
اختبرنــا أكثــر مــن  320نوعـ ًا مــن األســلحة ،أي أننــا فعليـ ًا ،اختبرنــا جميــع األســلحة ،باســتثناء اإلصدارات ســهلة الفهم”.
فــي  /28آب 2021 /نقلــت وكالــة ســبوتنيك الروســية عــن مســؤولين فــي شــركة “روســتيخ” الروســية أن الهيــاكل
الخارجيــة التــي قــام الجيــش الروســي بتجربتهــا فــي ســوريا قــد زادت مــن اإلمكانــات القتاليــة للوحــدات.
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كمــا تحدثــت عشــرات التقاريــر اإلعالميــة الروســية عــن عشــرات األســلحة التــي اســتخدمتها روســيا فــي ســوريا
كصواريــخ كاليبــر ،ومروحيــات  Mi-28وصواريــخ إســكندر – اي ومقاتــات  Su-35وطائــرات بــدون طيــار.
الكراسنوبول نموذج من األسلحة الجديدة التي استخدمتها روسيا على األراضي السورية:
قذيفــة الكراســنوبول ،ســاح روســي يتــم تصنيعــه فــي مصانــع لينينغــراد لألســلحة فــي روســيا ،بــدأ تصنيعهــا فــي
عــام  .1986تمتــاز بإصابتهــا الدقيقــة للهــدف وأثرهــا التدميــري الكبيــر وكلفتهــا المرتفعــة نســبي ًا ،التــي تبلــغ قرابــة
 3500دوالر أمريكــي للقذيفــة الواحــدة .وقــد اســتخدمتها القــوات الروســية بشــكل واســع فــي حملتهــا األخيــرة علــى
منطقــة جبــل الزاويــة وجوارهــا بريــف إدلــب.
الكراســنوبول ،عبــارة عــن قذيفــة مدفعيــة عيــار 152مــم ،تــزن قرابــة  50.8كــغ ،وتــزن المــادة المتفجــرة داخلهــا نحــو 20
كــغ .يبلــغ مداهــا  20كــم ،يتــم إطالقهــا باســتخدام مدافــع مــن طــراز ماســتا S-أو ماســتا ،T-تتحــرك بمســار قوســي
يبــدأ كأي مقــذوف مدفعــي أو صــاروخ إلــى أن يبلــغ الــذروة ،عندهــا تبــدأ القذيفــة بالتوجــه بدقــة نحــو بقعــة ضــوء ليــزري،
وذلــك باالســتعانة بعيــن موجــودة علــى جانــب القذيفــة ،ويتــم إنشــاء الضــوء الليــزري بإحــدى الطريقتيــن التاليتيــن)1( :
مقيــاس مســافات ليــزري مــن طــراز  P-12أو )2( P-15طيــران اســتطالع روســي مــن طــراز أوراليــن .10
يتألف جسم القذيفة من األقسام التالية:
القســم األول :صاعــق مهمتــه تفجيــر الحشــوة المتفجــرة ،ويكــون إمــا صاعــق طرقــي ،ينفجــر بمجــرد مالمســته أي
ســطح ،أو زمنــي تتــم مــن خاللــه معايــرة مــكان انفجــاره.
القســم الثانــي :العيــن الليزريــة ،مهمتهــا العثــور علــى البقعــة الليزريــة علــى الهــدف المرصــود وإرســال بيانــات إلــى
جهــاز التوجيــه لتوجيــه األجنحــة األماميــة باتجــاه الهــدف.
القســم الثالــث :جهــاز التوجيــه ،ويتألــف مــن مجموعــة مــن الــدارات والمكثفــات ،مهمتهــا توجيــه القذيفــة باتجــاه بقعــة
الضــوء الليزري.
القسم الرابع :الحشوة المتفجرة وتتكون من مادة التروتيل.
القســم الخامــس :يتضمــن الحشــوة الدافعــة ،وفــي نهايتهــا نفــاث ،وهــو عبــارة عــن إطــار يحــوي ثقــوب متوزعــة
بشــكل متــوال مهمتهــا توجيــه القذيفــة بحيــث تكــون باتجــاه الهــدف.
ٍ
يوجــد علــى جســم القذيفــة مجوعتيــن مــن األجنحــة ،األولــى فــي مقدمــة القذيفــة (تتألــف غالب ـ ًا مــن أربعــة أجنحــة)
مهمتهــا المســاهمة فــي توجيــه القذيفــة باتجــاه الهــدف ،أمــا الثانيــة تتموضــع نهايــة جســم القذيفــة (تتألــف غالب ـ ًا
مــن ســتة أجنحــة) ،ومهمتهــا الحفــاظ علــى ثبــات القذيفــة علــى محــور توجيههــا.
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يظهر المخطط التالي توضيح ألقسام قذيفة الكراسنوبول الروسية:

نشــير إلــى أننــا رصدنــا اســتخدام القــوات الروســية لــدارة توجيــه الكراســنوبول علــى نمــاذج أخــرى مــن القذائــف لتحقــق
إصابــات أدق وأكثــر تدميــر ًا.
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رابع ًا :تحليل لحصيلة أبرز االنتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية
منذ تدخلها العسكري في سوريا في  /30أيلول 2015 /حتى  /30أيلول/
 ،2021وفق قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:
ألف :حصيلة الضحايا المدنيين:
َّ
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل  6910مدنيـ ًا بينهــم  2030طفـ ً
ـا و 974ســيدة (أنثــى بالغــة) علــى يــد
القــوات الروســية منــذ تدخلهــا العســكري فــي ســوريا حتــى  /30أيلــول.2021 /
َّ
توزعت حصيلة الضحايا المدنيين على يد القوات الروسية بحسب األعوام على َّ
النحو التالي:
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َّ
توزعت حصيلة الضحايا المدنيين على يد القوات الروسية بحسب المحافظات على النحو التالي:

َّ
توزعت حصيلة الضحايا المدنيين على يد القوات الروسية بحسب المحافظات سنوي ًا على النحو التالي:
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تظهــر الحصيلــة أعــاه أن العــام األول للتدخــل الروســي قــد شــهد الحصيلــة األعلــى مــن الضحايــا بمــا نســبته
قرابــة  % 52مــن الحصيلــة اإلجماليــة ،تــاه العــام الثانــي للتدخــل بمــا نســبته قرابــة  .% 23شــهدت محافظــة
حلــب الحصيلــة األعلــى مــن الضحايــا ،تلتهــا محافظــة إدلــب ،حيــث تشــير اإلحصائيــات إلــى أن قرابــة  % 80مــن
الحصيلــة اإلجماليــة للضحايــا وقعــت فيهمــا – قرابــة  % 42منهــا فــي حلــب وقرابــة  % 38فــي إدلــب.-
باء :حصيلة المجازر:
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن  357مجــزرة ارتكبتهــا القــوات الروســية منــذ تدخلهــا
العســكري فــي ســوريا حتــى  /30أيلــول.2021 /
َّ
توزعت حصيلة المجازر على يد القوات الروسية بحسب األعوام على َّ
النحو التالي:

َّ
توزعت حصيلة المجازر على يد القوات الروسية بحسب المحافظات على النحو التالي:
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َّ
توزعت حصيلة المجازر على يد القوات الروسية بحسب المحافظات سنوي ًا على النحو التالي:

تشــير إحصائيــات المجــازر التــي ارتكبتهــا القــوات الروســية فــي ســوريا إلــى أن العــام األول لتدخلهــا شــهد
الحصيلــة األعلــى مــن المجــازر ،والتــي بلغــت  172مجــزرة -مــا نســبته قرابــة  % 49مــن الحصيلــة اإلجماليــة -ثــم
تناقصــت هــذه الحصيلــة تدريجيــ ًا علــى مــدار الســنوات الســت .توزعــت الحصيلــة األكبــر مــن المجــازر علــى
محافظــات حلــب ثــم إدلــب فديــر الــزور.
تاء :حصيلة الضحايا من الكوادر الطبيَّة:
وثقنــا مقتــل  70مــن الكــوادر الطبيــة ،بينهــم  12ســيدة (أنثــى بالغــة) ،علــى يــد القــوات الروســية منــذ تدخلها العســكري
فــي ســوريا حتى  /30أيلــول.2021 /

13

التقرير السنوي السادس عن انتهاكات القوات الروسية منذ
بدء تدخلها العسكري في سوريا في  30أيلول  2015والتي
يرقى بعضها إلى جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب

َّ
توزعت حصيلة ضحايا الكوادر الطبية على يد القوات الروسية بحسب األعوام على َّ
النحو التالي:

َّ
توزعت حصيلة ضحايا الكوادر الطبية على يد القوات الروسية بحسب المحافظات على النحو التالي:
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َّ
توزعت حصيلة ضحايا الكوادر الطبية على يد القوات الروسية بحسب المحافظات سنوي ًا 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  39ضحيــة ،جلهــم فــي محافظــة حلــب (25
ضحيــة) تليهــا محافظــة إدلــب ( 11ضحيــة).
ثاء :حصيلة الضحايا من كوادر الدفاع المدني:
ســجلنا مقتــل  44مــن كــوادر الدفــاع المدنــي ،علــى يــد القــوات الروســية منــذ تدخلهــا العســكري فــي ســوريا حتــى /30
أيلــول.2021 /
َّ
توزعت حصيلة ضحايا كوادر الدفاع المدني على يد القوات الروسية بحسب األعوام على َّ
النحو التالي:

0
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َّ
توزعت حصيلة ضحايا كوادر الدفاع المدني على يد القوات الروسية بحسب المحافظات على النحو التالي:

َّ
توزعــت حصيلــة ضحايــا كــوادر الدفــاع المدنــي علــى يــد القــوات الروســية بحســب المحافظــات ســنوي ًا علــى النحــو
التالــي:

16

التقرير السنوي السادس عن انتهاكات القوات الروسية منذ
بدء تدخلها العسكري في سوريا في  30أيلول  2015والتي
يرقى بعضها إلى جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب

عملــت القــوات الروســية علــى اســتهداف منظمــة الدفــاع المدنــي ســواء عبــر قصــف مقراتهــا أو عبــر سياســة
الضربــة المزدوجــة ،التــي تتســبب فــي ارتفــاع حصيلــة الضحايــا وعلــى وجــه الخصــوص مــن عناصر الدفــاع المدني
والمســعفين ،وهــذا مــا تبــرزه الحصائــل المذكــورة أعــاه ،تظهــر هــذه اإلحصائيــات أن العــام األول للتدخــل
الروســي شــهد الحصيلــة األعلــى للضحايــا ( 15ضحيــة) ثــم العــام الثانــي ( 10ضحايــا) .الحصيلــة األعلــى مــن
الضحايــا كانــت فــي محافظــة إدلــب ،تحديــد ًا فــي العاميــن الرابــع والثالــث للتدخــل الروســي علــى التتالــي ،ثــم فــي
محافظــة حلــب ،وجلهــا فــي العــام األول للتدخــل.
جيم :حصيلة الضحايا من الكوادر اإلعالمية:
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل  24مــن الكــوادر اإلعالميــة ،علــى يــد القــوات الروســية منــذ تدخلهــا
العســكري فــي ســوريا حتــى  /30أيلــول.2021 /
َّ
توزعت حصيلة ضحايا الكوادر اإلعالمية على يد القوات الروسية بحسب األعوام على َّ
النحو التالي:

َّ
توزعت حصيلة ضحايا الكوادر اإلعالمية على يد القوات الروسية بحسب المحافظات على النحو التالي:
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َّ
توزعت حصيلة ضحايا الكوادر اإلعالمية على يد القوات الروسية بحسب المحافظات سنوي ًا على النحو التالي:

تظهــر اإلحصائيــات المذكــورة أعــاه اســتهداف القــوات الروســية للكــوادر اإلعالميــة فــي محافظتــي حلــب وإدلب،
وقــد توزعــت الحصيلــة اإلجماليــة للضحايــا بيــن هاتيــن المحافظتيــن مناصفــة .وقــد شــهد العــام األول للتدخــل
الروســي نصــف الحصيلــة اإلجماليــة لضحايــا الكــوادر اإلعالميــة بـــ  12ضحيــة يليــه العــام الثالــث بـــ  4ضحايــا.
حاء :حصيلة حوادث االعتداء على المراكز الحيوية المدنيَّة:
وثقنــا مــا ال يقــل عــن  1231حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيَّــة ،بينهــا  222مدرســة ،و 207منشــأة طبيــة ،و60
ســوق ًا ،علــى يــد القــوات الروســية منــذ تدخلهــا العســكري فــي ســوريا حتــى  /30أيلــول.2021 /
َّ
توزعــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدن َّيــة علــى يــد القــوات الروســية بحســب األعــوام علــى
َّ
النحــو التالــي:
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َّ
توزعــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدن َّيــة علــى يــد القــوات الروســية بحســب المحافظــات
علــى النحــو التالــي:

َّ
توزعــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدن َّيــة علــى يــد القــوات الروســية بحســب المحافظــات
ســنوي ًا علــى النحــو التالــي:
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تعكــس الحصيلــة المذكــورة أعــاه حجــم الدمــار الكبيــر الــذي ألحقتــه القــوات الروســية جــراء تدخلهــا في ســوريا،
علــى وجــه الخصــوص فــي العاميــن األول والثانــي مــن تدخلهــا ،حيــث شــهد العــام األول  452حادثــة اعتــداء علــى
مراكــز حيويــة مدنيــة -مــا نســبته قرابــة  % 37مــن الحصيلــة اإلجماليــة للحــوادث 257 ،-منهــا فــي محافظــة حلــب
و 112فــي محافظــة إدلــب ،بينمــا شــهد العــام الثانــي  309حادثــة اعتــداء -مــا نســبته قرابــة  % 26مــن الحصيلــة
اإلجماليــة للحــوادث 178 ،-منهــا فــي محافظــة إدلــب ،و 102فــي محافظــة حلــب .وقــد شــهدت محافظــة إدلــب
الحصيلــة األعلــى لحــوادث االعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة والتــي بلغــت  616حادثــة -مــا نســبته  % 51مــن
الحصيلــة اإلجماليــة للحــوادث.-
خاء :حصيلة استخدام الذخائر العنقودية:
َّ
َّ
ً
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن  237هجومـا بذخائــر عنقوديــة ،شــنتها القــوات الروســية منــذ
تدخلهــا العســكري فــي ســوريا حتى  /30أيلــول.2021 /
َّ
توزعت حصيلة استخدام الذخائر العنقودية على يد القوات الروسية بحسب األعوام على َّ
النحو التالي:

دال :حصيلة استخدام األسلحة الحارقة:
َّ
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن  125هجومـ ًا بأســلحة حارقــة ،شـ َّـنتها القــوات الروســية منــذ
تدخلهــا العســكري فــي ســوريا حتــى  /30أيلــول.2021 /
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َّ
توزعت حصيلة استخدام األسلحة الحارقة على يد القوات الروسية بحسب األعوام على َّ
النحو التالي:

ذال :التَّشريد القسري:

النــزوح َّ
لقــد كان لحجــم العنــف المتصاعــد الــذي مارســته القــوات الروســية األثــر األكبــر فــي حركــة ُّ
والتشــريد القســري،
وســاهمت هجماتهــا بالتــوازي مــع الهجمــات التــي شـ َّـنها الحلــف الســوري اإليرانــي فــي تشــريد قرابــة  4.7مليــون
نســمة معظــم هــؤالء المدنييــن تعرضــوا للنــزوح غي ـ َر مــرة.

َّ
المسجلة في العام
خامس ًا :تفاصيل تستعرض بعض الحوادث
الفائت في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:
ألف :أبرز حوادث القتل خارج إطار القانون على يد القوات الروسية في العام السادس لتدخلها:
اإلثنيــن  /26تشــرين األول 2020 /قضــى الناشــط اإلعالمــي رشــيد رشــيد
البكــر إثــر قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عدة على
قاعــدة الدويلــة الجويــة بالقــرب مــن مدينــة كفــر تخاريــم فــي ريــف محافظــة
إدلــب الغربــي ،فــي أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة للتدريبــات العســكرية داخــل
معســكر تابــع لفصيــل “فيلــق الشــام” التابــع للجبهــة الوطنيــة للتحريــر.
تخضــع المدينــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة
المســلحة “الجبهــة الوطنيــة للتحريــر” وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.
رشــيد ،أعــزب ،مــن مواليــد عــام  ،1996مــن أبنــاء مدينــة كفــر تخاريــم ،حاصــل
علــى الشــهادة الثانويــة ،كان مراسـ ً
ـا حربي ـ ًا لصالــح فصيــل فيلــق الشــام
ومصــور لــدى وكالــة ســوريا  1وشــبكة المحــرر اإلعالميــة.

رشيد البكر
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تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الناشــط اإلعالمــي محمــد وليــد جبــس ، 1الــذي أخبرنــا َّ
أن طيران ـ ًا
ثابــت الجنــاح تابــع لســاح الجــو الروســي ،وفــق مــا أعلنــت المراصــد ،شـ َّ
ـن غــارة بأربعــة صواريــخ علــى قاعــدة الدويلــة
الجويــة فــي منطقــة الدويلــة ،بالقــرب مــن مدينــة كفــر تخاريــم فــي ريــف محافظــة إدلــب الغربــي ،بينمــا كان زميلــه رشــيد
يقــوم بتغطيــة إعالميــة للتدريبــات العســكرية فــي معســكر تابــع لفصيــل “فيلــق الشــام” داخــل القاعــدة الجويــة ،قــال
محمــد“ :فــي بدايــة األمــر وصلنــا ّ
أن رشــيد مصــاب ،فذهبــت مــع أخيــه للبحــث عنــه فــي المراكــز الطبيــة .بدايــة لــم
نتمكــن مــن العثــور عليــه إلــى أن وصلنــا مشــفى الشــهيد وســيم حســينو الجراحــي وســط مدينــة كفــر تخاريــم،
َّ
وتمكــن شــقيق رشــيد مــن التعــرف عليــه مــن قطــع مالبســه
حيــث رأينــا جثــث عشــرات القتلــى مــن المقاتليــن،
الممزقــة وبعــض العالمــات علــى جســده ،لقــد تحــول جثمــان رشــيد إلــى أشــاء”.
الخميــس  /10حزيــران 2021 /قصفــت مدفعيــة تابعــة للقــوات الروســية متمركــزة فــي مناطــق ســيطرة قــوات
النظــام الســوري ،تزامنـ ًا مــع تحليــق طائــرة اســتطالع روســية فــي األجــواء ،قذائــف عــدة (مــزودة بــدارة توجيــه ليزريــة
كراســنوبول) اســتهدفت تجمــع منــازل آل العاصــي فــي األطــراف الجنوبيــة الشــرقية لمشــروع التنميــة الريفيــة
وســط قريــة إبليــن فــي جبــل الزاويــة بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي ،وفــي أثنــاء إســعاف الجرحــى وانتشــال الضحايــا،
وبالتزامــن مــع وصــول ســيارة عســكرية “ســنتافيه” تقــل قيادييــن فــي هيئــة تحريــر الشــام للمســاهمة بنقــل الجرحــى،
كــررت المدفعيــة ذاتهــا القصــف علــى الموقــع ،تســبب الهجــوم فــي مقتــل  12شــخص ًا ،منهــم  7مدني ـ ًا ،بينهــم 2
طفـ ً
ـا و 1ســيدة ،و 5مقاتليــن ،إضافـ ًـة إلــى إصابــة قرابــة  11آخريــن بجــراح ،تخضــع قريــة إبليــن لســيطرة مشــتركة بيــن
فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.
نشــير إلــى أن قنــاة  RusVesnaالروســية قــد ّ
بثــت فــي اليــوم ذاتــه مقطع ـ ًا مُ صــور ًا مــن الجــو يُظهــر القصــف الــذي
تعرّضــت لــه قريــة إبليــن مــن قبــل القــوات الروســية.

ضحايا إثر هجوم أرضي لقوات نعتقد أنها روسية استهدف وسط قرية إبلين جنوب إدلب –  /10حزيران2021 /

1

عبر تطبيق واتساب في  /29تشرين األول2020 /
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الســبت  /3تمــوز 2021 /قرابــة الســاعة  05:45بالتوقيــت المحلــي ،قصفــت مدفعيــة تابعــة للقــوات الروســية متمركــزة
فــي مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري ،تزامنــ ًا مــع تحليــق طائــرة اســتطالع روســية فــي األجــواء ،قذيفــة
(مــزودة بــدارة توجيــه ليزريــة -كراســنوبول) اســتهدفت منـ ً
ـزال غــرب قريــة إبليــن فــي جبــل الزاويــة بريــف محافظــة إدلــب
الجنوبــي؛ مــا أدى إلــى مقتــل خمســة مدنييــن مــن عائلــة واحــدة (ثالثــة أطفــال  -2ذكــور و 1أنثــى -ووالديهــم) ،إضافـ ًـة إلــى
ِ
إصابــة طف َليــن َ
اثنيــن مــن العائلــة ذاتهــا بجــراح ،تخضــع قريــة إبليــن لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة
المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

مراسم تشييع ضحايا المجزرة التي ارتكبتها القوات الروسية في قرية إبلين جنوب إدلب –  /3تموز - 2021 /بعدسة :أحمد رحال

الخميــس  /15تمــوز 2021 /قصفــت مدفعيــة تابعــة للقــوات الروســية متمركــزة فــي مناطــق ســيطرة قــوات النظــام
الســوري بالتزامــن مــع تحليــق طائــرة اســتطالع روســية فــي األجــواء ،قذيفــة اســتهدفت ورشــة عمــال لقطــع الحجــر،
بالقــرب مــن مســبح المنــار العائلــي علــى أطــراف قريــة الفوعــة فــي ريــف محافظــة إدلــب الشــمالي الشــرقي ،مــا أدى
إلــى مقتــل  6عمــال مدنييــن ،بينهــم  3أطفــال ،تخضــع قريــة الفوعــة لســيطرة مشــتركة بيــن هيئــة تحريــر الشــام
وفصائــل المعارضــة المســلحة.
الســبت  /17تمــوز 2021 /قصفــت مدفعيــة تابعــة للقــوات الروســية متمركــزة فــي مناطــق ســيطرة قــوات النظــام
الســوري ،تزامنـ ًا مــع تحليــق طائــرة اســتطالع روســية فــي األجــواء ،قذيفــة (مــزودة بــدارة توجيــه ليزريــة -كراســنوبول)
اســتهدفت منـ ً
ـزال جنــوب شــرق قريــة ســرجة فــي جبــل الزاويــة بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي؛ مــا أدى إلــى مقتــل ثــاث
طفــات شــقيقات علــى الفــور ،وإصابــة بقيــة أفــراد عائلتهــن بجــراح ،وعنــد وصــول فــرق الدفــاع المدنــي وتجمــع عــدد
مــن أهالــي المنطقــة إلســعاف الجرحــى وانتشــال الضحايــا ،ك ـ ّر رت القــوات ذاتهــا القصــف علــى الموقــع ذاتــه؛ مــا أدى
إلــى مقتــل ثالثــة مدنييــن ،بينهــم ســيدة مُ ســنة ،وهمــام العاصــي ،إعالمــي لــدى الدفــاع المدنــي – مركــز بزابــور ،وإصابــة
عنص َر يــن اثنيــن مــن الدفــاع المدنــي بجــراح مُ تفاوتــة ،إضافـ ًـة إلــى دمــار كبيــر فــي المنــزل والمنطقــة المحيطــة بــه .بلغــت
الحصيلــة اإلجماليــة لضحايــا الهجــوم حتــى لحظــة إعــداد التقريــر  7مدنييــن ،بينهم  4أطفال شــقيقات وســيدة مســنة.
تخضــع قريــة ســرجة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.
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تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع كامــل زريــق 2قائــد فريــق فــي مركــز الدفــاع المدنــي الســوري فــي
قريــة بزابــور فــي جبــل الزاويــة ،وأفادنــا عــن الحادثــة“ :فــي  /17تمــوز 2021 /وصلنــا عبــر غرفــة الطــوارئ بــاغ حــول
تعــرض قريــة ســرجة للقصــف ،فتوجهــت مــع اإلعالمــي همــام العاصــي إلــى الموقــع ،قبــل وصولــي إلــى هنــاك
علمــت أن المنــزل المســتهدف هــو لشــخص تربطنــي بــه قرابــة .ولــدى وصولنــا طلبنــا مــن الســائق أن يعــود
خشــية اســتهدافنا” أضــاف كامــل“ :علمــت لــدى وصولنــا أن أربــع طفــات كــن داخــل المنــزل بينمــا كانــت بقيــة
العائلــة فــي الحقــل ،انتشــلنا ثالثــة منهــن وتــم إســعافهن وبقيــت طفلــة واحــدة تحــت األنقــاض وفــي أثنــاء
عملنــا وصلــت جــدة الطفــات ووالدهــم ،وتجمــع بعــض المدنييــن فــي الموقــع .طيــران االســتطالع لــم يغــادر
األجــواء فــي أثنــاء عملنــا لكننــا اســتمرينا بالعمــل إلــى أن تــم إعالمنــا عبــر القبضــات بضــرورة إخــاء المــكان
خشــية تعرضنــا للقصــف ،وعلــى الفــور ســمعت صــوت إطــاق رمايــة مدفعيــة والــذي أعتقــد أنــه صــادر مــن
منطقــة خــان الســبل ،فتوجهنــا إلــى حقــل زيتــون مجــاور علــى الفــور لالحتمــاء لكــن القذيفــة التــي ســقطت قــرب
الموقــع األول ،تســببت فــي مقتــل الجــدة التــي قمنــا بنقلهــا بســيارة اإلســعاف ،ثــم احتميــت مــع همــام وزميــل
آخــر فــي منــزل صغيــر مجــاور خشــية تعرضنــا للقصــف مــرة أخــرى ،وبالفعــل ســمعنا صــوت إطــاق قذيفــة
جديــدة توقعنــا إصابتهــا الموقــع األول لكنهــا ســقطت أمامنــا وأصبنــا ثالثتنــا بجــراح ،فاســتدعيت ســائقنا
الــذي أتــى وأســعفنا مــع مدنــي آخــر إلــى المشــفى حيــث فــارق همــام والمدنــي الحيــاة هنــاك” أكــد كامــل أن
القصــف الــذي تعرضــت لــه المنطقــة كان بقذائــف موجهــة ليزريـ ًا وأنــه شــاهدها فــي قصــف تعرضــت لــه قريــة بزابــور،
حيــث ســقطت خمــس قذائــف فــي موقــع واحــد ،وهــي أســلحة جديــدة لــم يشــاهدها قبــل هــذه الحملــة العســكرية
األخيــرة علــى المنطقــة.
الخميــس  /19آب 2021 /قرابــة الســاعة  05:35بالتوقيــت المحلــي ،قصفــت مدفعيــة تابعــة للقــوات الروســية
متمركــزة فــي مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري ،تزامن ـ ًا مــع تحليــق طائــرة اســتطالع روســية فــي األجــواء،
بخمســة قذائــف (مــزودة بــدارة توجيــه ليزريــة -كراســنوبول) قريــة بلشــون فــي جبــل الزاويــة بريــف محافظــة إدلــب
الجنوبــي ،ســقطت إحــدى القذائــف وســط منــزل فــي األطــراف الغربيــة مــن القريــة؛ مــا أدى إلــى مقتــل  4مدنييــن
( 3أطفــال ووالدتهــم) ،إضافــة إلــى دمــار كبيــر فــي المنــزل ،كمــا ســقطت قذيفــة أخــرى فــي منــزل ثــان يقــع بالقــرب
ٍ
مــن مســجد الرحمــن فــي الحــي الغربــي فــي القريــة؛ تســببت بمقتــل طفــل أيض ـ ًا .تخضــع قريــة بلشــون لســيطرة
مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.
الجمعــة  /20آب 2021 /قرابــة الســاعة  5:40فجــر ًا ،قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات نعتقــد أنهــا روســية قذائــف
عــدة (مــزودة بــدارة توجيــه ليزريــة كراســنوبول) ،بالتزامــن مــع تحليــق طائــرة اســتطالع روســية فــي األجــواء ،ســقطت
إحداهــا قــرب منــزل ســكني علــى أطــراف قريــة كنصفــرة الشــرقية مــن جهــة طريــق بلــدة البــارة فــي جبــل الزاويــة بريــف
إدلــب الجنوبــي ،واســتهدفت قذيفــة ثانيــة منـ ً
ـزال مجــاور ًا ،متســببة فــي مقتــل أربعــة أطفــال أشــقاء مــن عائلــة واحــدة،
إضافــة إلــى دمــار كبيــر فــي المنــزل ،تخضــع المنطقــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل المعارضــة وهيئــة تحريــر
الشــام وقــت الحادثــة.

2

عبر تطبيق الواتس اب في  /28تموز2021 /
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جثامين ضحايا هجوم أرضي على قرية كنصفرة جنوب محافظة إدلب ،في  /20آب - 2021 /بعدسة :أحمد رحال
ٍ
بــاء :أبــرز حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة علــى يــد القــوات الروســية فــي العــام الســادس
لتدخلهــا:
الجمعــة  /23تشــرين األول 2020 /قصفــت قــوات نعتقــد أنهــا روســية -متمركــزة فــي قاعــدة حميميــم العســكرية
الروســية بريــف محافظــة الالذقيــة -بثالثــة صواريــخ بعيــدة المــدى ســوق األفيــول -يحــوي صهاريــج وخزانــات وقــود
وحراقــات -فــي قريــة الدابــس الواقعــة جنــوب مدينــة جرابلــس بريــف محافظــة حلــب الشــرقي؛ مــا تســبب بخســائر
ً
إضافــة إلــى انــدالع حرائــق ضخمــة فــي الســوق ،وإصابــة مرافقــه بأضــرار ماديــة كبيــرة .تخضــع القريــة
بشــرية،
لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.
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مقطع مصور يستعرض األضرار إثر هجوم روسي على سوق األفيول في قرية الدابس /حلب في /23
تشرين األول2020 /
الجمعــة  /5آذار 2021 /قرابــة الســاعة  19:05بالتوقيــت المحلــي ،قصفــت قــوات نعتقــد أنهــا روســية بعــدة صواريــخ
بعيــدة المــدى معبــر الحمــران –الفاصــل بيــن مناطــق خاضعــة لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي وقــوات ســوريا
الديمقراطيــة -بريــف محافظــة حلــب الشــرقي ،اســتهدفت الصواريــخ ســوق المحروقــات فــي المعبــر؛ مــا تســبب
بخســائر بشــرية ،إضافــة إلــى انــدالع حرائــق كبيــرة نتيجــة انفجــار عــدد مــن الصهاريــج المحملــة بالوقــود المتجمعــة
فــي الســوق ،أدت االنفجــارات والحرائــق إلــى خســائر وأضــرار ماديــة كبيــرة فــي المنطقــة .تخضــع المنطقــة لســيطرة
قــوات الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.

حرائق إثر هجوم أرضي روسي على سوق المحروقات في معبر الحمران شرق حلب في  /5آذار2021 /
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مخلفات أحد الصواريخ التي قصفتها القوات الروسية على منطقة الحمران شرق حلب في  /5آذار2021 /
تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع فيصــل محمــد علــي ، 3مديــر قطــاع الدفــاع المدنــي فــي منطقــة
جرابلــس بريــف حلــب ،الــذي أخبرنــا أنهــم تلقــوا بالغــ ًا عــن تعــرض منطقــة الحمــران التــي تحــوي ســوق ًا كبيــر ًا
للمحروقــات لقصــف صاروخــي“ :توجــه عــدد مــن فرقنــا مــن عــدة مناطــق وأنــا معهــم إلــى الموقــع بعــد أن علمنــا
أن الحرائــق كبيــرة جــد ًا ،عندمــا وصلنــا كانــت الحرائــق هائلــة وألســنة اللهــب فــي كل مــكان ،بدأنا عمليــة إخمادها،
وفــي أثنــاء عملنــا حصلــت عــدة انفجــارات انتقلــت الحرائــق علــى إثرهــا إلــى صهاريــج أخــرى ،ممــا اســتدعانا إلــى
طلــب مــؤازرة مــن قطاعــات البــاب وعفريــن وإعــزاز التــي وصلــت بعــد ســاعتين ،ومــع ذلــك طلبنــا مــؤازرات مــن
قطاعــات إدلــب ،لنتمكــن بعــد عمــل  20ســاعة مــن الســيطرة علــى الحرائــق باســتخدام أزيــد مــن  30آليــة و100
عنصــر شــاركوا فــي العمــل” .كمــا أوضــح فيصــل أن القصــف تس ـبَّب فــي مقتــل  3أشــخاص وإصابــة أزيــد مــن 23
آخريــن ،إضافــة إلــى احتــراق أزيــد مــن  200صهريــج.
األحــد  /21آذار 2021 /قرابــة الســاعة  17:04بالتوقيــت المحلــي ،قصفــت طائــرة ثابتــة الجنــاح نعتقــد أنهــا روســية
صاروخـ ًا اســتهدف معمــل لتعبئــة وضغــط الغــاز ،يقــع شــمال غــرب مدينــة ســرمدا بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي،
ســقط الصــاروخ بمحــاذاة محطــة وقــود بــاب الهــوى؛ مــا تســبب بأضــرار ماديــة كبيــرة وأضــرار فــي ســيارات كانــت فــي
الموقــع ،ثــم أتبعتــه بصــاروخ آخــر ســقط خلــف ســور المعمــل قرابــة الســاعة 17:10؛ وتســبب بأضــرار ماديــة بســيطة.
تخضــع المنطقــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

3

عبر تطبيق الواتساب في  /7آذار2021 /

27

التقرير السنوي السادس عن انتهاكات القوات الروسية منذ
بدء تدخلها العسكري في سوريا في  30أيلول  2015والتي
يرقى بعضها إلى جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب

الحفرة الناجمة عن الهجوم الجوي الروسي األول على معمل تعبئة الغاز في  /21آذار2021 /
تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الناشــط محمــد العبــد هللا 4الــذي كان فــي منطقــة قــاح شــمال
محافظــة إدلــب عنــد بــدء الهجــوم علــى منطقــة ســرمدا“ :كنــت أســمع صــوت تحليــق الطيــران بشــكل واضــح،
وحيــن بــدأ تنفيــذ هجماتــه علــى منطقــة معمــل الغــاز توجهــت إلــى المــكان –الــذي يبعــد قرابــة  12كــم -تزامــن
وصولــي إلــى المنطقــة مــع تنفيــذ الطيــران الروســي هجومــه الرابــع قــرب مســتودع لمنظمــة إغاثيــة؛ رصـ ُ
ـدت
الحريــق الــذي اندلــع هنــاك واألضــرار التــي أصابــت مســتودع المنظمــة والشــاحنات هنــاك ،ثــم توجهــت إلــى
ـل الظــام ،التقطــت بعــض الصــور وشــاهدت الحفــرة التــي أحدثهــا الصــاروخ
موقــع معمــل الغــاز وكان قــد حـ َّ
الــذي ســقط قــرب الكازيــة”.
ً
مفصال عن هذا الهجوم.
وقد أصدرت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تقرير ًا
الســبت  /3تمــوز 2021 /قرابــة الســاعة  10:00بالتوقيــت المحلــي ،قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي
صواريــخ عــدة اســتهدفت محطــة ميــاه الــروج الشــمالي الواقعــة علــى مفــرق قريــة النمــرة قــرب قريــة الشــيخ
يوســف فــي ســهل الــروج بريــف محافظــة إدلــب الغربــي ،والموجــودة فــي مبنــى التجهيــزات اإللكترونيــة التابــع لهــا
مركــز الدفــاع المدنــي  -ســهل الــروج 425؛ تســبب القصــف فــي دمــار جزئــي فــي بنــاء المحطــة الرئيــس وإصابــة
تجهيزاتهــا بأضــرار ماديــة متوســطة ،ودمــار جزئــي فــي المبنــى الــذي يتخــده الدفــاع المدنــي مركــز ًا لــه ،وإصابــة ســيارة
إطفــاء وســيارة إنقــاذ تابعتيــن لــه بأضــرار ماديــة كبيــرة ،إضافــة إلــى إصابــة خمســة عناصــر مــن الدفــاع المدنــي بجــراح.
ُتشــير الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى ّ
أن المحطــة متوقفــة عــن العمــل لعــدم وصــول التيــار الكهربائــي لهــا
حيــث أنهــا تحتــوي علــى  10مضخــات مفتــرض لهــا أن تــروي  3500هكتــار مــن األراضــي الزراعيــة .تخضــع المنطقــة
لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.
وقد نشرت منظمة الدفاع المدني بيان ًا عن الحادثة عبر موقعها الرسمي.
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أضرار إثر هجوم جوي روسي على مركز الدفاع المدني قرب قرية الشيخ يوسف /إدلب في  /3تموز – 2021 /بعدسة:
هاشم العبدهللا
تاء :الهجوم الذي نفذته القوات الروسية بالذخائر العنقودية في العام السادس لتدخلها:
الجمعــة  /5آذار 2021 /قرابــة الســاعة  20:00بالتوقيــت المحلــي ،ســقطت عــدة صواريــخ بعيــدة المــدى مــن نمــط
 ، 9M55Kيعتقــد أن مصدرهــا قاعــدة حميميــم الروســية ،أحدهــا علــى األقــل محمــل بذخيــرة عنقوديــة مــن نمــط
ّ
لتجمــع ح ّر اقــات النفــط -عبــارة عــن مصافــي بدائيــة يجــري فيهــا عمليــات تكريــر للنفــط
 ،n2359اســتهدفت منطقــة
الخــام -فــي قريــة ترحيــن الواقعــة قــرب مدينــة البــاب بريــف محافظــة حلــب الشــرقي ،ســقطت الصواريــخ علــى
موقعيــن ضمــن المنطقــة؛ مــا أدى إلــى انــدالع حرائــق ضخمــة فــي المنطقــة وفــي صهاريــج الوقــود التــي تتجمــع
فيهــا ،وخــال قيــام فــرق الدفــاع المدنــي بمحــاوالت إلطفــاء تلــك الحرائــق ،انفجــر أحــد صهاريــج الوقــود ،مــا أســفر
َ
تابعتيــن للدفــاع
عــن مقتــل أحــد عناصــر الدفــاع المدنــي هــو أحمــد الواكــي ،واحتــراق ســيارة إطفــاء وآليــة ثقيلــة -نغــل-
المدنــي ،وخروجهمــا عــن الخدمــة .تخضــع المنطقــة لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.

مخلفات حاضنة عنقودية من نمط  9n235قصفتها القوات الروسية على قرية ترحين /حلب ،في  /5آذار2021 /
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سادس ًا :التدخل العسكري الروسي وقتل وتشريد مئات آالف السوريين
ساعد النظام السوري على استعادة أراضي خرجت عن سيطرته:
إن روســيا هــي واحــدة مــن أقــوى دول العالــم عســكري ًا ،وبــدون شــك فقــد أدى تدخلهــا العســكري لصالــح النظــام
الســوري فــي النــزاع المســلح الداخلــي إلــى رجحــان الكفــة لصالحــه بشــكل كبيــر ،وانعكس ذلــك في اســتعادة األراضي
التــي كانــت قــد خرجــت عــن ســيطرته ،وفيمــا يلــي خريطــة تظهــر تغيــر مناطــق الســيطرة لصالــح النظــام الســوري
منــذ تدخلهــا العســكري فــي عــام  2015حتــى اآلن:

نالحــظ أن النظــام الســوري قــد اســتعاد مــا يقــارب  % 65مــن األراضــي الخارجــة عــن ســيطرته منــذ عــام  2015حتــى
اآلن ،وقــد لعــب ســاح الطيــران الروســي الــدور األساســي فــي ذلــك ،بســبب الهجمــات الكثيفــة والعنيفــة التــي
َّ
وتعمــد فــي كثيــر مــن األحيــان قصــف مراكــز حيوية ،وخ َّلــف دمار ًا واســع ًا وحالــة من الذعر
شـ َّـنها ،وبشــكل عشــوائي،
واإلرهــاب دفعــت األهالــي نحــو التشــريد ،ولــم تتمكــن قــوات المعارضــة المســلحة مــن الوقــوف فــي وجههــا.
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َّ
ركــزت القــوات الروســية هجماتهــا فــي العــام األول لتدخلهــا علــى المناطــق التــي كانــت خاضعــة لســيطرة المعارضــة
المســلحة ،وتجاهلــت بشــكل ملحــوظ الهجــوم علــى تنظيــم داعــش الــذي ادَّ عــت أنهــا تدخلــت للقضــاء عليــه.
فــي العــام الثانــي َّ
مكــن القصــف الجــوي الروســي النظــام الســوري مــن اســتعادة مناطــق واســعة فــي ريف الرقة الشــرقي
(قــرى شــامية الواقعــة جنــوب نهــر الفــرات) وريــف ديــر الــزور الغربــي (قــرى شــامية الواقعة جنــوب نهر الفــرات).
وفــي العــام الثالــث َّ
مكــن القصــف الجــوي الروســي النظــام الســوري مــن اســتعادة ثــاث مناطــق كانــت مشــمولة
باتفــاق خفــض َّ
التصعيــد ،وهــي :شــمال محافظــة حمــص وجنــوب حمــاة ،والغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق ،وأجــزاء
مــن محافظتــي درعــا والقنيطــرة ،كمــا ســيطر علــى مدينــة ديــر الــزور.
فــي العاميــن الرابــع والخامــس َّ
مكــن القصــف الجــوي الروســي النظــام الســوري مــن اســتعادة الســيطرة علــى
الباديــة الســورية شــرق ســوريا ،وأجــزاء مــن جنــوب منطقــة إدلــب.
ـس
فــي العــام الســادس ،الحظنــا فــي هــذا العــام انخفاضـ ًا ملحوظـ ًا فــي حــدة العمليــات العســكرية ،األمــر الــذي انعكـ َ
علــى حصيلــة االنتهــاكات المرتكبــة ،إال أنهــا لــم تتوقــف بشــكل كامــل ،حيــث شــهدت الباديــة الســورية فــي شــرق
ســوريا عمليــات عســكرية خــال العــام المنصــرم ،أمــا شــمال غــرب ســوريا ،الــذي مــا زال خاضعـ ًا التفــاق وقــف إطــاق
النــار التركــي الروســي المبــرم فــي آذار 2020 /فقــد شــهد هــدوء ًا نســبي ًا تخللــه تنفيــذ هجمــات جويــة علــى مناطــق
عســكرية تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام.
ومــع بدايــة حزيــران المنصــرم  2021رصدنــا تصعيــد ًا عســكري ًا مفاجئـ ًا مــن قبــل قــوات الحلــف الســوري الروســيَّ ،
تركــز
علــى منطقــة جبــل الزاويــة وجوارهــا ،الخارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري فــي شــمال غــرب ســوريا ،عبــر هجمــات
ج ُّلهــا أرضيــة علــى مناطــق مدنيــة؛ متســببة فــي مقتــل ضحايــا مدنييــن وأضــرار ماديــة كبيــرة فــي منشــآت ومرافــق
حيويــة ،وقــد وثقنــا ذلــك ضمــن تقريــر موســع.

سابع ًا :ترويج روسيا لفكرة إعادة الالجئين من أجل البدء بعملية
إعادة اإلعمار:
َّ
كثفــت روســيا جهودهــا فــي عامهــا الســادس مــن التدخــل العســكري علــى الترويــج لقضيــة أن المعارك العســكرية قد
انتهــت تقريبـ ًا ،وأن الظــروف باتــت مواتيــة لعــودة الالجئيــن ،وقــد أشــرفت علــى عقــد المؤتمــر الدولــي لعــودة الالجئيــن
فــي قصــر المؤتمــرات بدمشــق فــي  /11تشــرين الثانــي 2020 /علــى مــدار يوميــن بمشــاركة  27دولــة و 12منظمــة ،أغلــب
الــدول المشــاركة هــي دول دكتاتوريــة حليفــة لروســيا وإيــران مثــل :الصيــن ولبنــان وباكســتان وعمــان واإلمــارات ،وفــي
 /26تمــوز 2021 /انطلقــت أعمــال االجتمــاع المشــترك الســوري الروســي لمتابعــة عمــل المؤتمــر الدولــي حــول عــودة
الالجئيــن والمهجريــن الســوريين فــي قصــر المؤتمــرات بدمشــق ،التــي اســتمرت ثالثــة أيــام بحضــور وفــد روســي كبيــر،
وصــرح ميخائيــل ميزنتســف ،قائــد المركــز الوطنــي إلدارة الدفــاع فــي وزارة الدفــاع الروســية ،فــي مؤتمــر الالجئيــن فــي
دمشــق ،وفــق مــا نقلتــه وكالــة تــاس الروســية“ :حتــى اآلن ،عــاد أكثــر مــن  2.278مليــون مواطــن ســوري إلــى منازلهــم،
أكثــر مــن  1.362مليــون منهــم مــن النازحيــن داخليـ ًا ،بينمــا عــاد أكثــر مــن  915000الجــئ مــن الخــارج”.
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لكــن إحصائيــات المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن تشــير إلــى تزايــد أعــداد الالجئيــن والنازحيــن ،وكان آخرهــا فــي
آذار ،2021 /كمــا أن تقريــر منظمــة العفــو الدوليــة الــذي صــدر تحــت عنــوان “أنــت ذاهــب إلــى المــوت” ،وتحــدث عــن
االنتهــاكات الفظيعــة التــي تعــرض لهــا الجئيــن عــادوا إلــى مناطــق ســيطرة النظــام الســوري بمــا فيهــا القتــل،
التعذيــب ،االخفــاء القســري ،االغتصــاب ،االبتــزاز المــادي ،ينســف الروايــة الروســية بالكامــل ،ويضــاف إليــه تقريــر لجنــة
التحقيــق الدوليــة المســتقلة الــذي صــدر فــي  /14أيلــول  ،2021الــذي قــال إن ســوريا كلهــا بلــد غيــر آمــن.
وقــد أكدنــا مــرار ًا علــى أن النظــام الســوري ال يرغــب فعليـ ًا بعــودة الالجئيــن أو النازحيــن فهــو يعتبرهــم معارضيــن لــه،
بــل يحــاول اإلبقــاء عليهــم خــارج مناطــق ســيطرته ســواء عبــر االعتقــاالت المســتمرة للعائديــن أو تجنيدهــم قســري ًا
فــي صفــوف قواتــه أو مصــادرة ممتلــكات الغائبيــن ،ووفــق مــا رصدنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــإن
الالجئيــن الذيــن عــادوا يمثلــون أقــل مــن  % 7مــن الالجئيــن حــول العالــم ،و % 6مــن بينهــم عــادوا مــن األردن ولبنــان ،أي
أن  % 1مــن إجمالــي الالجئيــن حــول العالــم فقــط عــادوا إلــى مناطــق ســيطرة النظــام الســوري.
وقــد أكدنــا علــى أن شــروط العــودة اآلمنــة الطوعيــة التــي وضعتهــا المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون
الالجئيــن لــم تتحقــق بعــد فيمــا يتعلــق بالالجئيــن الســوريين ،ونشــدِّ د علــى أنهــا لــن تتحقــق طالمــا أن نظــام بشــار
األســد واألجهــزة األمنيــة المتــورط فــي جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب مــا زال يحكــم مناطــق واســعة مــن ســوريا.

ثامن ًا :االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:
1 .لقــد تــورَّط النظــام الروســي فــي دعــم النظــام الســوري الــذي ارتكــب جرائــم ضــدَّ اإلنســانية بحــق الشــعب
الســوري ،عبــر تزويــده بالســاح والخبــرات العســكرية ،وكذلــك عبــر التدخــل العســكري المباشــر إلــى جانبــهَّ ،
وإن
دعــم نظــام متــورط فــي جرائــم ضــدَّ اإلنســانية يُشـ ِّ
ـكل انتهــاك ًا واضحـ ًا للقانــون الدولــي ويجعــل النظــام الروســي
عرضــة للمحاســبة.
2 .التدخــل الروســي العســكري فــي ســوريا هــو تدخــل غيــر قانونــي وإن كان بطلــب مــن النظــام الســوري ،ألن هــذا
التدخــل العســكري اســتخدم الســتمرار ارتــكاب النظــام النتهــاكات بحــق الشــعب الســوري تشـ ِّ
ـكل كثيــر منهــا
جرائــم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم حــرب ،إضافــة إلــى ذلــك فــإن القــوات الروســية نفســها متورطــة فــي ارتــكاب جرائــم
ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب ،فلهذيــن الســببين مع ـ ًا فــإن التدخــل مخالــف للقانــون الدولــي بــل هــو تــورط فــي
الجرائــم.
3 .لقــد اســتخدمت روســيا الفيتــو مــرات عديــدة بعــد تدخلهــا العســكري المباشــر ،وعلــى الرغــم مــن أنهــا أصبحــت
طرفـ ًا فــي النــزاع الســوري وهــذا مخالــف لميثــاق األمــم المتحــدة ،كمــا أن هــذه االســتخدامات قــد َّ
وظفهــا النظام
الســوري لإلفــات مــن العقــاب ،وشـ َّ
ـكلت لــه حصانــة مطلقــة ،فهــي اســتخدامات تعســفية وتعــارض حقــوق
اإلنســان.
4 .لــم َتقــم الســلطات الروســية بأيــة تحقيقــات جديــة عــن أي مــن الهجمــات الــواردة فــي هــذا التقريــر أو فــي تقاريــر
ســابقة ،وتتحمــل القيــادة الروســية ســواء العســكرية ٍمنهــا أو السياســية المســؤولية عــن هــذه الهجمــات
اســتناد ًا إلــى مبــدأ مســؤولية القيــادة فــي القانــون الدولــي اإلنســاني ، 5فهــم لــم يمنعــوا الهجمــات ،ولــم يعاقبــوا
المســؤولين عنهــا ،بــل إن الهجمــات المتكــررة الواســعة تــدل علــى أنهــا ال يمكــن أن تكــون 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.
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ـرق النظــام الروســي بشــكل ال يقبــل َّ
5 .خـ َ
التشــكيك قــراري مجلــس األمــن رقــم  2139و 2254القاضيَيــن بوقــف
الهجمــات العشــوائية ،وأيضـ ًا انتهــك عبــر جريمــة القتــل العمــد المــادة الثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي ،مــا
يُشـ ِّ
ـكل جرائــم حــرب.
ِّ 6 .
أن حــوادث القصــف التــي وردت فــي التقريــر قــد اســتهدفت أفــراد ًا مدنييــن عــزل ،وبالتالــي فـ َّ
نؤكــد علــى َّ
ـإن القــوات
الروســية قــد انتهكــت أحــكام القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ،الــذي يحمــي الحــق فــي الحيــاة .إضافــة إلــى
ـل نــزاع مســلح غيــر دولــي وعلــى نحــو واســع وبشــكل هجــوم واســع النطــاق فــي كثيــر مــن
أنهــا ارتكبــت فــي ظـ ِّ
ٍ
الهجمــات ،فهــي ترقــى إلــى جرائــم ضــد اإلنســانية ،وفــي بعــض األحيــان إلــى جرائــم حــرب ،وقــد توفــرت فيهــا األركان
كافــة.
التوصيات:
إلى مجلس األمن:
•يجــب أن ال يكــون هنــاك اســتخدام للفيتــو فــي حالــة الدولــة المنخرطــة فــي النــزاع ،وروســيا منخرطــة بشــكل
وحشــي ضمــن النــزاع الســوري وتســتخدم الفيتــو لصالحهــا ولصالــح النظــام الســوري وهــم أطــراف فــي هــذا
النــزاع المســلح.
•اتخــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القــرار رقــم  ،2254الــذي نـ َّ
ـص بشــكل واضــح علــى “توقــف فــور ًا أي 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 القصــف 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.
•العمل بشكل جدي على تحقيق االنتقال السياسي وفق ًا لبيان جنيف واحد وقرار مجلس األمن رقم .2254
•فــرض عقوبــات أمميــة اقتصاديــة وعســكرية علــى النظــام الســوري واإليرانــي المتورطيــن بشــكل مباشــر فــي
ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية ضــد الشــعب الســوري.
إلى المجتمع الدولي:
َّ
ـل انقســام مجلــس األمــن وشــلله الكامــل ،يتوجــب التحــرك علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي إلقامــة
•فــي ظـ ِّ
تحالفــات لدعــم الشــعب الســوري .وزيــادة جرعــات الدعــم المقدَّ مــة علــى َّ
والســعي إلــى
الصعيــد اإلغاثــي.
َّ
ممارســة الواليــة القضائيــة العالميــة بشــأن هــذه الجرائــم أمــام المحاكــم الوطنيــة ،فــي محاكمــات عادلــة 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 مالييــن المشــردين مــن العــودة اآلمنــة والمســتقرة
إلــى منازلهــم.
•فــي ظــل اســتمرار الفيتــو الروســي علــى الرغــم مــن اســتمرار ارتــكاب النظــام الســوري جرائــم ضــدَّ 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 النظــام الســوري.
•توســيع العقوبــات السياســية واالقتصاديــة ضــد النظــام الروســي بســبب ارتكابــه جرائــم حــرب 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.
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•دعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــرار ًا وتكــرار ًا فــي عشــرات الدراســات والتقاريــر وباعتبارهــا عضــو فــي
“التحالــف الدولــي مــن أجــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة ( ،”)ICRtoPإلــى تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة
( ،)R2Pوقــد تـ َّ
ـم 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 المــدة مــن اللجــوء
إلــى الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة ،الــذي أقرَّتــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ،ومــا زال
مجلــس األمــن يُعرقــل حمايــة المدنييــن فــي ســوريا.
•تجديد َّ
الضغط على مجلس األمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
•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.
إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة :COI
•القيــام بتحقيقــات موســعة فــي الحــوادث الــواردة فــي التقريــر ،وتحميــل المســؤولية للقــوات الروســية بشــكل
واضــح فــي حــال التوصــل إلــى أدلــة كافيــة عــن تورطهــا.
إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
•إصــدار بيــان إدانــة النتهــاكات القــوات الروســية فــي ســوريا بمناســبة مــرور ســت ســنوات علــى تدخلهــا العســكري
فــي ســوريا وتوضيــح التداعيــات الكارثيــة علــى الشــعب والدولــة الســورية جــراء ذلــك التدخــل ،وإدانــة اســتخدام
روســيا للفيتــو لصالــح النظــام الســوري.
إلى المبعوث األممي إلى سوريا:
•الدعــوة إلــى اإلســراع فــي تطبيــق تغييــر سياســي ديمقراطــي يعيــد حقــوق الضحايــا ويجســد مبــادئ العدالــة
االنتقاليــة.
•ال معنــى أليــة عمليــة سياســية فــي ظــل اســتمرار قصــف المشــافي والمســاعدات األمميــة ،والســعي نحــو الحل
الصفــري األمنــي العســكري مــن قبــل النظــام الســوري وحلفائــه ،ويجــب علــى المبعــوث الدولــي اإلقــرار بذلك.
إلى النظام الروسي:
•التوقــف عــن دعــم النظــام الســوري الحالــي واالعتــذار للشــعب الســوري عــن كافــة االنتهــاكات التــي مارســتها
القــوات الروســية.
•دعــم عمليــة انتقــال سياســي حقيقــي بعيــد ًا عــن العائلــة الحاكمــة وأجهــزة األمــن المتوحشــة هــو الســبيل الوحيــد
للوصــول إلــى األمــن واالســتقرار وإعــادة البناء.

•فتــح تحقيقــات فــي الحــوادث الــواردة فــي َّ
التقريــر ،وإطــاع المجتمــع الســوري علــى نتائجهــا ،ومحاســبة
المتورطيــن.
ُ
•تعويــض المراكــز والمنشــآت المتض ـ ِّر رة كافــة ،وإعــادة بنائهــا وتجهيزهــا مــن جديــد ،وتعويــض أســر الضحايــا
والجرحــى كافــة ،الذيــن قتلهــم النظــام الروســي الحالــي.
• َّ
التوقــف التــام عــن قصــف المشــافي واألعيــان المشــمولة بالرعايــة والمناطــق المدن َّيــة واحتــرام القانــون العرفــي
اإلنساني.
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•إعــادة إعمــار وترميــم المبانــي الســكنية والمحــات التــي قامــت القــوات العســكرية الروســية بتدميرهــا ،وتعويــض
الضحايــا طــوال الفتــرة التــي تشــردوا فيهــا.
إلى الدول األوروبية واالتحاد األوروبي:
•تطبيق عقوبات اقتصادية على روسيا نظير ًا لما ارتكبته من جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب في سوريا.
•اإلدانــة الواضحــة النتهــاكات روســيا الفظيعــة فــي ســوريا ،وإتاحــة المجــال أمــام الواليــة القضائيــة العالميــة
لمالحقتهــا علــى تلــك االنتهــاكات.
•دعــم المشــردين مــن الهجمــات الروســية وبشــكل خــاص مئــات المخيمــات فــي شــمال غــرب ســوريا وعلــى
الحــدود الســورية/التركية.

شكر وعزاء
تمكنــا مــن َّ
َّ
التعــرف عليهــم وتوثيــق أســمائهم ،وكل الشــكر
خالــص العــزاء لجميــع ُأســر الضحايــا والمتضرريــن الذيــن
ِ
َّ
لنتمكــن مــن بنــاء مثــل هكــذا قاعــدة
لألهالــي والنشــطاء المحلييــن وذوي الضحايــا ،الذيــن لــوال تعاونهــم لــم نكــن
بيانــات وإصــدار هــذا التقريــر.
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